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Spis treści

W niniejszym opisie zastosowano następujące symbole. Te istotne 
wskazania odnoszą się do ochrony ludzi i bezpieczeństwa eksploa-
tacyjnego.
 "Wskaźnik bezpieczeństwa" oznacza wskazania, których 

nalezy ściśle przestrzegać, aby uniknąć zagrożeń lub 
zranień osób oraz zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

 "Uwaga" oznacza instrukcję techniczne, których należy 
przestrzegać, abu zapobiec uszkodzeniom i zakłóceniom 
działania urządzenia  Uwaga

Wskazówki bezpieczeństwa
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DWTPrzegląd funkcji

Czas

Program ogrzewania:  wyświetla zapro-
gramowane czasy ogrzewania i 
obniżenia temp.

Wskaźnik funkcji

Symbol wyboru programu

Przycisk wyboru 
programu Tryb 

obniżonej 
temp.

Tryb Wybór temperatury w 
trybie ogrzewania

Symbol trybu 
pracy ogrzewanie / 
obniżona temp.

Temperatura 
pomieszczenia

Dzień tygodnia (1=pon., ..., 
7=niedz.)

Pokrywa 
czołowa
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DWTNazewnictwo / Normy i przepisy
Temperatura zasilania c.o.
Jest to temperatura wody zasilającej grzejniki c.o. Im wyższa jest tempe-
ratura zasilenia, tym większą ilość ciepła oddają grzejniki. 
Jednofunkcyjny wiszący kocioł c.o.
Kocioł gazowy, który może współpracować z zasobnikiem ciepłej wody 
użytkowej.
Dwufunkcyjny wiszący kocioł c.o.
Kocioł gazowy z przepływowym podgzrewaczem ciepłej wody użytkowej 
z możliwością szybkiego podgrzania c.w.u.
Ładowanie zasobnika c.w.u.
Podgrzewanie wody w zasobniku c.w.u.. 

Szybkie podgrzanie c.w.u.
W celu szybkiego podgrzania ciepłej wody użytkowej w warunkach letnich, 
kocioł utrzymuje stała określoną temperaturę wody grzejnej. Program 
czasowy c.w.u. załącza i wyłącza w/w funkcję w trybie pracy letniej.

Program ogrzewania
Program czasowy ogrzewania przełącza pracę kotła z trybu ogrzewania 
na tryb obniżonej temperatury albo wyłącza ogrzewania i odwrotnie.

Program c.w.u.
Program czasowy c.w.u. w kotle wiszącym dwufunkcyjnym włącza opcję 
szybkiego podgrzewania c.w.u., a w przypadku jednofunkcyjnego kotła 
wiszącego włącza i wyłącza ładowanie zasobnika c.w.u.

Zimowy tryb pracy
Ograewanie i przygotowanie c.w.u. wg programów czasowych.
Letni tryb pracy
Ogrzewanie wyłączone, c.w.u. wg programu czasowego.

Tryb ogrzewania/obniżonej temperatury
W zimowym trybie pracy można wybrać dwie nastawy temperatury pomies-
zczenia, tzn. temperatura dla trybu ogrzewania i temperatura obniżona.
Czasowy program ogrzewania przełącza w/w funkcje.

Regulator typu DWT, w połączeniu z kotłęm gazowym spełnia następujące 
normy i przepisy:
- wytyczne dla urządzeń gazowych
- wytyczne dla urządzeń niskiego napięcia
- wytyczne EMV

Nazewnictwo

Normy i przepisy
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DWTMontaż

  - DWT zamontować na ścianie wewnętrznej na wys. ok. 1,5 m nad pozi-
omem podłogi.

- Regulator DWT powinien być zamontowany w pokoju reprezentatywnym 
dla całego mieszkania.

- Regulator DWT nie może być montowany miejscach narażonych na 
przeciągi i nadmierne promieniowanie cieplne

- Nie montować regulatora DWT  w szafkach lub za zasłonami.

- Wszystkie zawory grzejnikowe w pomieszczeniu powinny być otwarte.

- Zdjąć podstawę regulatora.

- Podstawę przykręcić na puszce o średnicy 55 mm lub bezopśrednio 
zamocować na ścianie za pomocą dołączonych kołków z wkrętami.

Montaż

Wtyczka do 
górnej części

Otwory 
mocujące

Przyłącze interfejsu 
e-BUS lub SCOM
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DWT
Nastawianie interfejsów BUS Urządzenia ogrzewcze Wolf posiadają, jako 

wyposażenie regulacyjne, albo interfejs eBUS, 
albo SCOM. Interfejs może być wybranyza pomocą 
przełączników DIP z tyłu regulatora DWT.

Połączenie urządzenia ogrzewczego Wolf 
z interfejsem eBUS
(CGB, CGS, TGC)

Przy urządzeniach z interfejsem eBUS zaciski „+“ i „-“ 
są oznaczone sumbolem eBUS. 
Przełącznik DIP 4 ustawić w pozycji „ON“. Przełączniki 
1 do 3 pozostają w pozycji „OFF“, gdy dołaczony jest 
tylko jeden regulator. 

Połączenie urządzenia ogrzewczego Wolf 
z interfejsem SCOM
(TGU, TGG, GU-2, GG-2, 
TGB-11/20/40/60, GB-20-S)

Przy urządzeniach z interfejsem SCOM zaciski „+“ i 
„-“ są oznaczone zgodnie ze schematem symbolem 
„(Wolf) Zubehör“. Przełączniki 1 do 4 ustawić w po-
zycji „OFF“.

Nastawianie adresu 
eBUS
Przy urządzeniach o większej ilości regulatorów DWT 
(instalacja wieloobiegowa z DWTM),  każdemu DWT 
powinien być przydzielony jeden adres za pomocą 
przełączników DIP 1 - 3.

Lista adresów na odwrocie płytki regulatora 

Gdy DWT służy do zdalnej obsługi DWTM, patrz instrukcja montażu i obsługi DWTM.

Uwaga: Wszystkie regulatory składowe (podłączone do szyny zbiorczej) powinny być przystosowane 
do tego samego interfejsu.

Nastawianie interfejsów BUS



7

DWTPodłączenie elektryczne
 Okablowywanie może być dokonywane 

wyłącznie przez kompetentnego fach-
owca. 

Uwaga: Kable nie mogą być układane razem 
z przewodami sieciowymi. 

UWAGA

Ponownie nasadzić DWT na podstawie i 
zatrzasnąć. Przy osadzaniu uważać, aby bolce 
kontaktowe na regulatorze nie zostały pogięte.

listwa zaciskowa 
DWT

Listwa 
zaciskowa w 
termie

listwa zaciskowa 
DWT

Listwa 
zaciskowa w 
termie

listwa zacisko-
wa DWT

listwa zaciskowa 
na kotle

Listwa zaciskowa w podstawie 
DWT

Wtyczka 
do części 
górnej

Gniazdko telefo-
niczne
dla eBUS 
i SCOM

Podłączenie 
interfejsu 
e-BUS lub 
SCOM

Podłączenie 
czujnika 
zewnętrznego

- Czujnik zewnętrzny może być podłączony 
alternatywnie albo do termy, albo do regulatora 
DWT.

- Czujnik zewnętzrny na ścianie północnej lub 
północno-wschodniej montować na wysokości 
2 - 2,5 m nad poziomem terenu. (Prowadzenie 
kabli ku dołowi!)

Okablować DWT na termie kablem 2 - żyłowym 
(przekrój minimalny 0,5mm˛).
Wybrać jeden z pokazanych obok schematów 
okablowania w zależności od listwy zaciskowej 
na termie.

Wariant połączenia a)

Wariant połączenia b)

Wariant połączenia c)

Außen-
fühler

czujnik zewn.
alternatywnie

czujnik zewn.
alternatywnieczujnik 

zewn.

czujnik zewn.
alternatywnieczujnik 

zewn.
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DWTPoziom obsługi
Przycisk wyboru programu

Istotne:  Przy kotłach z pokrętłem wyboru programu powinien on być ustawiony na       .

Tryb pracy Symbol wy-
boru prog.

Ogrzewanie C.w.u. Kocioł jedno-
funkcyjny

C.w.u. Kocioł dwufun-
cyjny

Ogrzewanie wyłączone / Wł. 
funkcja przeciwzam.

Tryb letni Ogrzewanie wyłączone 
/ Włączona funkcja 
przeciwzamrożeniowa

Obniżona 
temperatura

Ogrzewanie

Ogrzewanie lub obniżenie 
temperatury wg programu 
czasowego

Ogrzewanie lub wyłączenie 
wg programu czasowego

Ładowanie zasobnika c.w.u. 
wyłączone

Ładowanie zasobnika c.w.u. 
wg programu czasowego

Ładowanie zasobnika c.w.u. 
wg programu czasowego

Ładowanie zasobnika c.w.u. 
wg programu czasowego

Ładowanie zasobnika c.w.u. 
wg programu czasowego

Ładowanie zasobnika c.w.u. 
wg programu czasowego

Szybki start c.w.u. 
wyłączony

Ogrzewa-

Szybki start c.w.u. wg 
programu czasowego 

Wyłączenie

Wskaźnik funkcji Okablowanie do kotła prawidłowe
Pompa obiegu ogrzewania włączona
Ogrzewanie
Ładowanie zasobnika lub pobór c.w.u.
Palnik włączony

Przycisk wyboru 
programu

Przycisk obniżonej 
temperatury

Przycisk 
podwyższonej 
temperatury

Wybór temperatury
Tryb ogrzewania

Uwaga: Przy kotłach z przełącznikiem wyboru programu, ustawić go w poz.      .
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DWTPoziom obsługi

Przycisk trybu 
obniżonej temp.

Po naciśnięciu przycisku           , na wyświetlaczu ukazują się cztery zera, 
po dalszym naciśnięciu regulacja przełącza się niezależnie od programu 
ogrzewania na 1 godz. na tryb obniżonej temperatury. Gdy kocioł pracuje 
akurat w trybie oszczędnym (obniżonej temp.), tryb ten zostaje przedłużony 
o dalszą godzinę. Po każdym dalszym nacisnięciu przycisku              tryb 
obnizonej temperatury zostaje przedłużony o 1 godz., a po naciśnięciu 
przycisku         - sktócony o 1 godz. Przy wprowadzeniu powyżej 24 godzin, 
licznik przeskakuje ponownie na 0. Wartość temperatury pomieszczenia 
ukazuje się ponownie po upływie 5 s po ostatnim wprowadzeniu danych. 
Przez naciśnięcie przycisku      nastawiony wcześniej tryb obniżonej 
temperatury może być anulowany.

Po naciśnięciu przycisku        , na wyświetlaczu ukazują się cztery zera. 
Po kolejnym naciśnięciu regulacja przełącza się niezaleznie od programu 
ogrzewania na 1 godz. na tryb ogrzewania. Gdy kocioł pracuje akurat w 
trybie ogrzewania, tryb ten zostaje przedłużony o 1 godzinę. Po każdym 
dalszym naciśnięciu przycisku         tryb ogrzewania zostaje przedłużony 
o dalszą godzinę, a po naciśnięciu przycisku             - skrócony o 1 godz. 
Przy wprowadzeniu powyżej 24 godzin licznik przeskakuje ponownie na 
0. Wartość temperatury pomieszczenia ukazuje się ponownie po upływie 
5 s po ostatnim wprowadzeniu danych. Przez naciśnięcie przycisku             
nastawiony wcześniej tryb ogrzewania może być anulowany. 

Przycisk trybu 
ogrzewania

Wybór temperatury w 
trybie ogrzewania

Nastawianie żądanej temperatury w trybie ogrzewania. Ta nastawa dotyczy 
tylko trybu  ogrzewania, nie zać obniżonej temperatury.

Przez przekręcenie pokrętła następuje zamiana wskazania z temperatury 
rzeczywistej pomieszczenia na zadaną temp. pomieszczenia
Potem można zmienić żądaną zadaną temperaturę pomieszczenia w 
trybie ogrzewania. Jeżeli w ciągu 2 sekund nie nastąpi żadna zmiana, to 
na wyświetlaczu ponownie ukaże się temperatura pomieszczenia.

Uwaga: Nastawiona wartość jest miarodajna jako temperatura pomiesz-
czenia, w którym zamontowano DWT, tylko w trybie ogrzewania sterowa-
nym z pomieszczenia (krzywa ogrzewania = 0) lub w trybie ogrzewania 
sterowanym temperaturą zewnętrzną z wpływem pomieszczenia (patrz 
wpływ pomieszczenia). Przy regulacji sterowanej wyłącznie temperaturą 
zewnętrzną (krzywa ogrzewania 0,2 - 3,0 i wpływ pomieszczenia = 0), 
nastawiona temperatura jest jedynie wartoscią przybliżoną.
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DWTPoziom programowania

Elementy obsługowe 
DWT

Po otwarciu pokrywy przedniej regulator przełącza się na tryb programo-
wania, a na wyświetlaczu ukazuje się  GRUNDEINST. Przy otwartej 
pokrywie przedniej mogą się ukazywać i ewentualnie być zmieniane 
następujące nastawy.

czerwona lampka 
świeci się,
gdy wartość parametru
może być zmieniona

Przyciski programowania

Przycisk Reset 

Pokrywa przednia

1) tylko przy interfejsie eBUS

2) tylko wówczas, gdy DWT służy jako zdalna obsługa dla DWTM, 
ukaże się dodatkowy program czasowy dla obiegu mieszacza.

 Symbol dla obiegu mieszacza

 Symbol dla obiegu ogrzewania bezpośredniego
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DWT

Prog. ogrzewania

Czas

Dzień tygodnia

Wybór programu 
czas. (1 - 4)

Tryb obniżonej temp.

Nastawy podsta-
wowe

Zmiana czasów 
nastawionego pro-
gramu ogrzewania

Program c.w.u.

Zmiana czasów nas-
tawionego programu 
przygotowania c.w.u.

Rzeczywista 
temp. c.w.u.

Wskazania

Temperatura 
zewnętrzna

Rzecz temp. 
zasil. c.o.

Obroty went. 
lub modulacja

Czas pracy 
palnika

Poziom ser-
wisowy

Optymalizacja  
 ogrz.      lub

Wym. czas podgr.
lub

Dostosow. czujn. 
temp. pom.

Otworzyć 
pokrywę 
czołową

Poziom programowania (Przegląd funkcji)

Liczba startów 
palnika

Wpływ pom
 lub

Temp. zadana 
c.w.u.1)

Wersja językowa
D, F, GB, I, NL, ES,

CZ, SK, PL, HU

Krzywa grzewcza

Krzywa grzewcza
      2)

2)

Temp. zasil.
         2)

Powrót Powrót Powrót PowrótPowrót

Nastawy podst. Program c.w.u. Wskazania Poziom ser-
wisowy

Program ogrze-
wania

Zamknąć 
pokrywę 
czołową
Poziom 
obsługi

23 Czujnik dod.

Opóźnienie temp. 
zew.

25 Legionella 1)

26  Meld. 
obsługowy

27 Okresowy 
meld. obsługowy

28 Osuszanie 
posadzki

29 Zdalne ster.  1 
lub 2 obiegi 1)2)

30 Granica 
przewciwzam.  

1)2)

40 GB-Parametry

Maks. czas nagrz.
lub
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DWTPoziom programowania (Nastawy podstawowe)

Nadstawy podstwowe Wszystkie parametry podlegające zmianom, jak również cztery programy 
czasowe są wstępnie ustawione fabrycznie. Ustawienia fabryczne są 
zapamiętane na stałe. Po uruchomieniu nalezy zaprogramować czas i 
dzień tygodnia.

Wejście w tryb nastaw podstawowych następuje przez otwarcie pokrywy 
czołowej i naciśnięcie przycisku        . Wybór poszczególnych parametrów 
następuje za pomocą przycisków      i      .

Parametr Wskazanie  Nastawa Zakres Zmiana
  fabryczna nastaw

Godzina  10:00 00:00-24:00 lub

Dzień tygodnia  Poniedziałek Pon. - NIedz. lub

Program czasowy  1 1 - 4 lub

Temp. obniżona  12 °C 5 - 30 °C lub

Krzywa ogrzewania  1,2 0 - 3 lub
Obieg bezpośredni

Krzywa ogrzewania   0,8 0 - 3 lub
Obieg mieszacza 2)

Wpływ pomieszczenia  0 0 - 20 lub

Temp. zadana  60 15 - 65 °C wzgl. lub
c.w.u. 1)   40 - 63 °C 

Wersja  D D, F, GB, I, NL,ES, lub
językowa   CZ, SK, PL, HU

GODZINA 10:00

PONIEDZ.

PROGR. 
CZAS.

01

TEMP. 
OBNIŻ

12.0°C

WPŁYW POM. 00

Temp c.w.u. 6 0 °C

(    )

D F GB I

KRZYWA 
OGRZ.

0 , 8

1) tylko przy interfeisie eBUS

2) Tylko, gdy DWT służy jako zdalne sterowanie DWTM, ukazuje się dodatkowy program czasowy 
obiegu mieszacza.

KRZYWA 
OGRZ.

1 . 2



13

DWT
Programy czasowe Regulator posiada wpisane fabrycznie cztery programy czasowe dla cen-

tralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. Zaprogramowane fabrycznie 
czasy można odczytać z poniższej tabeli.
Wszystkie programy czasowe można zmieniać i zapamiętywać.

Prog. czas. 2 Tryb c.o. Pn-Pt  6:00 - 8:00 i                16:00 - 22:00   
Uproszczony prog. tyg.
  Sob-Nd 7:00 - 23:00     Pn-Pt i Sob-Nd
 Tryb c.w.u. Pn-Pt 5:00 - 8:00 i 15:00 - 22:00
  Sob-Nd 6:00 - 23:00

Prog. czas. 3 Tryb c.o. Pn, Wt, Śr Cz, Pt, Sob, Nd 8:00 - 23:00 Każdy dzień indy. 
czasy
 
 Tryb c.w.u. Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, Sob, Nd 7:00 - 23:00

Prog czas. 4 Tryb c.w.u. Pn, Wt, Śr, Cz, Pt   7:00 - 16:00 Każdy dzień indy. czasy
  Sob, Nd     --  -- 

Poziom programowania (Nastawy podstawowe)

   i 

   i

   i  

   i 

Program 
czasowy 1 Tryb c.o. Pn-Nd 6:00 - 22:00     Program dzienny
          Pn - Nd
 Tryb c.w.u. Pn-Nd 5:00 - 22:00



14

DWT
Poziom programowania (Nastawy podsta-
wowe)

Temperatura 
obniżona

W trybie obniżonej temperatury   czynna jest wartość nastawy temperatury 
obniżonej, a nie wartość nastawiona pokrętłem. Przy wpływie pomieszcze-
nia = 0, nastawiona wartość temperatury obnizonej jest jedynie wartością 
przybliżoną.

Uwaga: Gdy krzywa ogrzewania jest nastawiona na 0, temperatura 
zasilenia c.o. jest automatycznie zale¿na od temperatury 
pomieszczenia.

Dla nachylenia powyżej 1,0, podwyższenie punktu początkowego zapewnia 
w pomieszczeniach z ogrzewaniem radiatorowym wystarczający komfort 
cieplny przy wyższych temperaturach zewnętrznych.

Krzywa ogrzewania Nastawa ta jest podejmowana przez instalatora c.o. osobno dla każdego 
obiegu, w zależności od typu instalacji, włąsności cieplnych budynku i 
strefy klimatycznej.
Przez nastawienie nachylenia krzywej następuje dostosowanie temperatury 
wody grzejnej do tych warunków.
Na wykresie naniesiono przykład, dotyczący następującej instalacji c.o.: 
- Strefa o przeciętnej min. temp. zewn. -14 °C
- Grzejniki o temp. zasilenia/powrotu 60/50°C

Dla innych warunków nachylenie krzywej musi być dostosowane do 
okoliczności. Nachylenie to powinno być zawsze tak nastawione, aby przy 
minimalnej temp. zewnętrznej była osiagnięta maksymalna temperatura 
zasilenia grzejnika lub podłogowej płyty grzejnej.
Jako wartość wyjściową, należy dla ogrzewań grzejnikowych przyjmować 
nachylenie równe od 1,0 do 1,4, a dla ogrzewań podłogowych - od 0,4 
do 0,8. 
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DWT
Czujnik temperatury pomieszczenia, wbudowany w pogodowy regulator 
DWT może być uwzględniony przy obliczaniu temperatury zasilenia c.o. 
Stopień oddziaływania czujnika temperatury pomieszczenia na obliczenia 
jest nastawiany poprzez różne współczynniki wpływu temperatury po-
mieszczenia (K = 0 - 20). Im wyższy będzie dobrany współczynnik, tym 
większe jest oddziaływanie czujnika temperatury pomieszczenia. Gdy 
nie zainstalowano czujnika temperatury zewnętrznej lub gdy stwierdzone 
zostanie przerwanie obiegu czujnika zewnętrznego (opór nieskończony), 
automatycznie nastąpi regulacja oparta wyłącznie na temperaturze po-
mieszczenia.

Wpływ pomieszczenia K=0 wyłącznie regulacja pogodowa c.o.
Wpływ K=20 wyłącznie regulacja oparta na temp. pomieszczenia

Przy zastosowaniu DWT jako zdalne sterowanie DWTM:
gdy obydwa obiegi ogrzewcze są sterowane DWT (par. 29 na DWT 
nast. na 1), wp-ływ pomieszczenia dotyczy tylko adresu wybranego na 
przełaczniku DIP. 

Adres 0 = Wpływ pomieszczenia dotyczy obiegu ogrzewania 
bezpośredniego
Adres 1 = Wpływ pomieszczenia dotyczy obiegu mieszacza

Wpływ pomieszczenia

Zmiany czasu z leniego na zimowy i odwrotnie dokonać zgodnie z opi-
sem na str. 12 (nie jest to konieczne przy podłączeniu modułu zegara 
radiowego).

Czas letni / zimowy

Poziom programowania (Nastawy podsta-
wowe)

Gdy ciepła woda jest potrzebna poza okresem ładowania zasobnika, 
można podgrzać zasobnik do nastawionej temperatury zadanej przez 
uruchomienie funkcji "1 x c.w.u." 
Uruchamianie i zatrzymywanie następuje przez jednoczesne naciśnięcie 
przycisków      i     przy otwartej pokrywie czołowej.
Funkcja "1 x c.w.u. zostaje automatycznie wyłączona po 1 godzinie.

1 x c.w.u.

Wersja językowa Mogą być wybrane następujące języki:

 D niemiecki
 F francuski
 GB angielski
 I włoski
 NL holenderski
 ES hiszpański
 CZ czeski
 SK słowacki
 PL polski
 HU węgierski

Uwaga
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2 3 : 1 5
I

2 3 : 1 5
I

2 3 : 0 0
I

2 3 : 
I

8 : 1 5
I

8 : 1 5
I

8:00
I

Poziom programowania (program ogrzewania)

Zmiana czasów
(program ogrzewania)

Przykład nastawiania

PONIEDZ.

01

01 8:00

Wskazanie wg wybranego programu
(tu przykładowo progr. 3)

1      2       3      4      5      6      7

1      2       3      4      5      6      7

01

1      2       3      4      5      6      7

01

1      2       3      4      5      6      7

02

1      2       3      4      5      6      7

02

1      2       3      4      5      6      7

02

1      2       3      4      5      6      7

1. Czas włączenia ogrzewania (wywołanie)

1. czas włączenia ogrzewania
czerwona dioda świeci się

1. zmiana czasu włączenia ogrzewania

1. zmiana czasu włączenia ogrzewania 
(zapisanie)
czerwona dioda nie świeci się

1. czas wyłączenia ogrzewania (wywołanie)

1. czas wyłączenia ogrzewania;
czerwona dioda świeci się

1. zmiana czasu wyłączenia ogrzewania

1. zmiana czasu wyłaczenia ogrzewania 
(zapisanie)
czerwona dioda nie świeci się

02

1      2       3      4      5      6      7

I

Fabryczne programy czasowe (1 - 4), wybrane w "Nastawach podsta-
wowych ZEITPROG", mogą być zmieniane indywidualnie. Dla danego 
dnia można zaprogramować po trzy czasy załączenia i wyłączenia. 
Wpisywanie poszczególnych czasów włączenia i wyłączenia powinno 
odbywać się parami.

Wejście na poziom programowania następuje przez otwarcie pokrywy 
czołowej. Zakres HEIZPROG wybrać przyciskieme       lub     . Wejście na 
poziom następuje za pomocą przycisku       .
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8 : 0 0
I

2 3 : 4 5
III

- - : - -
II

Poziom programowania (Program ogrzewania)

03

06

1      2       3      4      5      6      7

1      2       3      4      5      6      7

2. czas włączenia ogrzewania (wywołanie)

3. czas wyłączenia ogrzewania (zapisanie)
czerwona dioda nie świeci się

POWRÓT

1      2       3      4      5      6      7

PONIEDZ.

WTOREK

01

1      2       3      4      5      6      7 1. czas włączenia ogrzewania (wywołanie)

W przykładzie wykorzystano parametry z programu 3. 
Wszystkie pozostałe programy można zmieniać wg schematu podanego 
wyżej.

Wskazówka: Programowanie czasu ogrzewania przy 'przejściu przez północ" nalezy 
wykonać w sposób następujący.

Przykład: W programie czasowym 1 (program tygodniowy) ogrzewanie 
powinno być czynne w godz. 16.00 - 3.00 następnego dnia. W tym celu 
należy nastawić następujące czasy: 

1. Czas włączenia  ogrzewanie: 00:00
1.  Czas wyłączenia  ogrzewanie:  03:00
2.  Czas włączenia  ogrzewanie:  16:00
2.  Czas wyłączenia  ogrzewanie: 24:00



18

DWTPoziom programowania (Program c.w.u.)
Zmiana czasów
(program c.w.u.)

Fabryczne programy czasowe (1 - 4), wybrane w "Nastawach podstawowych 
ZEITPROG", mogą być zmieniane indywidualnie. W danym dniu można 
zaprogramować po dwa czasy załaczenia i wyłączenia.

Wejście na poziom programowania następuje przez otwarcie pokrywy 
czołowej. Zakres WARMW-PROG wybrać przyciskiem      lub      . Wejście 
na poziom programowania następuje za pomocą przycisku       .

Przykład nastawiania

Wskazanie wg wybranego programu
(tu przykładowo program 3)

1. czas włączenia (wywołanie)

1. czas wąłczenia c.w.u.
czerwona dioda świeci się

1. zmiana czasu włączenia c.w.u.

1. czas włączenia c.w.u. (zapisanie)
czerwona dioda nie świeci się

1. czas wyłączenia c.w.u. (wywołanie)

1. czas wyłączenia c.w.u.
czerwona dioda nie świeci się

1. zmiana czasu wyłączenia c.w.u.

1. czas wyłączenia c.w.u. (zapisanie)
czerwona dioda nie świeci się2 3 : 1 5

I

2 3 : 1 5
I

2 3 : 0 0
I

2 3 : 0 0
I

7 : 1 5
I

7 : 1 5
I

7 : 0 0
I

MONTAG

1 0

1 0 7 : 0 0

1      2       3      4      5      6      7

1      2       3      4      5      6      7

1 0

1      2       3      4      5      6      7

1 0

1      2       3      4      5      6      7

1 1

1      2       3      4      5      6      7

1 1

1      2       3      4      5      6      7

1 1

1      2       3      4      5      6      7

1 1

1      2       3      4      5      6      7

I
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DWTPoziom programowania (Program c.w.u.)

2. czas włączenia (wywołanie

2. zmiana czasu wyłączenia (zapisanie)
czerwona dioda nie świeci się

1. czas włączenia c.w.u. (wywołanie)

W przykładzie wykorzystano parametry z programu 3. 
Wszystkie pozostałe programy mozna zmieniać wg wyżej podanego 
schematu.

Program czasowy przygotowania c.w.u. dotyczy kotłów jednofunkcyjnych 
z pojemnościowymi zasobnikami c.w.u. oraz kotłów dwufunkcyjnych z 
szybkim podgrzewaniem c.w.u. Żądana temperatura jest nastawiana na 
kotle.

Nastawione programy czasowe ogrzewania i przygotowania c.w.u. są 
zaprogramowane na stałe (nie ulegają skasowaniu). W razie przekroczenia 
czasu podtrzymania (10 godz. bez zasilenia elektrycznego) nalezy jedynie 
od nowa zaprogramować godzinę i dzień tygodnia.

7 : 0 0
I

2 3 : 4 5
II

- - : - -
II

1 2

1 3

1      2       3      4      5      6      7

1      2       3      4      5      6      7

POWRÓT

1      2       3      4      5      6      7

PONIEDZ.

WTOREK

1 0

1      2       3      4      5      6      7
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DWTPoziom programowania (Wskazania)
Wskazania Wejście na poziom programowania następuje przez otwarcie pokrywy 

czołowej. Za pomocą przycisku       lub       wybrać  obszar ANZEIGEN 
(WSKAZANIA). Wejście na poziom następuje za pomocą przycisku             .  
Wybór poszczególnych parametrów następuje za pomocą przycisków      
i      .

Temperatura zewnętrzna  _________

Maks. temp. zewnętrzna
(Rejestracja przez 24 godz.
0.00  - 24.00)
Min. temp. zewnętrzna
(Rejestracja przez 24 godz.
0.00 - 24.00)

Temperatura zasilenia 
c.o.

Temperatura zasilenia
obieg mieszacza

Liczba obr. wentylatora  _________
(obr/min) wzgl. modulacja %

Czas pracy palnika  __________
(10 godz.)

Liczba startów palnika  __________
(100 startów)

Temp.c.w.u. 50.0°C

OBROTY 
WENT.

2500

CZAS PR.  x10 3 0 0

STARTY  x100 1 5 0

Wskazówka: Zaleca się notowanie dat zerowania, aby można było 
przyporządkować czas pracy i liczbę startów palnika do 
danego roku.

Zerowanie Parametr Wskazanie  Zerowanie
 

Czas pracy palnika

Liczba startów palnika

LAUFZ  x10 3 0 0

STARTS  x100 1 5 0

TEMP. ZEWN. 10.0°C

MAX     14:33 20.0°C

MIN     02:16 03.0°C

TEMP. ZASIL. 47.0°C

TEMP. ZASIL. 28 .0 °C

                                    
           
Temperatura c.w.u.

Parametr  Wskazanie      Wartość zadana
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DWTPoziom programowania (Serwis) 
Serwis Wejście na poziom programowania następuje przez otwarcie pokrywy 

czołowej. Za pomocą przycisku      lub      wybrać obszar FACHMANN 
(SERWIS). Wejście na poziom następuje za pomocą przycisku             .  
Wybór poszczególnych parametrów następuje za pomocą przycisków      
i      .

Parametr Wskazanie   Nastawa Zakres Zmiana  
 fabryczna nastaw

Optymalizacja  0 0 lub 1 lub
czasu podgrz.

Maksymalny   0 0 - 3 godz. lub
czas ogrz.

Wymagany   _______ _______ _______
czas podgrz.

Opóźnienie  0 0 - 3 godz. lub
temp. zewn.

Dostosowanie   0 °C -5°C do +5°C lub
czujnika temp. pom.

23 Czujnik dod.    lub

25 Funkcja  0 0 - 8 lub
antylegionell.    

26 Meldunek obsł.  0 0 / 1 lub

27 Okresowy  52 25 - 100 
meldunek obsł.   tygodni

28 Osuszanie   0 0 - 2 lub
posadzki    

29 Zdalne sterowanie  1 0 - 1 lub
1 lub 2 obiegi grz. 

MAX. CZ. POD-
GRZ.

0:00

WYM. CZ. 
PODGRZ.

DOST. 
CZUJN. POM.

0.0°C

----

PODGRZ. OPT. 00

OPÓZN. T. 
ZEWN.

0:00

(    )

(    )

25 0

26 0

27 5 2

2 9

28 0 0

23 1

0 1



22

DWT

30 Granica  2 -5 do +5 lub
przeciwzamr.

40   Parametr    lub
GB

 Histereza   1 - 20 lub
 Temp. zasilenia

 Górna prędkość   30 - 100 lub
 obrotowa ogrz.

 Ochr. przeciwzamr.   -10 - 10 lub
     Temp. zewn.   

 Tryb pracy   0 / 1 lub
   pompy ob. c.o.

 Wybieg   1 - 30 lub
    pompy ob. c.o.

 Maksymalna zadana   40 - 90 lub  
 temp. zasilenia   

 Blokada taktowania   0 - 30 lub  
 

 Wejście 1
    0 - 5 lub
 

 Wyjście 1 0 - 9 lub
 

 Histereza zasobnika   1 - 15 lub

     lub
 

1 4 6

Poziom programowania (Serwis)

1 5 5

 e n d

G B

0 1 0 8

0 4 8 1

0 5 2

0 6 0

0 7 1

0 8 7 5

0 9 7

1 3 1

pa
trz

 in
st

ru
kc

ja
 o

bs
lu

gi
 k

ot
la

23 0     
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DWT
Poziom programowania (Ser-
wis)
Optymalizacja czasu podgrzewania ustala w ciągu min. 6 godzinnego 
czasu ochładzania wymagany czas podgrzewania w trybie obniżonej 
temperatury, tak aby pożądana temperatura pomieszczenia była osiągnięta 
w nastawionym czasie. Automatyczna optymalizacja czasu podgrzewa-
nia może następować w zależności od temperatury pomieszczenia lub 
temperatury zewnętrznej.
Optymalizacja czasu podgrzewania zostaje włączona poprzez parametr 
"maksymalny czas podgrzewania". 

0  optymalizacja sterowana temp. zewnętrzną1  optymalizacja sterowana temp. pomieszczenia

Wskazówka przy stosowaniu DWT jako zdalne sterowanie DWTM:
Gdy obydwa obiegi ogrzewania są zdalnie sterowane przez DWT (par. 
29 na DWT - 1), optymalizacja podgrzewania dotyczy tylko adresów wy-
branych przełącznikem DIP.

Adres 0 = optymalizacja dotyczy bezpośredniego obiegu c.o.
Adres 1 = optymalizacja dotyczy obiegu mieszacza

Parametr ten przedstawia maksymalny czas podgrzewania, w którym 
może mieć miejsce optymalizacja. Gdy maksymalny czas podgrzewania 
jest ustawiony na "0", optymalizacja nie występuje. Gdy maksymalny 
nastawiony czas podgrzewania jest różny od "0", to wymagany czas 
podgrzewania jest obliczany od momentu rozpoczęcia maksymalnego 
okresu optymalizacji.

Wartość ta pokazuje ostatnio wymagany czas optymalizacji. Tylko ws-
kazanie

W zależności od izolacji cieplnej, każdy budynak reaguje inaczej na zmiany 
temperatury zewnętrznej. Oznacza to, że w przypadku zmian tempera-
tury zewnętrznej instalacja c.o. musi wolniej lub szybciej dostosowywać 
temperaturę wody grzejnej do warunków zewnętrznych. Parametr 
opóźnienia temperatury zewnętrznej umożliwia dopasowanie do w/w zmian. 
Czas opóźnienia jest nastawiany w zakresie od 0 do 3 godzin.
0 godz.   konstrukcje lekkie (drewno)
3 godz.   konstrukcje masywne (cegła pełna)

Optymalizacja podgrze-
wania

Maksymalny czas 
podgrzewania

Wymagany czas 
podgrzewania

Opóźnienie temp. 
zewnętrznej

Aby dostosować wskazania temperatury pomieszczenia do warunków 
zamontowania lub do innych termometrów, aktualne wskazanie może być 
zmienione o +/- 5 K. Skorygowana wartość wskazania będzie zastosowana 
do wszystkich istotnych funkcji. 

Dostosowanie czujnika 
temp. pomieszczenia

Gdy włączona jest funkcja antylegionellowa, zasobnik podczas pierwszego 
ładowania zostaje podgrzany zgodnie z programem czasowym do 65°C. 
Ta zadane wartość temperatury jest utrzymywana przez godzinę. 
Parametr 25 = 0 Legio. wyłączone
Parametr 25 = 1 - 7 Legio. raz w tygodniu (1=pon.; 7 = niedz.)
Parametr 25 = 8 Legio. codziennie

Parametr 25
Funkcja antylegionellowa
(tylko eBUS)
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DWTPoziom programowania  (Serwis)

Ten parametr podaje liczbę tygodni, po których na wyświetlaczu ukaże 
się komunikat konserwacyjny.

Parametr 27
Okres międzyobsługowy

Gdy zostanie aktywowany meldunek konserwacyjny, po X tygodniach 
(zgodnie z nastawą parametru 27) ukazuje się na wyświetlaczu komunikat 
"WARTUNG" (KONSERWACJA). Komunikat może być potwierdzony za 
pomocą przycisk trybu oszczednościowego        . Potem cykl zaczyna się 
od nowa.

Parametr 26
Meldunek konserwacyjny

Gdy w nowym budynku zostanie po raz pierwszy uruchomione ogrzewa-
nie podłogowe, to występuje możliwość regulacji zadanej temperatury 
zasilenia niezależnie od temperatury zewnętrznej a) jako wartość stała, 
b) według programu automatycznego osuszania posadzki.
Gdy ta funkcja zostanie aktywowana (nastawa 1 lub 2), to można ją 
zakończyć przez zredukowanie parametru 28 do 0.

Par. 28 = 0 funkcja wyłączona
Par. 28 = 1 stała temperatura obiegu mieszacza:
Obieg mieszacza jest podgrzewany do zaprogramowanej temperatury 
zasilenia. Temperatura zasilenia może być nastawiona pokrętłem wyboru 
temperatury w trybie ogrzewania w przedziale między 15°C i watością 
maksymalną TVmax (parametr 18).

Par. 28 = 2 Funkcja osuszania posadzki
temperatura zasilenia jest automatycznie utrzymywana na poziomie  25°C 
przez 2 dni. Po upływie tych 2 dni temperatura zasilenia będzie podnos-
zona ze skokiem 5 K dziennie do maksymalnej wartości nastawionej wg 
parametru 18). Wartość TVmax jest utrzymywana w ciągu kolejnych 2 
dni. Następnie temperatura zasilenia jest obniżana seskokiem 5 K dzi-
ennie. Po kolejnych 2 dniach automatyczne osuszanie posadzki zostaje 
zakończone.

Parametr 28
Osuszanie posadzki
(tylko z DWTM)

Przebieg czasowy i maksymalna wartość temperatury zasilenia powinny 
być uzgodnione ze specjalisą od układania posadzek, w innym wypadku 
może dojść do uszkodzeń posadzki, zwłaszcza pęknięć.

Te
m

pe
ra

tu
ra

 z
as

ile
ni

a 
(°

C
)

Przebieg czasowy osuszania (dni)

Rys.:
Czasowy przebieg tempera-
tury zasilenia obiegu mies-
zacza podczas osuszania 
posadzki, przy maksymal-
nej temperaturze zasilenia 
mieszacza (parametr 18 na 
DWTM), równej 50°C.
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DWTFunkcje dodatkowe

Automatyczne 
przełączanie lato/zima

Wybór programu       lub      :
Gdy temperatura zewnętrzna przekroczy o 1 K wartość nastawioną 
dla trybu ogrzewania, regulator DWT przełącza się automatycznie na 
tryb letni. Gdy zaś temperatura zewnętrzna spadnie poniżej wartości 
nastawionej dla trybu ogrzewania, nastąpi automatyczne ponowne 
włączenie trybu zimowego.

Dodatkowo w trybie ogrzewania przy wpływie pomieszczenia ‡ 0:
Gdy temperatura pomieszczenia przekroczy o 1 K wartość nastawioną 
dla trybu ogrzewania, regulator DWT przełącza się automatycznie 
na tryb letni. Gdy zaś temperatura pomieszczenia spadnie poniżej 
wartości nastawionej, nastąpi automatyczne ponowne włączenie trybu 
zimowego.

Dodatkowo dla wyboru programu
Gdy zadana temperatura wody grzejnej spadnie poniżej 20°C, regulator 
DWT przełącza się automatycznie na tryb letni. Gdy zadana temperatura 
wody grzejnej wyniesie powyżej 21°C, nastąpi automatyczny powrót 
do trybu zimowego.

Przypadek szczególny: Krzywa reg = 0 (regulacja sterowana wyłącznie 
temp. pomieszczenia)
Wybór programu       lub      :
Gdy temperatura pomieszczenia przekroczy o 1 K wartość nastawioną 
dla trybu ogrzewania, regulator DWT przełącza się automatycznie na 
tryb letni. Gdy zaś temperatura pomieszczenia spadnie poniżej wartości 
nastawionej dla trybu ogrzewania, następuje automatyczny powrót do 
trybu zimowego.

Parametr 30
Temperatura bezpieczeństwa 
przeciwzamrożeniowego 
(tylko eBUS i DWTM)

Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej nastawionej granicy 
bezpieczeństwa przeciwzamrożeniowego, włącza się pompa obiegu mies-
zacza, a temperatura obiegu mieszacza jest regulowana w zależności od 
zadanej temperatury pomieszczenia 5°C. Włącza się zawór elektromagne-
tyczny. Nastawiona tu granica bezpieczeństwa przeciwzamrożeniowego 
dotyczy tylko obiegów dołaczonych do DWTM. 
Wskazówka:
Nastawa fabryczna może być zmieniona tylko wówczas, gdy jest 
pewność, że przy niskich temperaturach zewnętrznych nie może nastąpić 
zamarznięcieie instalacji c.o.

Parametr 29
Zdalne sterowanie dla 1 lub 2 
obiegów c.o. (tylko eBUS i w 
połączeniu z DWTM)

Jeżeli DWT służy do zdalnego sterowania DWTM, występuje możliwość 
sterowania przez 1. DWTM obydowma obiegami ogrzewczymi (c.o. i 
mieszacz) lub tylko samym obiegiem c.o.

0  DWT steruje tylko obiegiem c.o. lub obiegiem mieszacza. 
(Przyporządkowanie do DWTM zgodnie z przydziałem adre-
sowym.

1      DWT z adresem 0 lub 1 steruje obiegiem c.o. i obiegiem mieszac-
za.

 Ukazuje się wówczas dodatkowy program czasowy drugiego obie-
gu. 
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Błąd "81" występuje, gdy jakiś parametr ma nieodpowiednią wartość. 
"Fałszywy " parametr zostanie przywrócony do wartości nastawionej 
fabrycznie i ukaże się komunikat o błędzie. Komenda "Procesor-Reset 
wygasza komunikat o błędzie.

Komenda "Procesor-Reset" uruchamia procesor ponownie. 
Otworzyć pokrywę czołową i za pomocą długopisu lub podobnego przed-
miotu nacisnąć przycisk Reset.

Procesor RESET

Przycisk 
Reset

Wskazanie zakłócenia Gdy na kotle występuje zakłócenie, to zostaje to ukazane w postaci 
pulsującego numeru kodu uszkodzenia. Sygnał uszkodzenia zostaje prze-
kazany do dołączonego cyfrowego pogodowego regulatora temperatury 
DWT. Na wyświetlaczu regulatora DWT ukazuje się słowo "STOERUNG" 
(zakłócenie) i numer tego zakłócenia. Dodatkowao na wyświetlaczu pulsuje 
symbol ostrzegawczy      .

STOERUNG 14

Komenda "całkowite cofnięcie reset" przywraca wszystkie nastawialne 
parametry i czasy przełączeń do nastaw fabrycznych.
Otworzyć pokrywę czołową i za pomocą długopisu lub podobnego przed-
miotu nacisnąć przycisk Reset równocześnie z przyciskami           i        i              
.  Zwolnić przycisk Reset, a przyciski               i           trymać przyciśnięte, 
aż na wyświetlaczu ukaże się GRUNDEINST (Nastawa podst.)

Cofnięcie całkowite 
RESET

Przycisk 
Reset

Przycisk 
Reset

Cofanie częściowe 
RESET Przy "częściowym cofnięciu" wszystkie nastawialne parametry zostają 

przywrócone do nastaw fabrycznych. Wyjątkiem są parametry "rozpoznania 
szyny zasilającej", "wyboru wersji językowej" i czasy przełączeń.
Otworzyć pokrywę czołową i nacisnąć np. długopisem lub podobnym przed-
miotem przycisk cofania          i równocześnie przycisk             . Przycisk 
cofania zwolnić, a przycisk       trzymać naciśnięty, aż na wyświetlaczu 
ukaże się GRUNDEINST (Nastawa podstawowa).

Ochrona 
przeciwzamrożeniowa 
sterowana temp. pom. w 
trybie letnim

W regulatorze DWT jest dodatkowo wbudowana funkcja ochrony 
przeciwzamrożeniowej. (Ochrona przeciwzamrożeniowa sterowana 
temperaturą zewnętrzną jest wbudowana w kotle.) Przy temperaturze 
pomieszczenia +5°C następuje włączenie pompy obiegowej c.o. i w razie 
potrzeby - palnika. Przy +6°C ochrona przeciwzamrożeniowa zostaje 
wyłączona.

Tryb pracy "kominiarza"

Funkcje dodatkowe

W przypadku wywołania na kotle trybu kominiarza na DWT pojawia się 
symbol          .
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Kody uszkodzeń

 Nr Awaria
 1 przekroczenie temperatury STB
 4 brak płomienia
 5 zaniknięcie płomienia podczas pracy
 6 przekroczenie temperatury STW
 7 przekroczenie temperatury STBA
 8 przepustnica spalin nie uruchamia się
 11 niestabilność płomienia
 12 uszkodzenie czujnika temp wody grzejnej
 13 uszkodzenie czujnika temp. spalin
 14 uszkodzenie czujnika ciepłej wody
 15 uszkodzenie czujnika temp. zewn. w ukł. reg.
 16 uszkodzenie czujnika temp. wody powrotnej
 17 prąd modulacyjny poza zakresem zadanym
 20 awaria obwodu zaworu gazowego V2
 21 awaria obwodu zaworu gazowego V1
 22 niedostateczna ilość powietrza
 23 uszkodzenie presostatu różnicowego
 25 uszkodzenie dmuchawy gazowej
 26 uszkodzenie dmuchawy gazowej
 30 uszkodzenie CRC w kotle
 31 uszkodzenie CRC w palniku
 32 uszkodzenie zasilenia 24 VAC
 40 niedostateczny przepływ wody
 41 temp. powrotu > temp zasilenia + 25 K
 60 zator w syfonie 
 61 zator w układzie spalinowym
 80 uszkodzenie czujnika temp zewn. w DWT
 81 uszkodzenie EEPROM w DWT
 91 Nieprawidłowe nastawienie adresu w DWT
 99 wewnętrzne uszkodzenie płytki regulatora 

W razie wystąpienia awarii, w jej lokalizacji pomogą następujące kody 
awarii.

Kody uszkodzeń

Kod awarii 15: Brak czujnika zewnętrznego w układzie lub zamontowany 
czujnik uszkodzony, tak że na DWT ukazuje się kod awarii 15.
=> Pompa obiegowa c.o. pracuje w sposób ciagły, DWT działa jako re-
gulator pomieszczeniowy.

Kod awarii 91: W instalacjach o większej ilości regulatorów dwa regulatory 
(np. AWT, ART) są nastawione na ten sam adres. Skorygować nastawy 
adresowe za pomocą przełaczników DIP na odpowiednich regulatorach.

W przypadku nieprawidłowego działania kotła mimo dwukrotnej elimo-
nacji kodu zakłócenia lub przy braku możliwości usunięcia, prosimy o 
zawiadomienie i podanie numeru kodu serwisowi instalacyjnemu!
Przy braku możliwości wyboru programu za pomocą przycisku na regu-
latorze DWT, należy przełącznik wyboru programu na regulatorze kotła 
ustawić w pozycji           .
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Oporności czujników wody grzejnej zasilającej, c.w.u., wody powrotnej, temp. zewnętrznej, 

spalin

 temperatura opór temperatura opór temperatura opór temperatura opór
 °C Ohm °C Ohm °C Ohm °C Ohm
 -21 51393 14 8233 49 1870 84 552
 -20 48487 15 7857 50 1800 85 535
 -19 45762 16 7501 51 1733 86 519
 -18 43207 17 7162 52 1669 87 503
 -17 40810 18 6841 53 1608 88 487
 -16 38560 19 6536 54 1549 89 472
 -15 36447 20 6247 55 1493 90 458
 -14 34463 21 5972 56 1438 91 444
 -13 32599 22 5710 57 1387 92 431
 -12 30846 23 5461 58 1337 93 418
 -11 29198 24 5225 59 1289 94 406
 -10 27648 25 5000 60 1244 95 393
 -9 26189 26 4786 61 1200 96 382
 -8 24816 27 4582 62 1158 97 371
 -7 23523 28 4388 63 1117 98 360
 -6 22305 29 4204 64 1078 99 349
 -5 21157 30 4028 65 1041 100 339
 -4 20075 31 3860 66 1005 101 330
 -3 19054 32 3701 67 971 102 320
 -2 18091 33 3549 68 938 103 311
 -1 17183 34 3403 69 906 104 302
 0 16325 35 3265 70 876 105 294
 1 15515 36 3133 71 846 106 285
 2 14750 37 3007 72 818 107 277
 3 14027 38 2887 73 791 108 270
 4 13344 39 2772 74 765 109 262
 5 12697 40 2662 75 740 110 255
 6 12086 41 2558 76 716 111 248
 7 11508 42 2458 77 693 112 241
 8 10961 43 2362 78 670 113 235
 9 10442 44 2271 79 649 114 228
 10 9952 45 2183 80 628 115 222
 11 9487 46 2100 81 608 116 216
 12 9046 47 2020 82 589 117 211
 13 8629 48 1944 83 570 118 205

Krzywa czujników NTC

Temperatura 
[°C]

O
pó

r [
Ω

]
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Parametr Zakres nastaw Nastawa fabryczna Nastawa indywidualna

Temperatura w trybie  5 - 30°C 12°C
obni¿enia (nocnego)

Nachylenie krzywej reg. 0 - 3,0 1,2

Wpływ pomieszczenia K = 0 - 20 K=0

Wersja językowa D, F, GB, I, NL D
 ES, CZ, PL, HU

Optymalizacja czasu nagrzewania 0 lub 1 0

Maks. czas nagrzewania 0 - 3 godz. 0:00 godz.

Opóźnienie temp. 0 - 3 godz. 0:00 godz.
zewnętrznej

Dostosowanie czujn.                 -5 do +5 C                             0 C
temp. pom. 

Dane techniczne Napięcie zasilenia 18 VDC ±15%
Pobór mocy maks. 1VA
Stopień ochrony wg EN 60529 IP30
Klasa bezpieczeństwa wg VDE 0100 III (maks. 24V)
Podtrzymanie zegara min. 10 godz.
Dop. temp. otoczenia w trybie pracy 0 do 50°C
Dop. temp. otoczenia podczas magazynowania -30 do +60°C
Okablowanie elektryczne do kotła kablem dwużyłowym o przekroju 

Protokoł nastaw parametrów

Dane techniczne / Protokoł nastaw (paramet-
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Program 1 c.o. Pon.- NIedz. 6:00 - 22:00
                        
 c.w.u. Pon. - Niedz. 5:00 - 22:00

Program 2 c.o. Pon.-Pt 6:00 - 8:00 i 16:00 - 22:00
    i Sob -Niedz. 7:00 - 23:00
 c.w.u. Pon. - Pt 5:00 - 8:00 i 15:00 - 22:00
  Sob. - NIedz. 6:00 - 23:00

Program 3 c.o. Pon, Wt, Śr, Czw, Pt, Sob, Niedz 8:00 - 23:00   
                  
 c.w.u. Pon, Wt, Śr, Czw, Pt, Sob, Niedz 7:00 - 23:00

Program 4 c.o Pon, Wt, Śr, Czw, Pt 7:00 - 16:00
         i Sob, Niedz --  --
 c.w.u. Pon, Wt, Śr, Czw, Pt 6:00 - 16:00
  Sob, Niedz --  --

   1. zał 1.wył 2.zał 2.wył 3.zał 3.wył
Program 1 c.o. Pon - NIedz
 c.w.. Pon - Niedz
Program 2 c.o.. Pon - Pt.
  Sob - Niedz
 c.w.u. Pon - Pt
  Sob - Niedz
Program 3 c.o. Pon
  Wt
  Śr
  Czw
  Pt
  Sob
  Niedz
 c.w.u. Pon
  Wt
  Śr
  Czw
  Pt
  Sob
  Niedz
Program 4 c.o.. Pon
  Wt
  Śr
  Czw
  Pt
  Sob
  Niedz
 c.w.u. Pon
  Wt
  Śr
  Czw
  Pt
  Sob
  Niedz

Programy czasowe zaprogramowane wstępnie

Protokoł nastaw indywidualnych

 i

 i

 i
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Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian

Wolf  - Technika Grzewcza Sp. z o.o. · Al.Stanów Zjednoczonych 61A · 04-028 Warszawa · Tel.: (22) 516 20 60 ·  
Fax:  (22) 516 20 61 · www.wolf-polska.pl · e-mail: wolf@wolf-polska.pl


