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Regulator temperatury kot³a EKOSter 420

Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne
q
Regulator

przeznaczony jest do pracy z kot³ami centralnego ogrzewania
na paliwa sta³e.
q
Instalowanie regulatora nale¿y powierzyæ osobie uprawnionej.
q
Regulator pod³¹czyæ do gniazda ze stykiem ochronnym.
q
Wymagane jest, aby kocio³ posiada³ w³asne zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury kot³a spowodowanym np. nieprawid³ow¹
prac¹ regulatora lub urz¹dzeñ z nim wspó³pracuj¹cych.
q
Regulator nale¿y umieœciæ w miejscu uniemo¿liwiaj¹cym jego nagrzewanie
do temperatury wy¿szej ni¿ 40 °C.
q
Regulator nie mo¿e byæ nara¿ony na zalanie wod¹ oraz na warunki powoduj¹ce skraplanie siê pary wodnej (np. gwa³towne zmiany temperatury
otoczenia).
q
Urz¹dzenie powinno byæ instalowane i obs³ugiwane zgodnie z opisem
monta¿u i zasadami postêpowania z urz¹dzeniami elektrycznymi.
q
Przepalenie bezpiecznika wskutek z³ego pod³¹czenia przewodów lub zwarcia w instalacji elektrycznej nie stanowi podstawy do naprawy gwarancyjnej.
q
Przed uruchomieniem regulatora nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czeñ
elektrycznych.
q
Regulator zabezpieczony jest dwoma bezpiecznikami 2,5 A.
q
Pod³¹czenia przewodów zasilaj¹cych oraz wymiany bezpiecznika nale¿y
dokonaæ przy wy³¹czonym zasilaniu regulatora (wtyczka zasilaj¹ca regulator
musi byæ wyjêta z gniazda sieciowego). Pod³¹czenie odbiorników i wymiana
bezpieczników przy w³¹czonej wtyczce sieciowej regulatora grozi pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.
q
Przewody przy³¹czeniowe tego regulatora mog¹ byæ wymienione wy³¹cznie
przez producenta lub jego autoryzowany zak³ad serwisowy.
q
Zabrania siê u¿ytkowania uszkodzonego regulatora.
q
Uszkodzenia powsta³e wskutek wy³adowañ atmosferycznych, niew³aœciwego zasilania, przepiêæ w sieci energetycznej czy zdarzeñ losowych nie
s¹ kwalifikowane do naprawy gwarancyjnej (prosimy o zapoznanie siê z
warunkami gwarancji).
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Uwaga: Bezpieczniki wymieniaæ zawsze przy wy³¹czonym
urz¹dzeniu i wtyczce wyjêtej z gniazda sieciowego.
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1. Opis regulatora
Mikroprocesorowy regulator temperatury kotùa centralnego ogrzewania
z obs³ug¹ podgrzewacza ciep³ej wody u¿ytkowej EKOSter 420 przeznaczony
jest do sterowania nadmuchem kotùa, zaùàczania pompy obiegowej
w instalacjach grzewczych i pompy ùadujàcej podgrzewacz ciep³ej wody
u¿ytkowej (c.w.u.). Regulator posiada nastêpuj¹ce funkcje:
q
utrzymywanie ustawionej temperatury kot³a przez sterowanie nadmuchem
q
modulacja oraz ustawiana moc pracy wentylatora; p³ynny rozruch
q
programowalny przedmuch kot³a
q
regulowany

czas wygaszania oraz automatyczne wy³¹czenie sterowania po
wygaszeniu kot³a
q
zatrzymywanie pracy wentylatora na czas podk³adania paliwa do kot³a /
wygaszania
q
sterowanie prac¹ pompy obiegowej centralnego ogrzewania
q
mo¿liwoœæ w³¹czenia lub wy³¹czenia priorytetu ciep³ej wody
q
sterowanie pomp¹ ³aduj¹c¹ podgrzewacz ciep³ej wody u¿ytkowej
(c.w.u.) w zale¿noœci od wymaganej temperatury
q
mo¿liwoœæ pracy w trybie LATO
q
funkcja COMFORT SYSTEM, chroni¹ca pompê przed osadzaniem siê
kamienia
q
funkcja ochrony instalacji przed zamro¿eniem i przegrzaniem kot³a
q
sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
q
regulowana jasnoœæ wyœwietlacza - zwiêkszana na czas zmiany ustawieñ
q
mo¿liwoœæ pod³¹czenia zdalnego sterowania z funkcj¹ alarmu dŸwiêkowego
- panel CONTROL
q
mo¿liwoœæ pod³¹czenia termostatu pokojowego
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2. Opis elementów obudowy
1

3 4 5
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyœwietlacz
Diody sygnalizacyjne
Przycisk powrotu / START / STOP
Przycisk nastaw “w górê” (
)
Przycisk MENU
Przycisk nastaw “w dó³” (
)

Opis diod sygnalizacyjnych

!

pompa c.o.
pompa c.w.u.
wentylator
b³¹d

Rys.1 Opis elementów obudowy regulatora

M

M

1~

1~

bezpiecznik 2,5 A

M
1~

pompa pompa wenty- zasilanie
c.w.u.
c.o.
lator ~ 230 V

bezpiecznik 2,5 A

bezpiecznik termiczny

czujnik kot³a c.o.

czujnik c.w.u.

termostat pokojowy

control

PE
L
N
PE
L
N
PE
L
N
PE
L
N

3. Opis przy³¹czy regulatora

Rys. 2 Opis przy³¹czy regulatora

PE L N PE L N PE L N PE L N
CONTROL

TERM.
POK.

CZUJ
CWU

CZUJ
KOT£A

TER
MIK

POMPA CWU

POMPA CO

WENTYLATOR

ZASILANIE

Rys. 3 Widok przy³¹czy regulatora
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4. Opis przy³¹czy pomp i wentylatora
przewód ¿ó³to-zielony PE
PE

przewód br¹zowy L

L

M

wentylator

M

N

pompa

przewód niebieski N

Rys. 4 Schemat pod³¹czenia
przewodu do wentylatora

Rys. 5 Schemat pod³¹czenia
przewodu do pompy

5. Monta¿ regulatora
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Regulator przeznaczony jest do monta¿u na kotle.
Przy pomocy do³¹czonego szablonu wyznaczyæ po³o¿enie regulatora.
Zamontowaæ wkrêt w obudowie kot³a w miejscu oznaczonym na szablonie.
Zdecydowaæ o sposobie wyprowadzenia pozosta³ych przewodów
z regulatora (ty³, dó³) i usun¹æ z obudowy zbêdne zaœlepki.
Nasun¹æ regulator na zamocowany wkrêt; dwoma pozosta³ymi wkrêtami
przymocowaæ go do obudowy kot³a.
Zamontowaæ opcjonalnie przewód czujnika c.w.u. i przewód zasilaj¹cy
pompê c.w.u. w odpowiednich z³¹czach. Nastêpnie przewody te
prze³o¿yæ przez otwory w obudowie oraz zabezpieczyæ je przed
wyrwaniem, mocuj¹c w gniazdach za pomoc¹ dostarczonych obejm
i wkrêtów.
Zamontowaæ klapkê regulatora.
Opcjonalnie nalepiæ nalepkê z oznaczeniami przewodów na klapkê
regulatora.

5.1 Monta¿ regulatora - Pod³¹czenie do instalacji elektrycznej
1. Pod³¹czyæ do wentylatora oraz pomp odpowiednie przewody zasilaj¹ce
Rys. 4 i Rys. 5.
2. Zamontowaæ czujniki: temperatury kot³a c.o. i temperatury podgrzewacza
ciep³ej wody u¿ytkowej (jeœli bêdzie w³¹czona obs³uga c.w.u.).
3. W³o¿yæ wtyczkê kabla zasilaj¹cego regulator do gniazda ~ 230 V.
4. W³¹czyæ regulator wy³¹cznikiem sieciowym.

!
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Uwaga: W sytuacjach, gdy po w³¹czeniu regulatora, ekran
wyœwietlacza nie œwieci siê, nale¿y sprawdziæ, czy w gniazdku
sieciowym jest napiêcie, nastêpnie sprawdziæ bezpiecznik i w
razie jego uszkodzenia wymieniæ na nowy 2,5 A. Je¿eli, pomimo
wymiany bezpiecznika, ekran wyœwietlacza nadal pozostaje
ciemny, nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem.
Bezpiecznik wymieniaæ zawsze przy wy³¹czonym urz¹dzeniu i wtyczce wyjêtej z gniazda sieciowego.
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5.1 Monta¿ regulatora - Pod³¹czenie do instalacji elektrycznej c.d.

!

Uwaga: Ka¿dorazowe pod³¹czenie lub od³¹czenie czujnika
ciep³ej wody u¿ytkowej lub zdalnego sterowania wymaga
zresetowania regulatora EKOSter 420, poprzez wy³¹czenie
i ponowne w³¹czenie wy³¹cznikiem sieciowym.
Brak wykonanego resetu spowoduje b³êdne funkcjonowanie regulatora.

6. Schemat pod³¹czenia regulatora do instalacji grzewczej

Ekoster 420
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1. Wentylator kot³a c.o.
2. Czujnik temperatury kot³a c.o.
3. Regulator EKOSter 420
4. Pompa centralnego ogrzewania

5. Pompa ciep³ej wody u¿ytkowej
6. Czujnik podgrzewacza c.w.u.
7. Panel zdalnego sterowania CONTROL
8. Termostat pokojowy
9. Bezpiecznik termiczny TERMIK

Rys. 6 Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej ze sterownikiem EKOSter
420 bez urz¹dzeñ odcinaj¹cych i zabezpieczaj¹cych. Nie zastêpuje on
fachowego projektu w miejscu monta¿u.
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7. Menu serwisowe - struktura
MENU SERWISOWE
Parametry
pracy

wcisn¹æ

Nastawy
fabryczne

Praca
rêczna

Nast. Fabr.
+ Potwierdz.
Histereza

00÷09

Typ wentylat:

01/02

Wentylator
Modulacja:

tak/nie

Jêzyk

Wentyl
Alarm

Alarm
Temperat:

Wentylator
Min. moc: 30%÷70%
02°÷50°

dt:

10°÷30°

Ciep³a
woda

Alarm
Temp.pomp: 80°÷90°

Alarm
DŸwiêk:

Wentylator
Max. moc: 30%÷100%

Pompa c.o.

Alarm

Jêzyk
polski/english

Praca rêczna
Si³a nadm: 30%÷100%
CO
CWU

i przytrzymaæ ok. 5 sek.

80°÷90°
tak/nie

Ciep³a woda
Priorytet : tak/nie
Ciep³a woda
Koc.-Bojl. 02°÷20°

Wygasz.<m>

00÷45

Ciep³a woda
Histereza: 02°÷09°

Przedmuch
Praca<sek>

00÷90

Ciep³a woda
pompa lato: tak/nie

Przedmuch
Pauza<min>

01÷60

Podk³adanie
czas:
0.30÷9.30
Reg. pokój

nie/tak

8. Menu ciep³ej wody u¿ytkowej (c.w.u.) - struktura
Menu ciep³ej wody u¿ytkowej (c.w.u.) jest dostêpne wy³¹cznie po pod³¹czeniu
czujnika c.w.u.
MENU G£ÓWNE

Ciep³a woda
Temperat: 40°÷70°

8

wcisn¹æ

Ciep³a woda
W³¹czona: tak/nie
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Jednostka

Zakres
ustawieñ

Ustawienia
fabryczne

°C
-

00÷09
01/02

02
01

PARAMETRY PRACY

Histereza
Typ wentylatora
Wentylator
modulacja
max. moc
min. moc
Pompa co
dt
Wygaszanie
Przedmuch
praca
pauza
Podk³adanie
Regulator pokojowy

%
%
°C
°C
min

tak/nie
30÷100
30÷70
02÷50
10÷30
00÷45

nie
100
30
20
15
30

sek
min
min:sek
-

00÷90
01÷60
0:30÷9:30
tak/nie

15
15
3:00
nie

CIEP£A WODA

9. Tabela ustawieñ

CIEP£A WODA
priorytet
koc.-bojler
histereza
pompa lato

°C
°C
-

tak/nie
02÷20
02÷09
tak/nie

tak
10
05
tak

ALARM
temp. pomp
temperatura
dŸwiêk

°C
°C
-

80÷99
80÷99
tak/nie

90
93
tak

-

polski/english

polski

%
test

30÷100
test

100
test

-

-

-

°C
-

40÷70
tak/nie

50
tak

POZOSTA£E

Nazwa

JÊZYK
PRACA RÊCZNA
si³a nadmuchu
test

MENU C.W.U.

NASTAW. FABRYCZ.
+ potwierdz.
CIEP£A WODA
temperat.
w³¹czona
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10. W³¹czenie regulatora i rozpoczêcie pracy
Regulator w³¹czyæ wy³¹cznikiem sieciowym - na ekranie zostan¹ wyœwietlone
informacje: nazwa regulatora oraz
numer programu (np. ver 5.13).
Nastêpnie wyœwietlacz zacznie wskazywaæ mierzon¹ w danej chwili temperaturê na kotle oraz na podgrzewaczu
(pod warunkiem zainstalowania czujnika podgrzewacza oraz w³¹czenia obs³ugi pompy ciep³ej wody u¿ytkowej); równoczeœnie, odpowiednimi diodami, sygnalizowany bêdzie aktualny stan pracy
pod³¹czonych urz¹dzeñ.

DK SYSTEM
Ekoster 420
ver

5.13

STOP Temp:42°
STOP Temp:42°
:36°
widok ekranu jeœli jest
zainstalowany czujnik c.w.u.

11. Ustawienie parametrów pracy kot³a i rozpalanie
W celu rozpalenia w piecu nale¿y:
1. Wype³niæ komorê kot³a paliwem i rozpaliæ je.
2. Zamkn¹æ szczelnie drzwi komory paleniskowej.
3. Uruchomiæ wentylator, naciskaj¹c przycisk
.
W miejsce symbolu “STOP” na ekranie
pojawi siê symbol
informuj¹c o
rozpoczêtym procesie rozpalania w
kotle.
W czasie pracy regulator wyœwietla
aktualnie mierzon¹ temperaturê na
kotle.
Po naciœniêciu przycisku
lub
,
pojawi siê ekran zmiany ¿¹danej temperatury na kotle. Ustawienie odpowiedniej wartoœci nale¿y dokonaæ, u¿ywaj¹c
tych samych przycisków:
dla zwiêkszenia nastawy lub
dla jej zmniejszenia.

10

Temp:42°
Temp:56°
Nast:50°
Zakres zmian: 40 °C ÷ 90°C
Ustawienie fabryczne : 50 °C
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11. Ustawienie parametrów pracy kot³a i rozpalanie (c.d.)

!

Uwaga: Widoczny na ekranie symbol
lub
informuje
o aktualnej tendencji zmiany temperatury w kotle:
oznacza
d¹¿enie do osi¹gniêcia temperatury wyznaczonej;
oznacza
obni¿anie temperatury w kotle do wartoœci okreœlonej przez
parametr “HI”.

12. Podk³adanie paliwa do kot³a
Podk³adaj¹c paliwo do kot³a, nale¿y zatrzymaæ pracê wentylatora. Dokonaæ
nale¿y tego poprzez naciœniêcie przycisku
; na ekranie pojawi siê
symbol
wraz z odliczanym czasem do ponownego uruchomienia. Czas
niezbêdny do podk³adania ustawiany jest w menu serwisowym PARAMETRY
PRACY - patrz punkt Pauza wentylatora - podk³adanie (str.16).
Naciœniêcie przycisku
podczas
odliczanego czasu powoduje wyjœcie
z trybu podk³adania i powrót regulatora
do pracy automatycznej.

1:30

Temp:56°

13. Ustawienie parametrów pracy podgrzewacza c.w.u.
W czasie pracy regulatora nacisn¹æ
przycisk
; pojawi siê ekran nastawy
¿¹danej temperatury na podgrzewaczu.
Ustawienie odpowiedniej wartoœci nale.
¿y dokonaæ, u¿ywaj¹c przycisków:
dla zwiêkszenia nastawy lub .
dla jej
zmniejszenia.
.
Kolejne naciœniêcie przycisku
powoduje przejœcie do ekranu, w którym
istnieje mo¿liwoœæ w³¹czenia lub
wy³¹czenia funkcji obs³ugi pompy
ciep³ej wody u¿ytkowej. Ustawienie
dokonywane jest za pomoc¹ przycisku
lub
.

!

Ciep³a Woda
Temperat:50°C
Zakres zmian: 40 °C ÷ 70°C
Ustawienie fabryczne : 50 °C

Ciep³a Woda
W³¹czona:nie
Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne : nie

Uwaga: Warunkiem niezbêdnym do wejœcia w nastawy
parametrów pracy podgrzewacza c.w.u. jest pod³¹czenie
czujnika c.w.u.
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14. Tryb pracy LATO
Regulator mo¿e pracowaæ w trybie
LATO, co oznacza, ¿e poza sezonem
grzewczym pompa centralnego ogrzewania nie pracuje a ca³e ciep³o wytwarzane przez kocio³ przeznaczone jest do
podgrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej.
W celu uruchomienia tego trybu, nale¿y
zmieniæ nastawê temperatury na kotle
naciskaj¹c przycisk
a¿ do momentu ukazania siê na ekranie symbolu
“LATO”.

Nast:LATO
Nast:LATO
:36°

15. Menu serwisowe - PARAMETRY PRACY
Menu serwisowe s³u¿y do ustawienia poszczególnych parametrów urz¹dzenia
m.in. w zakresie pracy pompy centralnego ogrzewania i wentylatora. Wejœcie
do menu serwisowego nastêpuje po przytrzymaniu przez kilka sekund
przycisku
.
Na ekranie pojawi siê symbol PARAM.
PRACY - ka¿de kolejne naciœniêcie
przycisku
powoduje wejœcie do
ustawiania poszczególnych parametrów; zmiana kolejnych wartoœci dokonywana jest za pomoc¹ przycisku
lub
.

< Param. Pracy >

15.1 PARAMETRY PRACY - Histereza pracy wentylatora
Parametr okreœlaj¹cy liczbê stopni
Celsjusza, o jak¹ musi spaœæ temperatura na kotle poni¿ej ustawionej, aby
w³¹czy³ siê wentylator (przy modulacji
wy³¹czonej) lub aby wentylator osi¹gn¹³ swoj¹ maksymaln¹ ustawion¹ moc
(przy modulacji w³¹czonej) - patrz punkt
Modulacja pracy wentylatora (str.13)
oraz Regulacja maksymalnej mocy
wentylatora (str.13).
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Histereza: 02°
Zakres zmian: 0 °C ÷ 9°C
Ustawienie fabryczne : 2 °C
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15.2 PARAMETRY PRACY - Typ wentylatora
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
jednej z dwóch charakterystyk sterowanej mocy wentylatora, w zale¿noœci od
jego typu zamontowanego na kotle.

!

Typ Wentyl. : 01
Zakres zmian: 01 / 02
Ustawienie fabryczne : 1

Uwaga: Typ wentylatora 1 - dotyczy RV05, RV14
Typ wentylatora 2 - dotyczy RV12 oraz innych o mocy
80W, opartych na EBM/EMC
Je¿eli nie jest znany typ zamontowanego wentylatora, zaleca
siê wybranie nastawy 1.

15.3 PARAMETRY PRACY - Modulacja pracy wentylatora
Parametr powoduj¹cy w³¹czenie lub
wy³¹czenie modulacji pracy silnika
wentylatora. Przy w³¹czonej modulacji
(symbol “tak”), wentylator bêdzie
zmniejsza³ swoj¹ prêdkoœæ w chwili,
gdy kocio³ bêdzie bliski osi¹gniêcia
nastawionej temperatury oraz bêdzie j¹
zwiêksza³ w czasie spadku temperatury na kotle; wy³¹czenie modulacji
sygnalizowane jest symbolem “nie”.

!

Wentylator
Modulacja :nie
Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne : nie

Uwaga: Modulacja pracy wentylatora przebiega tylko w zakresie histerezy tzn. w zakresie temperatur pomiêdzy ustawion¹ na kotle a wynikaj¹c¹ z parametru histerezy. Poni¿ej
histerezy, wentylator pracuje z maksymaln¹ ustawion¹ moc¹.

15.4 PARAMETRY PRACY - Regulacja maksymalnej mocy wentylatora
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
maksymalnej mocy pracuj¹cego wentylatora.

Wentylator
Max.moc: 100%
Zakres zmian: 30% ÷ 100%
Ustawienie fabryczne : 100%
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15.5 PARAMETRY PRACY - Regulacja minimalnej mocy wentylatora
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
minimalnej mocy pracuj¹cego wentylatora.

Wentylator
Min.moc: 30%
Zakres zmian: 30% ÷ 70%
Ustawienie fabryczne : 30%

!

Uwaga: Niektóre typy wentylatorów mog¹ nie w³¹czaæ siê przy
najni¿szych parametrach ustawionej mocy. W takiej sytuacji
zalecane jest zwiêkszenie jego mocy minimalnej.

15.6 PARAMETRY PRACY - Regulacja progu pracy pompy c.o.
Parametr okreœlaj¹cy zakres pracy
pompy obiegu grzewczego. Pompa c.o.
w³¹czy siê przy temperaturze ustawionej na kotle minus parametr “Pompa
CO”. Nie ni¿szej ni¿ 35°C.

!

Pompa CO :20°
Zakres zmian: 2 °C ÷ 50°C
Ustawienie fabryczne : 20 °C

Uwaga: Na skutek ustawieñ uýytkownika, moýe wystàpiã
sytuacja, w której pompa centralnego ogrzewania teoretycznie
powinna wùàczyã siæ przy temperaturze np. 24 °C (temperatura
ustawiona na kotle 60 °C, Pompa CO 36 °C). Pompa jednak siæ
nie wùàczy, gdyý regulator zezwala na jej uruchomienie dopiero
w temperaturze á
35 °C.

15.7 PARAMETRY PRACY - START / STOP wentylatora
Parametr okreœlaj¹cy, o ile stopni
Celsjusza poni¿ej temperatury ustawionej na kotle wentylator rozpocznie pracê
w trybie automatycznym (w fazie rozpalania) lub przejdzie w tryb dopalania
resztek paliwa (w fazie wygaszania).

14

dt

:15°

Zakres zmian: 10 °C ÷ 30°C
Ustawienie fabryczne : 15 °C
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15.7 PARAMETRY PRACY - START / STOP wentylatora (ci¹g dalszy)
Przyk³ad:
- temperatura ustawiona na kotle:
50 °C
- “dt”: 10 °C
1. Podczas rozpalania kot³a wentylator przejdzie w tryb pracy automatycznej, gdy temperatura osi¹gnie
poziom 40°C (50°C - 10°C); palenisko
wówczas bêdzie dalej siê rozpala³o, a
po osi¹gniêciu temperatury 50°C,
wentylator wy³¹czy siê.

2. Podczas wygaszania kot³a, gdy
temperatura spadnie do poziomu
40°C (50 °C - 10 °C), regulator zacznie
odliczaæ ustawiony czas (umo¿liwiaj¹c w tym czasie dopalenie reszty
paliwa) - patrz punkt Regulacja czasu
wygaszania (str.15) - po czym wentylator ostatecznie zakoñczy pracê.

15.8 PARAMETRY PRACY - Regulacja czasu wygaszania
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
czasu pracy wentylatora podczas wygaszania czyli spadku temperatury na
kotle o parametr “dt”. Po tym czasie
nast¹pi ca³kowite jego wy³¹czenie.

Wygasz.<m>:30
Zakres zmian: 0 min ÷ 45 min
Ustawienie fabryczne : 30 min

15.9 PARAMETRY PRACY - Przedmuchy - czas pracy
PRZEDMUCHY czyli funkcja cyklicznego dostarczania powietrza do paleniska
ma za zadanie:
- podtrzymanie procesu spalania w sytuacji, gdy na kotle zosta³a osi¹gniêta
zadana temperatura
- dopalanie gazów w komorze paleniskowej i wyrzucanie ich poprzez komin na
zewn¹trz.
Parametr okreœlaj¹cy czas pracy wentylatora (liczony w sekundach) podczas
aktywnej funkcji PRZEDMUCHY.

Przedmuch
Praca<sek>:15
Zakres zmian: 0 s ÷ 90 s
Ustawienie fabryczne : 15 s
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15.10 PARAMETRY PRACY - Przedmuchy - czas przerwy
Parametr okreœlaj¹cy czas przerwy w
pracy wentylatora (liczony w minutach)
pomiêdzy kolejnymi przedmuchami.

Przedmuch
Pauza<min>:15
Zakres zmian: 1 min ÷ 60 min
Ustawienie fabryczne : 15 min

!

Uwaga: Funkcja przedmuchów zostaje uaktywniona po
osi¹gniêciu przez kocio³ zadanej temperatury.
Przedmuchy nie bêd¹ dzia³a³y w sytuacji, gdy:
1. temperatura na kotle bêdzie wy¿sza ni¿ 85 °C
2. temperatura na kotle bêdzie ni¿sza od wyznaczonej przez
parametr “HI”
Ustawienie czasu pracy na “0” powoduje wy³¹czenie funkcji
PRZEDMUCHY.

15.11 PARAMETRY PRACY - Pauza wentylatora - podk³adanie
Parametr okreœlaj¹cy czas trwania
pauzy w pracy wentylatora niezbêdnej
do do³o¿enia paliwa do kot³a.

Podk³adanie
Czas:
3:00
Zakres zmian: 0:30 min ÷ 9:30 min
Ustawienie fabryczne : 3:00 min

15.12 PARAMETRY PRACY - Termostat pokojowy
Istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia termostatu pokojowego, który bêdzie sterowa³
w³¹czaniem pompy centralnego ogrzewania w zale¿noœci od temperatury w
pomieszczeniu. Warunkiem uruchomienia pompy pozostaje równie¿ uzyskanie przez kocio³ odpowiedniej temperatury minimalnej.
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Reg.Pokojowy
:nie
Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne : nie
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16. Menu serwisowe - CIEP£A WODA
Menu serwisowe CIEP£A WODA s³u¿y do ustawienia poszczególnych
parametrów urz¹dzenia w zakresie pracy pompy ciep³ej wody u¿ytkowej.
Wejœcie do menu serwisowego CIEP£A
WODA nastêpuje po przytrzymaniu
przez kilka sekund przycisku
; na
ekranie pojawi siê symbol PARAM.
PRACY; nastêpnie nale¿y nacisn¹æ
przycisk
. Pojawi siê napis CIEP£A
WODA.

<Ciep³a Woda>

16.1 CIEP£A WODA - W³. / Wy³. priorytetu ciep³ej wody u¿ytkowej
Regulator moýe pracowaã w systemie priorytetu ciepùej wody uýytkowej lub bez
niego. Priorytet oznacza, ýe kiedy temperatura wody w podgrzewaczu spadnie
poniýej ustawionej, wówczas kocioù przestaje pracowaã na potrzeby
centralnego ogrzewania i zaczyna podgrzewaã wodæ uýytkowà. Jeúli ukùad
“kocioù + podgrzewacz” jest wùaúciwie dobrany, przerwy w ogrzewaniu nie
powodujà pogorszenia komfortu cieplnego.
Ustawienie “tak” powoduje wùàczenie
funkcji priorytetu ciepùej wody, a “nie”
jej wyùàczenie.

Ciep³a Woda
Priorytet :tak
Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne : tak

16.2 CIEP£A WODA - Ró¿nica temperatur pomiêdzy kot³em a
podgrzewaczem
Parametr okreœlaj¹cy minimaln¹ ró¿nicê temperatur mierzonych pomiêdzy
kot³em a podgrzewaczem ciep³ej wody
u¿ytkowej (c.w.u.) jaka musi wyst¹piæ,
by op³acalnym by³o podgrzewanie
ciep³ej wody i w³¹czanie pompy c.w.u.
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
w³¹czony czy nie).

Ciep³a Woda
Koc.-Bojl: 10°
Zakres zmian: 2 °C ÷ 20°C
Ustawienie fabryczne : 10 °C
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16.3 CIEP£A WODA - Histereza pracy pompy ciep³ej wody u¿ytkowej
Parametr okreœlaj¹cy liczbê stopni
Celsjusza, o jak¹ musi spaœæ temperatura na podgrzewaczu ciep³ej wody
u¿ytkowej poni¿ej ustawionej, aby
w³¹czy³a siê pompa ciep³ej wody
u¿ytkowej.

Ciep³a Woda
Histereza:05°
Zakres zmian: 2 °C ÷ 9°C
Ustawienie fabryczne : 5 °C

16.4 CIEP£A WODA - Sta³a praca pompy c.w.u. w trybie LATO
Parametr ten powoduje, ¿e podczas
pracy regulatora w trybie LATO, pompa
podgrzewacza ciep³ej wody u¿ytkowej
pracuje pomimo osi¹gniêcia ¿¹danej
temperatury dla ciep³ej wody u¿ytkowej.
Ma to na celu ochronê kot³a przed zbyt
szybkim wzrostem temperatury.

!

Ciep³a Woda
pompa lato :tak
Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne : tak

Uwaga: Warunkiem niezbêdnym uruchamiania siê pompy
ciep³ej wody u¿ytkowej w tym trybie pozostaje zachowanie
minimalnej ró¿nicy temperatur mierzonych pomiêdzy kot³em a
podgrzewaczem ciep³ej wody u¿ytkowej.

17. Menu serwisowe - ALARM
Menu umo¿liwiaj¹ce ustawienia w zakresie uruchamianego alarmu
przekroczenia dopuszczalnej temperatury na kotle. W takiej sytuacji mruga
czerwona dioda B£¥D oraz generowany jest sygna³ dŸwiêkowy.
W celu wejœcia do menu ALARM, nale¿y
nacisn¹æ i przez kilka sekund przytrzymaæ przycisk
; na ekranie pojawi siê
PARAM.SERWIS. Nastêpnie przyciskiem
lub
.wybraæ opcjê ALARM
i zatwierdziæ
.
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17.1 ALARM - Temperatura pomp
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
temperatury, powy¿ej której uruchomi¹
siê awaryjnie obie pompy (pompa c.w.u.
uruchomi siê pod warunkiem, ¿e regulator bêdzie pracowa³ w trybie obs³ugi
ciep³ej wody u¿ytkowej).

Alarm
Temp.Pomp: 90°
Zakres zmian: 80 °C ÷ 99°C
Ustawienie fabryczne : 90 °C

17.2 ALARM - Temperatura kot³a
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
temperatury kot³a, powy¿ej której uruchomi siê alarm dŸwiêkowy.

Alarm
Temperat: 93°
Zakres zmian: 80 °C ÷ 99°C
Ustawienie fabryczne : 93 °C

17.3 ALARM - dŸwiêk
Parametr pozwalaj¹cy na w³¹czenie lub
wy³¹czenie dŸwiêku alarmu.

Alarm
DŸwiêk :tak
Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne : tak

18. Menu serwisowe - JÊZYK
Funkcja ta s³u¿y do ustawienia jêzyka
wyœwietlanych komunikatów. Wejœcie
do menu serwisowego JÊZYK nastêpuje po przytrzymaniu przez kilka
sekund przycisku
; na ekranie pojawi
siê symbol PARAM. PRACY; nastêpnie
przyciskiem .
lub
wybraæ opcjê
JÊZYK i zatwierdziæ
.

<

Jêzyk

>

Jêzyk
polski
Zakres zmian: polski / angielski
Ustawienie fabryczne : polski
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19. Menu serwisowe - PRACA RÊCZNA
Funkcja ta s³u¿y przetestowaniu poprawnoœci pod³¹czonych urz¹dzeñ. Wejœcie do menu PRACA RÊCZNA nastêpuje po przytrzymaniu przez kilka
sekund przycisku
. Na ekranie
pojawi siê symbol PARAM. PRACY;
.
nastêpnie przyciskiem
lub
wybraæ opcjê PRACA RÊCZNA i zatwierdziæ
.

< Praca rêczna >

19.1 PRACA RÊCZNA - Si³a nadmuchu
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie
mocy, z jak¹ pracowaæ ma wentylator
podczas pracy rêcznej (testowania).
Zakres zmian: od minimalnej do maksymalnej mocy wentylatora (parametry
ustawione w menu serwisowym - patrz
punkt Regulacja minimalnej mocy
wentylatora (str.14) oraz Regulacja
maksymalnej mocy wentylatora).
Ponowne naciœniêcie
powoduje
przejœcie do kolejnej nastawy.

Praca rêczna
Si³a Nadm: 80%

19.2 PRACA RÊCZNA - Testowanie wyjœæ
Funkcja ta pozwala na testowanie prawid³owoœci pracy poszczególnych wyjœæ
wentylator, pompa c.o., pompa ciep³ej wody u¿ytkowej) oraz alarmu.
Wybór testowanego wyjœcia dokonywany jest przyciskiem
, a jego
w³¹czenie / wy³¹czenie nastêpuje
poprzez naciœniêcie
lub
.
Wyjœcie aktualnie sprawdzane sygnalizowane jest mrugaj¹cym symbolem na
ekranie a w³¹czenie - odpowiedni¹
diod¹.
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20. Menu serwisowe - NASTAWY FABRYCZNE
Funkcja ta s³u¿y do usuniêcia parametrów ustawionych przez u¿ytkownika i
powrót do nastaw fabrycznych. Wejœcie
do menu serwisowego NASTAWY
FABRYCZNE nastêpuje po przytrzymaniu przez kilka sekund przycisku
;
na ekranie pojawi siê symbol PARAM.
PRACY; nastêpnie przyciskiem
lub
.
wybraæ opcjê NAST. FABR. i zatwierdziæ przyciskiem
.

< Nast. Fabr. >
< Nast. Fabr. >
+ Potwierdz.

Potwierdzenie zmiany parametrów na
nastawy fabryczne nale¿y dokonaæ
przyciskiem
.

21. Funkcja COMFORT SYSTEM
Wbudowana funkcja COMFORT SYSTEM w regulatorze zapobiega
zablokowaniu pompy obiegowej przez osadzaj¹cy siê kamieñ na wirniku pompy.
Regulator automatycznie za³¹cza pompê obiegow¹ na 30 sekund co 24 godziny,
licz¹c od ostatniego jej uruchomienia. Praca pompy w tym trybie sygnalizowana
jest mruganiem diody POMPA CO. Funkcja zaczyna dzia³aæ po 24 godzinach od
w³¹czenia regulatora.

!

Uwaga: Aby funkcja COMFORT SYSTEM by³a aktywna, po
zakoñczeniu sezonu grzewczego nale¿y pozostawiæ regulator
w³¹czony do sieci.

22. Funkcja ochrony przed zamro¿eniem
Regulator zabezpiecza instalacjê grzewcz¹ przed zamro¿eniem, powoduj¹c
w³¹czenie na sta³e pompy obiegowej centralnego ogrzewania w sytuacji, gdy
temperatura wody w uk³adzie spadnie do 4 °C lub ni¿szej.

23. Funkcja ochrony kot³a przed przegrzaniem
Regulator zmniejsza ryzyko przegrzania kot³a poprzez ci¹g³¹ pracê
pod³¹czonych pomp w sytuacji awarii czujnika temperatury kot³a lub po
przekroczeniu temperatury alarmu dla pomp - patrz punkt Alarm - temperatura
pomp (str.19).
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24. Zdalne sterowanie - opcja
Regulator przystosowany jest do pod³¹czenia panelu zdalnego sterowania
CONTROL, umo¿liwiaj¹cego kontrolê aktualnej temperatury na kotle, zmianê
zadanej temperatury pracy kot³a oraz szereg innych funkcji, podnosz¹cych
komfort u¿ytkowania. Wbudowany sygnalizator dŸwiêkowy alarmuje, gdy
temperatura kot³a wzroœnie do niebezpiecznego poziomu okreœlonego przez
u¿ytkownika.

!

Uwaga: Do pod³¹czenia panelu zdalnego sterowania
CONTROL nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie oryginalnego przewodu
komunikacyjnego, bêd¹cego na jego wyposa¿eniu. Koñcówkê
przewodu nale¿y wpi¹æ do gniazda “control” - patrz punkt Opis
przy³¹czy regulatora (str.5).

Opis komunikatów na panelu CONTROL
- sygnalizacja pracy pompy c.o.
- sygnalizacja trybu LATO
- sygnalizacja trybu STOP
- miganie - sygnalizacja trybu PODK£ADANIE
- sygnalizacja procesu wygaszania

25. Alarmy - opis
25.1 Alarmy - Przekroczenie temperatury na kotle lub spadek poni¿ej 0°
W sytuacji, gdy temperatura na kotle
przekroczy ustawion¹ w punkcie Alarm
- temperatura kot³a, wówczas zacznie
mrugaæ czerwona dioda B£¥D, na
ekranie pojawi siê symbol “!T!” oraz
bêdzie generowany przerywany sygna³
dŸwiêkowy (pod warunkiem, ¿e jest on
w³¹czony - patrz punkt Alarm - dŸwiêk).

!
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!T! Temp: 91°

Uwaga: Naciœniêcie przycisku
lub
podczas emisji
sygna³u dŸwiêkowego powoduje jego wy³¹czenie.
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25.2 Alarmy - Uszkodzenie czujnika temperatury kot³a
W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury kot³a, wówczas na
ekranie pojawi siê symbol STOP
(zostanie zatrzymana praca wentylatora, zamiast temperatury pojawi siê
symbol “--” oraz bêdzie œwieciæ na sta³e
czerwona dioda B£¥D wraz z ci¹g³ym
sygna³em dŸwiêkowym, pod warunkiem, ¿e jest on w³¹czony - patrz punkt
Alarm - dŸwiêk (str.19).

STOP Temp:--°

!

Uwaga: Awaryjnie zostanie uruchomiona pompa centralnego
ogrzewania oraz pompa ciep³ej wody u¿ytkowej (pompa c.w.u.
uruchomi siê pod warunkiem, ¿e regulator bêdzie pracowa³ w
trybie obs³ugi ciep³ej wody u¿ytkowej).

!

Uwaga: Naciœniêcie przycisku
lub
podczas emisji
sygna³u dŸwiêkowego powoduje jego wy³¹czenie.

25.3 Alarmy - uszkodzenie czujnika temperatury ciep³ej wody u¿ytkowej
W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony
czujnik temperatury podgrzewacza
ciep³ej wody u¿ytkowej lub temperatura
mierzona bêdzie poza zakresem, wówczas zamiast temperatury pojawi siê
symbol “--” oraz bêdzie œwieciæ na sta³e
czerwona dioda B£¥D wraz z ci¹g³ym
sygna³em dŸwiêkowym (pod warunkiem, ¿e jest on w³¹czony - patrz punkt
Alarm - dŸwiêk - str. 19).

!

Temp: 56°
: -- °

Uwaga: Naciœniêcie przycisku
lub
podczas emisji
sygna³u dŸwiêkowego powoduje jego wy³¹czenie.
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25.4 Alarmy - Bezpiecznik termiczny
W sytuacji, gdy nast¹pi przekroczenie
temperatury na kotle powy¿ej 90 °C,
nast¹pi awaryjne od³¹czenie pracy
wentylatora. Jednoczeœnie na ekranie
pojawiaæ
siê bêdzie informacja
BEZPIECZNIK TERMICZNY, zacznie
mrugaæ czerwona dioda B£¥D oraz
bêdzie generowany przerywany sygna³
dŸwiêkowy (pod warunkiem, ¿e jest on
w³¹czony - patrz punkt Alarm - dŸwiêk).

BEZPIECZNIK
TERMICZNY

Po spadku temperatury poni¿ej 70 °C,
system zabezpieczenia termicznego siê
“wy³¹czy” a regulator powróci do
normalnej pracy.

!
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Uwaga: Naciœniêcie przycisku
lub
podczas emisji
sygna³u dŸwiêkowego powoduje jego wy³¹czenie.
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26. Dane techniczne*
Zakres mierzonych temperatur
od - 9 °C do + 120 °C
Zakres ustawienia temperatur dla kot³a
od + 40 °C do + 90 °C
Zakres ustawienia temperatur dla podgrzewacza c.w.u.od + 40 °C do + 70 °C
Regulowany próg za³¹czenia pompy c.o.
min. 35 °C
P³ynna regulacja nadmuchu (modulacja)
tak
Regulowana minimalna moc wentylatora
30 ÷ 70 %
Regulowana maksymalna moc wentylatora
30 ÷ 100 %
Histereza wentylatora (ró¿nica za³. - wy³.)
od 0 °C do 9 °C
Histereza pompy c.w.u. (ró¿nica za³. - wy³.)
od 2 °C do 9 °C
Regulacja przedmuchu (mo¿liwoœæ ca³kowitego
praca: 0 ÷ 90 sekund
wy³¹czenia przedmuchu)
przerwa: 1 ÷ 60 minut
Regulowany czas wygaszania kot³a
0 ÷ 45 minut
Dopuszczalne obci¹¿enie wyjœæ
nadmuch: 100 W / 230 V
pompa c.o.: 100 W / 230 V
pompa c.w.u.: 100 W / 230 V
Znamionowe napiêcie zasilania
~ 230 V, 50 Hz
Zabezpieczenie elektryczne
2 x 2,5 A
Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza
< 95 %
Stopieñ ochrony obudowy
IP 20
Temperatura otoczenia
od 0 °C do + 40 °C

!

*Uwaga: W zale¿noœci od wersji programu, niektóre zakresy
nastaw mog¹ ró¿niæ siê od powy¿szych
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27. Zasady postêpowania ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym
Pozbycie siæ zuýytego sprzætu elektrycznego i elektronicznego
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostaùych krajach
europejskich majàcych wùasne 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
elektrycznego 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 biurem lub naszymi dystrybutorami.
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28. Notatki
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