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Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne

Regulator temperatury kot³a Ekoster 430E RS
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qRegulator przeznaczony jest do wspó³pracy z kot³ami elektrycznymi.

qInstalowanie regulatora nale¿y powierzyæ osobie uprawnionej.

qRegulator pod³¹czyæ  do gniazda ze stykiem ochronnym.

qWymagane jest, aby kocio³ posiada³ w³asne zabezpieczenia przed nad-

miernym wzrostem temperatury kot³a spowodowanym np. nieprawid³ow¹ 

prac¹ regulatora lub urz¹dzeñ z nim wspó³pracuj¹cych.

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 powo-

duj¹ce skraplanie siê pary wodnej (np. gwa³towne zmiany temperatury 

otoczenia).

qUrz¹dzenie powinno byæ instalowane i obs³ugiwane zgodnie z opisem 

monta¿u i zasadami postêpowania z urz¹dzeniami elektrycznymi.

qPrzepalenie bezpiecznika wskutek z³ego pod³¹czenia przewodów lub 

zwarcia w instalacji elektrycznej nie stanowi podstawy do naprawy gwaran-

cyjnej.

qPrzed uruchomieniem regulatora nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czeñ 

elektrycznych.

qRegulator zabezpieczony jest dwoma bezpiecznikami 5 A.

qPod³¹czenia 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 

bezpiecznika przy w³¹czonej wtyczce sieciowej regulatora grozi pora¿eniem 

pr¹dem elektrycznym.   

qPrzewody przy³¹czeniowe tego regulatora mog¹ byæ wymienione wy³¹cznie 

przez producenta lub jego autoryzowany zak³ad serwisowy.    

qZabrania siê u¿ytkowania uszkodzonego regulatora.  

qUszkodzenia powsta³e wskutek wy³adowañ atmosferycznych, niew³aœ-

ciwego zasilania, przepiêæ w sieci energetycznej czy zdarzeñ losowych nie 

s¹ kwalifikowane do naprawy gwarancyjnej (prosimy o zapoznanie siê z 

warunkami gwarancji).

Uwaga: Bezpieczniki wymieniaæ zawsze przy wy³¹czonym urz¹-
dzeniu i wtyczce wyjêtej z gniazda sieciowego.!
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Regulator temperatury kot³a Ekoster 430E RS

 1. Opis regulatora

Regulator temperatury kot³a Ekoster 430E RS przeznaczony jest do sterowania 
kot³em elektrycznym, za³¹czania pompy obiegowej w instalacjach grzewczych, 
pompy ³aduj¹cej podgrzewacz ciep³ej wody u¿ytkowej oraz dodatkowo  pompy 
cyrkulacyjnej lub pompy ogrzewania pod³ogowego. 
Regulator posiada  nastêpuj¹ce funkcje:

qutrzymywanie ustawionej temperatury przez sterowanie prac¹ kot³a 
elektrycznego

qmo¿liwoœæ rozbudowy o dodatkowe 3 modu³y DKMZ steruj¹ce obiegami z 
pomp¹ i zaworem 3 lub 4 drogowym wspó³pracuj¹ce z regulatorami 
pokojowymi

qsterowanie prac¹ pompy obiegowej centralnego ogrzewania
qmo¿liwoœæ w³¹czenia lub wy³¹czenia priorytetu ciep³ej wody u¿ytkowej
qsterowanie pomp¹ ³aduj¹c¹ podgrzewacz ciep³ej wody u¿ytkowej  w 

zale¿noœci od wymaganej temperatury
qsterowanie pomp¹ cyrkulacyjn¹ lub pomp¹ ogrzewania pod³ogowego
qmo¿liwoœæ pracy kot³a oraz pompy c.w.u. wg. programu tygodniowego
qochrona instalacji c.w.u. przed rozwojem bakterii legionelli
quk³ad zabezpieczenia termicznego
qmo¿liwoœæ pracy w trybie LATO
qfunkcja COMFORT SYSTEM, chroni¹ca pompy przed osadzaniem siê 

kamienia
qfunkcja ochrony instalacji przed zamro¿eniem i przegrzaniem kot³a
qsygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury 
qregulowana jasnoœæ wyœwietlacza - zwiêkszana na czas zmiany ustawieñ
qmo¿liwoœæ pod³¹czenia termostatu pokojowego 

POMPA CO POMPA CWU
POMPA

CYRKULACYJNA 
POMPA

OBIEGU 2 

ILOŒÆ WYJŒÆ 
STERUJ¥CYCH

POMPAMI

3

DEZYNFEKCJA
C.W.U.

PROGRAM
TYGODNIOWY

PRIORYTET
C.W.U.

PRIORYTET

BEZPIECZNIK
TERMICZNY

TERMOSTAT
POKOJOWYTRYB LATO

OCHRONA PRZED
ZAMRO¯ENIEM

COMFORT
SYSTEM

DKMZ 1

DKMZ 1

DKMZ 1

ROZSZERZENIA

RS
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Regulator temperatury kot³a Ekoster 430E RS

 2. Opis elementów obudowy

 3. Opis przy³¹czy regulatora

Rys. 2 Schemat elektryczny pod³¹czenia przewodów zasilaj¹cych
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Rys.3 Schemat pod³¹czenia czujników

Rys.1 Opis elementów obudowy regulatora

1.

2. Diody sygnalizacyjne

3. Przycisk powrotu / START / STOP

4.  

5.

6.

Wyœwietlacz

Przycisk nastaw “w górê” (      )

Przycisk MENU

Przycisk nastaw “w dó³” (      ) 

Opis diod sygnalizacyjnych

pompa c.o.

grza³ka

pompa c.w.u.

pompa cyrkulacyjna

06:25       Temp:47°
Wto                    STOP  

123 5

4

6
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Regulator temperatury kot³a Ekoster 430E RS

 5. Monta¿ regulatora

1. Regulator przeznaczony jest do monta¿u na powierzchnii pionowej.
2. Wyznaczyæ po³o¿enie regulatora.
3. Zamontowaæ wkrêt w obudowie.
4. Zdecydowaæ o sposobie wyprowadzenia pozosta³ych przewodów                   

z regulatora (ty³, dó³) i usun¹æ z obudowy zbêdne zaœlepki.
5. Nasun¹æ regulator na zamocowany wkrêt; dwoma pozosta³ymi wkrêtami 

przymocowaæ go do obudowy.
6. Zamontowaæ opcjonalne przewody w odpowiednich z³¹czach i prze³o¿yæ je 

przez otwory w obudowie.
7. Zamontowane przewody zabezpieczyæ przed wyrwaniem, mocuj¹c je do 

obudowy w specjalnych gniazdach za pomoc¹ dostarczonych obejm i          
wkrêtów.

8. Zamontowaæ klapkê regulatora.

 4. Opis przy³¹czy 

M
N

L

Rys. 5 Schematy pod³¹czenia przewodu zasilaj¹cego do  pomp (w zale¿noœci 
od wersji regulatora)

Rys. 4 Widok przy³¹czy regulatora

przewód niebieski  N

przewód br¹zowy L

przewód ¿ó³to-zielony

M

  5.1 Monta¿ regulatora - Pod³¹czenie do instalacji elektrycznej

1. Pod³¹czyæ do skrzynki instalacyjnej kot³a elektrycznego i pomp odpowie-     
     dnie przewody zasilaj¹ce wg schematu. 
2. Zamontowaæ wszystkie niezbêdne czujniki.   
3. W³¹czyæ regulator wy³¹cznikiem sieciowym.

POMPA CWU POMPA CO POMPA CYRK GRZA£KA ZASILANIE
CZUJ
C.W.U.CZ.4RS

TERM.
POK.

CZUJ
KOT£A

CZUJ
CYRK

TER
MIK

PE  L  N PE  L  N PE  L  N PE  L  N PE  L  N
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  5.1 Monta¿ regulatora - Pod³¹czenie do instalacji elektrycznej c.d.

Uwaga: W sytuacjach, gdy po w³¹czeniu regulatora, ekran wyœwie-
tlacza nie œwieci siê, nale¿y sprawdziæ, czy w gniazdku sieciowym 
jest napiêcie, nastêpnie sprawdziæ bezpieczniki i w razie ich 
uszkodzenia wymieniæ na nowe 5 A. Je¿eli, pomimo wymiany 
bezpieczników, ekran wyœwietlacza nadal pozostaje ciemny, nale¿y 
skontaktowaæ siê z serwisem.
Bezpieczniki wymieniaæ zawsze przy wy³¹czonym urz¹dzeniu i 
wtyczce wyjêtej z gniazda sieciowego.

!

!
W sytuacji, gdy nie jest pod³¹czony czujnik przep³ywu wody lub 
czujnik ciœnienia, musi byæ wykonana zworka na wejœciu tego 
czujnika (oznaczenie wejœcia “cz.4” ). Jej brak powodowuje 
wyœwietlanie siê komunikatu b³êdu              oraz sygna³ dŸwiêkowy.X    X
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 6. Schemat pod³¹czenia regulatora do instalacji grzewczej

1. Kocio³  7. Termostat pokojowy DK LOGIC
2. Czujnik temperatury  8. 
3.  9. 
4. Pompa obiegowa 10. 
5. Pompa c.w.u. 11. 
6. Czujnik podgrzewacza c.w.u. 12. 

Pompa cyrkulacyjna
Regulator EKOSter 430E RS Czujnik cyrkulacji

Rozdzielnica elektryczna
Zabezpieczenie termiczne  
Przeponowe naczynie wzbiorcze

Rys. 6 Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej ze sterownikiem Ekoster 
430E RS bez urz¹dzeñ odcinaj¹cych i zabezpieczaj¹cych. Nie zastêpuje on 
fachowego projektu w miejscu monta¿u.

11

12

10

9
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 6. Schemat pod³¹czenia regulatora do instalacji grzewczej

Rys. 7 Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej 

 Nie zastêpuje on fachowego projektu w miejscu mon-
ta¿u.

z pod³¹czonymi trzema mo-
du³ami  rozszerzaj¹cymi DKMZ 1 Obiegu Mieszacza 1 , Obiegu Mieszacza 2 i 
Obiegu Mieszacza 3 .  

DKMZ 1DKMZ 1 DKMZ 1

Obieg Mieszacza 1

Kocio³

Regulator
Ekoster 430E RS

Rozdzielnica
elektryczna Obieg Mieszacza 2 Obieg Mieszacza 3
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 7. Rozdzielnica - schemat po³¹czeñ

Wejœcie ~230V 
steruj¹ce od sterownika 

E430 E V.2

Wejœcie ~230V 
zasilanie

Wyjœcie ~230V 
grza³ka

L N PEL N PEL N PE

1 2 3 4 5 6

Listwa wspólna NListwa wspólna PE

1. Roz³¹cznik modu³owy dwubiegunowy
2. Lampka kontrolna pojedyncza
3. Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy
4. Wy³¹cznik nadpr¹dowy
5. Modu³owy stycznik pr¹du przemiennego
6. Lampka kontrolna pojedyncza
UWAGA: Wartoœci elektryczne dobraæ z zale¿noœci od mocy uk³adu

Rys. 8 Rozdzielnica elektryczna przyk³adowy schemat po³¹czeñ
           zalecana rozdzielnica natynkowa o parametrach:
           - In = 100A ~50 Hz
           - Ui = 500V
           - IP 40 
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 8. Menu g³ówne - struktura

MENU G£ÓWNE          wcisn¹æ

 Ciep³a Woda

 Nastawy Fabr.

 Pr. tygodniowy

 Zegar

 Param. Pracy

 Temperatury

 Praca rêczna

 Ciep³a Woda
 Temperat.      40°÷70°

 Nastawy Fabr
 <OK>3s  Potwierdz.

 Pr. tygodniowy
 co i cwu / tylko cwu / tylko co / wy³¹czony

 Pr. tygodniowy
 Obni¿ co o: 5°÷30°

 Zegar

 Ndz       12:00

                    Temp: 57°
 CWU: 45°      Cyr: 37°

  CO               Grza³ka
  CWU                Cyrk.

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

 Tryb Pracy
 co i cwu
 Param. Pracy
 Hist. kot³a 1° 9°÷

 Tryb Pracy
 Priorytet cwu

 Tryb Pracy
 Priorytet cwu

 Param. Pracy
 Pompa c.o. 10°÷40°

 OpóŸnienie wy³¹cz.
 pompy<min>0 10÷

 Pr. tygodniowy
 senior / praca / rodzina / w³asny  / praca2

(okno ukryte gdy w “Trybie pracy” 
wy³¹czona obs³uga c.w.u.)

tryb sta³otemp. tryb ró¿nica podgrz.-cyrk.

 Cyrkulacja
 Temperat. wy³¹czenia
 cyrkul.      10°÷90°

 Ró¿nica temp. 
 podgrz.- cyrk.  0°÷20°

(okno ukryte gdy 
cyrkulacja wy³¹czona)

 LATO  LATO
 tak/nie

(okno ukryte gdy w “Trybie pracy”
 wy³¹czona obs³uga c.w.u. )

 Mieszacz  Mieszacz 1,2,3
 Temperat.      20°÷70°

Okno widoczne po pod³¹czeniu i 
aktywowaniu modu³ów 
rozszerzaj¹cych DKMZ 1

 1#$:50           3
 2#$:50°            R123

° #$:50°

  1:          2:            3:   
   P          P P: : :              

 h       
i 

 h         
i 

 h       
i 
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 9. Menu serwisowe - struktura

 10.  Opis ekranu roboczego

1. Aktualna godzina na przemian z dniem tygodnia
2. Obs³uga ciep³ej wody u¿ytkowej (c.w.u.) 
3. Program tygodniowy w³¹czony dla c.w.u.
4. Priorytet ciep³ej wody u¿ytkowej lub tryb LATO
5. Temperatura c.w.u.
6. Tryb pracy / komunikaty alarmowe
7. Program tygodniowy dla c.o., regulator pokojowy
8. Aktualna temperatura na kotle

1

2

3 4 5 6

7

806:25       Temp:47°
   :47°         STOP  T R

              MENU SERWISOWE               wcisn¹æ          i przytrzymaæ ok. 5 sek 

 INIT

 Alarm

    INIT
 <OK.> 3s Potwierdz.

 Wy³¹cz gdy
 T. kot³a: 20°÷ 70°
 --° nie wy³¹czaj

 Alarm
 Temp. Pomp :60°÷90°

 Alarm
 Temperat. :60°÷90°

 Wy³¹cz gdy
 T. cwu: 20°÷ 70°
 --° nie wy³¹czaj

 Tryb Pracy  Tryb Pracy
 tylko co / co i cwu / priorytet cwu

 Cyrkulacja  Tryb Pracy
 co i cwu

 Tryb Pracy
 Tylko co

 Tryb Pracy
 Tylko co

 Cyrkulacja w³¹czona
 zawsze/prog.tygodn.

 Cyrkulacja w³¹czona
 Podgrz.- Cyrk / Sta³otemp. 

 Cyrkulacja
 w³¹czona:   tak  /   nie

 CWU Serwis  CWU serwis
 pompa lato: tak / nie

 CWU serwis
 legionella:  tak / nie

 Ciep³a Woda
 Kocio³-Boj: 2°÷20°

 Ciep³a Woda
 Histereza:         2°÷9°

 Jêzyk  Jêzyk 
 polski/english

 Reg. Pokojowy  Reg. Pokojowy
                     : tak / nie

 Mieszacz  Mieszacz
 cykl <s>20÷250

 Mieszacz
 1 / 2 / 3

 Ochrona kot³a
 temp.max. 80°÷90°

 Gdy pompa wy³.
 mieszacz: tak/nie

 Regulator pokojowy
 wy³/wy³. pompê/zam.    
 miesz./wy³. pompê i 
 zam.miesz./obni¿ 
 temp.

 Mieszacz
 nie / tak

 Ochrona kot³a
                     :nie / tak

 Obni¿ temp o:
   :5°÷30°

 Mieszacz
 praca <s> 1÷30

 Mieszacz 1/2/3
 t.w³¹cz: 10°÷90°

 Mieszacz
 pauza <s> 10÷99



KOCIO£
  temperatura
CIEP£A WODA
  temperatura
PROGR. TYGODN.
  obni¿. c.o. o: 
CYRKULACJA
  temp.wy³¹cz.cyrkulacji
  ró¿nica temp. podgrz.-cyrkul.
LATO
MIESZACZ 1/2/3
PARAM. PRACY
  hister. kot³a 
  param. pracy - pompa c.o 
  opóŸnienie wy³¹czenia pompy

TRYB PRACY

MIESZACZ 1,2,3
  w³¹czony
  praca
  pauza
  cykl
  gdy pompa wy³.
  regulator pokojowy

  obni¿ temp. o
  temp. w³¹czenia pomp
  ochrona kot³a
  ochrona kot³a. temp.max.
ALARM
  temp. pomp
  temperatura kot³a 
CYRKULACJA
  w³¹czona
  w³¹czona
  w³¹czona
  wy³¹cz gdy temp. cwu

  wy³¹cz gdy temp. kot³a

CWU SERWIS
  pompa lato
  ochrona przed legionell¹
  ró¿nica Kocio³-Bojler
  histereza
REGULATOR POKOJOWY
  w³¹czony

 11. Tabela ustawieñ

Regulator temperatury kot³a Ekoster 430E RS

Nazwa Jednostka
Zakres

ustawieñ
Ustawienia
fabryczne

°C

°C

°C

°C
°C
-

°C

°C 
°C
min

-

-
sek
sek
sek

-
-

°C
°C
-

°C

°C
°C

-
-
-

°C

°C

 
- 
-

°C
°C

- 

20÷70

40÷70

5÷30

10÷90
0÷20

tak/nie
20÷70

1÷9  
10÷40
0÷10

co i cwu/tylko co/priorytet 
cwu

nie/tak
1÷30

10÷99
20÷250
tak/nie

wy³/wy³.pom./zam.miesz/
wy³.pompê i zam. 

miesz./obni¿ temp o:
5÷30

10÷90
nie/tak
80÷90

60÷90
60÷90

tak/nie
zawsze/prog tyg.

podgrz.-cyrkul/sta³otemp.
20÷70

--° nie wy³¹czaj
20÷70

--° nie wy³¹czaj

tak/nie
tak/nie
2÷20
2÷9

tak/nie 

50

43

5

30
15
nie
40

5  
30
1

tylko co

nie
2

15
125
tak
wy³

5
35
nie
85

70
70

nie
zawsze

 sta³otemp.
35

35
--° nie wy³¹czaj

nie
nie
5
2

nie 

M
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Ó
W
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E

M
E
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E

R
W
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O

W
E
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Regulator temperatury kot³a Ekoster 430E RS

Regulator w³¹czyæ wy³¹cznikiem siecio-
wym - na ekranie zostan¹ wyœwietlone 
informacje: nazwa regulatora oraz nu-
mer programu. 

 12.  W³¹czenie regulatora i rozpoczêcie pracy

 INDUKCJA V.2075

Kocio³  
gotowy do pracy

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  i Przerwy w dostawie pr¹du nie powo-
gotowy do pracy. Patrz “Tabela usta- duj¹ utraty danych z pamiêci urz¹dze-
wieñ”.                                         n i a   o p  r ó  c z   u s  t a w  i e ñ   z  e g  a  r a . .  

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

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.

Po wprowadzeniu nastaw i dwukrotnym 
naciœniêciu przycisku   nastêpuje 
przejœcie do ekranu g³ównego.

Wto                12:00
qqq

Wto                12:00
qq

06:25      Temp:47°
:35°         STOP

06:25      Temp:47°
:35°         STOP

Nastêpnie wyœwietlacz zacznie wska- 
zywaæ mierzon¹ w danej chwili tempe-
raturê na kotle oraz w podgrzewaczu 
(pod warunkiem zainstalowania czujni-
ka podgrzewacza oraz w³¹czenia obs³u-
gi pompy ciep³ej wody u¿ytkowej), rów-
noczeœnie, odpowiednimi diodami, syg-
nalizowany bêdzie aktualny stan pracy 
pod³¹czonych urz¹dzeñ. 

Wto      Temp:42°
         :36°     STOP   

widok ekranu jeœli jest 
zainstalowany czujnik c.w.u. i 

w³¹czona obs³uga c.w.u.

EKOSTER 430RS
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 13. Uruchomienie i ustawienie parametrów pracy kot³a

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 “Histereza”.

Po wciœniêciu przycisku        w miejsce 
symbolu “STOP” na ekranie pojawi siê 
symbol    informuj¹c o rozpoczêtym 
procesie grzania.
W czasie pracy regulator wyœwietla 
aktualnie mierzon¹ temperaturê na kotle 
na przemian z temperatur¹ do jakiej jest 
wygrzewany kocio³ (np. >>>50°).

Po naciœniêciu przycisku     lub    , 
pojawi siê ekran zmiany ¿¹danej tempe-
ratury na kotle. Ustawienie odpowied-
niej wartoœci nale¿y dokonaæ, u¿ywaj¹c 
tych samych przycisków:   dla zwiê-
kszenia nastawy lub     dla jej zmniej-
szenia.

!

        .
 03:49       Temp:42°
            :36 Nast.:50° °

        .
 Pon       >>>:50°

                  :36°

Zakres zmian: 20°÷ 70°
Ustawienie fabryczne: 50°

 14. Opis Menu

!

Uwaga: Niektóre okna w Menu g³ównym s¹ niewidoczne jeœli 
funkcja, któr¹ obs³uguj¹ jest nieaktywna.
Np. “LATO” - okno jest widoczne tylko gdy w Menu serwisowym / 
Tryb pracy  w³¹czona jest obs³uga c.w.u.  
“Cyrkulacja” - okno jest widoczne tylko gdy w Menu serwisowym 
cyrkulacja jest w³¹czona.

Menu regulatora jest podzielone na dwie czêœci. Menu G³ówne i Menu Ser-
wisowe. Wejœcie do Menu G³ównego nastêpuje po wciœniêciu przycisku            .
Przyciskami            wybieramy nazwê parametru do zmiany. Nastêpnie przycis-
kiem         wchodzimy w ustawienia . Przyciskami              zmieniamy wartoœæ 
wybranej opcji. Przyciskiem      zatwierdzamy i przechodzimy do ustawieñ 
nastêpnej opcji. Przyciskiem      wychodzimy do poziomu wyboru nazwy 
parametru. Dwukrotne naciœniêcie     przenosi nas do ekranu g³ównego. 
Wejœcie do Menu serwisowego nastêpuje po wciœniêciu przycisku        i przy-
trzymaniu go kilka sekund. Poruszamy siê analogicznie jak po Menu G³ównym.



Regulator temperatury kot³a Ekoster 430E RS

17

 15. Menu g³ówne - Ciep³a woda

Parametr okreœlaj¹cy temperaturê c.w.u  
po osi¹gniêciu której wy³¹czy siê pompa 
c.w.u.
Okno jest niewidoczne jeœli w “Menu 
serwisowe / Tryb pracy” ustawiona jest 
opcja “tylko co”.

Wejœcie do ustawieñ:
Menu g³ówne / Ciep³a woda

< Ciep³a woda >

Ciep³a woda
Temperat. :43°

Zakres zmian: 40°÷ 70°
Ustawienie fabryczne: 43°

 16. Menu g³ówne - Nastawy fabryczne

Funkcja ta s³u¿y do 
metrów ustawionych przez u¿ytkownika 
i powrót do nastaw fabrycznych. 

usuniêcia para-

Potwierdzenie zmiany parametrów na 
nastawy fabryczne nale¿y dokonaæ 
przyciskiem       przytrzymuj¹c oko³o 3 
sekundy.

< Nast. Fabr. > 

 Nast. Fabr. 
<OK> 3s Potwier

 17. Menu g³ówne -  Program tygodniowy

Funkcja PROGRAM TYGODNIOWY 
umo¿liwia pracê kot³a oraz pompy c.w.u. 
wg jednego z 4 wgranych fabrycznie 
programów lub programu w³asnego 

< Pr. tygodniowy >

Wejœcie do ustawieñ:
Menu g³ówne / Nast. Fabr.

Wejœcie do ustawieñ:
Menu g³ówne / Pr. tygodniowy
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 17.1 Program tygodniowy - w³¹czenie

Parametr w³¹cza oraz okreœla, czy 
program tygodniowy dotyczyæ ma 
centralnego ogrzewania czy  ciep³ej 
wody u¿ytkowej. 

Uruchomienie programu tygodniowego 
sygnalizowane jest symbolem     . Dla 
c.w.u. - symbolem      .

Uwaga: Uruchomienie programu tygodniowego dla c.o. powo-
duje, ¿e w zakresach wyznaczonych przez program, kocio³ 
pracuje wg. temperatury zadanej, a poza tymi zakresami - 
pracuje wg temperatury obni¿onej - patrz punkt Program 
tygodniowy - obni¿enie temperatury kot³a.

Uwaga: Uruchomienie programu tygodniowego w trybie “tylko 
c.w.u.” lub “c.o. i c.w.u.” powoduje, ¿e pompa c.w.u. pracuje 
tylko w zakresach wyznaczonych (pora dzienna - temperatura 
podwy¿szona), poza nimi jest wy³¹czona.

 17.2 Program tygodniowy - obni¿enie temperatury kot³a

Parametr okreœla poziom obni¿enia 
temperatury pracy kot³a podczas w³¹-
czonego programu tygodniowego. O ten 
parametr zostanie obni¿ona tempe-
ratura pracy kot³a poza zakresami 
wyznaczonymi (pora nocna - tempe-
ratura obni¿ona). 

 17.3 Program tygodniowy - wybór programu

Parametr pozwalaj¹cy dokonaæ wyboru 
jednego z dostêpnych programów pracy 
tygodniowej. Program “w³asny” umo¿-
liwia stworzenie indywidualnego pro-
gramu.

Pr. tygodniowy
Wy³¹czony

        .
 03:49      Temp:42°

                  :36°

!

!

Pr. tygodniowy
Obni¿ co o:  5°

Zakres zmian: co i cwu / tylko cwu 
/ tylko co / wy³¹czony
Ustawienie fabryczne: wy³¹czony

Zakres zmian: 5°÷ 30°
Ustawienie fabryczne: 5°

Zakres zmian: rodzina / praca / 
senior / w³asny / praca2 
Ustawienie fabryczne: rodzina

Pr. tygodniowy
Prog: rodzina
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 17.3 Program tygodniowy - wybór programu (ci¹g dalszy)

 17.4 Program tygodniowy - program w³asny

ndz  05:00 - 09:00, 18:00 - 23:00
pon  
wto  
sro   
czw  
pia   
sob   

05:00 - 09:00, 18:00 - 23:00
05:00 - 09:00, 18:00 - 23:00
05:00 - 09:00, 18:00 - 23:00
05:00 - 09:00, 18:00 - 23:00
05:00 - 09:00, 18:00 - 23:00
05:00 - 09:00, 18:00 - 23:00

program praca 2
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 4 programów, które posiadaj¹ 
ustawione godziny pracy instalacji grzewczej w normalnej (dziennej) tem-
peraturze. W pozosta³ych zakresach instalacja pracuje wg obni¿onej (nocnej) 
temperatury. 

Wybór programu W£ASNY umo¿liwia 
stworzenie indywidualnego programu - 
dla ka¿dego dnia tygodnia mo¿liwe jest 
ustawienie dwóch przedzia³ów czaso-
wych, T1 i T2, pracy uk³adu w tempe-
raturze normalnej (dziennej). Poza tymi 
zakresami (ustawienie: “--;--”) kocio³ 
pracuje wg temperatury obni¿onej 
(nocnej).

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

przyciskiem         .

Pr. tygodniowy
Prog: w³asny         .

Ndz          w³:08:30
T1          wy³:11:00

Ndz          w³:--:--
T1          wy³:--:--

!
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).

 18. Menu g³ówne - Zegar

Funkcja ZEGAR umo¿liwia zmianê 
ustawionej godziny oraz dnia tygodnia. 
Wybór parametru do zmiany dokonuje-
my przyciskiem        a wartoœæ nasta-
wiamy przyciskami               .

<        Zegar        >

Wto                12:00
qqq

!
Uwaga: Przy zaniku napiêcia ustawienia zegara nie s¹ pod-
trzymywane. Nale¿y ustawiæ je ponownie. Wszystkie pozosta³e 
nastawy regulatora s¹ zapamiêtywane.
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 19. Menu g³ówne - Cyrkulacja

Parametr okreœlaj¹cy temperaturê, po 
osi¹gniêciu której nastêpuje wy³¹czenie 
pompy cyrkulacyjnej pracuj¹cej w trybie 
sta³otemperaturowym. 

Zakres zmian: 0° ÷ 20°
Ustawienie fabryczne: 15°

Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: nie

UWAGA: Okno jest aktywne tylko gdy w “Menu serwisowe / Tryb 
pracy” jest w³¹czona obs³uga c.w.u.

Zakres zmian: 10° ÷ 90°
Ustawienie fabryczne: 30°

Wejœcie do ustawieñ - Menu G³ówne / 
Cyrkulacja

Jeœli pompa cyrkulacyjna pracuje w 
trybie “podgrzewacz - cyrkulacja”
to parametr ten okreœla ró¿nicê tempe-
ratur mierzonych na podgrzewaczu i 
powrocie wody cyrkulacyjnej. Po osi¹-
gniêciu tej wielkoœci pompa cyrku-
lacyjna wy³¹czy siê. 

!
Uwaga: Widoczne jest okno z trybem pracy ustawionym w Menu 
serwisowe / Cyrkulacja . Funkcja ta jest nieaktywna jeœli 
cyrkulacja jest wy³¹czona w menu serwisowym.

Cyrkulacja
T.wy³¹cz. : 30°

Cyrkulacja
podgrz-cyr:  15°

LATO
                         :nie

 19.1 Inne zastosowania pompy cyrkulacyjnej.

Wskazówka:  Pompê cyrkulacyjn¹ mo¿na zastosowaæ w konfigu-
racjach:
- jako pompa cyrkulacyjna
- jako pompa zabezpieczaj¹ca kocio³ przed zimnym  powrotem 
- jako pompa ogrzewania pod³ogowego

!

!

Uwaga: Do wszystkich powy¿szych konfiguracji nale¿y stosowaæ 
czujnik temperatury cyrkulacji. Temperatur¹ w³aœciw¹ na wyœwiet-
laczu dla tych konfiguracji jest “temperatura cyrkulacji”.

 20. Menu g³ówne - Lato

W³¹czenie trybu LATO oznacza, ýe poza 
sezonem grzewczym pompa central-
nego ogrzewania nie pracuje a caùe 
ciepùo wytwarzane przez kocioù przez-
naczone jest do podgrzewania ciepùej 
wody uýytkowej.
Wejœcie do ustawieñ:
Menu g³ówne / Lato
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 21. Menu g³ówne - Lato - uwagi

Uwaga: Uruchomienie trybu LATO przy w³¹czonym programie 
tygodniowym i obs³udze c.w.u. powoduje, ¿e pompa c.w.u. pracuje
w zakresach wyznaczonych, poza nimi jest wy³¹czona.
W³¹czony tryb LATO nie ma wp³ywu na pracê pompy cyrkulacyjnej.
Przy w³¹czonym programie tygodniowym pompa cyrkulacyjna 
pracuje w zakresach wyznaczonych.
Okno “LATO” jest aktywne tylko gdy w “Menu serwisowe / Tryb 
pracy” jest w³¹czona obs³uga c.w.u.
W trybie LATO w obiegach sterowanych przez modu³y rozszerzaj¹-
ce DKMZ pompy s¹ wy³¹czone a zawory zamykane.

!

Wskazówka: W³¹czenie 
trybu “LATO” sygnalizo-
wane jest na ekranie sym-
bolem    . . 

        .
 03:49      Temp:42°

                  :36°

Zakres zmian: 20÷70 °C
Ustawienie fabryczne: 40°C

 22. Menu g³ówne - Mieszacz 1,2,3 (modu³ DKMZ 1)

MIESZACZ 1,2,3
Temperat.:   40°

Parametr okreœla temperaturê zadan¹  
pracy dla obiegów Mieszacza 1,2 lub 3 
sterowanych przez modu³y rozszerza-
j¹ce DKMZ 1. 
Po przekroczeniu temperatury zadanej 
mieszacz bêdzie zamyka³.
Okno widoczne po pod³¹czeniu modu³u 
rozszerzaj¹cego DKMZ 1 i aktywacji w 
Menu serwisowe / Mieszacz 1,2,3 .

 23. Menu g³ówne - Parametry pracy

Funkcja Parametry pracy pozwala na 
ustawienie parametrów pracy kot³a oraz 
pompy c.o. 

 23.1 Parametry pracy - histereza

Parametr okreœla liczbê stopni Celsju-
sza, o jak¹ musi spaœæ temperatura na 
kotle poni¿ej ustawionej, aby regulator 
ponownie wszed³ w tryb pracy Grzanie  
oraz za³¹czy³ kocio³, który pracowa³ bê-
dzie do momentu osi¹gniêcia ¿¹danej 
temperatury. 

< Param.Pracy >

Param.Pracy 
Hist. kot³a:       5°

Zakres zmian: 1°÷ 9°
Ustawienie fabryczne: 5°
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 23.3 Parametry pracy - OpóŸnienie wy³¹czania pompy

Opóznienie wy³.
pompy : 1

Zakres zmian: 0÷10 (min)
Ustawienie fabryczne: 1 (min)

Wejœcie do ustawieñ:
Menu g³ówne / Param pracy / Pompa 
c.o.

Parametr okreœlaj¹cy czas pracy pompy 
po wy³¹czeniu kot³a.

 23.2 Parametry pracy - regulacja progu pracy pompy c.o. 

Param.Pracy
Pompa C.O. : 30°

Zakres zmian: 10°÷ 40°
Ustawienie fabryczne: 30°

Parametr okreœlaj¹cy temperaturê, 
powy¿ej której nast¹pi w³¹czenie i ci¹g³a
praca pompy centralnego ogrzewania.
Je¿eli temperatura mierzona na kotle
spadnie poni¿ej tego parametru, pompa
zostanie wy³¹czona.

 24. Menu g³ówne - Temperatury

Okno informuj¹ce o aktualnie mierzonej 
temperaturze w kotle (Temp), w pod-
grzewaczu ciep³ej wody u¿ytkowej 
(CWU), cyrkulacji  (Cyr), oraz na obie-
gach sterowanych za pomoc¹ modu³ów 
rozszerzaj¹cych DKMZ (1,2,3).

Symbole R123 oznaczaj¹ stan wyjœcia 
termostatów pokojowych pod³¹czonych 
do obiegów z modu³ami rozszerzaj¹-
cymi DKMZ. 
Np. zapalone cyfry R13 oznaczaj¹ zwar-
te wyjœcia termostatów na obiegach 
Mieszacza 1 i 3.

< Temperatury >

                 Temp:34°
CWU:46°    Cyr:42°

 1#$:54°       3#$:54°
 2#$:54°           R123

 25. Menu g³ówne -  Praca rêczna

< Praca rêczna >Funkcja ta s³u¿y przetestowaniu po-
prawnoœci dzia³ania pod³¹czonych urz¹-
dzeñ. 

UWAGA: W celu ochrony kot³a w przypadku jego pracy nast¹pi 
za³¹czenie siê pompy c.o. nawet jeœli warunki temperaturowe na to 
nie pozwalaj¹.

!
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 25.1 Praca rêczna - testowanie wyjœæ

Wybór testowanego wyjœcia doko-
nywany jest przyciskiem    , a jego 
w³¹czenie/wy³¹czenie nastêpuje po-
przez naciœniêcie       lub      . Wyjœcie 
aktualnie sprawdzane sygnalizowane 
jest mrugaj¹cym symbolem na ekranie a 
w³¹czenie - odpowiedni¹ diod¹.

Okno pozwalaj¹ce np. na testowanie prawid³owoœci pracy poszczególnych 
wyjœæ: 
CO - pompa c.o. 
Kociol - kocio³  
CWU - pompa c.w.u. 
Cyrk. -  pompa cyrkulacyjna 
1P,2P,3P - pompy obiegów sterowanych przez modu³y DKMZ  
áâ - zawory obiegów sterowanych przez modu³y DKMZ

   CO            Kociol
CWU         Cyrk.

Wejœcie do ustawieñ:
Menu g³ówne / Praca rêczna

  1:      h  2:        3:       
    P     i    P     i     P    i

hh

 26. Menu serwisowe

Menu serwisowe s³u¿y do ustawiania przez serwisanta szczególnych parame-
trów pracy urz¹dzenia.
W celu wejœcia do menu serwisowego nale¿y przez kilka sekund przytrzymaæ 
przycisk        . Poruszamy siê analogicznie jak po Menu g³ównym.

 27. Menu serwisowe - Tryb pracy

U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wyboru 
trybu, w jakim pracowaæ ma regulator - 
okreœla, czy pompa podgrzewacza 
c.w.u. ma byæ obs³ugiwana oraz czy 
pracowaæ ona ma w priorytecie ciep³ej 
wody u¿ytkowej. 

Zakres zmian: tylko co / co i cwu / 
priorytet cwu
Ustawienie fabryczne: tylko co

Tryb Pracy
Tylko co

!
Uwaga: W trybie “Priorytet c.w.u.” pompy w obiegach mieszacza 
DKMZ za³¹cz¹ siê dopiero po osi¹gniêciu temperatury zadanej dla 
c.w.u.
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 27. Menu serwisowe - Tryb pracy (ci¹g dalszy)

Wskazówka: W³¹czenie trybu “ ” sygnalizowane jest 
na ekranie symbolem “P”  i       . W³¹czenie trybu “co i cwu”
 sygnalizowane jest na ekranie symbolem      .
Priorytet c.w.u. oznacza, ¿e kiedy temperatura wody w podgrze-
waczu c.w.u. spadnie poni¿ej ustawionej, wówczas kocio³ przestaje 
pracowaæ na potrzeby centralnego ogrzewania i zaczyna pod-
grzewaæ wodê u¿ytkow¹. Jeœli uk³ad “kocio³-bojler” jest w³aœciwie 
dobrany, przerwy w ogrzewaniu nie powoduj¹ pogorszenia kom-
fortu cieplnego.
Warunkiem niezbêdnym do uruchomienia siê pompy c.w.u. jest 
osi¹gniêcie minimalnej ró¿nicy temperatur pomiêdzy kot³em a 
podgrzewaczem ciep³ej wody u¿ytkowej. Z wyj¹tkiem sytuacji gdy 
kocio³ pracuje i wy³¹czona jest pompa c.o. to pompa c.w.u. zostanie 
za³¹czona w celu ochrony kot³a przed przegrzaniem nawet jeœli 
warunki temperaturowe na to nie pozwalaj¹.

Priorytet cwu

 28. Menu serwisowe - Mieszacz - Modu³ rozszerzaj¹cy

Po pod³¹czeniu modu³u rozszerzaj¹ce-
go uaktywniamy jego dzia³anie zmienia-
j¹c ustawienie na “tak” w oknie 
SZACZ 1”. 
W razie potrzeby korygujemy para-
metry pracy mieszacza dla danego 
obiegu:
- czas pracy  
- czas pauzy  
- d³ugoœæ cyklu  
- zachowanie mieszacza gdy pompa jest 
  wy³¹czona

Przy pod³¹czaniu kolejnych modu³ów 
nale¿y powtórzyæ powy¿sze czynnoœci.
Sterownik mo¿e obs³u¿yæ maksymalnie 
3 modu³y rozszerzaj¹ce DKMZ 1. 

“MIE-

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwiso-
we / Mieszacz 

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

Mieszacz - w³¹czony: tak/nie
Ustawienie fabryczne: nie

Mieszacz - czas pauzy
Zakres zmian: 10 sek ÷ 99 sek
Ustawienie fabryczne: 15 sek

MIESZACZ 1
                          :nie

MIESZACZ 1
Praca<sek> : 2

MIESZACZ 1
Pauza<sek> : 15

 28.1 Mieszacz - uaktywnianie i konfiguracja modu³u rozszerzaj¹cego
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 28.1 Mieszacz - uaktywnianie i konfiguracja modu³u rozszerzaj¹cego

MIESZACZ 1
Cykl<sek> : 125

Mieszacz - czas cyklu
Zakres zmian: 20 sek ÷ 250 sek
Ustawienie fabryczne: 125 sek

Pompa wy³¹czona - mieszacz
Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: tak

Pompa wy³.

06:15        Temp:41°

Mieszacz   :tak

    :41°         Tr.Mie.1

Uwaga: W przypadku braku po³¹czenia 
z modu³em wyœwietli siê komunikat 
Tr.Mie.1.

Parametr okreœla czy mieszacz ma 
pracowaæ po wy³¹czaniu pompy danego 
obiegu.

Parametr okreœla czas trwania pe³nego 
cyklu mieszacza.

 28.2 Mieszacz - Regulator pokojowy - Ustawienia 

Jeœli obieg ma wspó³pracowaæ z regulatorem pokojowym to uaktywniamy tê 
opcjê w oknie “Reg. pokojowy” wybieraj¹c dzia³anie uk³adu mieszacz-pompa 
po otrzymaniu sygna³u z regulatora pokojowego.
Istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia regulatora pokojowego dla ka¿dego Obiegu 
Mieszacza 1,2 lub 3, który bêdzie sterowa³ prac¹ uk³adu mieszacz-pompa w 
zale¿noœci od temperatury w pomieszczeniu. Pod³¹czamy go do modu³u 
rozszerzaj¹cego DKMZ a aktywujemy i ustawiamy jego parametry pracy w 
“Menu serwisowe / Mieszacz / Regulator pokojowy”.

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

Zakres zmian: 5°÷30°
Ustawienie fabryczne: 5°

Po pod³¹czeniu regulatora pokojowego 
nale¿y ustawiæ zachowanie siê uk³adu 
mieszacz-pompa po otrzymaniu sygna-
³u z regulatora pokojowego.
Mo¿liwe opcje:
- wy³¹czony
- wy³¹cz pompê
- zamknij mieszacz
- wy³¹cz pompê i zamknij mieszacz
- obni¿ temperaturê o:
Przy wybraniu opcji “obni¿ temp. o:” 
ustawiamy wartoœæ o jak¹ zostanie 
obni¿ona temperatura zadana dla da-
nego obiegu.

Reg. pokojowy
wy³

Mieszacz 1
obni¿ o:    5°
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Parametr okreœlaj¹cy temperaturê kot³a 
po osi¹gniêciu której za³¹czy siê pompa 
danego Obiegu mieszacza.

Mieszacz - temp.w³¹czenia pomp
Zakres zmian: 10°÷90°
Ustawienie fabryczne: 35°

 28.3 Mieszacz - Temperatura w³¹czenia pomp

Mieszacz 1/2/3
temp.w³¹cz:   35°

Jeœli ustawimy tê opcjê na “tak” to po
przekroczeniu ustawionej temperatury
maksymalnej kot³a nast¹pi za³¹czenie
pompy danego Obiegu mieszacza i ma-
ksymalne otwarcie mieszacza. 

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

 28.4 Mieszacz - Ochrona kot³a

Ochrona kot³a
                         :nie

Opcja s³u¿y do ustawienia maksymalnej
temperatury kot³a, po przekroczeniu
której nast¹pi za³¹czenie pompy danego
Obiegu mieszacza i maksymalne otwar-
cie mieszacza.

Mieszacz - temperatura max.
Zakres zmian: 80°÷90°
Ustawienie fabryczne: 85°

 28.5 Mieszacz - Ochrona kot³a - temperatura maksymalna

Ochrona kot³a
temp.max:   85°

 29. Menu serwisowe - INIT

Funkcja ta s³u¿y do 
powrót do nastaw fabrycznych. 
Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe / INIT

usuniêcia parametrów ustawionych przez u¿ytkownika i 

Potwierdzenie zmiany parametrów na 
nastawy fabryczne nale¿y dokonaæ 
przyciskiem       przytrzymuj¹c oko³o 3 
sekundy.

INIT 
<OK>3s Potwier

Uwaga: Funkcja INIT przywraca ustawienia fabryczne parametrów 
w Menu serwisowym i w Menu g³ównym.!
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Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe 
/ Alarm

 30.1 Alarm - temperatura pomp

 30. Menu serwisowe - Alarmy i zabezpieczenia

Menu umo¿liwiaj¹ce ustawienia w 
zakresie uruchamianego alarmu prze-
kroczenia dopuszczalnej temperatury 
na kotle.

Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie 
temperatury kot³a, powy¿ej której uru-
chomi¹ siê awaryjnie obie pompy (pom-
pa c.w.u. uruchomi siê pod warunkiem, 
¿e regulator bêdzie pracowa³ w trybie 
obs³ugi ciep³ej wody u¿ytkowej). 

<  Alarm  >

Alarm
Temp.Pomp  :70°

Zakres zmian: 60°÷ 90°
Ustawienie fabryczne: 70°

 30.2 Alarm - temperatura kot³a

Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie 
temperatury kot³a, powy¿ej której uru-
chomi siê alarm. 

Zakres zmian: 60°÷ 90°
Ustawienie fabryczne: 70°

Alarm
Temperat. : 70°

<Cyrkulacja>

Cyrkulacja
W³¹czona: nie

 31. Menu serwisowe - Cyrkulacja

Parametr obs³uguj¹cy dodatkow¹ pom-
pê mog¹c¹ pracowaæ w trzech mo¿-
liwych konfiguracjach:
-  jako pompa cyrkulacyjna w obiegu  
  ciep³ej wody u¿ytkowej
- jako pompa ochrony powrotu kot³a
- jako pompa ogrzewania pod³ogowego

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwisowe 
/ Cyrkulacja

Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: nie

Wejœcie do ustawieñ:
Menu serwisowe / Alarm / Temperat.
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Cyrkulacja
Sta³otemper.

wy³¹cz gdy
T.kot³a     :35°

Cyrkulacja
zawsze

wy³¹cz gdy
T.cwu       :35°

Zakres zmian: zawsze / program 
tygodniowy
Ustawienie fabryczne: zawsze

Zakres zmian: 20°÷70°
--:-- nie wy³¹czaj
Ustawienie fabryczne: 35°

Zakres zmian: 20°÷70°
--:-- nie wy³¹czaj
Ustawienie fabryczne: 35°

Zakres zmian: sta³otemperatur. / 
podgrzewacz - cyrkulacja
Ustawienie fabryczne: sta³otemper.

Dostêpne 4 opcje ustawieñ umo¿liwiaj¹ 
odpowiednie dostosowanie pracy pom-
py cyrkulacyjnej do wymagañ u¿ytkow-
nika. 
Uruchomienie programu tygodniowego 
dla pompy cyrkulacyjnej powoduje, ¿e 
pracuje ona tylko w zakresach wyzna-
czonych (pora dzienna - temperatura 
podwy¿szona), poza nimi jest wy³¹czo-
na.

 31.1 Cyrkulacja - ustawienia

 31.2 Cyrkulacja - temperatury wy³¹czania pompy

“Wy³¹cz gdy T. cwu” to p
okreœlaj¹cy temperaturê na podgrze-
waczu c.w.u., poni¿ej której zostanie 
wy³¹czona pompa cyrkulacyjna. 
Ustawienie poni¿ej zakresu minimalne-
go (20°) wy³¹cza t¹ opcjê.

arametr 

“Wy³¹cz gdy T. kot³a” to p
okreœlaj¹cy temperaturê na kotle 
poni¿ej której zostanie wy³¹czona 
pompa cyrkulacyjna. 
Ustawienie poni¿ej zakresu minimalne-
go (20°) wy³¹cza t¹ opcjê.

arametr 

Wejœcie do ustawieñ - Menu 
serwisowe / Cyrkulacja 

W trybie sta³otemperaturowym  tem-
peraturê wy³¹czenia cyrkulacji ustawia-
my w Menu g³ówne / cyrkulacja / temp. 
wy³. cyrkulacji. 

W trybie ró¿nicy temperatur podgrz. - 
cyrkulacja pompa cyrkulacyjna pracuje  
tylko po spe³nieniu warunku ró¿nicy 
temperatur miêdzy podgrzewaczem a 
temperatur¹ cyrkulacji.
Wielkoœæ parametru ustawiamy w Menu 
g³ówne / cyrkulacja / podgrz. - cyr-
kulacja. 

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwiso-
we / Cyrkulacja / wy³¹cz gdy
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 32. Menu serwisowe - CWU serwis

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

Uwaga: Warunkiem niezbêdnym uruchamiania siê pompy jest 
zachowanie minimalnej ró¿nicy temperatur mierzonych pomiêdzy 
kot³em a podgrzewaczem c.w.u.
Z wyj¹tkiem sytuacji gdy kocio³ pracuje a wy³¹czona jest pompa c.o.
Pompa c.w.u. zostanie za³¹czona w celu ochrony kot³a przed 
przegrzaniem.

 32.1 CWU serwis - pompa lato

< CWU Serwis >

CWU Serwis
pompa lato: tak

CWU Serwis
legionella  :nie

Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: nie

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwiso-
we / cwu serwis / pompa lato

!

 32.2 CWU serwis - ochrona przed legionell¹

Wejœcie do ustawieñ - Menu serwiso-
we / CWU serwis / legionella

Funkcja ta chroni instalacjê c.w.u. i pod-
grzewacz c.w.u. przed rozwojem bak-
terii z grupy “legionella”.

Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: nie

Funkcja dzia³a tylko wtedy, gdy obs³uga c.w.u. jest w³¹czona i funkcja “ochrona 
przed legionell¹” jest w³¹czona (fabrycznie ustawiona na “wy³¹czona”). 
Funkcja uruchamia siê w poniedzia³ek o godz. 1:00. Kocio³ jest nagrzewany do 
maksymalnie dopuszczonej temperatury regulacji (65°C). Pompa c.w.u. pracuje 
do godz. 1:54 pod warunkiem, ¿e temperatura kot³a jest wy¿sza od temperatury 
c.w.u. Wy³¹czone s¹ : pompa cyrkulacyjna i pompa c.o. oraz pompy obiegów 
sterowanych przez modu³y rozszerzaj¹ce DKMZ.
Je¿eli w³¹czona jest funkcja cyrkulacji to o godz. 1:55 w³¹cza siê pompa cyrku-
lacyjna. O godz. 2:00 kocio³ wraca do normalnej pracy.  

Wskazówka: W³¹czenie trybu  sygnalizowane jest na ekranie 
symbolem  i oznacza, ýe poza sezonem grzewczym pompa 
centralnego ogrzewania nie pracuje a caùe ciepùo wytwarzane przez 
kocioù przeznaczone jest do podgrzewania ciepùej wody uýytkowej.

LATO
 . 
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<    Jêzyk    >

 32.4 CWU serwis - histereza pracy pompy c.w.u.

 32.3 CWU serwis - ró¿nica temperatur pomiêdzy kot³em a  
         podgrzewaczem c.w.u.

Parametr okreœlaj¹cy minimaln¹ ró¿ni-
cê temperatur mierzonych pomiêdzy 
kot³em a podgrzewaczem ciep³ej wody 
u¿ytkowej jaka 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 za³¹-
cza³a (niezale¿nie od tego, czy priorytet 
ciep³ej wody jest w³¹czony czy nie). Z 
wyj¹tkiem sytuacji gdy kocio³ pracuje a 
wy³¹czona jest pompa c.o. Pompa 
c.w.u. zostanie za³¹czona w celu 
ochrony kot³a przed przegrzaniem.

Parametr okreœlaj¹cy liczbê stopni 
Celsjusza, o jak¹ musi spaœæ tempe-
ratura na podgrzewaczu ciep³ej wody 
u¿ytkowej poni¿ej ustawionej, aby 
w³¹czy³a siê pompa ciep³ej wody 
u¿ytkowej.

Ciep³a woda
Kocio³-Boj:  5°

Ciep³a woda
Histereza :    2°

Zakres zmian: 2°÷20°
Ustawienie fabryczne: 5°

Zakres zmian: 2°÷9°
Ustawienie fabryczne: 2°

 32.2 CWU serwis - ochrona przed legionell¹ (ci¹g dalszy)

!

Uwaga: W godzinach dzia³ania funkcji “ochrona przed legionell¹” 
nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ podczas poboru ciep³ej 
wody aby unikn¹æ poparzenia. Ciep³a woda osi¹ga wtedy tempe-
raturê ok.. 65°.
Dzia³anie funkcji sygnalizowane jest symbolem “!” .

Wskazówka: Aby nast¹pi³a pe³na dezynfekcja podgrzewacza 
c.w.u. zaleca siê ustawienie temperatury kot³a na 65°.

 33. Menu serwisowe - Jêzyk

Nastawa ta s³u¿y do ustawienia jêzyka 
wyœwietlanych komunikatów.
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 34. Menu serwisowe - Termostat pokojowy

Istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia termostatu pokojowego DK LOGIC, który bêdzie 
za³¹cza³ kocio³ w zale¿noœci od temperatury w pomieszczeniu. 

Jeœli jest przygotowywana albo pod-
grzewana ciep³a woda u¿ytkowa (c.w.u.) 
to termostat nie dzia³a. 
Temperatura obiegu z pomp¹ cyrkula-
cyjn¹ nie ma wp³ywu na pracê termos-
tatu.

Po osi¹gniêciu zadanej temperatury pomieszczenia (styki rozwarte) termostat 
powoduje przejœcie kot³a w tryb pauzy ( jest wy³¹czony).
Stan ten sygnalizowany jest na wyœwietlaczu znakiem      .

Zmiany ustawieñ nale¿y dokonaæ po pod³¹czeniu regulatora pokojowego do 
sterownika. Nale¿y stosowaæ regulatory pokojowe o typie wyjœcia “zwarty -  
rozwarty”, styk normalnie otwarty - NO.
Regulatory pokojowe dla modu³ów rozszerzaj¹cych uaktywniamy i konfiguru-
jemy w “Menu serwis / Mieszacz / Reg. pokojowy”.

Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: nie

<Reg.Pokojowy>

Reg.Pokojowy
                         :nie

Uruchomiona funkcja obs³ugi termo-
statu pokojowego sygnalizowana jest na 
wyœwietlaczu znakiem  “R”  .

 35. 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. 

!

 36. Funkcja ochrony przed zamro¿eniem

Regulator zabezpiecza instalacjê grzewcz¹ przed zamro¿eniem, powoduj¹c 
w³¹czenie na sta³e obu pomp w sytuacji, gdy temperatura wody w uk³adzie 
spadnie do 4 °C lub ni¿szej (pompa c.w.u. uruchomi siê pod warunkiem, ¿e 
regulator bêdzie pracowa³ w trybie obs³ugi ciep³ej wody u¿ytkowej). 
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 37. Funkcja ochrony kot³a przed przegrzaniem

Regulator zmniejsza ryzyko przegrzania kot³a poprzez ci¹g³¹ pracê 
pod³¹czonych pomp w sytuacji awarii czujnika temperatury kot³a lub po prze-
kroczeniu temperatury alarmu dla pomp - patrz punkt Alarm - temperatura 
pomp .

 38.1 Przekroczenie temperatury na kotle lub spadek poni¿ej 0°C

 38. Alarmy - opis

 38.2 Uszkodzenie czujnika temperatury kot³a

W sytuacji, gdy temperatura na kotle 
przekroczy ustawion¹ w punkcie Alarm 
- temperatura kot³a lub spadnie poni¿ej 
0°C, wówczas na ekranie pojawi siê 
komunikat T.Kot³a oraz bêdzie gene-
rowany przerywany sygna³ dŸwiêkowy.

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony 
czujnik temperatury kot³a (przerwa lub 
zwarcie), wówczas na ekranie pojawi siê 
komunikat Cz.Kot³a (zostanie zatrzy-
mana praca kot³a), zamiast tempe-
ratury kot³a pojawi siê “--” oraz bêdzie 
generowany ci¹g³y sygna³ dŸwiêkowy.

06:25       Temp:75°
  :43°     T.Kot³a. 

06:25       Temp:--°
    :43°      Cz.Kot³a. 

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: 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      podczas emisji sygna³u 
dŸwiêkowego powoduje jego wy³¹czenie. 

!

!

!
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 38.3 Przekroczenie temperatury c.w.u. lub spadek poni¿ej 0°C

W sytuacji, gdy temperatura c.w.u. 
przekroczy ustawion¹ w punkcie Alarm 
- temperatura kot³a lub spadnie poni¿ej 
0°C, wówczas na ekranie pojawi siê 
komunikat T.CWU oraz bêdzie genero-
wany przerywany sygna³ dŸwiêkowy.

06:25       Temp:70°
 :70°      T.CWU 

 38.4 Uszkodzenie czujnika temperatury c.w.u.

 38.5 Uszkodzenie czujnika temperatury cyrkulacji

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony 
czujnik temperatury c.w.u., wówczas na 
ekranie pojawi siê komunikat Cz.CWU 
(zostanie zatrzymana praca pompy 
c.w.u.), zamiast temperatury c.w.u. 
pojawi siê “--” oraz bêdzie generowany 
ci¹g³y sygna³ dŸwiêkowy.

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony 
czujnik temperatury cyrkulacji, wówczas 
na ekranie pojawi siê komunikat 
Cz.cyrk. , zamiast temperatury cyrk. po-
jawi siê “--” oraz bêdzie generowany 
ci¹g³y sygna³ dŸwiêkowy.

06:25       Temp:70°
    :--°      Cz.CWU. 

06:25       Temp:55°
    :40°      Cz.cyrk. 

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

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

!

!
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 38.6 Alarm czujnika przep³ywu / ciœnienia

W sytuacji, gdy nie jest pod³¹czony 
czujnik przep³ywu wody lub czujnik 
ciœnienia, musi byæ wykonana zworka na 
wejœciu tego czujnika (oznaczenie 
“cz.4” ). 
Jej brak powodowuje wyœwietlanie siê 
komunikatu b³êdu     oraz sygna³ 
dŸwiêkowy. Kocio³  zostanie wy³¹czony.

X    X

 38.7 Uszkodzenie czujnika temperatury uk³adu mieszacza

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony 
czujnik temperatury uk³adu mieszacza, 
wówczas na ekranie pojawi siê komuni-
kat Cz.Mie.1. 
Zawór bêdzie zamyka³.

06:25       Temp:55°
    :40°      Cz.Mie.1 

 38.8 B³¹d transmisji

W przypadku braku po³¹czenia z 
modu³em wyœwietli siê komunikat 
Tr.Mie.1.

06:15       Temp:41°
    :41°       Tr.Mie.1

zworka

CZ.4RS

 38.9 Bezpiecznik termiczny 

W sytuacji, gdy nast¹pi przekroczenie 
temperatury na kotle  powy¿ej 90 °C, 
nast¹pi awaryjne od³¹czenie pracy ko-
t³a. Jednoczeœnie na ekranie pojawiaæ  
siê bêdzie informacja BEZPIECZNIK 
TERMICZNY oraz bêdzie generowany 
przerywany sygna³ dŸwiêkowy.

Po spadku temperatury poni¿ej 70 
automatycznie. Odblokowanie regulatora wymaga wciœniêcia przycisku       .           

°C, bezpiecznik termiczny zresetuje siê 

BEZPIECZNIK
TERMICZNY
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DKMZ 1

 39. Modu³ rozszerzaj¹cy DKMZ 1

Modu³ rozszerzaj¹cy DKMZ 1 do EKOSTER 430E RS umo¿liwia rozszerzenie 
instalacji o kolejny obieg z pomp¹ i zaworem 3 lub 4 drogowym.

Opis diod sygnalizacyjnych

œwieci - praca pompy obiegu

œwieci - zawór otwieranie
miga   - zawór zamykanie

œwieci - zasilanie

migaj¹ wszystkie - b³¹d 
komunikacji 

OUT 1 OUT 2 IN  230V

L2 L1 N PE L N PE L N

ROIN

F
U

S
E

G 1
G 2

G 3

TR IN

G 4

TR OUT

G4 (TR OUT)  - gniazdo typu RJ wyjœcie na nastêpny modu³
G3 (TR IN)      - gniazdo typu RJ wejœcie z g³ównego sterownika lub modu³u  
                          poprzedzaj¹cego
IN          - wejœcie czujnika obiegu
RO        - wejœcie termostatu pokojowego
OUT1    - wyjœcie 230V zaworu 3/4 drogowego
                L1 - otwieranie
                L2 - zamykanie
OUT2    - wyjœcie 230V pompy obiegu
IN 230V - wejœcie zasilania 230V  
FUSE    - gniazdo bezpiecznika 2,5A

Rys. 9 Modu³ rozszerzaj¹cy - opis wyprowadzeñ

Uwaga: Zamiana wyjœæ G3 na G4 mo¿e spowodowaæ nieprawi-
d³owe dzia³anie sterownika.!
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 40. Modu³ rozszerzaj¹cy - pod³¹czenie

Zaleca siê pod³¹czaæ modu³ rozszerzaj¹cy w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1. Wpi¹æ kabel komunikacyjny w gniazdo TR IN.
2. Drugi koniec kabla komunikacyjnego pod³¹czyæ do sterownika lub modu³u 
    poprzedzaj¹cego.
3. Pod³¹czyæ czujnik temperatury obiegu do gniazda IN.
4. Pod³¹czyæ kable termostatu pokojowego do gniazda RO (opcjonalnie).
5. Pod³¹czyæ kable zaworu do gniazda OUT1 - niebieski do N, br¹zowy do L2,
    czarny do L1. W przypadku odwrotnego dzia³ania zaworu nale¿y zamieniæ  
    miejscami kabel br¹zowy z czarnym.
6. Pod³¹czyæ kabel pompy obiegu do gniazda OUT2.
7. Pod³¹czyæ kabel zasilania do gniazda IN 230V.
8. W³o¿yæ kabel zasilania modu³u do gniazdka ~230V.
9. W³¹czyæ sterownik EKOSTER 430E RS.

Jeœli na sterowniku EKOSTER 430E RS pojawi siê komunikat “Tr.Mie 1” (b³¹d 
transmisji z modu³em 1) to nale¿y w³¹czyæ dodatkowy obieg w sterowniku w 
“Menu serwisowe / Mieszacz 1 / tak”.

Jeœli jest to nastêpny modu³ to nale¿y wybraæ Mieszacz 2  lub Mieszacz 3.
Na sterowniku powinien znikn¹æ komunikat b³êdu transmisji “Tr.Mie 1” a 
modu³ powinien rozpocz¹æ pracê.
Jeœli modu³ nie w³¹cza pompy obiegu nale¿y:
- sprawdziæ czy pozwalaj¹ na to warunki temperaturowe (temperatura 
  w³¹czenia pomp)
- sprawdziæ ustawienia termostatu pokojowego dla danego obiegu
- sprawdziæ wyjœcia pompy w pracy rêcznej sterownika - “Menu g³ówne /    
  Praca rêczna / 1: lub 2: lub 3:” w zale¿noœci od obiegu
- sprawdziæ tryb pracy w sterowniku czy nie jest ustawiony “priorytet c.w.u.”
- skontaktowaæ siê z firm¹ DK System
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*Uwaga: W zale¿noœci od wersji programu, niektóre zakresy nastaw mog¹ 
ró¿niæ siê od powy¿szych

 41. Dane techniczne - Ekoster 430E RS*

Zakres mierzonych temperatur                                         od - 9 °C do + 120 °C

Zakres ustawienia temperatur dla kot³a                           od + 20 °C do + 70 °C

Histereza kot³a                                                                           od 1 °C do 9 °C

Zakres ustawienia temperatur dla podgrzewacza c.w.u.od + 40 °C  do + 70 °C

Regulowany próg za³¹czenia pompy c.o.                                           min. 35 °C

Dopuszczalne obci¹¿enie wyjœæ                                       kocio³: 100 W / 230 V

                                                                                 pompa c.o.: 100 W / 230 V

                                                                              pompa c.w.u.: 100 W / 230 V

                                                                   pompa cyrkulacyjna: 100 W / 230 V

Znamionowe napiêcie zasilania                                                  ~ 230 V, 50 Hz

Zabezpieczenie elektryczne                                                                      2x5 A

Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza                                                              < 95 %

Stopieñ ochrony obudowy                                                                          IP 20

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

 42. Dane techniczne - modu³ rozszerzaj¹cy DKMZ
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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.

 43. Zasady postêpowania ze zu¿ytym sprzêtem     
elektrycznym i elektronicznym
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 44. Notatki



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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