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Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne
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qPrace przy instalacji gazowej mo¿e wykonywaæ wy³¹cznie instalator 
posiadaj¹cy odpowiednie uprawnienia zak³adu gazowniczego.

qPrace na podzespo³ach elektrycznych mog¹ byæ wykonywane tylko przez 
wykwalifikowany personel.

qPierwsze uruchomienie powinna przeprowadziæ osoba posiadaj¹ca 
odpowiednie uprawnienia.

qPrzed uruchomieniem regulatora, nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ 
pod³¹czeñ elektrycznych

qPodczas prac przy instalacji nale¿y:                                                              
-od³¹czyæ instalacjê od napiêcia elektrycznego                                            
-zabezpieczyæ instalacjê przed przypadkowym w³¹czeniem                        
-jeœli instalacja opalana jest gazem, zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy gaz              
 i zabezpieczyæ przed przypadkowym otwarciem.

qRegulator nale¿y umieœciæ w miejscu uniemo¿liwiaj¹cym jego 
nagrzewanie do temperatury wy¿szej ni¿ 40°C.

qRegulator nie mo¿e byæ nara¿ony na zalanie wod¹ oraz na warunki 
powoduj¹ce skraplanie siê pary wodnej.

qZabrania siê u¿ytkowania uszkodzonego regulatora.

Zasada dzia³ania

Wymogi dotycz¹ce kot³owni
Uwaga: Nieodpowiednie warunki otoczenia mog¹ spowodowaæ 
uszkodzenie instalacji grzewczej i zagroziæ bezpieczeñstwu 
eksploatacji dlatego nale¿y:
-  Powietrze w kot³owni nie mo¿e byæ zanieczyszczone przez  

chlorowco-alkany (zawarte np. w aerozolach, farbach, 
rozpuszczalnikach i œrodkach czyszcz¹cych); unikaæ silnego 
zapylenia (np. wskutek prac szlifierskich).

-  Unikaæ d³ugotrwa³ej wysokiej wilgotnoœci powietrza (np. wskutek 
czêstego suszenia prania).

-  Nie zamykaæ istniej¹cych otworów nawiewnych.

!

Uwaga: Bezpieczniki wymieniaæ zawsze przy wy³¹czonym 
urz¹dzeniu i wtyczce wyjêtej z gniazda sieciowego.!
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 1. Opis regulatora

Regulator DKMATIC

Regulator DKMATIC jest autonomicznym sterownikiem pogodowym. Steruje 
obiegiem z zaworem mieszaj¹cym i Ÿród³em ciep³a wed³ug wybranej krzywej 
grzewczej. Ma mo¿liwoœæ pod³¹czenia do 3 dodatkowych modu³ów rozszerza-
j¹cych DKMZ 1 i sterowania 4 obiegami z mieszaczem. Ka¿demu obiegowi 
mo¿emy przydzieliæ inn¹ krzyw¹ grzewcz¹ i parametry pracy. Regulator komuni-
kuje siê za pomoc¹ ró¿nych protoko³ów ze sterownikiem kot³a ( dowolnym) i 
prowadzi jego temperaturê wed³ug niezale¿nej krzywej grzewczej.
Regulator posiada nastêpuj¹ce funkcje:

POMPA
OBIEGU 2 ZAWÓR 3D

STEROWANIE
POGODOWE

TERMOSTAT
POKOJOWY

PROGRAM
TYGODNIOWY

2
ILOŒÆ WYJŒÆ 

STERUJ¥CYCH
POMPAMI

COMFORT
SYSTEM TRYB LATO

MRMZ 1

MRMZ 1

MRMZ 1

ROZSZERZENIA

RS

POMPA CWUPOMPA CO

PRIORYTET
C.W.U.

PRIORYTET

qsterowanie obiegiem z zaworem mieszaj¹cym na podstawie temperatury 

zewnêtrznej wed³ug wybranej krzywej grzewczej
qsterowanie temperatur¹ kot³a
qmo¿liwoœæ rozbudowy o dodatkowe 3 modu³y DKMZ 1 steruj¹ce obiegiem z 

pomp¹ i zaworem 3 lub 4 drogowym na podstawie temperatury zewnêtrznej 

wed³ug wybranej krzywej grzewczej
qsterowanie prac¹ pompy obiegowej centralnego ogrzewania
qsterowanie prac¹ pompy nr 3 mog¹c¹ pracowaæ jako: pompa ciep³ej wody 

u¿ytkowej, pompa cyrkulacyjna lub pompa obiegu 1
qmoýliwoúã wùàczenia lub wyùàczenia priorytetu ciepùej wody
qsterowanie pompà ùadujàcà podgrzewacz ciep³ej wody u¿ytkowej w 

zaleýnoúci od wymaganej temperatury
qmo¿liwoœæ pracy kot³a wg. jednego z kilku programów tygodniowych
qfunkcja COMFORT SYSTEM, chroni¹ca pompê przed osadzaniem siê 

kamienia
qfunkcja ochrony przed przegrzaniem kot³a
qsygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury 
qmo¿liwoœæ pod³¹czenia dwóch termostatów pokojowych typu DK LOGIC
qsterowanie prac¹ kot³a za pomoc¹ wewnêtrznego protoko³u DIG, PWM,     

0-10V lub styku przekaŸnika



1. Zamontowaæ w œcianie ko³ek rozporowy wraz z wkrêtem.

2. Zdj¹æ przedni¹ czêœæ obudowy.

3.  Powiesiæ regulator na wkrêcie a nastêpnie zaznaczyæ na œcianie miejsce             
monta¿u drugiego ko³ka. Drugim wkrêtem przymocowaæ regulator.

4.  Zamontowaæ z³¹cza przewodów w odpowiednich gniazdach i prze³o¿yæ je 
przez otwory w obudowie.

5. Na³o¿yæ przedni¹ obudowê na regulator.

6. W³o¿yæ wtyczkê kabla zasilaj¹cego regulator do gniazda 230 V.

Zasada dzia³ania

Uwaga: Gdy po w³¹czeniu regulatora wy³¹cznikiem sieciowym, ekran 
wyœwietlacza nic nie wyœwietla nale¿y sprawdziæ: 
- poprawnoœæ pod³¹czenia przewodów do sieci elektrycznej
- stan bezpiecznika.

Regulator DKMATIC
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 3. Monta¿ regulatora

!

Opis DIOD sygnalizacyjnych 
  
         Pompa 2 obiegu

         Pompa OUT3

         Zawór 3-drog. / awaria
        - otwieranie - kolor zielony  
        - zamykanie - kolor niebieski
        - awaria - kolor czerwony

 2.  Opis elementów obudowy

2

1

1.        Przycisk powrotu o jeden  
     poziom do ty³u - COFNIJ

2.    Przycisk zmiany / zmniejszania  
    nastawy

3.   Przycisk zmiany / zwiêkszania  
    nastawy

4.        Przycisk  wejœcia w kolejne  
     poziomy menu - DO PRZODU   

5.  Ekran roboczy  

Rys. 1 Elementy obudowy

1 432 5

+-

3

2

DKMATIC
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 5. Opis przy³¹czy regulatora DKMATIC

Rys. 2  Widok przy³¹czy regulatora DKMATIC

11121314

OUT 1 OUT 2 OUT 3 IN  230V

L2 L1 N PE L N PE L N PE L N
G 1 IN 4 IN 3 IN 1IN 2 NO

RO OT

A    B

1 
  2

   
3

7 8

5 63 42

9 10

1

1.   Z³¹cze komunikacyjne 9.   wyjœcie 230V pompy OUT3
2.   IN 4 czujnik temperatury kot³a  TO1 10. zasilanie  ~230V
3.   IN 3 czujnik temperatury zewnêtrznej 11. bezpiecznik 2,5A
4.   IN 2 czujnik temperatury Obiegu 2   TO2 12. piny zworkowe - prze³¹czanie typu  
5.   IN 1 czujnik temperatury OUT3 / wejœcie na       wyjœcia steruj¹cego
      dodatkowy termostat        - zwarcie styków 1-2 - wyjœcie typu 1÷10
6.   NO styk bezpotencja³owy       - zwarcie styków 2-3 - wyjœcie typu DIG
7.   OUT 1 - si³ownik zaworu 3D Obiegu 2 13. OT - wyjœcie steruj¹ce DIG, PWM lub   
      (L1 - otw. L2 -zam.)       0V÷10V
8.   OUT 2 - wyjœcie 230V pompy Obiegu 2 14. RO - regulator pokojowy

Po otwarciu pokrywy regulatora pod³¹-
czyæ odpowiednie przewody wg opisu. 
Zamontowaæ wszystkie niezbêdne 
czujniki oraz wykonaæ odpowiednie 
pod³¹czenia wg projektu. Po³¹czyæ wyj-
œcie OT (opcjonalnie) regulatora zgo-
dnie z dokumentacj¹ kot³a. Sprawdziæ 
poprawnoœæ dzia³ania zaworu trójdro-
gowego. W przypadku nieprawid³owej 
pracy zamieniæ przewody  L1 z L2 
miêdzy sob¹. Sprawdziæ po³¹czenia i 
zamkn¹æ pokrywê sterownika. Pod³¹-
czyæ regulator do gniazdka  ~230V.
Jeœli wszystkie pod³¹czenia bêd¹ 
prawid³owe wyœwietli siê ekran pocz¹-
tkowy.

Przy prawid³owej transmisji z kot³em 
poprzez wyjœcie OT pojawi siê 
symbol        . 

 4. Pod³¹czanie regulatora

 Sro                  12:00
 T.zewn:10°C

 Sro                  12:00
 T.zewn:10°C
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 5. Opis przy³¹czy regulatora DKMATIC (ci¹g dalszy)

Czujnik temperatury kot³a TO1 (wejœcie IN4) umieszczamy na wejœciu wody ze 
Ÿród³a ciep³a do instalacji sterowanej przez regulator DKMATIC.
Czujnik temperatury zewnêtrznej (wejœcie IN3) umieszczamy na zewn¹trz 
budynku. 
Czujnik temperatury Obiegu 2 (wejœcie IN2) umieszczamy za zaworem 3-4 
drogowym steruj¹cym tym obiegiem.
Czujnik temperatury Obiegu OUT3 (wejœcie IN1) umieszczamy za pomp¹ 
Obiegu OUT3.

Styk bezpotencja³owy NO to styk beznapiêciowy przekaŸnika daj¹cy sygna³ 
zwarty / rozwarty o dzia³aniu:
- stan zwarty gdy temperatura kot³a jest mniejsza od temperatury do której d¹¿y  
   kocio³  (obliczonej dla OB1) - przy wzroœcie temperatury 
- stan rozwarty  gdy temperatura kot³a jest wiêksza lub równa od temperatury  
   do której d¹¿y kocio³ (obliczonej dla OB1) 
- przy spadku temperatury przekaŸnik w³¹cza siê gdy temperatura kot³a jest 
   mniejsza od temperatury obliczonej dla OB1 minus wartoœæ histerezy dla OB1

Uwaga: Przy konfiguracji wyjœcia OUT3 jako OBIEG1 nale¿y 
od³¹czyæ czujnik temperatury Obiegu OUT3 (wejœcie IN1). Wejœcie 
czujnika pozostawiæ puste lub pod³¹czyæ dodatkowy termostat.

UWAGA: Sygna³ NO przeznaczony do wejœæ steruj¹cych kot³a 
bezpotencja³owych (nie wolno podpinaæ 230V). 
Do prawid³owego dzia³ania konieczne jest podpiêcie czujnika kot³a.

!

!
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 6. Schemat pod³¹czenia regulatora do instalacji grzewczej

Rys. 3 
rozszerzaj¹cymi DKMZ : Obiegu 3 , Obiegu 4 i Obiegu 5 . 
Nie zastæpuje on fachowego projektu w miejscu montaýu.

Przyk³adowy schemat instalacji z pod³¹czonymi trzema modu³ami  

modu³y DKMZ1

termostaty pokojowe

Ÿród³o ciep³a

DKMZ 1DKMZ 1 DKMZ 1

+-

3

2

DKMATIC
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 6. Schemat pod³¹czenia regulatora do instalacji grzewczej

Rys. 5 
oraz zaworem 4-drogowym pracuj¹cym jako ochrona kot³a przed zimnym 
powrotem. Nie zastæpuje on fachowego projektu w miejscu montaýu.

Przyk³adowy schemat podstawowej instalacji w konfiguracji z pomp¹ c.o. 

1.   7.   �ród³o ciep³a 
2.   Czujnik temperatury zewnêtrznej 8.   Czujnik temperatury zasilania (kot³a)
3.   Termostat pomieszczenia DK Logic 9.   Kabel komunikacyjny miêdzy regulatorem a   
4.   Zawór mieszacza 4D       kot³em (opcja)
5.   Czujnik temperatury Obiegu 2 10. Czujnik powrotu IN1
6.   Pompa Obiegu 2

Regulator DKMATIC

Rys. 4 
obiegami z mieszaczem.
Nie zastæpuje on fachowego projektu w miejscu montaýu.

Przyk³adowy schemat instalacji z obiegiem bez mieszacza i dwoma 

modu³ DKMZ1

termostat pokojowy
DK Logic

¿ród³o ciep³a
kocio³ gazowy

+-

3

2

DKMATIC

+-

3

2

DKMATIC

OBIEG 2

1
2

7

 9

 6

8

3

10 4

5

+-

3

2

DKMATIC
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 6. Schemat pod³¹czenia regulatora do instalacji grzewczej

Rys. 6 
pompy OUT 3 jako pompy obiegu CWU. Nie zastæpuje on fachowego projektu w
miejscu montaýu.

Przyk³adowy schemat podstawowej instalacji w konfiguracji wyjœcia 

1.   9.   Kabel komunikacyjny miêdzy   
2.   Czujnik temperatury zewnêtrznej       regulatorem a kot³em (opcja- 
3.   Termostat pomieszczenia DK Logic       specjalne rozszerzenie)
4.   Zawór mieszacza 10. Pompa obiegu CWU
5.   Czujnik temperatury Obiegu 2 11. Czujnik temperatury CWU
6.   Pompa Obiegu 2 12. Pompa powrotu
7.   �ród³o ciep³a 13. Zawór termostatyczny ( Temp. min. 
8.   Czujnik temperatury zasilania (kot³a)       55°C)

Regulator DKMATIC 

3

OBIEG 1

OBIEG 2

OBIEG CWU

2 1

7

12

13

 9

 11

 10

8
4 56

+-

3

2

DKMATIC
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 7. Menu podstawowe - struktura
/

MENU PODSTAWOWE wcisn¹æ

OBIEG 4

OBIEG 5

OBIEG 1

OBIEG 2

OBIEG 3

OBIEG 4
T. pom. 15°÷30°

OBIEG 5
T. pom. 15°÷30°

OBIEG 1
T. pom. 15°÷30°

OBIEG 2
T. pom. 15°÷30°

OBIEG 3
T. pom. 15°÷30°

TEMPERATURY

POMPA:OUT3 CIEP£A WODA CYRKULACJA

To1  :00°    IN1:34
To2  :00°                     To4:24°

°     To3:34°   To5:34°

temperatura
:10°÷70°

temperatura
:10°÷90°

PARTY
PARTY
tak/nie

ZEGAR
???

Sob   18:22

PR. TYGODN.
Obieg 1
: tak/nie

Ciep³a woda/Cyrkul.
: tak/nie

Obieg 2
: tak/nie

Obieg 3
: tak/nie

Obieg 4
: tak/nie

Obieg 5
: tak/nie

JÊZYK

LATO

  nie/tak
od t.zewn.
10°÷30°

OBIEG 4
T. zred. 15°÷30°

OBIEG 5
T. zred. 15°÷30°

OBIEG 1
T. zred. 15°÷30°

OBIEG 2
T. zred. 15°÷30°

OBIEG 3
T. zred. 15°÷30°

OBIEG 4
T. zasil. 10°÷90°

OBIEG 5
T. zasil. 10°÷90°

OBIEG 1
T. zasil. 10°÷90°

OBIEG 2
T. zasil. 10°÷90°

OBIEG 3
T. zasil. 10°÷90°

OBIEG 1
histereza: 0°÷9°

tryb pogodowy

tryb pogodowy

tryb pogodowy

tryb pogodowy

tryb pogodowy

tryb sta³otemp.

tryb sta³otemp.

tryb sta³otemp.

tryb sta³otemp.

tryb sta³otemp.

histereza

okno widoczne jeœli 
pod³¹czony jest modu³ 1

okno widoczne jeœli 
pod³¹czony jest modu³ 2

okno widoczne jeœli na wyj. OUT3
jest w³¹czona cyrkulacja i w menu 
roz. cyrkulacja/czujnik na “tak”    

okno widoczne jeœli na wyj. 
OUT3 jest w³¹czona ciep³a woda

okno widoczne jeœli 
pod³¹czony jest modu³ 3

okno widoczne jeœli   PROG. TYGODN.  
jest w³¹czony

okno widoczne 
jeœli   LATO 
ustawione na 
automat

Ndz    w³:00:00
T1    wy³:00:00

Pon    w³:00:00
T1     wy³:00:00

Wto    w³:00:00
T1    wy³:00:00

Sro     w³:00:00
T1     wy³:00:00

Czw    w³:00:00
T1     wy³:00:00

Pi¹     w³:00:00
T1    wy³:00:00

Sob     w³:00:00
T1     wy³:00:00   

Ndz    w³:00:00
T2    wy³:00:00

Pon    w³:00:00
T2     wy³:00:00

Wto    w³:00:00
T2    wy³:00:00

Sro     w³:00:00
T2     wy³:00:00

Czw    w³:00:00
T2     wy³:00:00

Pi¹     w³:00:00
T2    wy³:00:00

Sob     w³:00:00
T2     wy³:00:00

 Pr. tygodniowy
 senior / praca / rodzina / w³asny
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 8. Menu rozszerzone - struktura

5 sek.MENU ROZSZERZONE wcisn¹æ

KRZYWE GRZ.      

CIEP£A WODA       

CYRKULACJA       

OBIEG 1
Nachyl. 0,2÷3,4

OBIEG 4
Nachyl. 0,2÷3,4

OBIEG 3
Nachyl. 0,2÷3,4

OBIEG 5
Nachyl. 0,2÷3,4

w³¹czona
: tak/nie

czujnik
: tak/nie

Lato
: rêcznie/autom.

OBIEG 1
Poziom: -13÷40

OBIEG 4
Poziom: -13÷40

OBIEG 5
Poziom: -13÷40

OBIEG 2
Nachyl. 0,2÷3,4

priorytet
: tak/nie

OBIEG 2
Poziom -13÷40

OBIEG 3
Poziom -13÷40

ró¿nica temp
zasilanie-podgrzewacz : 0°÷ 20°

/

histereza
: 0°÷ 9°

MIESZACZ
MIESZACZ OB2
Praca<s> 1÷30

MIESZACZ 
Praca<s> 1÷30

OB3

MIESZACZ 
Praca<s>   1÷30

OB4

MIESZACZ 
Praca<s>  1÷30

OB5

MIESZACZ 
Pauza<s>10÷99

OB2

MIESZACZ 
Pauza<s> 10÷99

OB3

MIESZACZ 
Pauza<s>10÷99

OB4

MIESZACZ 
Pauza<s> 10÷99

OB5

MIESZACZ 
Cykl<s>  1÷250

OB2

MIESZACZ 
Cykl<s>  1÷250

OB3

MIESZACZ 
Cykl<s>  1÷250

OB4

MIESZACZ 
Cykl<s>  1÷250

OB5

Pompa  wy³.
Mieszacz   tak/nie

Mieszacz
min.otw. :0%÷30%

Ochrona powrotu
                :nie/tak

Ochrona kot³a
                :nie/tak

Ochrona kot³a
                :nie/tak

Ochrona kot³a
                :nie/tak

Ochrona kot³a
                :nie/tak

Ochrona powrotu
t.min.30°÷50°

Ochrona kot³a
t.max.80°÷90°

Ochrona kot³a
t.max.80°÷90°

Ochrona kot³a
t.max.80°÷90°

Pompa  wy³.
Mieszacz   tak/nie

Pompa  wy³.
Mieszacz   tak/nie

Pompa  wy³.
Mieszacz   tak/nie

TEST

LATO

    OUT2     h        NO
    OUT3     i 

   3:           4:            5:   
   P:         P: P:              

 h       
i 

 h         
i 

 h       
i 

okno widoczne jeœli na wyjœciu 
OUT3 jest w³¹czona ciep³a woda

okno widoczne jeœli na wyjœciu 
OUT3 jest w³¹czona cyrkulacja

okna widoczne jeœli 
wyjœcie OUT3 jest 
wy³¹czone

Ochrona kot³a
t.max.80°÷90°
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 9. Menu serwisowe - struktura

~5 sek.

NAST.  FABR.        
  Nast. Fabr.
+ Potwierdz.

TYP STEROW
OBIEG 1
Pog./Sta³otemp.

OBIEG 4
Wy³./Sta³ot/Pog.

OBIEG 2
Pog./ Sta³ot.Wy³./  

OBIEG 5
Wy³./Sta³ot/Pog.

OBIEG 3
Wy³./Sta³ot/Pog.

ZAKRES REG.

WYJŒCIE

STER. 0  ÷10V

POMPA  OUT3 

TERMOSTAT

OBIEG 1
t. max. 50°÷90°

OBIEG 3
t. max. 30°÷90°

OBIEG 4
t. w³¹cz. 10°÷90°

OBIEG 2
t. w³¹cz.  10°÷90°

OBIEG 5
t. w³¹cz.  10°÷90°

Pompa OUT 3
t. w³¹cz.  10°÷90°

OBIEG 3
t. w³¹cz.  10°÷90°

OBIEG 5
t. max. 30°÷90°

OBIEG 2
t. max. 30°÷90°

OBIEG 4
t. max. 30°÷90°

Wyjœcie
DIG / PWM / 0V÷10V

STER.0
0

÷10V
temp.min. ÷50°

Pompa OUT3
Wy³ / Ciep³a woda / Cyrkulacja / Obieg 1

STER.0
0.0 V
÷10V

V min. ÷5.0
STER.0

0
÷10V

temp.max. 5 ÷100C°
STER.0

0V V
÷10V

V max. 5. ÷10.0

OBIEG 1
t. min. 10°÷50°

OBIEG 3
t. min. 10°÷30°

OBIEG 5
t. min. 10°÷30°

OBIEG 2
t. min. 10°÷30°

OBIEG 4
t. min. 10°÷30°

Termostat
wy³/OB2/OB1+OB2

Termostat  IN1
wy³/OB1

Termostat
OB3

Termostat
OB4

Termostat
OB5

Termostat
wy³. pompê/

obni¿ temp.OB1/2
zam. miesz./

wy³. pompê i zam. miesz./

Termostat
wy³. pompê/zam. miesz./
wy³. pompê i zam. miesz./obni¿ temp.OB3/4/5

MENU SERWISOWE

/

i

Obni¿ temp
o: 2°÷15° 

Obni¿ temp
o: 2°÷15° 

wcisn¹æ



OBIEG 1÷5
   temp. pom.
   temp. zred.
   temp. zasil.
   histereza
PARTY
PROG. TYGODN.
   w³¹czony 
CYRKULACJA
   temperatura
CIEP£A WODA
   temperatura
LATO
   od temp. zewn.

CIEP£A WODA
   w³¹czona
   histereza
   priorytet
   ró¿nica t. zas-pod.
KRZYWE GRZANIA
   obieg 1 nachylenie
   obieg 1 poziom
   obieg 2÷5 nachylenie
   obieg 2÷5 poziom 
MIESZACZ OB. 2÷5
   praca
   pauza
   cykl
   pom.wy³. - mieszacz
   min. otwarcie
   ochrona kot³a
   ochr.kot. t.max.
   ochrona powrotu
   ochr.pwr.t.min.
LATO 

TYP STEROW.
   obieg 1
   obieg 2
   obieg 3÷5
ZAKRES REG.
   obieg 1 temp. max.
   obieg 1 temp. min.
   obieg 2÷5 temp. max.
   obieg 2÷5 temp. min.
   temp.za³¹cz. pomp
TERMOSTAT
   termostat
   termostat
   obni¿ temp.
WYJŒCIE
POMPA OUT 3

   temperatura w³¹czenia
STER 0-10V
   temp.min
   V min
   temp. max.
   V max.

 10. Tabela ustawieñ
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Nazwa Jednostka
Zakres

ustawieñ
Ustawienia
fabryczne

°C
°C
°C
°C
-

-  

°C

°C
-

°C

-
°C
-

°C

-
°C
-

°C

sek
sek
sek

-
%
-

°C
-

°C
-

-
-
-

°C
°C
°C
°C
°C

-
-

 °C
-

°C

°C
 V
°C
 V

15÷30
15÷30
10÷90

0÷9
tak/nie

tak/nie 

10÷90

10÷70
tak/nie
10÷30

tak/nie
0÷9

tak/nie
0÷20

0,2÷3,4
-13÷40
0,2÷3,4
-13÷40

1÷30
10÷99

20÷250
tak/nie
0÷30

tak/nie
80÷90
tak/nie
30÷50

rêcznie/autom.

pogod./sta³otemp.
pogod./wy³./sta³otem.
wy³/sta³otemp/pogod.

50÷90
10÷50
30÷90
10÷30
10÷90

wy³/wy³.pomp/zam. 
miesz./wy³.pom i 

zam.miesz/obni¿ t.
2÷15

DIG/PWM/0-10V
Ciep³a woda / Obieg 1 / 
Cyrkulacja / Wy³¹czona

10÷90

0÷50
0.0÷5.0
50÷100

5.00÷10.0

21
18

55 dla OB1;40 dla Ob2÷5
2 (tylko OB1)

nie

nie 

50

50
nie
17

nie
5

nie
5

1,2
2

0,2
0

2
15

120
tak

0 (tylko OB2)
nie
85

nie(tylko OB2)
35 (tylko OB2)

rêcznie

sta³otemp.
pogodowe

wy³

70
20
50
20
35

wy³.

5
DIG
wy³.

35

20
0.5
90
9.0

M
E

N
U

 S
E

R
W

IS
O

W
E

M
E

N
U

 R
O

Z
S

Z
E

R
Z

O
N

E
M

E
N

U
 P

O
D

S
T
A

W
O

W
E



 11. Opis MENU 
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Regulator DKMATIC
podzielone na 3 drzewa:

1. MENU PODSTAWOWE     wcisn¹æ

2. MENU ROZSZERZONE    wcisn¹æ        i przytrzymaæ ok. 5s
 
3. MENU SERWISOWE        wcisn¹æ        i       i przytrzymaæ ok. 5s
     
Zawartoœæ ka¿dego z drzew MENU i sposób wejœcia obrazuj¹ mapy MENU.

- przycisk         zatwierdzenie wyboru lub przejœcie do kolejnej nastawy

- przyciski        lub         przejœcie do nastêpnej nastawy lub zmiana wartoœci

- przycisk          powrót o jeden poziom lub zatwierdzenie i wyjœcie z MENU

 posiada bardzo proste i intuicyjne MENU. Zosta³o ono 

 12. Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie i dostosowa- Firma instalatorska podczas pierw-
nie regulatora do warunków lokalnych szego uruchomienia mo¿e dokonaæ 
i uwarunkowañ budowlanych oraz dalszych ustawieñ wg ¿yczeñ klienta. 
przeszkolenie z obs³ugi przeprowadza Wszystkie ustawienia mog¹ byæ w 
firma instalatorska, posiadaj¹ca odpo- ka¿dej chwili indywidualnie zmienio-
wiednie uprawnienia. ne.
Regulator jest ustawiony fabrycznie    Przerwy w dostawie pr¹du nie powo-
i gotowy do pracy. Patrz “Tabela duj¹ utraty danych z pamiêci urz¹dze-
ustawieñ”. nia oprócz ustawieñ zegara.
                                                   

W celu ustawienia prawid³owej godziny  
i daty, nale¿y nacisn¹æ        a nastêpnie 
przyciskami “+” , “-” nastawiæ ¿¹dany 
dzieñ tygodnia i zaakceptowaæ       .

Podobnie nale¿y post¹piæ ustawiaj¹c 
aktualn¹ godzinê, a nastêpnie minuty.

Wyjœæ z MENU        . 

Sro             12:00
qq

Podczas pierwszego uruchomienia na 
wyœwietlaczu pojawi siê pulsuj¹cy zegar 
oraz dzieñ tygodnia.  

Sro             12:00
qq

Sro             12:00
qqq



 13. Menu podstawowe - OBIEG 1÷5 
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OBIEG 1
T.zred.         : 18° 

OBIEG 1
T.pom         : 21°

OBIEG 1
T.zasil.         : 55°

Tutaj mo¿emy ustawiæ parametry wszystkich w³¹czonych obiegów:
-  Temperaturê zasilania jeœli obieg pracuje w trybie sta³otemperaturowym. 
-  Temperaturê wymagan¹ pomieszczenia i temperaturê zredukowan¹ jeœli 
   obieg pracuje w trybie pogodowym.  
-  Histerezê - tylko dla obiegu 1. 
Zmianê trybu sterowania dla poszczególnych obiegów wykonujemy w  Menu 
serwisowe / typ sterowania / Obieg 1÷5 / pogodowy lub sta³otemperaturo-
wy.
Patrz równie¿ punkt “Krzywe grzewcze / Regulacja temperatury pomieszczenia”

OBIEG 1
Histereza         : 2°

Dla trybu sta³otemperaturowego usta-
wiamy temperaturê zasilania po prze-
kroczeniu której mieszacz bêdzie zamy-
kany.
Wejœcie do ustawieñ - Menu podsta-
wowe / Obieg 1÷5 / zasil 

Dla trybu pogodowego ustawiamy tem-
peraturê pomieszczenia. Mieszacz 
bêdzie pracowa³ wg krzywych grzew-
czych. 
Wejœcie do ustawieñ - Menu podsta-
wowe / Obieg 1÷5 / temp. pom.

Temperatura zredukowana dla trybu 
pogodowego oznacza wartoœæ tempe-
ratury pomieszczenia w porze nocnej 
(obni¿onej) wg Programu Tygodniowe-
go.
Wejœcie do ustawieñ - Menu podsta-
wowe / obieg 1÷5 / temp. zred.

Temperatura pomieszczenia
Zakres zmian: 15°÷30°
Ustawienia fabryczne: 21°

Temperatura zredukowana
Zakres zmian: 15°÷30°
Ustawienia fabryczne: 18°

Temperatura zasilania
Zakres zmian: 10°÷90°
Ustawienia fabryczne: 55°(dla 
OB 1)

Histereza (tylko OB.1)
Zakres zmian: 0°÷9°
Ustawienia fabryczne: 2° (tylko 
OB 1)

Uwaga: Obieg 1 to w domyœle 
temperatura kot³a (Ÿród³a ciep³a).

Histereza (tylko dla Obiegu 1) 
Parametr okreœla liczbê stopni Celsju-
sza o jak¹ musi spaœæ temp. na kotle 
poni¿ej ustawionej aby regulator uru-
chomi³ pracê kot³a. 



 13. Menu podstawowe - OBIEG 1÷5 (ci¹g dalszy)
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OBIEG 2÷5
T.zred.         : 18° 

OBIEG 2÷5
T.pom         : 21°

OBIEG 2÷5
T.zasil.         : 40°

Temperatura pomieszczenia
Zakres zmian: 15°÷30°
Ustawienia fabryczne: 21°

Temperatura zredukowana
Zakres zmian: 15°÷30°
Ustawienia fabryczne: 18°

Temperatura zasilania
Zakres zmian: 10°÷90°
Ustawienia fabryczne: 40°

W analogiczny sposób ustawiamy 
parametry dla Obiegów 2,3,4 i 5.
W³¹czanie obiegów i ustawianie trybu 
ich pracy dokonujemy w Menu ser-
wisowe / Typ sterowania / Obieg 2÷5 / 
wy³.  lub pogodowy lub sta³otemperatu-
rowy.
Parametry dla obiegów 3÷5 ustawiamy 
dopiero po pod³¹czeniu modu³ów roz-
szerzaj¹cych DKMZ i ich uaktywnieniu 
w  Menu serwisowe / Typ sterowania / 
Obieg 3÷5

Uwaga: Okna Obiegów 3÷5 s¹ wido-
czne dopiero po pod³¹czeniu modu³ów 
rozszerzaj¹cych i ich uaktywnieniu w 
Menu serwisowe / Typ sterowania / 
Obieg 3÷5

!
Uwaga: Regulacja temperatury w Obiegu 1 odbywa siê poprzez 
sterowanie prac¹ kot³a za pomoc¹ sygna³ów w formacie DIG, PWM 
lub 0V 10V z wyjœcia OT (rys. 2). Nale¿y zapoznaæ siê z 
dokumentacj¹ kot³a.

÷

Uwaga: Regulacja temperatury w Obiegach 2÷5 odbywa siê poprzez 
zamykanie i otwieranie zaworu 3/4 drogowego wg wskazañ czujnika 
temperatury dla danego obiegu.
Parametry pracy zaworu dla poszczególnego obiegu ustawiamy w 
Menu rozszerzone / Mieszacz / Mieszacz OB. 2÷5.

!

Wskazówka: Regulacja pogodowa kot³a to uzale¿nienie tem-
peratury wody kot³owej kierowanej przez urz¹dzenie na nasz¹ 
instalacjê grzewcz¹ od aktualnych temperatur zewnêtrznych, czyli im 
ch³odniej na zewn¹trz, tym kocio³ grzeje mocniej i odwrotnie.
W trybie pogodowym mamy mo¿liwoœæ zadania dwóch wartoœci 
temperatur wymaganych w budynku: tzw. temperatury normalnej, 
czyli dziennej (czas, w którym przebywamy w domu), oraz  tzw. 
zredukowanej, czyli nocnej (czas snu lub kiedy jesteœmy poza 
domem).



 14. Menu podstawowe - Ciep³a woda (C.W.U.)

 15. Menu podstawowe - Cyrkulacja
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Parametr okreœla temperaturê w pod-
grzewaczu ciep³ej wody u¿ytkowej 
poni¿ej której za³¹cza siê pompa c.w.u. 
uwzglêdniaj¹c ustawion¹ histerezê.

Wejœcie do ustawieñ - Menu podsta-
wowe / Ciep³a woda

W³¹czenie funkcji i pozosta³e parametry 
ustawiamy w : 
Menu rozszerzone / Ciep³a woda

Parametr okreœla temperaturê na 
czujniku cyrkulacji po osi¹gniêciu której, 
wy³¹czy siê pompa cyrkulacyjna.

Wejœcie do ustawieñ - Menu podsta-
wowe / Cyrkulacja

Zale¿noœæ od temperatury na czujniku 
cyrkulacji ustawiamy w  “Menu rozsze-
rzone / Cyrkulacja / czujnik / tak”

Okno widoczne jeœli wyjœcie pompy OUT3 jest ustawione na “ciep³a woda”.
Wejœcie do ustawieñ  OUT3 - “Menu serwisowe / Pompa OUT3 / Ciep³a woda”.

Okno widoczne jeœli wyjœcie pompy OUT3 w 
jest ustawione na “cyrkulacja” i w “Menu rozszerzone / cyrkulacja / czujnik / tak”

“Menu serwisowe / Pompa OUT3” 

Ciep³a Woda

Cyrkulacja

                         : 50°

                         : 50°

Zakres zmian:    10°÷70°C
Ustawienie fabryczne:    50°C

Zakres zmian:    10°÷90°C
Ustawienie fabryczne:    50°C

Wskazówka: Warunkiem niezbêdnym do za³¹czania siê pompy 
c.w.u. jest osi¹gniêcie minimalnej ró¿nicy temperatur mierzonych 
pomiêdzy kot³em a podgrzewaczem c.w.u. ( patrz punkt: “Menu 
rozszerzone / Ciep³a woda / ró¿nica temp. zasilanie-podgrz.”)

Wskazówka: Jeœli  w “Menu rozszerzone / Cyrkulacja / czujnik ” 
ustawimy na “nie” to pompa cyrkulacyjna pracuje wg programu 
tygodniowego o ile jest aktywny dla cyrkulacji (tryb nocny - pompa nie 
pracuje).
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 16. Menu podstawowe - Temperatury

Okno informuj¹ce o aktualnie mierzo-
nych temperaturach: 
To1 - temp. na kotle
IN1 - temp. na obiegu pompy OUT3
To2÷To5 - temp. na obiegach 2÷5

Temperatury (To2÷To5) s¹ wyœwietlane 
na przemian z temperatur¹ (>>>) 
wyliczon¹ dla danego obiegu.

Wejœcie do podgl¹du okna - Menu 
podstawowe / Temperatury / 

Uwaga: 
wskazuje “--°”. Awaria sygnalizowana jest zapaleniem siê na 
czerwono diody       . Nale¿y wymieniæ czujnik lub skontaktowaæ siê z 
firm¹ DK System.

W przypadku awarii czujnika temperatury wyœwietlacz 

!

 To1: 32°       IN1: 42°

 To3: 52°      To5: 62°

 To2: 32°

 To4: 42°

 >>>: 72°      IN1: 42°
 To2: 32°

Praca termostatów sygnalizowana jest 
w oknie “Temperatury” symbolem R 
i R 3 4 5 dla obiegów 3,4 i 5 

To3:30          To5:35° °

To1:70          IN1:35° °

To4:34°          R345R

To2:34°                  R

W³¹czaj¹c tryb PARTY wymuszamy 
normaln¹ temperaturê pomieszczenia 
(podwy¿szon¹ - tryb dzienny). Tryb 
PARTY wy³¹cza siê automatycznie po 
zakoñczeniu najbli¿szego cyklu grzania 
w temperaturze podwy¿szonej (trybie 
dziennym). W³¹czenie trybu PARTY 
sygnalizowane jest napisem “PARTY” 
na ekranie podstawowym w prawym 
górnym rogu na przemian z godzin¹.
Wejœcie do ustawieñ - Menu podsta-
wowe / PARTY / nie

 17. Menu podstawowe - Tryb Party

Zakres zmian: tak/nie
Ustawienie fabryczne: nie

!
Uwaga: Okno jest widoczne tylko przy w³¹czonym Programie 
Tygodniowym.

PARTY
                          : nie
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 19. Menu podstawowe - Program tygodniowy

Funkcja PROGRAM TYGODNIOWY umo¿liwia pracê kot³a wg jednego z kilku 
programów. Uruchomienie programu tygodniowego dla c.o. powoduje, ¿e w 
zakresach wyznaczonych przez program, kocio³ pracuje wg. temperatury 
zadanej, a poza tymi zakresami  pracuje wg temperatury obni¿onej.  

Wskazówka: Uruchomienie programu tygodniowego sygna-
lizowane jest symbolem     dla pory nocnej i      dla pory dzien-
nej. 

Funkcja “ZEGAR” umo¿liwia zmianê 
ustawionej godziny oraz dnia tygodnia. 
Przyciskami              dokonujemy zmia-
ny ustawieñ. Zatwierdzamy przyciskiem       
    przechodz¹c jednoczeœnie do nas-
têpnych ustawieñ.

Wejœcie do ustawieñ - Menu podsta-
wowe / Zegar

 18. Menu podstawowe - Zegar

!
Uwaga: Przy zaniku napiêcia ustawienia zegara nie s¹ podtrzy-
mywane. Nale¿y ustawiæ je ponownie. Wszystkie pozosta³e nastawy 
sterownika s¹ zapamiêtywane.

/

qqq

 Wto                 20:23

Funkcja PROGRAM TYGODNIOWY 
mo¿e byæ uaktywniona dla Obiegów 
1÷5 .
Dla Programu tygodniowego mo¿e byæ 
uaktywniona praca pompy cyrkulacyjnej 
lub c.w.u. w zale¿noœci od konfiguracji 
wyjœcia OUT3. Pompa ta nie pracuje w 
porze nocnej (obni¿onej temp.) 

Wejœcie do ustawieñ - Menu podsta-
wowe / Prog. Tygod. /

Pr. tygodn.
Obieg 1         : nie

Pr. tygodn.
Ciep³a Woda    : nie

Pr. tygodn.
Obieg 2           : nie

 19.1 Program tygodniowy - Wybór obiegu
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Zakres zmian: 
senior / w³asny
Ustawienie fabryczne: rodzina

 rodzina / praca / 

Wejœcie do ustawieñ - Menu podsta-
wowe / Program tygodniowy /

 19.2 Program tygodniowy - Wybór programu pracy

Parametr pozwalaj¹cy dokonaæ wyboru 
jednego z 4 programów pracy tygo-
dniowej. Programy: rodzina, praca i 
senior maj¹ wgrane fabryczne ustawie-
nia. Program “w³asny” umo¿liwia stwo-
rzenie indywidualnego programu.

ndz 05:30 - 22:00
pon 05:30 - 22:00
wto 05:30 - 22:00
sro 05:30 - 22:00
czw 05:30 - 22:00
pia 05:30 - 22:00
sob 05:30 - 22:00 

program senior

ndz 08:00 - 22:00
pon 06:00 - 08:00, 16:00 - 22:00
wto 06:00 - 08:00, 16:00 - 22:00
sro 06:00 - 08:00, 16:00 - 22:00
czw 06:00 - 08:00, 16:00 - 22:00
pia 06:00 - 08:00, 15:00 - 23:00
sob 07:00 - 23:30 

program praca

ndz 07:00 - 22:00
pon 05:30 - 22:00
wto 05:30 - 22:00
sro 05:30 - 22:00
czw 05:30 - 22:00
pia 05:30 - 23:00
sob 06:30 - 23:30 

program rodzina

Poni¿ej parametry wgranych fabrycznie 3 programów, które posiadaj¹ 
ustawione godziny pracy instalacji grzewczej o normalnej (dziennej). W 
pozosta³ych zakresach instalacja pracuje wg obni¿onej (nocnej) temperatury. 

Pr. tygodn.
Prog: rodzina

 19.3  Program tygodniowy - Program W³asny

Wybór programu W£ASNY umo¿liwia stworzenie indywidualnego programu. 
Dla ka¿dego dnia tygodnia mo¿liwe jest ustawienie dwóch ,  przedzia³ów 
czasowych pracy uk³adu w temperaturze normalnej (dziennej). Poza tymi 
zakresami  (ustawienie: “--;--” ) kocio³ pracuje wg temperatury obni¿onej. 

T1 i T2 ,

Zmiany nale¿y dokonaæ klawiszami             
 , akceptuj¹c ka¿de ustawienie 

przyciskiem         .
Ustawienie parametrów w³ / wy³ na “--:--” 
oznacza, ¿e w tym okresie czasowym 
sterownik pracuje wg obni¿onej (noc-
nej) temperatury.

Pr. tygodn.
Prog: w³asny

Ndz            w³: 8:30
T1           wy³: 11:00

/

!

Uwaga: W trybie sta³otemperaturowym program tygodniowy 
nie ma wp³ywu na temperaturê grzania.

Uwaga: Jeœli w przedziale czasowym jest ustawiony czas
w³¹czenia a nie jest ustawiony czas wy³¹czenia to zakoñczenie
przedzia³u nast¹pi o godz. 00:00 i kocio³ wejdzie w tryb wg
temperatury nocnej (obni¿onej).
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W³¹czenie trybu “Lato” powoduje 
wy³¹czenie pompy c.o. i pomp Obiegów 
2÷5 a ca³e ciep³o wytwarzane przez 
kocio³ przeznaczone jest do podgrze-
wania ciep³ej wody u¿ytkowej.

W³¹czenie trybu “Lato” mo¿na uzale¿niæ 
od temperatury zewnêtrznej. W tym celu 
nale¿y w “Menu rozszerzone / Lato” 
zmieniæ ustawienie z “rêczne” na 
“automatyczne”. Nastêpnie w “Menu 
podstawowe / Lato / od t. zewn.” ustawiæ 
temperaturê zewnêtrzn¹ po przekro-
czeniu której w³¹czy siê tryb “Lato”.
Warunkiem dzia³ania tej funkcji jest 
pod³¹czenie czujnika temperatury zew-
nêtrznej.

Po w³¹czeniu trybu “Lato” zawory s¹ 
zamykane a pompy c.o. i obiegów 2÷5 
wy³¹czane. Pracuje tylko pompa OUT3.
Na ekranie wyœwietlany jest komunikat 
“LATO” na przemian z dniem tygodnia.

 20. Menu podstawowe - Lato

Lato

Lato

Lato

: recznie

                           : nie

od t. zewn        : 17°

Zakres zmian: 
Ustawienie fabryczne: nie

 tak/nie

Zakres zmian: 
automatycznie
Ustawienie fabryczne: rêcznie

 rêcznie / 

Zakres zmian:  10°÷ 30°
Ustawienie fabryczne: 17°

 21. Menu podstawowe - Jêzyk komunikatów

Jêzyk
polski
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Obieg CWU. Nastawa ta s³u¿y do w³¹-
czenia obs³ugi pompy ciep³ej wody 
u¿ytkowej. Przed w³¹czeniem nale¿y 
pod³¹czyæ czujnik c.w.u. i pompê c.w.u.

Histereza c.w.u. to parametr okreœla-
j¹cy liczbê stopni Celsjusza, o jak¹ musi 
spaœæ temperatura na podgrzewaczu 
ciep³ej wody u¿ytkowej poni¿ej ustawio-
nej, aby w³¹czy³a siê pompa ciep³ej 
wody u¿ytkowej.

Priorytet c.w.u. oznacza, ¿e kiedy 
temperatura wody w podgrzewaczu 
c.w.u. spadnie poni¿ej ustawionej, 
wówczas kocio³ przestaje pracowaæ na 
potrzeby centralnego ogrzewania i 
obiegów 2÷5 i zaczyna podgrzewaæ wo-
dê u¿ytkow¹. 

CWU ró¿nica temperatur to parametr 
okreœlaj¹cy minimaln¹ ró¿nicê tempera-
tur mierzonych pomiêdzy kot³em a pod-
grzewaczem ciep³ej wody u¿ytkowej ja-
ka musi wyst¹piæ, by op³acalnym by³o 
podgrzewanie ciep³ej wody i w³¹czanie 
pompy ciep³ej wody u¿ytkowej. Je¿eli 
ró¿nica ta bêdzie mniejsza od zadanej - 
pompa ciep³ej wody u¿ytkowej nie 
bêdzie siê za³¹cza³a (niezale¿nie od 
tego, czy priorytet ciep³ej wody jest w³¹-
czony czy nie). 

Ciep³a Woda

Ciep³a Woda

Ciep³a Woda

Ciep³a Woda

w³¹czona        : nie

histereza         : 5°

priorytet            : nie

Zas-Podgrz        :5°

 22. Menu rozszerzone - OUT3 Ciep³a woda

Zakres zmian: 
Ustawienie fabryczne: nie

 tak/nie

Zakres zmian:  0°÷ 9°
Ustawienie fabryczne: 5°

Zakres zmian: 
Ustawienie fabryczne: nie

 tak/nie

Zakres zmian: 
Ustawienie fabryczne: 5°

 0°÷ 20°

Wskazówka: Warunkiem niezbêdnym do za³¹czania siê pompy 
c.w.u. jest osi¹gniêcie minimalnej ró¿nicy temperatur mierzonych 
pomiêdzy kot³em a podgrzewaczem a tak¿e minimalnej temperatury 
kot³a ustawionej w “Menu serwisowe / pompa OUT3 / temp. w³¹cze-
nia”.

Wskazówka: Czujnik obiegu C.W.U. podpinamy do wejœcia ozna-
czonego IN1 (patrz widok przy³¹czy regulatora).

Okno widoczne jeœli wyjœcie pompy OUT3 jest ustawione na “ciep³a woda”.
Wejœcie do ustawieñ  OUT3 - “Menu serwisowe / Pompa OUT3 / Ciep³a woda”.
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Jeœli wyjœcie pompy OUT3 jest usta-
wione na “cyrkulacja” to ustawienie pa-
rametru czujnik na “tak” uzale¿nia 
wy³¹czenie pompy cyrkulacyjnej od 
temperatury na czujniku IN1.
Wartoœæ tej temperatury ustawiamy w 
“Menu podstawowe / cyrkulacja”

Cyrkulacja
czujnik             : tak

 23. Menu rozszerzone - OUT3 Cyrkulacja

Zakres zmian: 
Ustawienie fabryczne: tak

 tak/nie

Okno widoczne jeœli wyjœcie pompy OUT3 jest ustawione na “cyrkulacja”.
Wejœcie do ustawieñ  OUT3 - “Menu serwisowe / Pompa OUT3 / Cyrkulacja”.

 24. Menu rozszerzone - Krzywe grzewcze

Regulacja temperatury obiegów zasilanych bezpoœrednio z kot³a i wyposa¿o-
nych w zawór odbywaæ siê mo¿e na podstawie temperatury zewnêtrznej wed³ug 
wybranej krzywej grzewczej. Dla ka¿dego z obiegu mo¿na wybraæ niezale¿ne 
krzywe grzewcze.
Do dyspozycji jest 34 ustawieñ krzywych grzewczych, które mo¿na dodatkowo 
przesuwaæ dopasowuj¹c temperaturê bazow¹. Umo¿liwia to dopasowanie 
temperatur zasilania do charakterystyki budynku. 
Aby dany obieg by³ sterowany na podstawie temperatury zewnêtrznej nale¿y 
ustawiæ dla niego tryb sterowania na pogodowy. Zmiany trybu dokonujemy w 
Menu rozszerzone / Typ sterowania / Obieg 1÷5 / Pogodowy.
Temperaturê pomieszczenia i temperaturê zredukowan¹ ustawiamy w Menu 
podstawowe / Obieg 1÷5 / Temp. pom. i Temp. zred.

!
Uwaga: Przed zmian¹ parametrów krzywych grzewczych nale¿y 
dok³adnie zapoznaæ siê z ich opisem. Patrz punkt “Krzywe grzewcze 
opis”.

Sterowanie pogodowe jest to regulacja parametrów pracy instalacji w zale¿-
noœci od temperatury zewnêtrznej. W wyniku zmian temperatury na dworze , 
zmianie ulega temperatura wody w instalacji. Czyli im ch³odniej na zewn¹trz  tym 
kocio³ grzeje mocniej i odwrotnie. W tym celu na zewn¹trz budynku montuje siê 
czujnik temperatury, który wysy³a informacje do sterownika pogodowego.

Wskazówka: Czujnik obiegu z pomp¹ OUT3 podpinamy do wejœcia 
oznaczonego IN1 (patrz widok przy³¹czy regulatora).

Wskazówka: Warunkiem niezbêdnym do za³¹czania siê pompy 
cyrkulacyjnej jest osi¹gniêcie minimalnej temperatury kot³a usta-
wionej w “Menu serwisowe / pompa OUT3 / temp. w³¹czenia”.
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Tutaj mo¿emy zmieniæ Nachylenie 
krzywej grzewczej dla Obiegów 1÷5 . 

Zakres zmian: 0,2 ÷ 3,4
Ustawienie fabryczne: 1.2 dla Ob1
                              0.2 dla Ob. 2÷5                                

Wejœcie do ustawieñ - Menu rozsze-
rzone / Krzywe grzewcze / Obieg 1÷5 / 
Nachylenie

Wejœcie do ustawieñ - Menu rozsze-
rzone / Krzywe grzewcze / Obieg 1÷5 / 
Poziom

 24.1 Krzywe grzewcze - Obieg 1÷5 - Nachylenie

Tutaj mo¿emy zmieniæ Poziom krzywej 
grzewczej dla Obiegów 1÷5 . 

Zakres zmian: -13 ÷ 40
Ustawienie fabryczne:    2 dla Ob1
                                  0 dla Ob.2÷5 

 24.2 Krzywe grzewcze - Obieg 1÷5 - Poziom

 Krzywe grz. OB.1

 Krzywe grz. OB.1

 nachylenie:   1.2

 poziom :   2

 25. Menu rozszerzone - Mieszacz

Mieszacz - czas pracy
Zakres zmian: 1 sek ÷ 30 sek
Ustawienie fabryczne: 2 sek 

MIESZACZ OB2
Praca<sek> :2

Mieszacz - czas pauzy
Zakres zmian: 0 sek ÷ 99 sek
Ustawienie fabryczne: 15 sek

MIESZACZ OB2
Pauza<sek> :15

Dla Obiegów 2÷5 , regulacja temperatury odbywa siê  poprzez zamykanie i 
otwieranie zaworu 3 lub 4 drogowego. Praca tego zaworu jest uzale¿niona od:
1. w trybie pogodowym
-  temperatury zewnêtrznej a progi dzia³ania mieszacza zale¿ne od ustawieñ  
   krzywych grzewczych dla danego obiegu.
2. w trybie sta³otemperaturowym
-  temperatury zasilania a progi dzia³ania mieszacza od temperatury mierzonej  
   na czujniku za mieszaczem w danym obiegu.
Wartoœci temperatur ustawiamy w Menu podstawowe / Obieg 2÷5 

Mieszacz - czas pracy
(dla danego obiegu).
Parametr okreœlaj¹cy czas pracy mie-
szacza w jednym cyklu.  

Mieszacz - czas pauzy
(dla danego obiegu).
Parametr okreœlaj¹cy czas pauzy mie-
szacza w jednym cyklu.  

Wejœcie do ustawieñ - Menu rozsze-
rzone / Mieszacz OB 2÷5 
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Mieszacz - czas cyklu
Zakres zmian: 20 sek ÷ 250 sek
Ustawienie fabryczne: 120 sek 

Mieszacz - minimalne otwarcie
Zakres zmian: 0% ÷ 30%
Ustawienie fabryczne: 0%

Mieszacz - gdy pompa wy³¹czona
Zakres zmian: tak / nie 
Ustawienie fabryczne: tak

Mieszacz - ochrona kot³a
Zakres zmian: nie / tak
Ustawienie fabryczne: nie

Mieszacz - ochrona kot³a / tempe-
ratura maksymalna
Zakres zmian: 80°÷ 90°
Ustawienie fabryczne: 85°

MIESZACZ OB2
Cykl<sek> :120

MIESZACZ OB2
Min.otwarcie    :0%

MIESZACZ OB2
pom.wy³ : tak

Ochrona kotla
                          : nie

Ochrona kotla
temp max.   : 85°

 25. Menu rozszerzone - Mieszacz (ci¹g dalszy)

Mieszacz - czas cyklu
(dla danego obiegu).
Parametr okreœlaj¹cy czas trwania 
pe³nego cyklu mieszacza. 

Mieszacz gdy pompa wy³¹czona
(dla danego obiegu).
Parametr okreœlaj¹cy zachowanie mie-
szacza  w przypadku wy³¹czenia pom-
py przez termostat. Ustawienie na “tak” 
nie przerywa pracy mieszacza po wy³¹-
czeniu pompy.

Mieszacz - minimalne otwarcie
(tylko dla Obiegu 2).
Parametr okreœlaj¹cy minimalne otwar-
cie mieszacza 3D.

Mieszacz - ochrona kot³a
(dla danego obiegu).
Jeœli ustawimy t¹ opcjê na “tak” to po 
przekroczeniu ustawionej temperatury 
maksymalnej kot³a nast¹pi za³¹czenie 
pompy danego Obiegu i maksymalne 
otwarcie mieszacza. 

Mieszacz - ochrona kot³a 
temperatura maksymalna
(dla danego obiegu).
Opcja s³u¿y do ustawienia maksymalnej 
temperatury kot³a, po przekroczeniu 
której nast¹pi za³¹czenie pompy dane-
go Obiegu i maksymalne otwarcie mie-
szacza.
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 25. Menu rozszerzone - Mieszacz (ci¹g dalszy)

Mieszacz - ochrona powrotu
Zakres zmian: tak / nie 
Ustawienie fabryczne: nie

Mieszacz - ochrona powrotu / 
temperatura minimalna
Zakres zmian: 30°÷ 50°
Ustawienie fabryczne: 35°

Ochrona powrotu
                          : nie

Ochrona powrotu
temp min   : 35°

Mieszacz - ochrona powrotu 
(tylko dla Obiegu 2)
Jeœli mieszacz 3/4D w Obiegu 2 ma 
pracowaæ jako ochrona powrotu tempe-
ratury kot³a to nale¿y:
- “Menu rozszerzone / mieszacz / OB2  
  / ochrona powrotu” - ustawiæ na “tak”
- “Menu rozszerzone / mieszacz / OB2  
  /ochrona powrotu / temp.min” - usta-   
  wiæ temperaturê ochrony powrotu
- wyjœcie pompy OUT3 ustawiæ na  
  “wy³¹czona”  lub
- wyjœcie pompy OUT3 ustawiæ na  
  “cyrkulacja” i czujnik cyrkulacji na 
  “nie”
- wpi¹æ czujnik powrotu do wejœcia IN1

!
Uwaga: Okna konfiguracji ochrony powrotu s¹ widoczne jeœli wyjœcie 
pompy OUT3 jest “wy³¹czone lub ustawione na “cyrkulacja” a czujnik 
cyrkulacji na “nie”.

Przyk³ad
Praca mieszacza w uk³adzie ochrony powrotu dla przyk³adowych ustawieñ:
- Obieg 2 tryb sta³otemperaturowy
- Temperatura zasilania dla OB2   50°
- Ochrona powrotu temperatura minimalna   40°

                                            temp.zasil. < 50°                   temp.zasil. > 50°
temp. powr. < 40°               mieszacz zamyka                   mieszacz zamyka
temp. powr. > 40°               mieszacz otwiera                    mieszacz zamyka
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Lato
Zakres zmian: rêcznie / automat.
Ustawienie fabryczne: rêcznie

LATO
                 : recznie

 26. Menu rozszerzone - Lato

Parametr okreœlaj¹cy tryb pracy funkcji  
“LATO”.
Jeœli ustawiony tryb “rêczny” to w “Menu 
podstawowe / Lato” wybieramy “tak” lub 
“nie” w³¹czaj¹c lub wy³¹czaj¹c funkcjê 
“Lato”.
Jeœli ustawiony tryb “automatyczny” to  
w “Menu podstawowe / Lato” ustawiamy 
od jakiej temperatury zewnêtrznej ma 
za³¹czyæ siê funkcja “Lato”.
Po w³¹czeniu trybu “Lato” zawory s¹ 
zamykane a pompy c.o. i obiegów 2÷5 
wy³¹czane. Pracuje tylko pompa c.w.u.
Na ekranie wyœwietlany jest komunikat 
“LATO” na przemian z dniem tygodnia.

Menu serwisowe jest przeznaczone dla 
wykwalifikowanego personelu i jest za-
bezpieczone kodem.

Funkcja ta s³u¿y do rêcznego przetes-
towania poprawnoœci dzia³ania pod³¹-
czonych urz¹dzeñ i wyjœæ sterownika.
Za³¹czamy wyjœcie przyciskiem       lub 
     . W³¹czenie sygnalizowane jest sym-
bolem    . Przejœcie do testu nastêpnego 
wyjœcia przyciskiem       .

 27. Menu rozszerzone - Test

  3:      h  4:        5:       
    P     i    P    i     P     i

hh
. .. .

   OUT2       h          NO
   OUT3       i 

 28. Menu serwisowe - Nastawy fabryczne

Funkcja “nastawy fabryczne” s³u¿y do 
usuniêcia parametrów ustawionych 
przez u¿ytkownika i powrót do nastaw 
fabrycznych. Po wejœciu w “Nastawy 
Fabryczne” potwierdziæ zmiany przycis-
kiem         .
Wartoœci ustawieñ fabrycznych ujête s¹ 
w “Tabeli ustawieñ” punkt 10 Instrukcji 
Obs³ugi.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwi-
sowe / Nastawy Fabryczne / 

 Nast. Fabr. 
 + Potwierdz.
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 29. Menu serwisowe - Typ sterowania

Tutaj mo¿emy w³¹czyæ dzia³anie posz-
czególnych obiegów i okreœliæ w jakim 
trybie maj¹ pracowaæ: pogodowym czy 
sta³otemperaturowym.
Obiegi 3÷5 mog¹ byæ w³¹czone po 
pod³¹czeniu modu³ów rozszerzaj¹cych.
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwi-
sowe / Typ sterowania / Obieg 1÷5

Po prze³¹czeniu dowolnego obiegu w 
tryb pogodowy nale¿y pod³¹czyæ czujnik 
temperatury zewnêtrznej. Wartoœæ tem-
peratury zasilania jest wyliczana wg 
krzywych grzewczych, których parame-
try mog¹ byæ zmieniane dla ka¿dego 
obiegu.

Obieg 1

Obieg 2

Obieg 3

Obieg 4

Sta³otemp.

Pogodowe

wy³

b³¹d transmisji

Obieg 
Zakres zmian: wy³ / pogodowy / 
sta³otemperaturowe
Ustawienie fabryczne: pogodowe

 2

Obieg 
Zakres zmian: wy³ / pogodowy / 
sta³otemperaturowe
Ustawienie fabryczne: wy³¹czone

 3÷5

W przypadku braku po³¹czenia pomiê-
dzy modu³ami DKMZ wyœwietla siê 
komunikat “b³¹d transmisji” i zapala 
siê na czerwono dioda        .
Na module DKMZ pulsuj¹ wszystkie 
diody.

Obieg 1
Zakres zmian: pogodowy / sta³otem-
peraturowe
Ustawienie fabryczne: sta³otemp.
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Ze wzglêdów bezpieczeñstwa wprowa-
dzona jest mo¿liwoœæ ograniczenia 
temperatur sterowania do maksymalnej 
i minimalnej. 
Po przekroczeniu temperatury maksy-
malnej pompa danego obiegu jest 
wy³¹czana (nie dotyczy Obiegu 1).
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwi-
sowe / Zakres regulacji / Obieg 1÷5 / 
temp. max. lub temp. min.

Patrz równie¿ punkt “Krzywe grzewcze 
- opis”.

 30. Menu serwisowe - Zakres regulacji

Obieg 1
t.max.            : 70°

Obieg 1
t.min.           : 20°

Temperatura maksymalna
Dla Obiegu 1
Zakres zmian: 50° ÷ 90°
Ustawienie fabryczne: 70° 

Dla Obiegów 2÷5
Zakres zmian: 30° ÷ 90°
Ustawienie fabryczne: 50° 

Temperatura minimalna
Dla Obiegu 1
Zakres zmian: 10° ÷ 50°
Ustawienie fabryczne: 20° 

Dla Obiegów 2÷5
Zakres zmian: 10° ÷ 30°
Ustawienie fabryczne: 20° 

Temperatura za³¹czania pomp
(dla obiegów 2÷5).
Parametr okreœlaj¹cy temperaturê 
kot³a (Ÿród³a ciep³a) po osi¹gniêciu 
której zostanie za³¹czona pompa dane-
go obiegu. 

Temp.w³¹cz.
                         : 35°

Temperatura za³¹czania pomp
(dla obiegów 2÷5).
Zakres zmian: 10°÷ 90° 
Ustawienie fabryczne: 35°
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 31. Menu serwisowe - Termostat pokojowy 

Istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia termostatu pokojowego dla Obiegu 1 i Obiegu 2, 
który bêdzie sterowa³ prac¹ pompy centralnego ogrzewania i pomp¹ Obiegu 2  w 
zale¿noœci od temperatury w pomieszczeniu, a tak¿e termostatów pokojowych 
dla dodatkowych obiegów Obieg 3 ÷5. Termostaty dla Obiegów 3÷5 pod³¹cza siê 
do modu³ów rozszerzaj¹cych DKMZ. Warunkiem uruchomienia pomp pozostaje 
równie¿ uzyskanie przez kocio³ odpowiedniej temperatury minimalnej (usta-
wiana w Menu serwisowe / zakres regulacji / temp. za³¹czania pomp )
Po pod³¹czeniu termostatów pokojowych nale¿y ustawiæ:
-  tryb pracy - jakimi obiegami ma sterowaæ
-  co ma zrobiæ sterownik w obiegu, do którego pod³¹czony jest termostat 
-  ustawiæ wartoœæ temperatury o jak¹ sterownik ma obni¿yæ (przy wybraniu opcji:
   “obni¿ temperaturê o:”)

 31.1 Termostat pokojowy - Pod³¹czenie

OUT 1 OUT 2 OUT 3 IN  230V

L2 L1 N PE L N PE L N PE L N
G 1 IN 4 IN 3 IN 1IN 2 NO

RO OT

A    B

1 
  2

   
3

7 8

5 63 42

9 10

Rys. 7 Pod³¹czenie termostatu do sterownika DKMATIC

Dla Obiegu 1 i 2  termostat pod³¹czamy do wejœcia RO.
Dodatkowy termostat dla Obiegu OUT3 (tylko jeœli wyjœcie pompy OUT3 jest 
ustawione na Obieg 1) pod³¹czamy do wejœcia IN1. Nale¿y zmieniæ ustawienie w 
oknie “Termostat IN1” z “wy³” na “OB1”. Sygna³ z termostatu (zwarty) za³¹cza 
pompê OUT3.
Przy ustawieniu trybu termostatu dla OB1 + OB2  na “obni¿ temperaturê o:” 
to temperatura jest obni¿ana o ustawion¹ wartoœæ. Dla pozosta³ych trybów 
temperatura Obiegu 1(kot³a)  jest obni¿ana do minimalnej dozwolonej wartoœci.
Pompa OUT3 jako pompa Obiegu 1 dzia³a wg termostatu.

Wskazówka: Pod³¹czenie termostatu do modu³u rozszerzaj¹cego 
DKMZ pokazane w punkcie “Modu³ rozszerzaj¹cy DKMZ” opis 
wyprowadzeñ.
Funkcjê obs³ugi termostatu pokojowego nale¿y aktywowaæ tylko po 
jego pod³¹czeniu do sterownika lub modu³u rozszerzaj¹cego.

Uwaga: Termostat dla Obiegu 1 i 2 pod³¹czamy do sterownika.
Termostaty dla Obiegów 3÷5 pod³¹czamy do modu³ów rozsze-
rzaj¹cych DKMZ.

!
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Termostat
wy³. pompê

obniz temp. o
                         : 5°

Ustawienia termostatu dla Obiegu 1  i 
Obiegu 2.
1. Ustawienie jakie obiegi ma obs³u-
giwaæ: OB2 lub OB1+OB2
2. Ustawienie co ma zrobiæ sterownik w 
obiegu po osi¹gniêciu temperatury 
zadanej na termostacie:
- wy³¹cz pompê - po sygnale z termo-
statu sterownik wy³¹cza pompê
- zamknij mieszacz - po sygnale z ter-
mostatu sterownik zamyka mieszacz
- wy³¹cz pompê i zamknij mieszacz - 
po sygnale z termostatu sterownik 
wy³¹cza pompê i zamyka mieszacz
- obni¿ temperaturê o : - po sygnale z 
termostatu sterownik obni¿a tempera-
turê w obiegu o zadan¹ wartoœæ
3. Ustawienie wartoœci o jak¹ ma zostaæ 
obni¿ona temperatura w obiegu po osi¹-
gniêciu na termostacie temperatury za-
danej (po wybraniu opcji “obni¿ temp. 
o:”).

Zakres zmian: wy³ pompê / zamknij 
mieszacz / wy³ pompê i zamknij 
mieszacz / obni¿ temp. o:  OB1/OB2
Ustawienie fabryczne: wy³ pompê

Zakres zmian: 2°÷15°
Ustawienie fabryczne: 5°

 31.2 Termostat pokojowy - Ustawienia dla Obiegu 1 i Obiegu 2

Termostat
OB1             OB2

Zakres zmian: wy³/OB2/OB1+OB2
Ustawienie fabryczne: wy³

obniz temp. o
                         : 5°

 31.3 Termostat pokojowy - Ustawienia dla Obiegów 3÷5

Zakres zmian: wy³¹czony / 
pompê / zamknij mieszacz / wy³ 
pompê i zamknij mieszacz / obni¿ 
temp.o:   OB3/4/5
Ustawienie fabryczne: wy³¹czony

wy³ 

Zakres zmian: 2°÷15°
Ustawienie fabryczne: 5°

Ustawienia termostatów dla Obiegów 
3÷5
1. Wybór Obiegu
2. Ustawienie co ma zrobiæ sterownik 
w obiegu po osi¹gniêciu temperatury 
zadanej na termostacie. Opcje:
- wy³¹czony
- zamknij mieszacz
- wy³¹cz pompê i zamknij mieszacz
- obni¿ temperaturê w obiegu
3. Ustawienie wartoœci o jak¹ ma zos-
taæ obni¿ona temperatura w obiegu po 
sygnale z termostatu.
Czynnoœæ powtórzyæ dla Obiegu 4 i 5 
jeœli s¹ uruchomione.

Wejœcie dla ustawieñ - Menu serwi-
sowe / Termostat / Obieg 3÷5

Obieg 3,4,5
wy³.
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 31.3 Termostat pokojowy - Ustawienia dla Obiegów 3÷5 (c.d.)

 31.4 Termostat pokojowy IN1 - Ustawienia dla Obiegu pompy OUT3

Praca termostatów sygnalizowana jest 
w oknie “Temperatury” symbolem R 
i R 3 4 5 dla obiegów 3,4 i 5 .

Dodatkowy termostat steruj¹cy pomp¹ OUT3 ustawion¹ jako Obieg1 pod³¹-
czamy do wejœcia IN1. Nastêpnie w oknie Menu serwisowe / Termostat / 
Termostat IN1 /    wybieramy opcjê OB1 . Praca tego termostatu sygnalizowana 
jest w oknie Temperatury symbolem    . Stan zwarty wejœcia termostatu powo-
duje za³¹czenie siê pompy OUT3. 
Termostat g³ówny musi byæ ustawiony w pozycji wy³. lub OB2. 
W trybie LATO pompa OUT3 pracuje wg. termostatu.

To3:30          To5:35° °
To4:34°          R345R

Parametr okreœlaj¹cy rodzaj sygna³u 
steruj¹cego kocio³ z wyjœcia OT ste-
rownika.
-  DIG - sterowanie kot³a cyfrowe 
-  PWM - sterowanie kot³a szerokoœci¹  
   impulsu  
-  0V÷10V - sterowanie kot³a napiêciem 

 32. Menu serwisowe - Wyjœcie OT 

WYJSCIE
DIG

Zakres zmian: DIG / PWM / 0÷10V /
Ustawienie fabryczne: DIG

Okno umo¿liwiaj¹ce ustawienie warun-
ków pracy Pompy 3
- ciep³a woda - opcjê t¹ wybieramy gdy
Pompa 3 ma pracowaæ jako pompa 
ciep³ej wody u¿ytkowej 
- cyrkulacja - opcjê t¹ wybieramy gdy
Pompa 3 ma pracowaæ jako pompa 
cyrkulacyjna
- obieg 1 - opcjê t¹ wybieramy gdy 
Pompa 3 ma pracowaæ jako pompa 
obiegu 1
- wy³¹czona - ustawienie tej opcji powo-
duje, ¿e wyjœcie Pompy 3 jest nieak-
tywne 

 33. Menu serwisowe - Pompa OUT3

Pompa: OUT3
Ciep³a Woda

Zakres zmian: Ciep³a woda / Obieg 
1 / Cyrkulacja / Wy³¹czona
Ustawienie fabryczne: Obieg 1

Uwaga: Przy konfiguracji wyjœcia OUT3 jako OBIEG1 nale¿y 
od³¹czyæ czujnik temperatury Obiegu OUT3 (wejœcie IN1). Wejœcie 
czujnika pozostawiæ puste lub pod³¹czyæ dodatkowy termostat.

!

Pompa OUT3 jako pompa Obiegu 
1 dzia³a wg termostatu.
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 33.1 Pompa OUT 3 - temperatura za³¹czania

Okno umo¿liwiaj¹ce ustawienie tempe-
ratury kot³a po osi¹gniêciu której nast¹pi 
za³¹czenie pompy OUT3.

Pompa: OUT3
Temp.w³¹cz :35°

Temperatura za³¹czania pompy 
OUT3
Zakres zmian: 10° ÷ 90°
Ustawienie fabryczne: 35°

Okno pozwalaj¹ce ustawiæ wartoœci 
napiêæ przy sterowaniu ustawionym na 
0÷10V.

Mo¿liwoœæ ustawienia:
- temperatury minimalnej
- napiêcia minimalnego
- temperatury maksymalnej
- napiêcia maksymalnego

 34. Menu serwisowe - Sterowanie 0V÷10V

 Ster 0÷10V 
temp min   : 20°

 Ster 0÷10V 
V min:          0.5V

 Ster 0÷10V 
temp max:      90°

 Ster 0÷10V 
V max:        9.0V

Sterowanie 0÷10V temp. minim.
Zakres zmian:  0°÷50°
Ustawienie fabryczne: 20°

Sterowanie 0÷10V    V minim.
Zakres zmian:  0.0÷5.0V
Ustawienie fabryczne: 0.5V

Sterowanie 0÷10V     temp. max.
Zakres zmian:  50°÷100°
Ustawienie fabryczne: 90°

Sterowanie 0÷10V       V max.
Zakres zmian:  5.0÷10.0 V
Ustawienie fabryczne: 9.0 V
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 35. Krzywe grzewcze - wprowadzenie

 Krzywa grzewcza instalatorska ustawia krzyw¹ grzewcz¹.

Prawid³owe ustawienie krzywej grze- Wskazówka
wczej zapewnia utrzymanie sta³ej tempe- Je¿eli w posiadanej przez Pañstwa 
ratury wewn¹trz budynku przy ró¿nych instalacji grzewczej dostêpne s¹ obiegi 
temperaturach zewnêtrznych. Dok³adne grzewcze z mieszaczem, temperatura 
ustawienie krzywej grzewczej jest szcze- wody  na zasilaniu dla obiegu grzewczego 
gólnie istotne dla kot³ów kondensacyjnych bez mieszacza jest wy¿sza  o ustawion¹ 
i pomp ciep³a. Im ni¿sze bêd¹ temperatury ró¿nicê  od temperatury wody na zasilaniu 
robocze dla tych urz¹dzeñ, tym wy¿sza dla obiegów grzewczych z mieszaczem.
ich sprawnoœæ. Wzór na krzyw¹ grze-
wcz¹ pozwala okreœliæ jej wymagane Regulacja temperatury obiegów zasilane-
nachylenie w zale¿noœci od parametrów go bezpoœrednio z kot³a i wyposa¿onych w 
nominalnych systemu grzewczego. Jed- zawór odbywaæ siê mo¿e na podstawie 
nak w praktyce okazuje siê to czêsto temperatury zewnêtrznej wed³ug wybra-
niewystarczaj¹ce i na podstawie obserwa- nej krzywej grzewczej. Dla ka¿dego z tych 
cji zachowania siê budynku nale¿y obiegów mo¿na wybraæ niezale¿ne krzy-
skorygowaæ obliczone pocz¹tkowe para- we grzewcze.
metry. Zachowanie siê budynku i jego Do dyspozycji jest 34 ustawieñ krzywych 
reakcja na zmiany temperatury, jest silnie grzewczych, które mo¿na dodatkowo 
zale¿ne  od pojemnoœci cieplnej (konst- przesuwaæ dopasowuj¹c temperaturê 
rukcja masywna lub lekka budynku), bazow¹. Umo¿liwia to dopasowanie 
bezw³adnoœci cieplnej a tak¿e zysków temperatur zasilania do charakterystyki 
ciep³a od nas³onecznienia. budynku. 

Instalacje ogrzewania pod³ogowego pra-
Przyk³ad cuj¹ z niskimi temperaturami np.  40°  
-  Dom o dobrej izolacji cieplnej w zasilanie  i  30°  powrót lub 35° zasilanie i 
os³oniêtym otoczeniu (z grzejnikami 27° powrót. S¹ dla nich dobierane niskie 
radiatorowymi):  Nachylenie = 1,2 nachylenia krzywej grzewczej (miêdzy 0,2 
 a 0,6). Dla instalacji grzejnikowych 
-   Dom na otwartej przestrzeni lub ze dobierane s¹ krzywe o wiêkszym nachy-
star¹ instalacj¹ grzewcz¹ (z grzejnikami leniu (miêdzy 0.6 a 1.2). Dla starych 
radiatorowymi):  Nachylenie = 1,6 instalacji grzewczych oraz dla budynków 

wolnostoj¹cych i s³abo ocieplonych, o 
temperaturze wody w kotle pow. 75°, 

Krzywe grzewcze obrazuj¹ zwi¹zek stosowane s¹ krzywe o wysokim nachy-
miêdzy temperatur¹ zewnêtrzn¹, tempe- leniu ( miêdzy 1,2 a 2,0).
ratur¹ pomieszczenia (wartoœæ wyma- Ka¿de podniesienie o 1°C temperatury 
gana), temperatur¹ wody w kotle lub na wewnêtrznej zwiêksza zu¿ycie paliwa 
zasilaniu (obiegu grzewczego). Im ni¿sza przez kocio³ o kilka procent dlatego nale¿y 
temperatura zewnêtrzna, tym wy¿sza d¹¿yæ do ustawienia jak najni¿szej krzy-
temperatura wody w kotle lub na zasilaniu wej grzewczej, przy której osi¹ga siê 
(obiegu grzewczego). Aby dla ka¿dej komfort cieplny budynku. Mo¿e to wyma-
temperatury zewnêtrznej zagwarantowaæ gaæ kilku korekt nastaw krzywej grzewczej 
wystarczaj¹co du¿o energii cieplnej przy w ci¹gu roku.
minimalnym zu¿yciu paliwa, konieczne  
jest uwzglêdnienie w³aœciwoœci budynku i  
instalacji grzewczej. W tym celu firma 
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Krzyw¹ grzewcz¹ mo¿na wstêpnie DT  - ró¿nica zasilania instalacji t                   1 k 
wyznaczyæ metod¹ obliczeniow¹ przy 

i wymaganej temperatury    
za³o¿onej temperaturze zasilania 

pomieszczenia tpinstalacji grzewczej i wymaganej 
DT - ró¿nica temperatury temperaturze pomieszczenia.   2 

pomieszczenia t  i zewnêtrznej tp z

DT  = t  - t1 k p t - temperatura zasilania instalacji           k

grzewczej (lub kot³a)DT  = t  - t2 p z                                       

t - temperatura pomieszczenia         p N =  T KG 
t - temperatura zewnêtrzna          z

N  - nachylenie krzywej grzewczejKG  Rys.8 Wzory do obliczania krzywej

D/DT  1 2

 36.  Krzywe grzewcze - wyznaczanie 

 37. Krzywe grzewcze - opis

Przyk³ad
Dla temperatury zewnêtrznej wyn. -14°C:
A  Zakres nachyleñ krzywych grzewczych dla instalacji   

ogrzewania pod³ogowego od  0,2 do 0,8
B  Zakres nachyleñ krzywych grzewczych dla 

ogrzewania  niskotemperaturowego od  0,8 do 1,6
C  Zakres nachyleñ krzywych grzewczych dla instalacji   

o temperaturze wody w kotle pow. 75°C od 1,6 do 2,0
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OBIEG 1

OBIEG 1

OBIEG 1

T.pom.                    :20°

T.zred.                    :18°

Nachylenie          : 0.8

Wejœcie do ustawieñ - 
Menu podstawowe / 
Obieg 1÷5  /  T. Pom

Wejœcie do ustawieñ - 
Menu podstawowe / 
Obieg 1÷5  /  T. zred.

Wejœcie do ustawieñ - 
Menu rozszerzone / 
Krzywe grzewcze / 
Obieg 1÷5  / Nachylenie

Powtórzyæ czynnoœæ dla 
Obiegów 2÷5

Powtórzyæ czynnoœæ dla 
Obiegów 2÷5

Powtórzyæ czynnoœæ dla 
Obiegów 2÷5

          Powrót

          Powrót

          Powrót

 38. Krzywe grzewcze - regulacja

 Regulacja temperatury  
 pomieszczenia

Wymagan¹ temperaturê pomie-
szczenia  mo¿emy regulowaæ 
tylko w trybie pogodowym (usta-
wienia trybu patrz “Menu serwi-
sowe / Obieg 1÷5 / Typ stero-
wania / Pogodowe”). Wybraæ 
obieg grzewczy i ustawiæ nor-
maln¹ temperaturê pomiesz-
czenia na dzieñ. Na noc lub wee-
kend ustawiæ temperaturê zre-
dukowan¹ .
 

 Regulacja nachylenia krzywej  
 grzewczej

W zale¿noœci od typu ogrzewa-
nia, parametrów energetycznych 
domu oraz obserwacji zale¿noœci 
pogodowych dobraæ odpowie-
dnie nachylenie krzywej grzew-
czej oraz poziom .
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Rys. 10 Regulacja temp. pom.

Temp. zewnêtrzna w °C

Te
m

p
. 
w

o
d

y 
w

 k
o

tle
 lu

b
 

  
  
 n

a
 z

a
si

la
n

iu
 w

 °
C

0 -20

90

+20

=1,4

=0,8

=1,8
nachylenie

Rys. 12 Nachylenie krzywej 
           grzewczej

 Regulacja zredukowanej     
 temperatury pomieszczenia

A Krzywa grzewcza dla pracy z 
normalnà temperaturà pomie- 
szczenia
B  Krzywa grzewcza dla pracy ze 
zredukowanà temperaturà po-
mieszczenia
W trybie pracy ze zredukowan¹ 
temperatur¹ pomieszczenia war-
toœæ wymagana tej temperatury 
mo¿e byæ zmieniana automa-
tycznie w zale¿noœci od tempe-
ratury zewnêtrznej. Zmiana tem-
peratury przebiega w oparciu o 
ustawion¹ krzyw¹ grzewcz¹, 
maksymalnie do osi¹gniêcia 
normalnej wartoœci wymaganej 
temperatury pomieszczenia.

Temperatura wymagana
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Rys. 11 Zredukowana temp.
           pomieszczenia
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Rys. 14  Ograniczenie temp. 
             maks. i min. kot³a

Temp. zewnêtrzna w °C

Te
m

p
. 
w

o
d

y 
w

 k
o

tle
 lu

b
 

  
  
 n

a
 z

a
si

la
n

iu
 w

 °
C

0 -20

90

+20

temp. maks.

temp. min.

 38.  Krzywe grzewcze - regulacja (ci¹g dalszy)

 Regulacja poziomu 
 krzywej grzewczej

Zmieniaj¹c poziom krzywej grze-
wczej przesuwamy jej wykres w 
pionie. Ma to na celu lepsze przy-
stosowanie instalacji grzewczej 
do zmiennych warunków pogo-
dowych. Np. ustawienie poziomu 
krzywej na 2 bêdzie skutkowaæ 
podwy¿szeniem o 2° tempe-
ratury do jakiej kocio³ bêdzie 
grza³ wodê.
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Rys. 13 Poziom krzywej 
           grzewczej

 Ograniczenie temperatury      
 maksymalnej i minimalnej

Ustawiæ maksymaln¹ i minimaln¹ 
temperaturê kot³a. Dla dwóch 
obiegów lub dla ogrzewania 
pod³ogowego zmniejszyæ temp. 
maks. do ok.  50°. Patrz “Tabela 
ustawieñ / Ustawienia fabryczne” 

OBIEG 1

OBIEG 1

OBIEG 1

Poziom          : 0

Temp.max.          : 70°

Temp.min.          : 30°

Wejœcie do ustawieñ - 
Menu rozszerzone / 
Krzywe grzewcze / 
Obieg 1÷5  / Poziom

Wejœcie do ustawieñ - 
Menu serwisowe / 
Zakres reg. / Obieg 1÷5 / 
temp. max. lub temp.min

Powtórzyæ czynnoœæ dla 
Obiegów 2÷5

Powtórzyæ czynnoœæ dla 
Obiegów 2÷5

          Powrót

          Powrót
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 39. Korekta ustawieñ krzywych grzewczych

Je¿eli przez d³u¿szy czas w okresie grzewczej. Prosimy obserwowaæ 
grzewczym temperatura pomiesz- zmieniony przebieg grzania przez 
czenia nie odpowiada Pañstwa wy- kilka dni (jeœli to mo¿liwe, poczekaæ na 
maganiom, istnieje mo¿liwoœæ zmiany wiêksz¹ zmianê pogody) przed pod-
przebiegu grzania. Na przebieg grza- jêciem decyzji o ponownych zmia-
nia mo¿na oddzia³ywaæ poprzez zmia- nach.
nê nachylenia i poziomu krzywej 

Objawy Czynnoœæ Wskazówki

Temperatura wewnêtrzna jest 
zbyt niska przy ró¿nych tem-
peraturach zewnêtrznych 

Zmieniæ nachylenie krzywej 
grzewczej np. z 1,2 na 1,4.
Temperatura zasilania wzro-
œnie w ca³y zakresie pogo-
dowej regulacji pracy syste-
mu grzewczego

Patrz rys. 12

W pomieszczeniu jest za 
ch³odno w zimnej porze roku

Ustawiæ nachylenie krzywej 
grzewczej na kolejn¹ wy¿sz¹ 
wartoœæ (np.  z 1,4 na  1,6)

Patrz rys. 12

W pomieszczeniu jest za 
ciep³o w zimnej porze roku

Ustawiæ nachylenie krzywej 
grzewczej na kolejn¹ ni¿sz¹ 
wartoœæ (np.  z  1,4 na 1,2)

Patrz rys. 12

W pomieszczeniu w przejœ-
ciowej oraz w zimnej porze 
roku jest za zimno

Ustawiæ poziom krzywej 
grzewczej na wy¿sz¹ war-
toœæ (np.  z  0  na  +3)

Patrz rys. 13

Patrz rys. 13Ustawiæ poziom krzywej 
grzewczej na ni¿sz¹ wartoœæ 
(np. z  0 na  - 3)

W pomieszczeniu jest w porze 
przejœciowej za zimno a w 
zimnej porze roku wystar-
czaj¹co ciep³o

Ustawiæ nachylenie krzywej 
grzewczej na kolejn¹ ni¿sz¹ 
wartoœæ, a poziom na 
wy¿sz¹ wartoœæ

Patrz rys. 12
i rys. 13

W pomieszczeniu w przej-
œciowej oraz w zimnej porze 
roku jest za ciep³o

W pomieszczeniu jest w porze 
przejœciowej za ciep³o a w 
zimnej porze roku wystar-
czaj¹co ciep³o

Ustawiæ nachylenie krzywej 
grzewczej na kolejn¹ wy¿sz¹ 
wartoœæ, a poziom na ni¿sz¹ 
wartoœæ

Patrz rys. 12          
i rys. 13
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Wskazówka: Opór czujników porównaæ z charakterystyk¹. Przy 
du¿ych odstêpstwach wymieniæ czujnik.

 40. Krzywe grzewcze - porady

Zmiana nachylenia krzywej to przesuniêcie prawego koñca wykresu w górê lub      
w dó³ gdy lewy koniec opiera siê na osi temperatury wymaganej pomieszczenia. 
Zmiana poziomu to równoczesne podniesienie lewego i prawego koñca 
wykresu   w górê lub w dó³  o zadan¹  wartoœæ tak¹ sam¹ dla lewego i prawego 
koñca wykresu. Daje to bardzo du¿e mo¿liwoœci regulacji.
Zwiêkszenie o jeden stopieñ temperatury wymaganej podnosi tylko pocz¹tek 
krzywej, czyli przy dodatnich temperaturach bêdzie wiêksza zmiana a przy 
ujemnych mniejsza (wykres uniesiony tylko z lewej, z prawej punkt sta³y). 
Zmiana pionowa (poziomu) zmienia po³o¿enie lewej i prawej strony belki wiêc 
zmiana bêdzie odczuwalna w ca³ym zakresie temperatur.  
Na pocz¹tek powinno siê regulowaæ nachylenie krzywej grzewczej (rys. 12), 
czyli podnosiæ lub obni¿aæ prawy koniec tej krzywej. Jeœli to nie pomaga w 
pe³nym zakresie temperatur nale¿y zmieniæ poziom krzywej (rys.13). Zmiana 
poziomu krzywej grzewczej umo¿liwia dok³adne dostrojenie uk³adu 
grzewczego do oczekiwañ u¿ytkownika.
Obni¿enie poziomu krzywej o  2° bêdzie skutkowa³o obni¿eniem temperatury 
do jakiej kocio³ bêdzie grza³ wodê o 2 stopnie mniej ni¿ bêdzie to wynika³o           
z aktualnie wybranej krzywej grzewczej i temperatury zewnêtrznej.    

 41. Charakterystyka temperaturowa czujników  

Rys. 15 Charakterystyka czujników
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 42. Modu³ rozszerzaj¹cy DKMZ

Modu³ rozszerzaj¹cy do sterownika DKMATIC umo¿liwia rozszerzenie 
instalacji o kolejny obieg z pomp¹ i zaworem 3 lub 4 drogowym.

Rys. 16 Modu³ rozszerzaj¹cy - opis wyprowadzeñ 

Opis diod sygnalizacyjnych

œwieci - praca pompy obiegu

œwieci - zawór otwieranie
miga   - zawór zamykanie

œwieci - zasilanie

migaj¹ wszystkie - b³¹d komunikacji 

OUT 5 OUT 4 IN  230V

L2 L1 N PE L N PE L N

RO 2IN 5

F
U

S
E

G 1
G 2

G 3

G 3
WE

G 4

G 4
WY

G4         - gniazdo typu RJ wyjœcie na nastêpny modu³
G3         - gniazdo typu RJ wejœcie z g³ównego sterownika lub modu³u  
                poprzedzaj¹cego
IN 5       - wejœcie czujnika obiegu
RO 2     - wejœcie termostatu pokojowego
OUT5    - wyjœcie 230V zaworu 3/4 drogowego
                L1 - otwieranie
                L2 - zamykanie
OUT4    - wyjœcie 230V pompy obiegu
IN 230V - wejœcie zasilania 230V  
FUSE    - gniazdo bezpiecznika 2,5A

DKMZ 1
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 43. Modu³ rozszerzaj¹cy - pod³¹czenie

Zaleca siê pod³¹czaæ modu³ rozszerzaj¹cy w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1. Wpi¹æ kabel komunikacyjny w gniazdo G3 
2. Drugi koniec kabla komunikacyjnego pod³¹czyæ do sterownika lub modu³u 
    poprzedzaj¹cego.
3. Pod³¹czyæ czujnik temperatury obiegu do gniazda IN5.
4. Pod³¹czyæ kable termostatu pokojowego do gniazda RO2 (opcjonalnie)
5. Pod³¹czyæ kable zaworu do gniazda OUT5 - niebieski do N, br¹zowydo L2,
    czarny do L1. W przypadku odwrotnego dzia³ania zaworu nale¿y zamieniæ  
    miejscami kabel br¹zowy z czarnym.
6. Pod³¹czyæ kabel pompy obiegu do gniazda OUT4
7. Pod³¹czyæ kabel zasilania do gniazda IN 230V
8. W³o¿yæ kabel zasilania do gniazdka ~230V
9. W³¹czyæ sterownik DKMATIC

Jeœli na sterowniku DKMATIC pojawi siê komunikat “B³¹d transmisji” to
nale¿y w³¹czyæ dodatkowy obieg w sterowniku w “Menu serwisowe / Typ 
sterowania / Obieg 3” / zmieniæ “wy³” na “pogodowe” lub 
“sta³otemperaturowe”.
Jeœli jest to nastêpny modu³ to nale¿y wybraæ Obieg 4 lub Obieg 5.
Na sterowniku powinien znikn¹æ komunikat “B³¹d transmisji” a modu³ powinien 
rozpocz¹æ pracê.
Jeœli modu³ nie w³¹cza pompy obiegu nale¿y:
- sprawdziæ, czy zosta³a osi¹gniêta temperatura za³¹czania pomp
- sprawdziæ wyjœcia pomp w pracy rêcznej sterownika - “Menu rozszerzone /    
  Test / 3: lub 4: lub 5:” w zale¿noœci od obiegu
- jeœli pompa w pracy rêcznej za³¹cza siê to nale¿y sprawdziæ ustawienie  
  termostatu pokojowego dla sprawdzanego obiegu - jeœli jest w³¹czony mo¿e   
  to powodowaæ, ¿e modu³ czeka na sygna³ z termostatu
- sprawdziæ ustawienie “ciep³ej wody” w “Menu rozszerzone / Ciep³a woda / 
  priorytet” . Jeœli priorytet ustawiony jest na “tak” - to sterownik w³¹czy 
  pompy dodatkowych obiegów dopiero o osi¹gniêciu temperatury zadanej dla
  c.w.u.  
- sprawdziæ, czy nie jest w³¹czony tryb LATO

OBIEG 3
b³¹d transmisji

Przy braku po³¹czenia sterownika 
DKMATIC z modu³em DKMZ pojawi si¹ 
komunikat “B³¹d transmisji” i zapali 
siê na czerwono dioda         .
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 44. Modu³ rozszerzaj¹cy - schemat pod³¹czenia do instalacji 

Rys. 17 
rozszerzaj¹cymi DKMZ : Obiegu 3 , Obiegu 4 i Obiegu 5 . 
Nie zastæpuje on fachowego projektu w miejscu montaýu.

Przyk³adowy schemat instalacji z pod³¹czonymi trzema modu³ami  

modu³y DKMZ1

termostaty pokojowe

Ÿród³o ciep³a

+-

3

2

DKMATIC

DKMZ 1DKMZ 1 DKMZ 1
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 45. Dane techniczne - sterownik DKMATIC

 46. Dane techniczne - modu³ rozszerzaj¹cy DKMZ 1

Znamionowe napiêcie zasilania           230 V, 50 Hz

Obci¹¿alnoœæ wyjœæ                   pompa 1: 100 W / 230 V

pompa 2: 100 W / 230 V

 zawór 3/4D: 50 W / 230 V 

Zabezpieczenie elektryczne 2,5 A

Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza < 95 %

Stopieñ ochrony IP 20

Klasa izolacji II

Tryb roz³¹czenia pe³ne

Wymiary regulatora 175 x 136 x 46 mm

Temperatura otoczenia od 0 °C do + 40 °C

Znamionowe napiêcie zasilania           230 V, 50 Hz

Obci¹¿alnoœæ wyjœæ             pompa obiegu: 100 W / 230 V

 zawór 3/4D: 50 W / 230 V 

Zabezpieczenie elektryczne 2,5 A

Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza < 95 %

Stopieñ ochrony IP 20

Klasa izolacji II

Tryb roz³¹czenia pe³ne

Wymiary regulatora 175 x 136 x 46 mm

Temperatura otoczenia od 0 °C do + 40 °C
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  47. 
elektrycznym i elektronicznym
Zasady postêpowania ze zu¿ytym sprzêtem  

Pozbycie siê zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego 
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozosta³ych krajach 
europejskich maj¹cych w³asne systemy zbiórki). 

Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu 
(zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.07.2005 r. o zu¿ytym sprzêcie 
elektrycznym i elektronicznym) stanowi, ¿e produkt ten nie mo¿e 
byæ traktowany jako odpad komunalny. Powinien byæ przekazany 
do odpowiedniego punktu zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycz-
nego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego 
sk³adowania, pomo¿esz zapobiec negatywnym skutkom 
gro¿¹cym œrodowisku naturalnemu i ludzkiemu zdrowiu. 
Recykling pomaga zachowaæ zasoby naturalne. Aby uzyskaæ 
szczegó³owe informacje na temat recyklingu tego produktu, 
informacje o utworzonym systemie odbierania i zbierania zu-
¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz wykaz 
zak³adów przetwarzania, nale¿y skontaktowaæ siê z naszym biu-
rem lub naszymi dystrybutorami.
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 48. Notatki
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Wyprodukowano przez:
DK System

ul. PrzyjaŸni 141
 53-030 Wroc³aw
tel. 71 333 73 88
tel. 71 333 74 36
fax 71 333 73 31

e-mail: biuro@dksystem.pl
www.dksystem.pl

Numer rejestrowy: 000015633
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