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Wskazówki bezpieczeństwa

W niniejszym opisie zastosowano poniższe symbole i oznaczenie wskazówek. Te istotne informacje dotyczą ochrony osób oraz bezpieczeństwa
technicznego podczas eksploatacji.
„Wskazówka bezpieczeństwa” oznacza instrukcje, których
należy ściśle przestrzegać, aby uniknąć zagrożeń lub zranienia
osób oraz zapobiec uszkodzeniom urządzenia.
Niebezpieczeństwo spowodowane przez napięcie elektryczne
występujące na komponentach elektrycznych!
Uwaga: Przed zdjęciem osłon należy wyłączyć wyłącznik
główny.
Nigdy nie należy dotykać komponentów i styków elektrycznych
przy włączonym wyłączniku głównym! Zachodzi zagrożenie
porażenia prądem i śmierci.
Nawet przy wyłączonym wyłączniku głównym na zaciskach
przyłączeniowych jest przyłożone napięcie.
Uwaga

Instrukcje techniczne oznaczone symbolem „Wskazówka”
muszą być przestrzegane w celu zapobiegania uszkodzeniom
i zakłóceniom w działaniu urządzenia.

Przegląd funkcji
Przycisk wyboru programu

Czerwona lampka świeci się,
gdy parametr można zmieniać

Przycisk
oszczędzania

Przycisk
„Party”

Wybór temperatury
trybu grzejnego

Sygnalizacja Tryb grzewczy /
Tryb oszczędnościowy
Temperatura
obiegu
mieszacza

Dzień tygodnia (1=Pon., ..., 7=Niedz.)
Godzina
Wyświetlenie funkcji

Pompa obiegu mieszacza włączona
Mieszacz otwiera
Mieszacz zamyka
Połączenie z kotłem gazowym. I.. IV
w porządku
Palnik kotła gaz. I..IV włączony
Tryb ładowania zasobnika
Programowanie
Pompa obiegu grzew. włączona
Wyświetlenie wyboru programu

Zapotrzebowanie na ciepło poprzez
styk bezpotencjałowy
Wejście 0-10V aktywne

Nazewnictwo / Normy i przepisy
DWTK służy do sterowania i regulacji od jednego do czterech kotłów
gazowych ze sprzęgłem hydraulicznym. Wszystkie kotły gazowe tłoczą
wygenerowane ciepło do sprzęgła hydraulicznego lub do kolektora.
DWTK zawiera regulację obiegu mieszacza i funkcję ładowania
zasobnika. Obieg mieszacza i funkcja ładowania zasobnika mogą być
zdalnie sterowane poprzez DWT. Elementy obsługowe na DWTK (lub
DWT) odnoszą się w ustawieniach fabrycznych zawsze do zintegrowanego
obiegu mieszacza.
Do regulacji drugiego obiegu mieszacza, instalacja musi zostać
poszerzona o jeden DWTM.
Nazewnictwo

Temperatura kolektora
Temperatura kolektora jest temperaturą zasilania w zbiorczym przewodzie
za sprzęgłem hydraulicznym. Temperatura kolektora odpowiada tym samym
temperaturze wody grzewczej w instalacjach c.o..
Temperatura wody grzewczej
Temperatura wody grzewczej jest temperaturą zasilania, którą są zasilane
grzejniki. Im wyższa temperatura wody grzewczej, tym większe oddawanie
ciepła przez grzejniki.
Temperatura obiegu mieszacza
Temperatura obiegu mieszacza jest temperaturą zasilania za mieszaczem,
którą jest zasilane ogrzewanie podłogowe.
Ładowanie zasobnika
Nagrzewanie zasobnika do podgrzewania wody.
Program grzewczy
Czasowy program ogrzewania załącza w zależności od wybranego
programu tryb grzewczy lub oszczędnościowy lub tryb grzewczy na
wyłączenie/wyłączenie ogrzewania.
Tryb zimowy
Ogrzewanie i c.w.u. zgodnie z progr. czasowym ogrzewania i c.w.u.
Tryb letni
Ogrzewanie i c.w.u. zgodnie z programem czasowym c.w.u.
Tryb grzewczy / Tryb oszczędnościowy
W trybie zimowym można wybrać dwie temperatury wody grzewczej: jedną
dla trybu grzewczego i jedną dla trybu oszczędnościowego, w którym
temperatura w pomieszczeniu jest obniżana do temperatury niższej.
Program grzewczy przełącza pomiędzy
trybem
grzewczym
i oszczędnościowym.

Normy i przepisy

Cyfrowy pogodowy regulator do sterowania kaskadami DWTK spełnia
w połączeniu z kotłami gazowymi wymagania dyrektyw UE:
90/396/EWG „Dyrektywa dotycząca urządzeń gazowych”
73/23/EWG „Dyrektywa niskonapięciowa”
89/336/EWG „Dyrektywa kompatybilności elektr.”
Zgodność z wyżej wymienionymi dyrektywami jest potwierdzona znakiem
CE.

Montaż
Montaż

Uwaga DWTK należy
oburącz ściągnąć
z cokołu po linii
prostej, aby uniknąć
uszkodzeń listwy z
trzpieniami.

- Zdjąć cokół DWTK po otwarciu śruby mocującej.

Otwory
mocujące

Śruba mocująca

- Przykręcić cokół do puszki podtynkowej śr. 55mm lub bezpośrednio do
ściany przy pomocy dostarczonych kołków rozporowych.
- Zamontować czujnik temperatury kolektora na zasilaniu instalacji
kaskadowej w odległości ok. 50 cm za kolektorem lub sprzęgłem
hydrauliczną.
- Zamontować czujnik temperatury obiegu mieszacza na zasilaniu obiegu
mieszacza ok. 50 cm za pompą obiegu mieszacza. Jeżeli nie ma obiegu
mieszacza, wówczas czujnik temperatury obiegu mieszacza musi zostać
zamontowany ok. 10 cm za czujnikiem temperatury kolektora.
- Włożyć czujnik temperatury zasobnika do tulejki zanurzeniowej
w zasobniku c.w.u. Jeżeli nie ma zasobnika c.w.u., wówczas nie można
podłączać czujnika temperatury zasobnika.
- Podłączyć czujnik zewnętrzny do kotła gazowego o adresie Bus „1”.
Na całą instalację może być zainstalowany tylko jeden czujnik
temperatury zewnętrznej.
- Zamontować czujnik zewnętrzny na ścianie północnej lub północnowschodniej, w odległości 2- 2,5m nad podłożem (prowadzenie kabla
od dołu!).
- Okablować pogodowy regulator DWTK zgodnie z planem instalacji.
Przekrój kabli dla 230V min 0,75mm2, dla 24V min 0,5mm2.
Wskazówka: Przewody będące po stronie budowy dla czujnika
kolektora, mieszacza, zasobnika i czujnika zewnętrznego
nie mogą być układane razem z przewodami sieciowymi.
- Ponownie nałożyć DWTK na cokół i zabezpieczyć śrubą mocującą.
Podczas wkładania należy zwrócić uwagę, aby trzpienie styków na
regulatorze nie zostały zgięte.

Wskazówki ogólne – podłączenie elektryczne
Maksymalny termostat

W przypadku podłączenia maksymalnego termostatu do zacisków 12/13
DWTK i w przypadku np. niezamykania się mieszacza, zostanie odłączona
tylko pompa obiegu mieszacza.

Bez maksymalnego termostatu i w przypadku nieprawidłowego działania
DWTK, może dość do bardzo wysokich temperatur obiegu podłogowego.
Może to powodować pęknięcia podłogi.

Wskazówki dotyczące
czujnika zewnętrznego

Zamiast zewnętrznego czujnika art. nr 2792021 można również zastosować
moduł zegara radiowego z czujnikiem zewnętrznym art. nr 2792325 (tylko
eBUS). Moduł zegara radiowego jest podłączany równolegle do złącza
eBUS.

Zalecanie przewody
i przekroje przewodów:

H005VV 3 x 1,0 mm²
H005VV 3 x 0,75 mm²
H005VV 4 x 0,75 mm²
H005VV 2 x 0,75 mm²

Przewody doprowadzające sieć
Pompa obiegu mieszacza, maks. termostat
Silnik mieszacza
Maks. termostat, zawór elektryczny,
przewód Bus

Podczas prac serwisowych cała instalacja musi zostać odłączona
od napięcia, w przeciwnym przypadku zachodzi niebezpieczeństwo
porażenia prądem!

Podłączenie elektryczne
W zależności od zastosowania DWTK istnieje 5 różnych wariantów podłączenia. Poszczególne warianty
są ustalane poprzez odpowiednie ustawienie parametrów.
Wariant 1:

Obieg mieszacza + ładowanie zasobnika; strona 8-9 (ustawienie fabryczne)

Wariant 2:

Obieg mieszacza + bezpośredni obieg grzewczy; strona 10-11

Wariant 3:

Obieg mieszacza + podgrzewacz powietrza; strona 12-13

Wariant 4:

Bezpośredni obieg grzewczy + ładowanie zasobnika z cyrkulacją + wyjście dla
komunikatów o zakłóceniach; strona 14-15

Wariant 5:

Wejście 0 do 10V dla wejścia do wprowadzenia zadanej temperatury kolektora
+ wyjście dla komunikatów o zakłóceniach; strona 16-17

W przypadku wariantów podłączenia 1 do 5, listwy zaciskowe kotłów gazowych CGB są przedstawione
ze złączem eBUS.
Listwa zaciskowa kotłów gazowych TGB ze złączem SCOM została przedstawiona poniżej.

Sieć

Zacisk 7/8
na DWTK
Złącze SCOM

Czujnik
zewnętrzny
(tylko
na pierwszym
kotle)
Okablowanie jest identyczne z listwą zaciskową w CGB.
Żyły złącza BUS są okablowywane równolegle.
Należy zwrócić uwagę na biegunowość!

Podłączenie elektryczne
Wariant 1:

Obieg mieszacza + Ładowanie zasobnika (ustawienie fabryczne);
Parametr 50 = 0 lub 1

Maksymalny
termostat

Pompa
ładowania
zasobnika

Zacisk na DWT
(opcjonalny)

Pompa obiegu
mieszacza

Pompa ładowania
zasobnika
Maks. termostat
230 VAC
Pompa miesz.
Mieszacz otwarty
Mieszacz zamk.

Pompa obiegu
mieszacza
eBUS/ SCOM

Czujnik
zasobnika
Czujnik
kolektora

Sieć 230 VAC

Silnik mieszacza

Sieć
230VAC

Pomp obiegu
mieszacza

Czujnik
zasobnika

Czujnik
kolektora

Podłączenie elektryczne

Listwa zaciskowa na kotle gazowym
CGB ze złączem eBUS

Skrzynka przyłączeniowa 1

Adres BUS 1

Sieć

Czujnik
zewnętrzny

Skrzynka przyłączeniowa 2

Adres BUS 2

Sieć

Skrzynka przyłączeniowa 3

Adres BUS 3

Sieć

Skrzynka przyłączeniowa 4

Adres BUS 4

Sieć

Podłączenie elektryczne
Wariant 2:

Obieg mieszacza + bezpośredni obieg grzewczy;
Parametr 50 = 3

Maksymalny
termostat

Pompa obiegu
grzewczego

Zacisk
na DWT (opcjonalny)

Czujnik obiegu
mieszacza

Pompa ob. grzew.
Maks. termostat

Czujnik obiegu mieszacza

230 VAC
Pompa miesz.
Mieszacz otwarty

eBUS/ SCOM

Mieszacz
zamknięty
Czujnik
kolektora

Sieć 230 VAC

Silnik mieszacza

Sieć
230VAC

Pompa obiegu
mieszacza

Czujnik
kolektora

Podłączenie elektryczne

Listwa zaciskowa na kotle gazowym
CGB ze złączem eBUS

Skrzynka przyłączeniowa 1

Adres BUS 1

Sieć

Czujnik
zewnętrzny

Skrzynka przyłączeniowa 2

Adres BUS 2

Sieć

Adres BUS 3

Sieć

Skrzynka przyłączeniowa 3

Skrzynka przyłączeniowa 4

Adres BUS 4

Sieć

Podłączenie elektryczne
Wariant 3:

Obieg mieszacza + podgrzewacz powietrza;
Parametr 50 = 2

Pompa obiegu
Maksymalny grzewczego
dla LH
termostat

Zacisk na
DWT
(opcjonalny)

Czujnik obiegu
mieszacza

Pompa ob. grz.
Maks. termostat
230 VAC
Pompa ob miesz.
Mieszacz otwarty
Mieszacz zamknięty

Czujnik obiegu
mieszacza
eBUS/ SCOM

Wejście
bezpotencjałowe
Czujnik
kolektora

Sieć 230 VAC

Pompa
Silnik mieszacza obiegu
mieszacza

Sieć
230VAC

Wymaganie
regulator
z.B. RKE

Czujnik
kolektora

Podłączenie elektryczne

Listwa zaciskowa na kotle gazowym
CGB ze złączem eBUS

Skrzynka przyłączeniowa 1

Adres BUS 1

Sieć

Czujnik
zewnętrzny

Skrzynka przyłączeniowa 2

Adres BUS 2

Sieć

Skrzynka przyłączeniowa 3

Adres BUS 3

Sieć

Skrzynka przyłączeniowa 4

Adres BUS 4

Sieć

Podłączenie elektryczne

Maksymalny
termostat

Pompa
ładowania
zasobnika

Zacisk
na DWT (opcjonalny)

Pompa ład zas.
Maks. termostat
230 VAC
Pompa ob. grz.
Wyjście dla kom.
o zakłóceniach
Pompa obiegowa

eBUS/ SCOM

Czujnik
zasobnika
Czujnik
kolektora

Sieć 230 VAC

Zewnętrzna
puszka
rozdzielacza
Czujnik
zasobnika

Sieć
230VAC

Czujnik
kolektora

Pompa
Wyjście dla
obiegowa komunikatów
o zakłóceniach

Pompa obiegu
grzewczego

Podłączenie elektryczne

Listwa zaciskowa na kotle gazowym
CGB ze złączem eBUS

Skrzynka przyłączeniowa 1

Adres BUS 1

Sieć

Czujnik
zewnętrzny

Skrzynka przyłączeniowa 2

Adres BUS 2

Sieć

Adres BUS 3

Sieć

Skrzynka przyłączeniowa 3

Skrzynka przyłączeniowa 4

Adres BUS 4

Sieć

Podłączenie elektryczne
Wariant 5:

Wejście 0 do 10 V + wyjście do sygnalizacji zakłóceń;
Parametr 54 = 1 i parametr 51 = 1

eBUS/ SCOM

Wyjście
dla komunikatów o zakłóceniach

0-10V
Wejście

Czujnik
kolektora

Sieć 230 VAC

Wyjście
dla komunikatów
o zakłóceniach

Sieć
230VAC

Wejście na
0 do 10 VDC
(urządzenie
GTL)

Czujnik
kolektora

Podłączenie elektryczne

Listwa zaciskowa na kotle gazowym
CGB ze złączem eBUS

Skrzynka przyłączeniowa 1

Adres BUS 1

Sieć

Czujnik
zewnętrzny

Skrzynka przyłączeniowa 2

Adres BUS 2

Sieć

Adres BUS 3

Sieć

Skrzynka przyłączeniowa 3

Skrzynka przyłączeniowa 4

Adres BUS 4

Sieć

Uruchomienie – Wybór złącza BUS
Ustawienie złącza BUS

Urządzenia grzewcze ﬁrmy Wolf są wyposażone
albo w złącze eBUS, albo SCOM przeznaczone dla
osprzętu regulacyjnego. Przy pomocy przełącznika
DIP 4 na tylnej stronie DWTK można dokonać
wyboru złącza.
Podłączenie do urządzeń grzewczych WOLF poprzez złącze SCOM
(TGB-11/20/40/60, GB-20-S)
W przypadku urządzeń wyposażonych w złącze
SCOM, zaciski Bus „+” i „-„ są oznaczone zgodDWTK
nie z rysunkami „Osprzęt”(Zubehor). Gdy jest
Termostat
Osprzęt
podłączony tylko jeden
DWTM,
wówczas
na DWTK należy przesunąć przełączniki 1 do 4
na „OFF”.
Dalsze ustawienia patrz uruchomienie złącza
SCOM!
Podłączenie do urządzeń grzewczych Wolf poprzez złącze eBUS
(CGB, CG, CGI, TGC, MGK)
W przypadku urządzeń wyposażonych w złącze
DWTK
eBUS, zaciski Bus „+” i „-„ są oznaczone jako
„eBUS”. Przełącznik DIP 4 należy przesunąć
na „ON”. Gdy jest podłączony tylko jeden DWTM,
wówczas należy przesunąć przełączniki 1 do 3
na „OFF”.
Uwaga Wszystkie regulatory będące osprzętem (uczestnicy BUS) muszą być ustawione na to
samo złącze urządzenia grzewczego (eBUS lub SCOM).
We wszystkich regulatorach będących osprzętem przełącznik DIP 4 musi być ustawiony
na tą samą wartość!
Prawidłowo ustawiony adres Bus i tym samym wzajemna
komunikacja wszystkich elementów jest sygnalizowana
w regulatorach po około 1 minucie!

Podłączenie BUS aktywne

Uruchomienie – Złącze eBUS
Ustawienie eBUS
DWTK :
1. DWTM :
2. DWTM :
3. DWTM :
4. DWTM :
5. DWTM :
6. DWTM :

bezpośr. obieg
Obieg mieszacza 1
Obieg mieszacza 2
Obieg mieszacza 3
Obieg mieszacza 4
Obieg mieszacza 5
Obieg mieszacza 6
Obieg mieszacza 7

Adres 0 (ustaw. fabr.)
Adres 1
Adres 2
Adres 3
Adres 4
Adres 5
Adres 6
Adres 7

Przy pomocy przeł. DIP 1-3
należy w instalacjach mających
więcej regulatorów, dla każdego
DWTK/ DWTM ustawić adres.

Lista adresów na tylnej stronie płytki
regulatora
Wskazówka:
Do jednej instalacji można podłączyć maksymalnie 1 DWTK i 6 DWTM.
W DWTK o adresie 0 są wewnętrznie nadawane dwa adresy, adres 0 dla bezpośredniego obiegu grzewczego
i adres 1 dla obiegu mieszacza. Pierwszy DWTM otrzymuje adres 2, drugi DWTM (obieg mieszacza nr 3)
adres 3 itd. aż do adresu 7. Tylko DWTK steruje bezpośrednim obiegiem grzewczym i 1 obiegiem
mieszacza, wszystkie pozostałe DWTM (adresy 2-7) sterują po jednym obiegu mieszacza.

Uruchomienie – Wybór złącza BUS
1.
2.
3.
4.
5.

Wybrać przykład instalacji i ustawić przełącznik DIP na tylnej stronie osprzętu zgodnie
z rysunkiem.
Włączyć wyłącznik sieciowy na kotłach gazowych. Włączyć wielobiegunowy awaryjny
wyłącznik ogrzewania.
Ustawić adres BUS na kotłach gazowych.
Ustawić parametr 50,51 i 54 zgodnie z wybranym wariantem.
Instalacja musi zostać wyłączona i ponownie włączona.

Przykłady instalacji i odpowiednie ustawienia przełączników DIP
1

Jeden obieg grzewczy
a) Obieg mieszacza 1 (MK1) b) MK1+ładowanie zasobnika c) MK1+podgrzewacz pow.
Par. 50 = 0
Par. 50 = 0/1
Par. 50 = 2

CGB
eBUS
2

Dwa obiegi grzewcze
Bezpośredni obieg grzewczy + Obieg mieszacza 1 Parametr 50 = 3

CGB
eBUS

3

Jeden obieg grzewczy + zdalne sterowanie
a) Obieg mieszacza 1 (MK1) b) MK1+ładowanie zasobnika c) MK1+podgrzewacz pow.
+zdalne sterowanie Par. 50 = 0 Par. 50 = 0/1
Par. 50 = 2

CGB
eBUS
4

Dwa obiegi grzewcze + 1 zdalne sterowanie Parametr 50 = 3
4a DWT steruje obiegiem grzewczym i obiegiem mieszacza 1 lub tylko obiegiem
Parametr 29:
mieszacza w zależności od parametru 29 w DWT

CGB
eBUS

Zdalne sterowanie 1 lub 2 obiegów
grzewczych
Wartość 1: Obieg mieszacza 1 + obieg
grzewczy (ustawienie fabryczne)
Wartość 0: Obieg mieszacza 1; obieg
grzewczy poprzez DWTK
Wpływ pomieszczenia dla obiegu
mieszacza (MK1)

4b DWT steruje obiegiem grzewczym i obiegiem mieszacza 1 lub tylko obiegiem
mieszacza w zależności od parametru 29 w DWT

CGB
eBUS

Parametr 29:
Zdalne sterowanie 1 lub 2 obiegów
grzewczych
Wartość 1: Obieg mieszacza 1 + obieg
grzewczy (ustawienie fabryczne)
Wartość 0: Obieg grzewczy; obieg
mieszacza 1 poprzez DWTK
Wpływ pomieszczenia dla obiegu
grzewczego (HK)

Uruchomienie – Wybór złącza BUS
5

Dwa obiegi grzewcze + dwa zdalne sterowania
Jedno zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego i jedno zdalne sterowanie
dla obiegu mieszacza parametr 50 = 3

CGB
eBUS

Dla obiegu grzewczego HK
Parametr 29:
Zasilanie BUS
Wartość = 1
(z powodu DWT)

6

Dla obiegu mieszacza MK1

Maksymalne obłożenie przyłączy eBUS

CGB
eBUS

Zasilanie prądowe: parametr 29 w DWTK / DWTM
Jeżeli do instalacji jest podłączony więcej niż jeden DWT, wówczas dla każdego kolejnego DWT
należy włączyć zasilanie poprzez BUS (parametr 29) na przynależnym DWTK / DWTM.

Uruchomienie – Wybór złącza BUS
Zmiana adresu BUS
na urządzeniach
(obowiązuje tylko
dla CGB/ MGK)
Urządzenie

W przypadku pracy wielu urządzeń w połączeniu z jednym regulatorem
DWTK, adresy BUS urządzeń muszą być ustawione zgodnie z tabelą.

Adres BUS

Położenie pokrętła

Sygnalizacja

c.w.u.
Pojedyncze urz.

0

6

Miga na zielono (ustawienie fabryczne)

1

1

1

Miga na czerwono

2

2

2

Miga na żółto

3

3

3

Miga na żółto/czerwono

4

4

4

Miga na żółto/zielono

5

5

5

Miga na zielono/

Ustawienie adresu BUS:
Wcisnąć i przytrzymać przycisk kasowania błędów, po 5 sekundach pojawi
się odpowiedni migający kod (zgodnie z tabelą). Przy pomocy pokrętła
wyboru temperatury c.w.u. można wybrać odpowiedni adres. Należy puścić
przycisk kasowania błędów.
Przycisk
kasowania
błędów

Wybór temperatury
c.w.u.

Przyporządkowanie urządzeń gazowych lub adresów BUS (1), (2), (3)
i (4) musi się odbyć na budowie. Nie można nadać jednego adresu BUS
dwa razy. Po ustawieniu lub zmianie adresów BUS, należy wyłączyć
i ponownie włączyć wyłącznik elek. instalacji.
Wskazówka:
Jeżeli od sieci zostanie odłączony tylko jeden uczestnik BUS
(kocioł lub DWTK), wówczas należy wyłączyć i włączyć wszystkich
uczestników sieci przy pomocy przełącznika elektrycznego
instalacji.

Uruchomienie – Złącze SCOM
1.

Wybrać przykład instalacji i ustawić przełącznik DIP na tylnej stronie osprzętu zgodnie
z rysunkiem.
2. Włączyć wyłącznik sieciowy na kotłach gazowych. Włączyć wielobiegunowy elek. przełącznik
ogrzewania.
3. Ustawić adresy BUS na kotłach gazowych.
4. Ustawić parametr 50,51 i 54 zgodnie z wybranym wariantem.
5. Instalacja musi zostać wyłączona i ponownie włączona przy pomocy wyłącznika elek.
ogrzewania.
Przykłady instalacji i odpowiednie ustawienia przełączników DIP
1. Jeden obieg grzewczy
a) Obieg mieszacza 1 (MK1) b) MK1+ładowanie zasobnika c) MK1+podgrzewacz pow.
Par. 50 = 0
Par. 50 = 0/1
Par. 50 = 2

TGB
GB
2

Dwa obiegi grzewcze
Bezpośredni obieg grzewczy + Obieg mieszacza 1

Par. 50 =3

TGB
GB
3

Jeden obieg grzewczy + zdalne sterowanie
a) Obieg mieszacza 1(MK1) b) MK1+ładowanie zasobnika c) MK1+podgrzewacz pow.
+zdalne sterowanie Par. 50 = 0 Par. 50 = 0/1
Par. 50 = 2

TGB
GB
4

Dwa obiegi grzewcze + 1 zdalne sterowanie Par. 50 =3
TGB
GB

5

Maksymalne obłożenie połączeń SCOM

TGB
GB

Uwaga

DWT, DRT, DWTM i DWTK bez przełączników DIP na tylnej stronie
posiadają wyłącznie złącze SCOM.

Uruchomienie – Złącze SCOM
Zmiana parametru nr 10 1. Wcisnąć jednocześnie przyciski (+) i (-); na wyświetlaczu
pojawi się “0”.
na kotle gazowym
(obowiązuje dla TGB/ GB)
2. Przy pomocy klawisza (+) wybrać parametr nr 10.

3. Wcisnąć przycisk kasowania błędów; pojawi się fabrycznie ustawiona
wartość parametru (adres BUS) 0.
4. Przy pomocy klawisza (+) ustawić parametr zgodnie z zadanym adresem
BUS na “1”, “2”, “3” lub “4”.
5. Wcisnąć przycisk kasowania błędów; zmieniona wartość zostanie
przejęta i na wyświetlaczu pojawi się ponownie temperatura wody
grzewczej.
Żaden adres BUS nie może być nadany kilka razy. Po ustawieniu lub
zmianie adresów BUS należy wyłączyć i włączyć wyłącznik instalacji.
Wskazówka: Jeżeli od sieci zostanie odłączony tylko jeden uczestnik
BUS (kocioł gazowy lub DWTK), wówczas należy wyłączyć
i włączyć wszystkich uczestników przy pomocy wyłącznika
elek. instalacji.
Przycisk kasowania błędów

Wyłącznik
sieciowy

Wyświetlacz

(-)

(+)

Uruchomienie DWTK jako samodzielnego regulatora mieszacza
Jeżeli nie ma kotła grzewczego ze złączem, wówczas DWTK może zostać
również użyty jako samodzielny regulator obiegu mieszacza. Należy
wówczas podłączyć albo czujnik zewnętrzny do DWT lub odbiornik DCF z
czujnikiem zewnętrznym do eBUS. Przykłady instalacji patrz “Uruchomienie
- Złącze eBUS”, ale bez kotła gazowego.
Wskazówka: Parametr 29 (zasilanie BUS) ustawić na “1”.

Poziom obsługi
Ustawienia bazowe
kotłów gazowych

We wszystkich podłączonych kotłach gazowych zmienić parametr 8 na
90°C.

Tryb pracy kominiarskiej

Jeżeli na jednym z kotłów gazowych zostanie aktywowany tryb pracy
kominiarskiej, wówczas kotły gazowe znajdujące się w trybie normalnej
pracy zostaną odłączone od DWTK.
Tryb pracy kominiarskiej zostanie zakończony, gdy:
- Temperatura wody grzewczej kotła gazowego przekroczy maksymalną
ustawioną temperaturę wody grzewczej (parametr 8 na regulacji ).
- Temperatura wody grzewczej kotła gazowego przekroczy temperaturę
ustawioną na potencjometrze wyboru temperatury wody grzewczej.
- Gdy upłynie czas 15 minut.

Wybór temperatury
– tryb grzewczy

Ustawienie pożądanej zadanej temperatury w pomieszczeniu w trybie
grzewczym. To ustawienie nie obowiązuje w trybie oszczędnościowym.
Poprzez obrót przycisku sygnalizacja zmienia się z godziny na zadaną
temperaturę w pomieszczeniu.
Następnie można zmienić zadaną temperaturę w pomieszczeniu dla trybu
grzewczego. Jeżeli po 2 sekundach nie nastąpi żadna zmiana, wówczas
na wyświetlaczu ponownie pojawi się godzina.
Wskazówka:
Ustawiona wartość jest – przy prawidłowym wyborze krzywej
grzewczej – wartością przybliżoną dla temperatury w
pomieszczeniu.

Poziom obsługi
Ogrzewanie

C.W.U.

Standby

Ogrzewanie wyłączone /
Ochrona przed zamarzaniem

Ładowanie zasobnika wyłączone

Tryb letni

Ogrzewanie wyłączone /
Ochrona przed zamarzaniem

Ładowanie zasobnika zgodnie z programem c.w.u.

Tryb zimowy

Tryb
oszczędnościowy

Ładowanie zasobnika zgodnie z programem c.w.u.

Tryb grzewczy

Ładowanie zasobnika zgodnie z programem c.w.u.

Tryb grzewczy lub
oszczędnościowy zgodnie
z programem grzewczym

Ładowanie zasobnika zgodnie z programem c.w.u.

Tryb grzewczy ogrzewanie
włączone zgodnie
z programem grzewczym

Ładowanie zasobnika zgodnie z programem c.w.u.

Tryb pracy

Wyświetlenie wyboru programu

*

* Ustawienie fabryczne
Przycisk
obniżenia

Przycisk
“Party”

Jeżeli zostanie wciśnięty przycisk
, wówczas na wyświetlaczu
pojawią się cztery zera. Przy dalszym wciśnięciu regulator załączy tryb
oszczędnościowy – niezależnie od programu grzewczego, na 1 godzinę.
Jeżeli kocioł właśnie pracuje w trybie oszczędnościowym, wówczas
przedłuża się on na końcu o jedną godzinę. Każde kolejne wciśnięcie
klawisza
powoduje przedłużenie programu oszczędnościowego
o 1 godzinę, zaś wciśnięcie klawisza
skraca o 1 godzinę. Przy wprowadzeniu ponad 24 godz. licznik ponownie przeskakuje na 0. Godzina
pojawia się ponownie po 5 sekundach od ostatniego wprowadzenia.
Poprzez wciśnięcie klawisza
można uchylić uprzednio ustawiony
tryb oszczędnościowy.
Jeżeli zostanie wciśnięty klawisz
, wówczas na wyświetlaczu pojawią
się cztery zera. Przy dalszym wciśnięciu regulator załączy tryb grzewczy
– niezależnie od ustawionego programu , na 1 godzinę. Jeżeli kocioł właśnie
pracuje w trybie grzewczym, wówczas przedłuża się on o jedną godzinę.
Każde kolejne wciśnięcie klawisza
powoduje przedłużenie trybu
grzewczego o 1 godzinę, zaś wciśnięcie klawisza
skraca o
1 godzinę. Przy wprowadzeniu ponad 24 godz. licznik ponownie przeskakuje na 0. Godzina pojawia się ponownie po 5 sekundach od ostatniego
wprowadzenia. Poprzez wciśnięcie klawisza
można uchylić
uprzednio ustawiony tryb grzewczy.

Wskazówka: W przypadku czasowo rozdzielonych ustawień obiegu mieszacza
i wody grzewczej (parametr nr 20 na 1) obowiązuje:
- Przy ręcznej aktywacji trybu oszczędnościowego / “Party” (wciśnięcie
przycisku oszczędzania / “Party”) oba obiegi, wody grzewczej
i mieszacza, pracują przez ustawiony okres czasu równolegle
w stanie aktywnym.
- To, czy aktywowana funkcja (tryb oszczędnościowy / “Party”) jest
aktywna natychmiast, czy tryb pracy zostanie przedłużony na końcu,
zależy tylko od programu czasów załączania obiegu mieszacza.
Wskazówka:

Przycisk obniżenia i “Party” nie mają wpływu
na przygotowanie c.w.u!

Poziom programowania
Poziom programowania

Fabrycznie wszystkie parametry oraz program czasów załączania dla
trybu grzewczego i c.w.u. są wstępnie ustawione i zapisane w sposób
uniemożliwiający ich utratę. Po uruchomieniu należy wyłącznie ustawić
godzinę i dzień tygodnia.

Klawisze programowania

Czerwona lampka świeci się,
gdy parametr może być zmieniony

Legenda dla następującej listy parametrów:
* Ten parametr nie pojawia się w przypadku SCOM.
** Ten parametr nie pojawia się w przypadku eBUS.

Poziom programowania
Ustawienia
parametrów

Wejście na poziom programowania odbywa się poprzez jednoczesne
wciśnięcie klawiszy
. Wybór poszczególnych parametrów odbywa
się przy pomocy klawiszy
i .
Jeżeli któryś czas załączania nie jest potrzebny, wówczas należy to
potwierdzić czterema kreskami.
Wskazówka:
Zmiany i ustawienia parametrów 30 – 44 mogą być wykonywane
tylko przez serwis.

Przegląd funkcji:
Parametr

Wyświetlanie

01 Godzina

01

10:00

1
02

01

03

1 2. 0

04IStromość krzywej
grzania. Obieg
mieszacza.

04I

0,8

04IIWpływ
pomieszczenia *)
Obieg mieszacza

0 4 II

0

02 Dzień tygodnia

03 Temperatura
obniżenia

.

1
05

01

06 Czas
włączenia I

1
06

6:00

07 Czas
wyłączenia I

1
07

08 Czas
włączenia II

1
08

09 Czas
wyłączenia II

1
09

10 Czas

1
10

05 Wybór dnia
tygodnia

włączenia III

I

I

II

II

III

22:
00
- - - - - -

- - -

Ustawienie
fabryczne

Zakres
ustawień

Zmiana

10:00

00:00-24:00

lub

1(Pon.)

1(Pon.) - 7(Niedz.)

lub

12°C

5 - 30 °C

lub

0,8

0,2 - 3,0

lub

0

0 - 30

lub

1

1-7

lub

06:00

00:00-24:00

lub

22:00

00:00-24:00

lub

----

00:00-24:00

lub

----

00:00-24:00

lub

----

00:00-24:00

lub

Jeżeli DWT jest podłączony jako zdalne sterowanie, wówczas parametry 1 – 15 nie są wyświetlane.
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Parametr

Wyświetlanie

Ustawienie
fabryczne

11 Czas
wyłączenia III

1
11

- - - -

----

12 Czas
włączenia I

1
12

5:00

13 Czas
wyłączenia I

1
13

III

I

22:
00

I

14 Czas
włączenia II

1
14

15 Czas
wyłączenia II

1
15

16I Stromość krzywej
grzania. Bezpośredni
obieg grzewczy

16I

1,2

16IIWpływ
pomieszczenia *)
Bezpoś. obieg grzew.

1 6 II

0

II

II

- - - - - -

17 Odstęp krzywych
grzania

17

10. 0

18 Maks. ograniczenie
obiegu mieszacza

18

5 0. 0

20 Drugi kanał czasowy
(przekaźnik
sterowany czasowo)

20

0

21 Czas wybiegu
Pompa obiegu
mieszacza

21

05

22 Wysterowanie
mieszacza
(tryb testowy)

22

00

23 Pompa obiegu
mieszacza
(tryb testowy)

23

00

25 Pompa ładowania
zasobnika
(tryb testowy)

25

00

Zakres
ustawień
00:00-24:00

Zmiana
lub

05:00

00:00-24:00

lub

22:00

00:00-24:00

lub

----

00:00-24:00

lub

----

00:00-24:00

lub

1,2

0,2 - 3,0

lub

0

0 - 20
lub

10 K

0 - 30 K

lub

50°C

20 - 80°C

lub

0

0-1

lub

5 min

0 - 10 min

0 (AUS)

+1 (AUF)
-1 (ZU)

0 (AUS)

1 (EIN)

0 (AUS)

1 (EIN)

lub

lub

lub

lub

Jeżeli DWT jest podłączony jako zdalne sterowanie, wówczas parametry 1 – 15 nie są wyświetlane.
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Parametr
26 Wartość zadana
temperatury
zasobnika

Wyświetlanie

Ustawienie
fabryczne

Zakres
ustawień

Zmiana

60°C

15 - 70°C

lub

12

5 - 24 K

lub

26

6 0. 0

27

12

28 Suszenie jastrychu

28

00

0 (AUS)

0, 1, 2

lub

29 Zasilanie BUS

29

0

0 (AUS)

0-1

lub

30 Temperatura
przeciwzamrożenowa

30

2. 0

2°C

-5 - 5°C

lub

31

00

0

0 lub 1

lub

32 Maks. ograniczenie
temperatury kolektora

32

850

85°C

50 - 85°C

lub

33 Min. ograniczenie
temperatury kolektora

20°C

20 - 70°C

lub

33

2 0. 0

34 Temperatura
regulowania **)

85

40 - 85

lub

34

35 Histereza
temperatury kolektora

5K

2 - 20 K

lub

35

5. 0
5 min

0 - 30 min

lub

36

05
200 h

10 - 2000 h

lub

37

200

38 1/Kp regulacja
temperatury
kolektora

50 K/%

20 - 500 K/%

lub

38

50

39 Tn Regulacja
temperatury
kolektora

50 s

5 - 500 s

lub

39

50
d

A, b, C, d

lub

40

d

27 Zakres
proporcjonalności
Obieg mieszacza

31 Równoległa
praca pomp

36 Czas zamykania

37 Godziny do zmiany
kotła

40 Wybór kolejności
urządzeń

Poziom programowania
Parametr

Wyświetlanie

41 Kolejność
urządzeń A

41

01

42 Kolejność
urządzeń B

42

04

43 Stopień modulacji
Odłączenie /
Łagodny rozruch

43

40

44 Stopień modulacji
Dołączenie

44

80

45

75

46

0

47 Przyporządkowanie
zdalnego sterowania *)

47

0

49 Min. temperatura
obiegu mieszacza *)

49

0

50 Tryb pracy
czujnika C.W.U.

50

0

51 Wyjście komunikatów
o usterkach

51

00

52 Nadmierna temp.
kolektora przy
ładowaniu zasobnika

52

15

53

0

54 0 do 10V - wejście

54

0

55 Maksymalny czas
ładowania zasobnika

55

2

45 Zadana stała
temperatura kolektora
46 Funkcja przeciwbakteryjna *)

53 Pompa obiegowa

Ustawienie
fabryczne

Zakres
ustawień

Zmiana

1,2,3,4

1,2,3,4 - 4,3,2,1

lub
lub

4,3,2,1

1,2,3,4 - 4,3,2,1

lub
lub

30 %

10 - 60 %

lub

80 %

70 - 100 %

lub

75°C

50 - 80°C

lub

0 (WYŁ.)

0-8

lub

0

0-2

lub

0

0 - 80

lub

0

0-3

lub

0 (AUS)

0-1

lub

15

0 - 40

lub

0

0-3

lub

0 (AUS)

0-1

lub

2

0-5

lub

Poziom programowania
Parametr
60 GB *)
Parametr
Histereza
temperatury zasilania

Wyświetlanie

Zakres
ustawień

Zmiana
lub

60 G B

01

08

Dolne obroty
02
wentylatoraC.O./C.W.U.

87

Górne obroty
wentylatora C.W.U.

Ustawienie
fabryczne

1 - 20

lub

27 - 100

lub

27 - 100

lub

30 - 100

lub

-10 - 10

lub

0/1

lub

1 - 30

lub

20 - 90

lub

0 - 30

lub

0-5

lub

0-9

lub

87

Górne obroty
wentylatora ogrzew.

04

87

Ochrona
przeciwzamroż.

05

02

Tryb pracy pompy
obiegu grzewczego

06

00

Wybieg pompy
obiegu grzewczego

07

01

Maksymalna zadana
temperatura zasilania

08

75

09

07

13

01

Wyjście 1

14

01

Histereza zasobnika

15

01

1 - 15

lub

Min. moc pompy gzrew. 1 6
obiegu grzewczego

01

20 - 100

lub

Maks. moc pompy
grzew. obiegu grzew.

01

20 - 100

lub

Blokada taktowania

Wejście 1

17

Te parametry mogą się od siebie różnić w zależności od wykonania urządzenia.
Patrz instrukcja montażu kotła gazowego.

03
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Parametr

Wyświetlanie

93 Stopień modulacji,
odchyłka regulacji

93

- 1 0. 2

94 Czas pracy palnika
dla kotła 1 - 4

94

00

95 Temperatura
zewnętrzna

95

7. 0

96 Wartość rzeczywista
temp. zasobnika

96

4 3. 9

97 Wartość zadana
temperatury obiegu
mieszacza

97

3 5. 0

98 Wartość zadana
temperatury
kolektora

98

4 0. 0

99

3 8. 7

99 Wartość rzeczywista
temperatury kolektora

Odczyt wyświetlenia

lub

do "End"

Poziom programowania
Poziom
programowania

Poprzez jednoczesne wciśnięcie klawiszy
i
regulator przełącza
się na poziom programowania i na wyświetlaczu pojawia się parametr
01. Teraz można wyświetlać i w razie potrzeby zmieniać następujące
ustawienia.

Parametr 01 / 02

Po uruchomieniu na budowie należy ustawić godzinę i dzień tygodnia.
Do ustawienia aktualnego czasu letniego / zimowego należy zawsze
zmienić godzinę.

Parameter 03

W trybie oszczędnościowym
nie obowiązuje temperatura ustawiona
na pokrętle wyboru temperatury w trybie grzewczym, lecz wprowadzona
temperatura obniżenia.

01 Godzina
02 Dzień tygodnia

Temperatura obniżenia

Parameter 04 I

To ustawienie jest wykonywane przez serwis w zależności od z instalacji
grzewczej, izolacji cieplnej budynku i strefy klimatycznej, odrębnie dla
każdego obiegu grzewczego.
Ustawienie stromości powoduje dopasowanie temperatury wody grzewczej
do tych warunków.
Na wykresie pokazano przykład obowiązujący dla następującej instalacji
grzewczej:
- Strefa klimatyczna z średnią, minimalną temperaturą zewnętrzną 14°C
- Grzejniki na temperaturę zasilania / powrotu 60/50°C

Stromość krzywej
grzania
Obieg mieszacza

Stromość

Zadana temperatura zasilania [°C]

Dla innych warunków, stromość musi zostać dopasowana do okoliczności.
Stromość musi być zawsze ustawiona tak, aby przy minimalnej temperaturze zewnętrznej została osiągnięta maksymalna temperatura zasilania
grzejnika lub obiegu ogrzewania podłogowego.
Jako wartość empiryczną dla ogrzewania grzejnikami można zastosować
stromość od 1,0 do 1,4, zaś dla ogrzewania podłogowego stromość
od 0,4 do 0,8.

Wartość zadana [°C]
dla pomieszczenia

Temperatura zewnętrzna °C

Poziom programowania
Parametr 04 II

Ten parametr pojawia się tylko w połączeniu z analogowym, radiowym
zdalnym sterowaniem.
Zabudowany w zdalnym sterowaniu czujnik temperatury w pomieszczeniu
może zostać włączony do obliczenia temperatury wody grzewczej.
Wpływ pomieszczenia K = 0 -> tylko sterowanie pogodowe
Wpływ pomieszczenia K = 20 -> tylko zależne od pomieszczenia

Program czasowy

Przy pomocy programu czasowego można ustawić czasy włączania
i wyłączania dla trybu grzewczego lub obniżenia lub wyłączenie ogrzewania
i tryb c.w.u. na czas jednego tygodnia.
Program tygodniowy składa się z 7 programów dziennych. W każdym dniu
są do dyspozycji trzy czasy włączania i wyłączania dla trybu grzewczego
i dwa czasy włączenia i wyłączenia trybu c.w.u.

Wpływ pomieszczenia
Obieg mieszacza

Parametr 05 – 15

Przy pomocy parametru 05 należy wybrać dzień tygodnia, którego czasy
załączania mają być zmienione. Następnie przy pomocy parametrów 06
do 15 można wprowadzić czasy załączania dla wybranego dnia tygodnia.
Nie ma możliwości tworzenia bloków z kilku dni tygodnia. Proces ten musi
być powtórzony dla każdego dnia tygodnia.
Fabrycznie jest ustawiony następujący program czasowy dla trybu c.o.
i c.w.u Nie ma możliwości skasowania tego programu.

Tryb grzewczy

Pon-Nie

6:00

-

22:00

Tryb c.w.u.

Pon-Nie

5:00

-

22:00

Poziom programowania (tryb grzewczy)
Parametr 05
Wybór dnia tygodnia

Parametr 05 pokazuje dzień tygodnia, dla którego obowiązują następujące
czasy włączenia i wyłączenia (parametr 06 – 15).
Dla poniedziałku (1) do niedzieli (7) można w ten sposób pokazać lub
zmienić wszystkie czasy załączania.

Parametr 06-11

Czasy włączania i wyłączania dla trybu grzewczego.
Dla każdego dnia są do dyspozycji trzy czasy włączania i wyłączania.

Program grzewczy

Przykład ustawień

Wejście na poziom programowania odbywa się poprzez jednoczesne
wciśnięcie klawiszy
i
. Wybór poszczególnych parametrów
odbywa się przy pomocy klawiszy
i
.

Wybór parametru 05

1
05

01

1
05

01

Dzień tygodnia na program dzienny (wywołanie)
Świeci się czerwona lampka

2
05

02

Dzień tygodnia na program dzienny (zmiana)
(tu np. na 2 = wtorek)

2
05

02

Dzień tygodnia na program dzienny (zapis)
Gaśnie czerwona lampka

6:
00

Wybór parametru 06
1. Czas włączenia trybu grzewczego
(wywołanie)

2
0 6I
2
0 6I
2
06
I

2
0 6I

6:
00
6:
30
6:
30

1. Czas włączenia trybu grzewczego
Świeci się czerwona lampka
1. Czas włączenia trybu grzewczego (zmiana)

1. Czas włączenia trybu grzewczego (zapis)
Gaśnie czerwona lampka

Poziom programowania (tryb grzewczy)
2
0 7I
2
0 7I
2
0 7I
2
0 7I
2
08
II

2
1 1III

22:
00
22:
00
23:
00
23:
00
- - - -

23:
45

Wybór parametru 07
1. Czas wyłączania trybu grzewczego
(wywołanie)
1. Czas wyłączania trybu grzewczego
Świeci się czerwona lampka
1. Czas wyłączania trybu grzewczego (zmiana)

1. Czas wyłączania trybu grzewczego (zapis)
Gaśnie czerwona lampka
Wybór parametru 08
2. Czas włączania trybu grzewczego
(wywołanie)

3. Czas wyłączania trybu grzewczego (zapis)
Gaśnie czerwona lampka

Przykład ustawienia pokazuje program czasowy na wtorek.
Wszystkie pozostałe programy czasowe mogą być zmienione według
powyższego sposobu postępowania.
Jeżeli jakiś czas załączania nie jest potrzebny, wówczas należy to
potwierdzić czterema kreskami.
2
11
III

- - - -

Poziom programowania (tryb c.w.u.)
Parametr 12-15
Program c.w.u.

Przykład

Czasy włączania i wyłączania trybu c.w.u.
Dla każdego dnia do dyspozycji są czasy włączania i wyłączania.

Wejście na poziom programowania odbywa się poprzez jednoczesne
wciśnięcie klawiszy
i
. Wybór poszczególnych parametrów
odbywa się przy pomocy klawiszy
i
.

Wybór parametru 05

1
05

01

1
05

01

2
05

02

Dzień tygodnia dla programu dziennego (zmiana)
(tu np. na 2 – wtorek)

2
05

02

Dzień tygodnia dla programu dziennego (zapis)
Gaśnie czerwona lampka

2
12

5:00

2
1 2I

5:00

2
1 2I

6:00

1. Czas włączania c.w.u. (zapis)
Gaśnie czerwona lampka

2
1 2I

6:00

1. Czas włączania c.w.u. (zapis)
Gaśnie czerwona lampka

I

Dzień tygodnia dla programu dziennego
(wywołanie)
Świeci się czerwona lampka

Wybór parametru 12
1. Czas włączania trybu c.w.u. (wywołanie)
1. Czas włączania trybu c.w.u. (zmiana)

Poziom programowania (tryb c.w.u.)
2
1 3I
2
1 3I
2
13
I

2
13
I

2
1 4II

2
15
II

22:
00
22:
00
23:
00
23:
00
- - - -

23:
45

Wybór parametru 13
1. Czas wyłączania trybu c.w.u. (wywołanie)
1. Czas wyłączania trybu c.w.u.
Świeci się czerwona lampka
1. Czas wyłączania trybu c.w.u. (zmiana)

1. Czas wyłączania trybu c.w.u. (zapis)
Gaśnie czerwona lampka
Wybór parametru 14
2. Czas włączania trybu c.w.u. (wywołanie)

2. Czas wyłączania trybu c.w.u. (zapis)
Gaśnie czerwona lampka

Przykład ustawienia pokazuje program czasowy na wtorek.
Wszystkie pozostałe programy czasowe mogą być zmienione według
powyższego sposobu postępowania.
Jeżeli jakiś czas załączania nie jest potrzebny, wówczas należy
to potwierdzić czterema kreskami.
2
1 5II

- - - -

Ustawiony program c.w.u. obowiązuje dla ładowania zasobnika. Zadana
temperatura c.w.u. jest ustawiania na DWTK (parametr 26).
Ustawiony program grzewczy i c.w.u. jest zapisany w sposób
uniemożliwiający jego skasowanie. Jeżeli miałaby się skończyć
rezerwa zasilania (ok. 10 godzin), wówczas należy niezwłocznie na nowo
ustawić godzinę i dzień tygodnia.
Zmienione parametry są cofane do ustawień fabrycznych tylko poprzez
reset.

Poziom programowania
Parametr 16 I

Ustawienie, patrz parametr 04 I strona 33.

Parametr 16 II

Ten parametr pojawia się tylko w połączeniu z analogowym, zdalnym
sterowaniem. Czujnik temperatury w pomieszczeniu, zabudowany w
zdalnym sterowaniu może zostać zastosowany do obliczenia temperatury
wody grzewczej.
Wpływ pomieszczenia K = 0 -> tylko sterowanie pogodowe
Wpływ pomieszczenia K = 20 -> tylko sterowanie zależne od
pomieszczenia

Parametr 17

Temperatura wody grzewczej jest podnoszona co najmniej o ustawioną
wartość w stosunku do temperatury obiegu mieszacza.

Parametr 18

Ta funkcja ogranicza temperaturę zasilania obiegu mieszacza od góry.
Mieszacz utrzymuje temperaturę zasilania na stałym poziomie
ustawionej wartości, aby np. uniknąć uszkodzeń powłoki podłogowej.
Nie zastępuje to maksymalnego termostatu.
(Podłączenie do zacisku 12 i 13 w cokole DWTK)

Stromość krzywej
grzania
Obieg grzewczy
Wpływ pomieszczenia
Obieg grzewczy

Odstęp krzywych
grzania
Maksymalne
ograniczenie
Obieg mieszacza

Uwaga

Parametr 20

Przyporządkowanie
drugiego kanału
czasowego

W DWTK jest zintegrowany dwukanałowy zegar załączający. Pierwszy kanał
zegara działa na przełączanie z trybu grzewczego na oszczędnościowy
zgodnie z wyborem programu.
Drugi kanał zegara działa w zależności od ustawienia parametru nr 20
albo na zwolnienie c.w.u. wł./wył., lub na wysterowanie pompy obiegu
grzewczego dla bezpośredniego obiegu grzewczego.
Ustawienie fabryczne 0: Wysterowanie zwolnienia c.w.u. wł./wył.
Ustawienie
1: Wysterowanie pompy obiegu grzewczego.
Wskazówka: Aby zapewnić ochronę przeciwzamrożeniową instalacji,
pompa obiegu grzewczego podlega ciągłemu wysterowywaniu,
gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej ustawionej granicy
przeciwzamrożeniowej!
Zwolnienie ładowania zasobnika lub szybkiego startu c.w.u. odbywa się
wtedy, gdy jeden z obu kanałów czasowych DWTK znajduje się w
podwyższonym trybie (“Słońce”).

Parametr 21

Po odłączeniu obiegu mieszacza pompa obiegu mieszacza pracuje jeszcze
przez ustawiony czas.

Parametr 22

Parametr 22 służy przy uruchomieniu do sprawdzenia wysterowania
mieszacza.

Parametr 23

Parametr 23 służy przy uruchomieniu do sprawdzenia pompy obiegu
mieszacza.

Czas wybiegu pompy
obiegu mieszacza
Wysterowanie mieszacza
(tryb testowy)
Pompa obiegu mieszacza
(tryb testowy)

Parametr 25

Parametr 25 służy przy uruchomieniu do sprawdzenia pompy ładowania
Pompa ładowania zasobnika zasobnika.
(tryb testowy)

Poziom programowania
Parametr 26

Ustawia się zadaną temperaturę zasobnika dla podłączonego
Wartość zadana temperatury podgrzewacza wody. Potencjometry do ustawiania wyboru temperatury
c.w.u. na kotłach gazowych nie pełnią żadnej funkcji.
zasobnika

Parametr 27

Zakres
proporcjonalności
obiegu mieszacza

Czas trwania impulsu (= wysterowanie silnika mieszacza) jest wprost
proporcjonalny do odchyłki na zasilaniu mieszacza (∆T = zadane – rzeczywiste). W parametrze 27 ustala się odchyłkę temperatury, przy której
czas trwania impulsu wynosi 100%. Poza tym zakresem mieszacz nie
jest wcale wysterowywany (∆T < 1K) lub wysterowywany ciągle (∆T > jako
ustawienie parametru 27). W obrębie pasma temperatury odbywa się ciągła
regulacja. Zakres proporcjonalności należy ustawić w taki sposób, aby
była zapewniona stabilna regulacja. Zależy to od czasu pracy silnika
mieszacza. Dla silników mieszacza o krótkim czasie pracy musi zostać
ustawiony duży zakres proporcjonalności i odwrotnie, dla silników
mieszacza o długim czasie pracy mały zakres proporcjonalności.
Wskazówki dotyczące ustawień są tylko orientacyjne!
Ustawienia fabryczne należy zmieniać tylko w razie potrzeby!
Czas pracy mieszacza w min.
Okno temperatury w K (par. 27)

2-3

4-6

7-10

25-14

15-9

10-5

Parametr 28

Gdy w nowo wybudowanych budynkach po raz pierwszy zostaje uruchoAutomatyczne suszenie mione ogrzewanie podłogowe, to zachodzi możliwość regulacji zadanej
temperatury zasilania niezależnie od temperatury zewnętrznej: a) do stałej
jastrychu
wartości, b) według automatycznego programu suszenia jastrychu.
Jeżeli funkcja została aktywowana (ustawienie 1 lub 2), wówczas można
ją zakończyć poprzez cofnięcie parametru 28 do 0.
Parametr 28 = 0 Bez funkcji
Parametr 28 = 1 Stała temperatura obiegu mieszacza:
Obieg mieszacza jest nagrzewany do ustawionej temperatury zasilania.
Temperatura zasilania może być ustawiona przy pomocy pokrętła
do wyboru temperatury w trybie grzewczym pomiędzy 15°C i maksymalną
temperaturą zasilania (parametr 18).
Parametr 28 = 2 Funkcja suszenia jastrychu:
Przed pierwsze dwa dni zadana temperatura zasilania pozostaje stała
na poziomie 25°C. Następnie zwiększa się automatycznie, codziennie (o
godzinie 0:00) o 5°C do maksymalnej temperatury zasilania (parametr 18),
następnie jest utrzymywana przez dwa dni. Kolejnym etapem jest automatyczne obniżanie zadanej temperatury zasilania codzienne o 5°C aż do
25°C. Po kolejnych dwóch dniach przebieg programu jest zakończony.

Parametr 28

Automatyczne suszenie
jastrychu

Temperatura zasilania (°C)

Poziom programowania

Czas suszenia jastrychy (dni)
Rys.:
Przebieg czasowy temperatury zasilania w obiegu mieszacza podczas
suszenia jastrychu, przy maksymalnej temperaturze zasilania mieszacza
(parametr 18) w wysokości 50°C.
Przebieg czasowy i maksymalna temperatura zasilania musi być
uzgodniona z ﬁrmą kładącą jastrych, gdyż w przeciwnym przypadku może
dojść do uszkodzeń, a w szczególności pęknięć.

Parametr 29

Jeżeli w instalacji jest podłączony więcej niż jeden DWT, wówczas dla
każdego następnego DWT należy ten parametr ustawić na przynależnym
DWTK / DWTM na 1, aby zapewnić wystarczające zasilanie prądowe.

Parametr 30

Tutaj ustawia się temperaturę zewnętrzną będącą granicą ochrony przed
zamarzaniem. Ochrona przed zamarzaniem jest przejmowana przez
DWTK. Ustawione na urządzeniach gazowych granice ochrony przed
zamarzaniem (parametr 5) nie działają. Jeżeli temperatura zewnętrzna
spadnie poniżej ustawionej w tym parametrze granicy, wówczas załączają

Zasilanie BUS

Temp.
przeciwzamrożeniowa

się wszystkie pompy obiegów grzewczych.

Uwaga Ustawienie fabryczne może być zmieniane tylko, gdy istnieje poewność,
że w niskich temperaturach zewnętrznych nie może dojść do zamarznięcia
instalacji grzewczej.

Parametr 31

DWTK zawiera możliwość równoległej pracy pomp. Przy aktywnej
równoległej pracy pomp (ustawienie “1”) pompa obiegu mieszacza
i mieszacz nie są odłączane podczas ładowania zasobnika. Tryb grzewczy
pracuje dalej normalnie podczas ładowania zasobnika.
Wskazówka:
Przy ładowaniu zasobnika zadana temperatura kolektora jest
ustawiania w następujący sposób: wartość zadana temperatury
kolektora (parametr 98) = parametr 26 + parametr 52.

Parametr 32

Zadana temperatura kolektora jest przez DWTK ograniczona od góry
do maksymalnej temperatury kolektora.

Parametr 33

Zadana temperatura kolektora jest przez DWTK ograniczona od dołu
do minimalnej temperatury kolektora.

Równoległa praca pomp

Maksymalna
temperatura kolektora

Minimalna
temperatura kolektora

Poziom programowania
Parametr 34

Regulacja temperatury w kierunku zmniejszenia (tylko przy złączu
SCOM)

Parametr 35

Jeżeli pracuje już tylko jeden kocioł gazowy, wówczas jego odłączenie
nastąpi, gdy temperatura na wlocie do kolektora będzie większa niż zadana
temperatura kolektora + histereza.

Parametr 36

Aby zapobiec częstemu i niepotrzebnemu załączaniu i odłączaniu kotłów
gazowych, przewidziano czas zamykania dla dołączania kolejnych kotłów
gazowych. Kolejny palnik może być dołączony dopiero po upływie tego
czasu zamykania.

Parametr 37

Po upływie ustawianej ilości godzin pracy palnika, aktualnego kotła
prowadzącego, w przypadku ustawienia parametru 40 na “C”, zmienia się
kolejność urządzeń pomiędzy A i b, a przy ustawieniu na “d”, następne
urządzenie staje się cyklicznie urządzeniem prowadzącym. Urządzeniem
prowadzącym jest kocioł gazowy, który DWTK załącza w kaskadzie jako
pierwsze i jako ostatnie odłącza. Warunkiem automatycznej zmiany
kolejności urządzeń jest wybór kolejności urządzeń (Parametr 40) = C lub d.
Wewnętrzny licznik godzin służący do zmiany kolejności urządzeń jest
zapisywany raz dziennie (godzina 0:00) w sposób uniemożliwiający
utratę danych. W przypadku zaniku napięcia przejmowana jest ostatnio
zapisana wartość.

Parametr 38

Ustawienie udziału P w regulatorze PI dla temperatury kolektora.

Parametr 39

Ustawienie udziału I w regulatorze PI dla temperatury kolektora..

Parametr 40

Każdy kocioł gazowy w kaskadzie ma adres BUS (1-4). Ilość podłączonych
kotłów gazowych jest automatycznie rozpoznawana przez DWTK.
Kolejność, w której urządzenia będą załączane i odłączane jest ustawiona
w kolejności urządzeń A (parametr 41) lub kolejności urządzeń b (parametr
42). Przy pomocy parametrów wyboru kolejności urządzeń wybiera się
pożądaną kolejność (A, b, C, d).
Ustawienie A:
Obowiązuje kolejność urządzeń ustawiona pod A.
Ustawienie b:
Obowiązuje kolejność urządzeń ustawiona pod B.
Ustawienie C:
Automatyczna zmiana kolejności urządzeń A i B (patrz parametr 37).
Ustawienie d:
Każdy kocioł staje się cyklicznie, automatycznie po upływie parametru 37
urządzeniem prowadzącym. Kolejność urządzeń jest ustalona poprzez
przyporządkowanie adresów BUS.

Histereza temperatury
kolektora

Czas zamykania

Godziny do kolejnej
zmiany kotła

Współczynnik wzmocnienia
regulatora temperatury
kolektora
Czas zdwojenia regulatora
temperatury kolektora

Wybór kolejności
urządzeń

Poziom programowania
Parametr 41

(Kolejność urządzeń A)
i

Parametr 42

Ustawienie kolejności urządzeń A
Wejście na poziom programowania odbywa się poprzez jednoczesne
wciśnięcie klawiszy
i
. Wybór poszczególnych parametrów
odbywa się przy pomocy klawiszy
i
.

Kolejność urządzeń b
41

01

Wybór parametru 41

01

01

Wejście Menu Kolejność Urządzeń A
(lewo: adres urządzenia; prawo: kolejność)

01

01

Kolejność urządzenia z adresem 1
Wywołanie – świeci się czerwona lampka

01

02

Zmiana kolejności z np. 1 na 2

01

02

Zapis nowej kolejności urządzeń – czerwona
dioda gaśnie

02

01

Kolejność urządzenia z adresem 2 zmienia się
automatycznie na 1

End

41

Parametr 43

Stopień modulacji
Wyłączenie/ Łagodny start

Koniec menu

02

Wyjście z podrzędnego menu

Przy spadku poniżej ustawionego stopnia modulacji włączania, zostanie
wyłączony kolejny kocioł gazowy z uwzględnieniem kolejności urządzeń.
Jeżeli pracuje już tyko jedno urządzenie, wówczas jego wyłączenie nastąpi,
gdy rzeczywista temperatura kolektora będzie większa niż zadana
temperatura kolektora + histereza temperatury kolektora.
Łagodny start obowiązuje tylko dla kotła prowadzącego, nie zaś dla
dołączania kolejnych urządzeń. Obowiązuje również, gdy do DWTK jest
podłączone tylko jedno urządzenie. Po upływie czasu zamknięcia
i żądania mocy od DWTK na urządzeniu prowadzącym, w pierwszych 3
minutach na BUS jest przenoszony minimalny stopień modulacji
(= parametr 43 “Stopień modulacji wyłączenie/ łagodny start). Łagodny
start jest zakończony, gdy upłyną 3 minuty lub zostanie przekroczona
histereza temperatury kolektora. Fabryczne ustawienie 30% odnosi się
do urządzeń gazowych z zakresem modulacji od 30 – 100%.

Parametr 44

Stopień modulacji
załączania

Parametr 45

Zadana stała temperatura
kolektora

Parametr 46

Funkcja przeciwbakteryjna

Poziom programowania

W przypadku przekroczenia ustawionego stopnia modulacji załączania,
zostanie dołączony następny kocioł gazowy z uwzględnieniem kolejności
urządzeń i czasu zamykania.
W przypadku zewnętrznego żądania ciepła poprzez styk bezpotencjałowy
na wejściu (zacisk 3 i 4) oraz parametr 50 = 2 następuje regulacja
do ustawionej zadanej temperatury kolektora i zostaje wysterowane
wyjście (zacisk 11). Zewnętrzne żądanie ciepła ma priorytet w stosunku
do żądania ciepła dla obiegów grzewczych. Po zakończeniu zewnętrznego
żądania ciepła przez 3 minuty trwa wybieg pompy (zacisk 11). Przełącznik
programowy i 2 kanał czasowy nie mają na to wpływu.
Jeżeli funkcja antybakteryjna jest aktywna, wówczas podczas pierwszego
ładowania zasobnika w dniu ustawionym zgodnie z programem czasów
załączania, zasobnik zostanie nagrzany do 65°C. Taka wartość zadana
temperatury jest utrzymywana przez jedną godzinę.
Parametr 46= 0
Funkcja wyłączona
Parametr 46= 1 – 7 F u n k c j a r a z w t y g o d n i u ( 1 = p o n i e d z i a ł e k ;
7=niedziela)
Parametr 46= 8
Funkcja codziennie

Parametr 47

W instalacjach z wieloma obiegami grzewczymi, zdalnemu sterowaniu
można przyporządkować dla obiegu bezpośredniego lub 1 obiegu
mieszacza tak zwaną funkcję dozorcy, to zdalne sterowanie może wówczas
załączać całą instalację w tryb letni lub czuwania (wył.), niezależnie od
ustawień pozostałych obiegów grzewczych.
Parametr 47= 0
Brak funkcji dozorcy
Parametr 47= 1
Zdalne sterowanie dla bezpośredniego obiegu
grzewczego (adres 0) otrzymuje funkcję dozorcy
Parametr 47= 2
Zdalne sterowanie dla 1 obiegu mieszacza (adres 1)
otrzymuje funkcję dozorcy

Parametr 49

Ta funkcja ogranicza temperaturę zasilania obiegu mieszacza od dołu.
Mieszacz utrzymuje temperaturę zasilania stale na tej wartości.

Przyporządkowanie
zdalnego sterowania /
Funkcja dozorcy

Minimalna temperatura
obiegu mieszacza

Parametr 50

Przy pomocy parametru 50 można skonﬁgurować wejście zacisku 3 i 4
oraz wyjście zacisku 11.
Konﬁguracja wyjścia LP
Wariant 1 (ustawienie fabryczne)
i wejście czujnika zasobnika Parametr 50= 0
Zacisk 11=
Pompa ładowania zasobnika
Zacisk 3/4=
Czujnik zasobnika
Pompa ładowania zasobnika jest natychmiast włączana przy ładowaniu
zasobnika.
Parametr 50= 1
Wariant 4/5
Zacisk 11=
Pompa ładowania zasobnika
Zacisk 3/4=
Czujnik zasobnika
Pompa ładowania zasobnika jest włączana, gdy rzeczywista temperatura
kolektora > rzeczywistej temperatury zasobnika + 5K
Parametr 50= 2
Wariant 3
Zacisk 11=
Pompa ładowania na żądanie zewnętrzne
Zacisk 3/4=
Zewnętrzne żądanie ciepłą poprzez
bezpotencjałowy styk
Zadana temperatura kolektora przy żądaniu ciepła jest ustawiana parametrem 45. Pierwszeństwo przed trybem grzewczym.
Parametr 50= 3
Wariant 2
Zacisk 11=
Pompa obiegu grzewczego dla bezpośredniego
obiegu grzewczego
Zacisk 3/4=
bez funkcji

Poziom programowania
Parametr 51

Przy pomocy parametru 51 można skonﬁgurowaćzacisk15albodowysterowania
silnika mieszacza lub jako wyjście komunikatów awaryjnych.
a) Parametr 51 = 0: zacisk 15 wysterowanie silnika mieszacza
b) Parametr 51 = 1: zacisk 15 wyjście komunikatów alarmowych
(230VAC)
Wyjście komunikatów alarmowych (parametr 51= 1):
Jeżeli DWTK rozpozna w sposób ciągły przez dłużej niż 4 minuty kod błędu
w systemie, wówczas wyjście komunikatów awaryjnych będzie aktywne
(230VAC na zacisku 15). Jeżeli odpowiedni kod błędu zostanie skasowany,
wówczas wyjście komunikatów awaryjnych nie jest aktywne. Zacisk 16
nie ma funkcji. Przyłącze pompy obiegu mieszacza obowiązuje teraz do
sterowania
pompą
dla bezpośredniego obiegu
grzewczego.
Są wyświetlane parametry 17, 18, 20 , 27 i 28.

Parametr 52

Podczas ładowania zasobnika, zadana temperatura kolektora jest obliczana
w następujący sposób:
Zadana temperatura kolektora = zadana temperatura zasobnika +
nadmierna temperatura kolektora przy ładowaniu zasobnika.
Wskazówka: zadana temperatura kolektora musi być przy ładowaniu
zasobnika co najmniej o 10 K wyższa niż zadana temperatura zasobnika.

Parametr 53

Parametr 53 pojawia się, gdy parametr 51 = 1. Pompę obiegową podłącza
się do zacisku 16 (przekaźnik dla zamknięcia mieszacza). Zwolnienie pompy
obiegowej następuje tylko wtedy, gdy pompa ładowania zasobnika jest
zwolniona poprzez kanał czasowy. Tryby pracy pompy obiegowej:
Parametr 53= 0: Pompa obiegowa zawsze “WYŁ.”
Parametr 53= 1: Pompa obiegowa zawsze “WŁ.”
Parametr 53= 2: Pompa obiegowa 5 min “WŁ.” i 5 min “WYŁ.”;
Parametr 53= 3: Pompa obiegowa 2 min “WŁ.” i 8 min “WYŁ.”;

Parametr 54

Parametryzacja wejścia zacisku 5/6
Parametr 54 = 0
Zaciski przyłączeniowe 5/6 bez funkcji
Parametr 54 = 1
Zaciski przyłączeniowe 5/6 jako wejście 0-10V
do wprowadzania zadanej temperatury kolektora

Wysterowanie mieszacza
lub wyjście komunikatów
awaryjnych

Nadmierna temperatura
kolektora przy ładowaniu
zasobnika (ustawienie
fabryczne 15 K)

Pompa obiegowa

Wejście 0 do 10V

Zadana temperatura
kolektora w °C

Zadana ochrona
kolektora przed zamarzaniem w °C

Parametr 55

Maks. czas ładowania
zasobnika (ustawienie
fabryczne 2 godz.)

Wejście (5/6) w V

Ładowanie zasobnika jest za zakończone, gdy temperatura na wlocie
zasobnika = zadanej temperaturze zasobnika. Jeżeli ładowanie zasobnika
nie zostanie zakończone w przeciągu maks. czasu ładowania zasobnika,
wówczas pojawi się wskazówka ostrzegawcza. Wskazówka ostrzegawcza
“E 52” znika, gdy rzeczywista temperatura zasobnika = zadana temperatura zasobnika lub gdy parametr 55 jest ustawiony na 0. Ustawienie
maksymalnego czasu ładowania zasobnika od 0-5 godz.

Poziom programowania
Parametr 60

Parametry GB 01 do 17 są wyświetlane tylko w połączeniu z odpowiednim
regulatorem i są opisane w instrukcji montażu kotła gazowego.

Parametr GB
(tylko eBUS)

Wskazówka:

Zmiana parametrów GB 01 - GB17 może być wykonywana tylko przez
serwis. W przypadku nieprawidłowej obsługi może to doprowadzić do
zakłóceń w działaniu.

Uwaga:

Jeżeli w parametrze GB 05 zostanie zmienione ustawienie fabryczne,
wówczas należy zwrócić uwagę, że przy wartościach z czujnika
zewnętrznego mniejszych od 0 nie ma zapewnionej ochrony przed zamarzaniem i skutkiem tego może być uszkodzenie instalacji grzewczej.
Wybór parametru 60

60 GB

60

01

Wejście w Menu Wybór Kotła
(po prawej adres urządzenia)

60

01

Aktywacja wyboru kotła + czerwona dioda

60

02

Przy pomocy “+” lub “-” wybrać kocioł (adres BUS
kotła), np. kocioł 2 + czerwona dioda

60

02

Zamknięcie menu wyboru kotła

01

08

Wybór parametru 01 kotła 2

01

08

Wywołanie parametry 01 kotła 2 + czerwona
dioda

01

09

Zmiana wartości parametru 01 (tu np. 09)

01

09

Wartość zostaje przeniesiona

Przy pomocy “=” lub “-” należy kolejno wybierać
parametry kotła 2

Poziom programowania
17

60

END

Koniec parametru kocioł 2

60 GB

Opuszczenie menu wyboru kotła

Parametr 93

Pokazuje odchyłkę regulacji = zadana temperatura kolektora – rzeczywista
temperatura kolektora.
Po wciśnięciu klawisza
(świeci się czerwona dioda) po lewej stronie pojawia się stopień modulacji instalacji a po prawej stronie stopień
modulacji poszczególnych urządzeń instalacji kaskadowej. Po ponownym wciśnięciu klawisza
(gaśnie czerwona dioda) ponownie zostaje
wyświetlony parametr numer 93.

Parametr 94

Wskazuje czasy pracy palników podłączonych kotłów gazowych. Po
wciśnięciu klawisza
po lewej stronie pojawia się adres BUS kotłów
gazowych a po prawej stronie właściwy czas pracy palnika
(cofnięcie poprzez dwukrotne wciśnięcie klawisza ). Wciskając klawisze
,
można wybrać czasy pracy palników innych kotłów gazowych
(cofnięcie poprzez dwukrotne wciśnięcie klawisza
).
Po wybraniu komunikatu “End” i wciśnięciu klawisza
opuszcza się
komunikaty dotyczące czasu pracy palników.
Czasy pracy palników są zapisywane raz dziennie (godzina 0:00) w sposób
uniemożliwiający ich utratę. W przypadku zaniku napięcia przejęta zostaje
ostatnio zapisana wartość.

Parametr 95

Wskazuje aktualną temperaturę zewnętrzną.

Stopień modulacji,
Odchyłki regulacji

Czas pracy palnika
Kocioł 1-4

Temperatura zewnętrzna

Parametr 96

Wskazuje aktualną rzeczywistą temperaturę podgrzewacza wody w
Wartość rzeczywista tempe- zasobniku.
ratury zasobnika

Parametr 97

Wskazuje aktualną, zadaną temperaturę dla obiegu mieszacza, która wyWartość zadana temperatury nika z krzywej grzania obiegu mieszacza. Minimalna temperatura zadana
obiegu mieszacza wynosi 5°C.
obiegu mieszacza

Parametr 98

Wskazuje aktualną, wartość zadaną temperatury kolektora.

Parametr 99

Wskazuje aktualną rzeczywistą wartość temperatury kolektora.

Wartość zadana temperatury
kolektora
Wartość rzeczywista temperatury kolektora

Funkcje dodatkowe
Automatyczne
przełączanie lato / zima
dla obiegu mieszacza

Jeżeli temperatura zewnętrzna wzrośnie o 1K ponad temperaturę ustawioną
na pokrętle “Wyboru temperatury trybu grzewczego” lub ustawioną
temperatura obniżenia, to obieg mieszacza w DWTK załączy się automatycznie na tryb letni. Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej
ustawionej temperatury, wówczas nastąpi automatyczne przełączenie
na tryb zimowy.
Dla trybu obniżenia obowiązuje dodatkowo:
Jeżeli zadana temperatura obiegu mieszacza spadnie poniżej 20°C,
wówczas obieg mieszacza w DWTK przełączy się automatycznie na
tryb letni. Jeżeli temperatura wody grzewczej lub zadana temperatura
obiegu mieszacza wzrośnie ponad 21°C, wówczas automatycznie nastąpi
przełączenie z powrotem na tryb zimowy.

Ochrona przed
zamarzaniem

Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej ustawionej na kotle
gazowym granicy ochrony przed zamarzaniem, wówczas włączy się
pompa obiegu mieszacza i zadana temperatura pomieszczenia zostanie
ustawiona na 5°C. Włączy się zawór elektryczny. W przypadku złącz eBUS
dla obiegu grzewczego DWTM można ustawić własną granicę ochrony
przed zamarzaniem (parametr 30), która jest niezależna od przedmiotowej
temp. kotła gazowego.

Ochrona kolektora
przed zamarzaniem

Gdy przełącznik programów znajduje się w położeniu “Standby” lub “Tryb
letni”, to jest zapewniona ochrona kolektora przed zamarzaniem. Jeżeli
temperatura kolektora spadnie poniżej 5°C, wówczas nastąpi zwolnienie
palnika. Pompa obiegu mieszacza zostaje włączona i parametr 97 zostaje
ustawiony na 40°C. Jeżeli temperatura kolektora wzrośnie ponad 20°C,
wówczas ochrona kolektora przez zamarzaniem jest już nieaktywna..

Ochrona zasobnika
przed zamarzaniem

Jeżeli kanał czasowy ładowania zasobnika jest zamknięty i temperatura
zasobnika spadnie poniżej 5°C, wówczas następuje zwolnienie ładowania
zasobnika. Gdy zostanie osiągnięta temperatura zasobnika wynosząca
20°C, wówczas ochrona przed zamarzaniem zostaje zakończona.

DWTK z DWT jako
zdalnym sterowaniem

W takim przypadku godzina (nowe wskazanie “——”), sygnalizacja “Wybór
programu” i parametry 1-15 nie są wyświetlane na DWTK, gdyż zostaje to
przejęte przez DWT. Pokrętło “Wybór temperatury tryb grzewczy”, klawisz
Wskazówka: wyboru programu oraz klawisz “Party” oraz klawisz trybu obniżenia są
wówczas na DWTK bez funkcji. Wskazania prędkości obrotowej, czasu
pracy palnika i uruchomień palnika nie są aktualizowane w DWT, gdyż nie
ma możliwości przyporządkowania do poszczególnych kotłów.
SCOM:

eBUS:

Ustawiona na DWT krzywa grzania obowiązuje dla obiegu
mieszacza! Funkcje wpływu pomieszczenia, optymalizacja czasu
nagrzewania i opóźnienie temperatury zewnętrznej obowiązują
tylko dla obiegu mieszacza.
Wskazania V-DREHZAHL (prędkość obrotowa) (nowe
wyświetlenie “——“), BREN_LAUFZ (czas pracy palnika)
(wyświetlana wartość jest zatrzymywana) i BRE-STARTS (uruchomienia palnika) nie są aktualizowane na DWT, gdyż nie ma
możliwości przyporządkowania do poszczególnych kotłów.
Ustawiona krzywa grzania, wpływ pomieszczenia, optymalizacja
czasu nagrzewania na DWT obowiązuje dla adresu wybranego
przy pomocy przełącznika DIP (tylna strona DWT).

Funkcje dodatkowe
Czas letni / zimowy

Aby ustawić aktualny czas letni / zimowy należy zawsze zmienić
godzinę.

Ochrona pompy przed
zastaniem

Aby zapobiec blokowaniu się pompy obiegu mieszacza, pompy ładowania
dla zewnętrznego żądania ciepła (parametr 50 = 2), pompy grzewczej
(parametr 50 = 3), pompy ładowania zasobnika lub pompy obiegowej
(parametr 51 = 1) z powodu długich czasów postoju, pompy są po postoju trwającym ponad jeden dzień, codziennie (godzina 12:00 na DWTK)
wysterowywane na okres ok. 5 sekund.

Ochrona mieszacza
przed zastaniem

Aby zapobiec blokowaniu się mieszacza z powodu długich czasów postoju,
mieszacz jest po postoju trwającym ponad jeden dzień, codziennie
(godzina 12:00 na DWTK) wysterowywany na okres ok. 10 sekund na
“OTWARTY” i następnie przez 20 sekund na “ZAMKNIĘTY”.

Kody błędów
Kody błędów

Jeżeli w kotle grzewczym wystąpiła usterka, wówczas jest to sygnalizowane na wyświetlaczu w formie migającego numeru kodu błędu i
symbolu
.
Kod błędu
E : 15
E : 70
E : 76
E : 78
E : 81
E : 91

Znaczenie
Uszkodzony czujnik zewnętrzny przy regulatorze
Zwarcie lub przerwa w czujniku obiegu mieszacza
Uszkodzony czujnik zasobnika lub przewód
Uszkodzony czujnik temperatury kolektora lub przewód
Błąd EEPROM
Złe ustawienie adresów na DWTM

--

E:
15

Jeżeli do systemu nie jest podłączony czujnik zewnętrzny lub czujnik
zewnętrzny zamontowany na płytce regulacyjnej jest uszkodzony, wówczas
na DWTK pojawi się kod błędu 15. -> Pompa obiegu grzewczego pracuje
w sposób ciągły i jako temperaturę zewnętrzną używa parametru ochrony
przed zamarzaniem – 1K.

--

E:
70

Jeżeli na czujniku temperatury w obiegu mieszacza wystąpiło zwarcie lub
przerwanie, wówczas na DWTK pojawi się kod błędu 70. Mieszacz musi
zostać ustawiony ręcznie. Kocioł gazowy grzeje wówczas przy złączu
eBUS maksymalnie do 45°C (tryb awaryjny).

--

E:
76

--

E:
78

--

E:
81

Jeżeli parametr znajduje się poza obowiązującym zakresem, wówczas
na DWTK pojawia się kod błędu 81. Poprzez krótkie przerwanie zasilania
przywracane są standardowe wartości parametrów. Jeżeli dodatkowo
jest podłączony DWT, wówczas kod błędu 81 jest przenoszony do DWT
i wyświetlany.

--

E:
91

Jeżeli w instalacjach z jednym DWTK i jednym lub wieloma DWTM są
ustawione dwa regulatory na ten sam adres, wówczas na regulatorach
o tych samych adresach pojawi się kod błędu 91. Należy odpowiednio
skorygować ustawienie adresów przy pomocy przełączników DIP na
regulatorach, a następnie wyłączyć i włączyć sieć.

Uszkodzony czujnik zasobnika lub przewód.

Uszkodzony czujnik temperatury kolektora lub przewód.

Znaczenie wszystkich pozostałych kodów błędów należy odczytać z
instrukcji montażu danego kotła grzewczego.
Jeżeli kocioł po podwójnym resecie nie pracuje bezbłędnie, lub gdy nie
ma możliwości wykonania resetu, wówczas prosimy o zanotowanie
wyświetlanego kodu błędu i przekazanie go serwisowi

Oporności czujników
Oporności czujników

Czujnik zewnętrzny, czujnik temperatury obiegu mieszacza, czujnik
temperatury kolektora i czujnik temperatury zasobnika

Temperatura

Oporność

Temperatura

Oporność

Temperatura

Oporność

Temperatura

Oporność

°C
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ohm
51393
48487
45762
43207
40810
38560
36447
34463
32599
30846
29198
27648
26189
24816
23523
22305
21157
20075
19054
18091
17183
16325
15515
14750
14027
13344
12697
12086
11508
10961
10442
9952
9487
9046
8629

°C
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ohm
8233
7857
7501
7162
6841
6536
6247
5972
5710
5461
5225
5000
4786
4582
4388
4204
4028
3860
3701
3549
3403
3265
3133
3007
2887
2772
2662
2558
2458
2362
2271
2183
2100
2020
1944

°C
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Ohm
1870
1800
1733
1669
1608
1549
1493
1438
1387
1337
1289
1244
1200
1158
1117
1078
1041
1005
971
938
906
876
846
818
791
765
740
716
693
670
649
628
608
589
570

°C
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Ohm
552
535
519
503
487
472
458
444
431
418
406
393
382
371
360
349
339
330
320
311
302
294
285
277
270
262
255
248
241
235
228
222
216
211
205

Opór [Ω]

Krzywa czujników NTC

Temperatura [°C]

Dane techniczne / Protokoły ustawień
Dane techniczne

Napięcie zasilania
230 VAC +10/-15%
Pobór mocy przez elektronikę
5 VA
Maks. pobór mocy przez silnik mieszacza
30 VA
Maks. pobór mocy na każde wyjście pompy
250 VA
Stopień ochrony według DIN 40050
IP 30
Klasa ochrony według VDE 0100
I
Rezerwa działania zegara załączającego
ok. 10 Godzin
Dopuszczalna temp. otoczenia podczas pracy
0 do 50°C
Dopuszcz. temp. otoczenia podczas składowania -30 do +60°C

Protokół z ustawień dla indywidualnych czasów załączania
1. Ein
Tryb grzewczy

Tryb c.w.u.

1.Aus

2.Ein

2.Aus

3.Ein

3.Aus

Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pią.
Sob.
Nie.
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pią.
Sob.
Nie.

Protokół ustawień parametrów
Parametr
Temp. obniżenia (obniżenie nocne)

Możliwości
ustawień

5 - 30°C
0,2 - 3,0
Odstęp krzywych grzania
0 - 30 K
Maks. ograniczenie obiegu mieszacza
20 - 80°C
Czas wybiegu pompy obiegu mieszacza
0 - 10 min
Wartość zadana temperatury zasobnika
15 - 70°C
Temperatura ochrony przed zamarzaniem
-5 - 5°C
Równoległa praca pomp
0 lub 1
Maks. ograniczenie temperatury kolektora
50 - 85°C
Min. ograniczenie temperatury kolektora
20 - 70°C
Temperatura regulowania
40 - 85 °C
Histereza temperatury kolektora
2 - 20 K
Czas zamykania
0 - 30 min
Godziny do zmiany urządzenia
10 - 2000 h
1/Kp Regulacja temperatury kolektora
20 - 500 K/%
Tn regulacja temperatury kolektora
5 - 500 s
Wybór kolejności urządzenia
A, b, C, d
Kolejność urządzeń A
1,2,3,4 - 4,3,2,1
Kolejność urządzeń B
1,2,3,4 - 4,3,2,1
Stopień modulacji wyłączania
10 - 60 %
Stopień modulacji załączania
70 - 100 %
Zadana temp. kolektora w tr. pracy zasobnika
50 - 80°C
Stromość krzywej grzania obieg mieszacza

Ustawienie
fabryczne
12°C
0,8
10 K
50°C
5 min
60°C
2°C
0
85°C
20°C
85 °C
5K
5 min
200 h
50 K/%
50 s
d
1,2,3,4
4,3,2,1
30 %
80 %
75°C

Ustawienie
indywidualne

