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Wprowadzenie
1

Wprowadzenie

System regulacyjny „Ecomatic 2000“ jest przewidziany
do zastosowania g∏ównie w obszarze domów jednorodzinnych i szeregowych.
Sterownik Logamatic 2107 i Logamatic 2107 M jest wyposa˝ony w komplet urzàdzeƒ zabezpieczajàcych.
Wyposa˝enie podstawowe umo˝liwia: zale˝nà od temperatury zewn´trznej regulacj´ niskotemperaturowego
kot∏a grzewczego z palnikiem jednostopniowym, regulacj´ jednego obiegu grzewczego bez mieszacza, regulacj´ temperatury ciep∏ej wody u˝ytkowej i regulacj´ pracy pompy cyrkulacyjnej.
Modu∏owa konstrukcja umo˝liwia przy pe∏nym wyposa˝eniu zastosowanie 2-stopniowego lub modulowanego
palnika i regulacj´ dodatkowego obiegu grzewczego
z mieszaczem.
U˝ytkownik mo˝e przestawiç pozycj´ panelu obs∏ugowego tak, ˝eby zawsze mieç w∏aÊciwy kàt odczytu danych z wyÊwietlacza.

1
 zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napi´cia zasilania, co pozwala zachowaç czas zegarowy i dat´
przez pewien czas. Wszystkie inne nastawy sà trwale zachowane w pami´ci.

Zasadà obs∏ugi systemu jest:
„nacisnàç i pokr´ciç“.
Wszystkie funkcje i wartoÊci nastaw sà pokazywane na
wyÊwietlaczu. „Sterownik komunikuje si´ z u˝ytkownikiem za pomocà zrozumia∏ego dla niego j´zyka“.
Ka˝dej funkcji jest przyporzàdkowany jeden przycisk.
Je˝eli naciÊnie si´ taki przycisk i przytrzyma go w tym
stanie, to za pomocà pokr´t∏a mo˝na zmieniç odpowiednià wartoÊç. Po zwolnieniu przycisku nast´puje
przyj´cie i zapami´tanie nowej wartoÊci.
Je˝eli w przeciàgu ok. 5 min nie nastàpi ˝adna czynnoÊç nastawcza, to urzàdzenie regulacyjne za∏àcza automatycznie wskazania standardowe.
Sterownik mo˝e realizowaç nast´pujàce funkcje:
 sterowanie czasowe za pomocà 2-kana∏owego zegara sterujàcego z programem tygodniowym
 automatyczne prze∏àczanie trybu pracy lato/zima
 podgrzewanie c.w.u. 30 minut przed uruchomieniem
centralnego ogrzewania (c.o.)
 za∏àczanie priorytetowe podgrzewania c.w.u.
 regulacj´ pompy cyrkulacyjnej
 program urlopowy
 ochron´ przed zamarzaniem
 8 programów standardowych do wyboru do ka˝dego
obiegu grzewczego.
Je˝eli ˝aden z tych programów nie b´dzie odpowiada∏
u˝ytkownikowi, to mo˝e on wprowadziç sobie dowolny
program w∏asny.
 wybieg pompy obiegowej i ∏adujàcej zasobnika 3-minutowy w zale˝noÊci od warunków pracy
 ochron´ przed kondensacjà
 test spalin
1
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Wskazówki dotyczàce zachowania warunków bezpieczeƒstwa
Wskazówki dotyczàce zachowania warunków bezpieczeƒstwa

 Przed uruchomieniem instalacji nale˝y przeczytaç
uwa˝nie niniejszà instrukcj´ obs∏ugi.
 Wszystkie czynnoÊci, które wymagajà otwarcia sterownika, mogà byç wykonywane jedynie przez fachowych pracowników firmy instalacyjnej.
 Przed otwarciem sterownika nale˝y od∏àczyç zasilanie elektryczne instalacji (za pomocà wy∏àcznika
awaryjnego lub bezpieczników elektrycznych).
 W razie niebezpieczeƒstwa nale˝y wy∏àczyç wy∏àcznik awaryjny znajdujàcy si´ przed pomieszczeniem
kot∏owni.
 Usterki mogàce pojawiç si´ podczas pracy instalacji
grzewczej powinny byç natychmiast usuwane przez
firm´ serwisowà.

2.1

Ostrze˝enie przed nieprawid∏owà
eksploatacjà instalacji!

 Nale˝y ˝àdaç od firmy instalacyjnej, która zamontowa∏a urzàdzenie, przeprowadzenia przez nià szczegó∏owego instrukta˝u obs∏ugi instalacji.
 U˝ytkownik mo˝e dokonywaç zmian jedynie tych nastaw, które dotyczà parametrów wymienionych w niniejszej instrukcji. Zmiana innych nastaw powoduje
zmian´ programów sterujàcych instalacji i mo˝e doprowadziç do zak∏óceƒ w pracy instalacji.
 Ostrze˝enie!
Istnieje niebezpieczeƒstwo poparzenia si´ zbyt goràcà wodà u˝ytkowà!
Dlatego nale˝y zawsze najpierw odkr´ciç kran z zimnà wodà, a dopiero potem domieszaç wed∏ug potrzeb wod´ goràcà.
 Ochrona przed zamarzaniem!
Przy w∏àczonym sterowniku funkcja ochrony przed
zamarzaniem jest zawsze aktywna.
 Uwaga!
Wy∏àczenie instalacji grzewczej za pomocà wy∏àcznika na sterowniku pozbawia jà ochrony przed zamarzaniem.
W takim przypadku nale˝y opró˝niç z wody kocio∏,
zasobnik c.w.u. i wszystkie rurociàgi! Jedynie ca∏kowite usuni´cie wody z instalacji zabezpiecza jà
przed dzia∏aniem mrozu.
 W przypadku wystàpienia niebezpieczeƒstwa nale˝y
wy∏àczyç wy∏àcznik awaryjny znajdujàcy si´ przed
pomieszczeniem kot∏owni. W ten sposób ca∏a instalacja zostanie odci´ta od zasilania elektrycznego.
Wszystkie usterki instalacji grzewczej powinny byç
natychmiast usuwane przez fachowà firm´ instalacyjnà.
2
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Sterownik Logamatic 2107 – elementy obs∏ugowe

3.1

Przeglàd elementów obs∏ugowych
i poziomów obs∏ugi

Ogranicznik
temperatury
bezpieczeƒstwa

Regulator
temperatury
wody kot∏owej

Bezpiecznik
(10A)

3

Wy∏àcznik
pracy
Wy∏àcznik
awaryjny
c.o. i c.w.u.

3

3

Sterownik Logamatic 2107 – Elementy obs∏ugowe
Tekst komunikatu

1. poziom obs∏ugi
Klapka os∏onowa zamkni´ta

praca latem
radiowy sygna∏
zegarowy
jednostka temperatury

Wskazania stanów pracy
pompa obiegu grzewczego 1
pompa obiegu grzewczego 2
pompa ∏adujàca zasobnika/
pompa instalacji solarnej
(symbol miga)
praca palnika - stopieƒ 1, 2
mieszacz otw/zam
pompa cyrkulacyjna

dni tygodnia

czas

wskazanie temperatury

pokr´t∏o

Automatyczna praca grzewcza
wg zegara za∏àczajàcego
Sta∏a praca grzewcza
Sta∏a praca
z parametrami
obni˝onymi

2. poziom obs∏ugi
Klapka os∏onowa otwarta

Test spalin
Wybór programu

Nastawianie czasu
zegarowego

Prze∏àczanie
lato/zima
Nastawianie
dnia tygodnia

Zmiana nastaw temperatury

Nastawianie liczby
dni ulopu

Nastawianie temperatury c.w.u.
Wywo∏anie obiegów grzewczych

Wybór wskazania
standardowego

Powrót do wskazania standardowego
tylko do u˝ytku przez instalatora
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Skrócona instrukcja
obs∏ugi

4.1

Uruchomienie

4

 Prze∏àczyç w∏àcznik pracy w pozycj´
.
 Ustawiç regulator temperatury wody kot∏owej w pozycji .
 Prze∏àczyç w∏àcznik awaryjny c.o. i c.w.u. w pozycj´
.
 Nacisnàç przycisk .

4.2

Wy∏àczenie

 Prze∏àczyç w∏àcznik pracy w pozycj´

.

W razie niebezpieczeƒstwa wy∏àczyç wy∏àcznik
awaryjny znajdujàcy si´ przed pomieszczeniem kot∏owni.

4.3

Nastawianie dnia i czasu zegarowego

 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Wybraç pokr´t∏em aktualny dzieƒ. Dzieƒ 1 = poniedzia∏ek ... dzieƒ 7 = niedziela.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ aktualny czas zegarowy.
 Zwolniç przycisk
.

4.4

Przestawianie czasu
letniego/zimowego

 Nacisnàç i przytrzymaç w tej pozycji przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em tak d∏ugo, a˝ pojawi si´ w∏aÊciwy
czas zegarowy.
 Zwolniç przycisk
.

4.5

Nastawianie temperatury pomieszczenia – oba obiegi grzewcze bez
zdalnej obs∏ugi

Dzienna temperatura pomieszczenia
 Nacisnàç i zwolniç przycisk .
 Nacisnàç i przytrzymaç w tej pozycji przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em tak d∏ugo, a˝ poka˝e si´ ˝àdana
wartoÊç temperatury pomieszczenia podczas dnia.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç przycisk .

5

4

Skrócona instrukcja obs∏ugi

Nocna temperatura pomieszczenia
 Nacisnàç i zwolniç przycisk .
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em tak d∏ugo, a˝ pojawi si´ wskazanie ˝àdanej nocnej temperatury pomieszczenia.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç przycisk .

4.6

Nastawianie temperatury pomieszczenia – jeden obieg grzewczy
ze zdalnà obs∏ugà, drugi obieg bez

4.6.1

Obieg grzewczy 1 z modu∏em zdalnej obs∏ugi.

Dzienna temperatura pomieszczenia
 Nastawiç pokr´t∏o na module zdalnej obs∏ugi na ˝àdanà wartoÊç dziennej temperatury pomieszczenia.
Nocna temperatura pomieszczenia
 Nocna temperatura pomieszczenia jest automatycznie ustawiana poni˝ej temperatury dziennej.
4.6.2

Obieg grzewczy 2 bez modu∏u zdalnej
obs∏ugi

Nastawianie dziennej temperatury pomieszczenia
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ do pojawienia si´ wskazania
obiegu grzewczego 2.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç i zwolniç przycisk .
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ pojawi si´ ˝àdana nastawa
dziennej temperatury pomieszczenia.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç przycisk .
Nastawianie nocnej temperatury pomieszczenia
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ do pojawienia si´ wskazania
obiegu grzewczego 2.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç i zwolniç przycisk .
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ pojawi si´ ˝àdana nastawa
nocnej temperatury pomieszczenia.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç przycisk .
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Skrócona instrukcja obs∏ugi

4

4.7 Nastawianie temperatury
ciep∏ej wody u˝ytkowej
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ pojawi si´ wskazanie ˝àdanej
wartoÊci temperatury c.w.u.
 Zwolniç przycisk
.

4.8

Nastawianie wartoÊci temperatury
zmiany trybu pracy lato/zima

 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ do pojawienia si´ wskazania
temperatury zewn´trznej, poni˝ej której powinno za∏àczaç si´ ogrzewanie.
 Zwolniç przycisk
.
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Instrukcja obs∏ugi

5.1

Przywo∏anie wskazaƒ dotyczàcych
pracy instalacji

W normalnym trybie pracy na wyÊwietlaczu pokazywane sà: dzieƒ tygodnia, czas zegarowy, tryb pracy oraz
˝àdana temperatura pomieszczenia. Za pomocà pokr´t∏a mo˝na przywo∏aç wartoÊci pomiarowe wszystkich
czujników temperatury pod∏àczonych w instalacji oraz
liczb´ godzin pracy palnika.
 Obracaç pokr´t∏em na sterowniku.

AUTOMAT
7

16:30

KOCIOL

C

O

22
C

O

W zale˝noÊci od wyposa˝enia sterownika na ekranie
wyÊwietlacza kolejno uka˝à si´:
 temperatura kot∏a
 temperatura c.w.u.
 temperatura zewn´trzna
 temperatura wody grzewczej w obiegu 2 (o ile zainstalowano modu∏ mieszacza FM 241)
 temperatura wody grzewczej w kolektorze (o ile zainstalowano modu∏ solarny FM 244)
 temperatura c.w.u. podgrzewanej przez kolektor
(o ile zainstalowano modu∏ solarny FM 244)
 temperatura pomieszczenia dla obiegu 1 (o ile
pod∏àczono modu∏ zdalnej obs∏ugi)
 temperatura pomieszczenia dla obiegu 2 (o ile pod∏àczono modu∏ zdalnej obs∏ugi)
 temperatura spalin (o ile pod∏àczono czujnik temperatury spalin)
 liczba godzin pracy palnika
 liczba godzin pracy 2 stopnia palnika (o ile zainstalowano modu∏ 2-go stopnia FM 242)
 liczba godzin pracy pompy w instalacji solarnej (o ile
zainstalowano modu∏ solarny FM 244)
Wskazówka:
Dodatkowe funkcje modu∏ów b´dà wskazywane tylko
wtedy, gdy zostanà one wpisane (zainstalowane) w programie.

61
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C
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C
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5.2

5

Funkcje przycisków

Przyciski na sterowniku majà przypisane te same funkcje, co przyciski na module zdalnej obs∏ugi. W przypadku obiegów z modu∏ami zdalnej obs∏ugi przyciski na sterowniku sà nieczynne.
Za pomocà tych przycisków mo˝na nastawiç trzy ró˝ne
tryby pracy.
5.2.1

Tryb pracy

automatyczna praca grzewcza

Ten tryb pracy wskazywany jest poprzez jednoczesne
Êwiecenie si´ zielonej lampki kontrolnej nad przyciskiem
oraz lampki kontrolnej nad przyciskiem dnia
lub nocy, w zale˝noÊci od aktualnie realizowanego sposobu ogrzewania.
W przypadku dwóch obiegów grzewczych wskazania te
odnoszà si´ tylko do wybranego obiegu.
Je˝eli wyst´pujà dwa obiegi grzewcze, a tylko jeden
z nich wyposa˝ony jest w modu∏ zdalnej obs∏ugi, to
wskazania za pomocà lampek kontrolnych odnoszà si´
do obiegu grzewczego bez modu∏u zdalnej obs∏ugi.
Praca grzewcza z pe∏nymi parametrami oraz praca
grzewcza z parametrami obni˝onymi zmieniajà si´ automatycznie zgodnie z programem czasowym.
5.2.2

Tryb pracy

sta∏a praca grzewcza = dzieƒ

Ten tryb pracy wskazywany jest poprzez Êwiecenie si´
zielonej lampki kontrolnej nad odpowiednim przyciskiem.
W trybie tym, niezale˝nie od pory dnia, pomieszczenie
podgrzewane jest do nastawionej temperatury dziennej.
Program czasowy jest w tym przypadku wy∏àczony.
Przyk∏ad zastosowania: odbywa si´ przyj´cie i w zwiàzku z tym pomieszczenia powinny byç d∏u˝ej ogrzewane:
 Nacisnàç przycisk .
 Po zakoƒczeniu przyj´cia nacisnàç przycisk .
 Je˝eli w instalacji jest równie˝ uk∏ad podgrzewania
c.w.u., to ciep∏a woda u˝ytkowa b´dzie podgrzewana w pierwszym rz´dzie (priorytet!). Dopiero po jej
podgrzaniu rozpocznie si´ ogrzewanie pomieszczeƒ
mieszkalnych.
5.2.3

Tryb pracy

sta∏a praca w obni˝eniu = noc

Ten tryb pracy wskazywany jest poprzez Êwiecenie si´
zielonej lampki kontrolnej nad odpowiednim przyciskiem.
W trybie tym, niezale˝nie od pory dnia, realizowany jest
proces ogrzewania z obni˝onymi parametrami. Program
czasowy jest w tym przypadku wy∏àczony.
Je˝eli w tym trybie pracy znajdujà si´ oba obiegi grzewcze, to wy∏àczony jest tak˝e proces podgrzewania c.w.u.
Przyk∏ad zastosowania: mieszkanie jest opuszczane na
kilka godzin i w zwiàzku z tym instalacja grzewcza powinna w tym czasie pracowaç na obni˝onym poziomie
parametrów:
 Nacisnàç przycisk .
 Po powrocie nacisnàç przycisk .
9
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Nastawianie temperatury
pomieszczenia

Je˝eli pod∏àczono modu∏ zdalnej obs∏ugi, to nastawienia
poziomu temperatury pomieszczenia na dzieƒ i na noc
mo˝na dla danego obiegu grzewczego dokonaç jedynie
na module zdalnej obs∏ugi.
Jako sygna∏, ˝e modu∏ ten jest pod∏àczony, powinien pojawiç si´ na wyÊwietlaczu komunikat „OBS ZDAL“. W takim przypadku przyciski , ,
na sterowniku sà dla
danego obiegu grzewczego nieczynne, a zast´pujà je
przyciski na module zdalnej obs∏ugi.
WartoÊci temperatur pokazywane na wyÊwietlaczu odpowiadajà wartoÊciom nastawionym na module zdalnej
obs∏ugi.

lub 2

OBSL ZDAL 1

W∏asne nastwy dziennej i nocnej temperatury
pomieszczenia mo˝na wprowadzaç za pomocà
przycisków na sterowniku tylko wtedy, gdy nie
zosta∏ pod∏àczony modu∏ zdalnej obs∏ugi.
Je˝eli wyst´pujà dwa obiegi grzewcze bez zdalnej
obs∏ugi, to nastawy poczynione na sterowniku b´dà
odnosiç si´ do obu tych obiegów.
Nastawione wartoÊci temperatury pomieszczenia sà
wartoÊciami zadanymi i nie odpowiadajà rzeczywistemu
poziomowi temperatury w pomieszczeniu.
Nastawy fabryczne:
Dzienna temperatura pomieszczenia:
Nocna temperatura pomieszczenia:

21OC
17OC

Wprowadzenie dziennej temperatury pomieszczenia
Je˝eli temperatura pomieszczenia jest za wysoka, to
nale˝y obni˝yç jej zadanà wartoÊç.
Je˝eli temperatura pomieszczenia jest za niska, to nale˝y podnieÊç jej zadanà wartoÊç.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ na wyÊwietlaczu pojawi si´
wskazanie obiegu grzewczego bez zdalnej obs∏ugi.
 Nacisnàç przycisk .
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „RECZNIE“, dzieƒ, czas
zegarowy oraz dzienna temperatura pomieszczenia.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „TEMP DNIA“.
 Obracaç pokr´t∏em, a˝ poka˝e si´ wskazanie ˝àdanej wartoÊci dziennej temperatury pomieszczenia
(np. 24OC).
 Zwolniç przycisk
. WartoÊç zostaje zachowana
w pami´ci.
 Nacisnàç przycisk .

10

RECZNIE

C

O

7

17:00

TEMP DNIA

22

C

O

24

Instrukcja obs∏ugi
Wprowadzanie nocnej temperatury pomieszczenia
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em, a˝ na wyÊwietlaczu pojawi si´
wskazanie obiegu grzewczego bez zdalnej obs∏ugi.
 Nacisnàç przycisk noc .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ „RECZNIE“, dzieƒ
i czas zegarowy.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ „TEMP NOCY“.
 Obracaç pokr´t∏em, a˝ pojawi si´ ˝àdana nocna
temperatura pomieszczenia, np. 15OC.
 Zwolniç przycisk
. WartoÊç zostaje zachowana
w pami´ci.
 Nacisnàç przycisk .
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5.4

Regulacja temperatury c.w.u.

Funkcja przygotowywania ciep∏ej wody u˝ytkowej jest
fabrycznie ustawiona na „CWU AUTO“ (automatyczny
tryb podgrzewania).
Podgrzewanie c.w.u. rozpoczyna si´ zasadniczo 30
minut przed poczàtkiem cyklu grzewczego, tak ˝eby
na ten moment zawsze by∏a ona do dyspozycji u˝ytkownika.
W obni˝onym trybie pracy c.w.u. nie jest podgrzewana.
Nastawienie temperatury c.w.u.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „WODA CIEP“.
 Obracaç pokr´t∏em, a˝ pojawi si´ ˝àdana wartoÊç
temperatury c.w.u., np. 50OC.
 Zwolniç przycisk
.
WartoÊç temperatury c.w.u. zostaje zachowana
w pami´ci.

5.5
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50
OBIEG GRZ
01
WODA CIEP

Ustawienie funkcji przygotowywania
c.w.u. na sta∏e lub jej wy∏àczenie

Nastawienie funkcji sta∏ego podgrzewania c.w.u.
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ „WODA CIEP“.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç przycisk .
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „CWU STALE“.
Przygotowywanie c.w.u. odbywa si´ teraz ca∏à dob´. Po
5 minutach nast´puje automatyczny powrót do wskazania standardowego na wyÊwietlaczu sterownika.
Wy∏àczenie funkcji przygotowywania c.w.u.
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ „WODA CIEP“.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç przycisk .
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „CWU WYL“.
Funkcja przygotowywania c.w.u. jest teraz wy∏àczona.
Po 5 minutach nast´puje automatyczny powrót do
wskazania standardowego na wyÊwietlaczu sterownika.
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Powrót do automatycznego trybu pracy
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ „WODA CIEP“.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç przycisk .
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „CWU AUTO“.
Po 5 minutach nast´puje automatyczny powrót do
wskazania standardowego na wyÊwietlaczu sterownika.
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5.6

Sta∏a praca instalacji solarnej
lub jej wy∏àczenie

Analogicznie do innych obiegów grzewczych, równie˝
dla instalacji solarnej mo˝e byç nastawiany odpowiedni
tryb pracy za pomocà przycisków , , .

SOLAR

Automatyczny tryb pracy instalacji solarnej
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ „SOLAR“.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç przycisk .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ „SOLAR – AUT“.
W tym trybie pracy instalacja funkcjonuje ca∏kowicie automatycznie. Nie ma potrzeby wykonania ˝adnych dodatkowych czynnoÊci przez u˝ytkownika.

SOLAR – AUT

R´czny tryb pracy instalacji solarnej
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ „SOLAR“.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç przycisk .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ „SOLAR – MAN“.
W tym trybie pracy instalacja nie funkcjonuje ju˝ automatycznie. Pompa za∏àczana jest r´cznie, o ile pozwala
na to aktualny stan instalacji (np. kolektor nie jest za goràcy). R´czny tryb pracy instalacji solarnej wy∏àcza si´
samoczynnie po 30 minutach i uk∏ad powraca do automatycznego trybu pracy.

SOLAR – MAN

Wy∏àczenie instalacji solarnej
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ „SOLAR“.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç przycisk .
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „SOLAR – WYL“.
Pompa pozostaje wy∏àczona, niezale˝nie od stanu instalacji. Ten tryb pracy nie wy∏àcza si´ samoczynnie.

SOLAR – WYL
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Nastawianie innych programów
standardowych

U˝ytkownik ma do dyspozycji 8 programów standardowych. Fabrycznie nastawiony zosta∏ program „RODZINA“.
Programy standardowe mogà byç zastosowane do
obiegu grzewczego 1 i 2 oddzielnie.
Punkty za∏àczeniowe znajdujàce si´ w programie standardowym mogà zostaç zmienione lub uzupe∏nione
i w ten sposób mo˝e zostaç stworzony nowy program
wed∏ug w∏asnych za∏o˝eƒ u˝ytkownika.
Wybór programu „NOWY“ powoduje wymazanie
wszystkich wczeÊniej wprowadzonych punktów za∏àczeniowych.
Je˝eli nie wprowadzi si´ ˝adnego punktu za∏àczeniowego lub ˝adnego programu, to instalacja grzewcza pracowaç b´dzie ciàgle w trybie dziennym.
Pod has∏em „NOWY“ mo˝na zaprogramowaç w∏asny
program pracy instalacji.
Po zaprogramowaniu taki program b´dzie zachowany
w pami´ci i wyÊwietlany pod nazwà „WLASNY 1“ lub
„WLASNY 2“ odpowiednio dla 1 lub 2 obiegu grzewczego.
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Wybór programu standardowego

\Wybór programu dla 1 obiegu grzewczego
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
Je˝eli nie poka˝e si´ „OBIEG GRZ 1“, to:
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ „OBIEG GRZ 1“.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk PROG .
Na wyÊwietlacz pojawi si´ „OBIEG GRZ 1“ i po krótkiej chwili ostatnio wybrany program, np. program
standardowy „RODZINA“.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ ˝àdany program
standardowy, np. „ZMIANA 2“.
 Zwolniç przycisk PROG .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ pierwszy punkt za∏àczeniowy z programu „ZMIANA 2“.
Powrót do wskazania standardowego.
 Nacisnàç przycisk .
Instalacja grzewcza pracuje teraz wed∏ug wybranego
programu „ZMIANA 2“, odnoszàcego si´ do obiegu
grzewczego 1.

OBIEG GRZ
01
RODZINA

ZMIANA 2

ZMIANA 2
1

Wybór programu dla 2 obiegu grzewczego
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ „OBIEG GRZ 2“.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk PROG .
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „OBIEG GRZ 2“ i po
krótkiej chwili ostatnio wybrany np. program standardowy „RODZINA“.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ ˝àdany program,
np. „POLUDNIE“.
 Zwolniç przycisk PROG .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ pierwszy punkt prze∏àczeniowy z programu „POLUDNIE“.
Powrót do wskazania standardowego.
 Nacisnàç przycisk .
Instalacja grzewcza pracuje teraz wed∏ug wybranego
programu „POLUDNIE“, odnoszàcego si´ do obiegu
grzewczego 2.
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Przeglàd programów standardowych

U˝ytkownik ma do dyspozycji 8 standardowych programów.
Je˝eli standardowy program „RODZINA“ nie b´dzie odpowiada∏ wymaganiom u˝ytkownika, to mo˝na go zamieniç na inny fabryczny lub wprowadziç w∏asny.

Nazwa programu

Dzieƒ

Zal

Wyl

RODZINA

1-4

5:30

22:00

5

5:30

23:00

6

6:30

23:30

7

7:00

22:00

ZMIANA 1

1-4

4:30

22:00

Praca na 1 zmian´

5

4:30

23:00

6

6:30

23:30

7

7:00

22:00

ZMIANA 2

1-5

6:30

23:00

Praca na 2 zmian´

6

6:30

23:30

Zal

Wyl

7

7:00

23:00

DO POLUD

1-4

5:30

8:30

12:00

22:00

Praca przed po∏udniem

5

5:30

8:30

12:00

23:00

6

6:30

23:30

7

7:00

22:00

PO POLUD

1-4

6:00

11:30

16:00

22:00

Praca po po∏udniu

5

6:00

11:30

15:00

23:00

6

6:30

23:30

7

7:00

22:00

POLUDNIE

1-4

6:00

8:00

11:30

13:00

w po∏udnie w domu

5

6:00

8:00

11:30

23:00

6

6:00

23:00

7

7:00

22:00

1-4

6:00

8:00

16:00

22:00

5

6:00

8:00

15:00

23:00

6

7:00

23:30

7

8:00

22:00

SENIOR

1-7

5:30

22:00

NOWY

1

–

SAMOTNA

Zal

Wyl

17:00

22:00

Ka˝dorazowo przy wyborze programu we wskazaniu
pojawi si´ nazwa programu, która podana jest w tabeli.
Dzieƒ 1 = poniedzia∏ek ... Dzieƒ 7 = niedziela
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5.10 Zmiana punktu prze∏àczania
Np. w programie „RODZINA“ dla 1 obiegu grzewczego,
dni 1-2 z 5:30 na 6:30.
Je˝eli zmiany zostanà dokonane w programie standardowym lub nastàpi wprowadzenie ca∏kowicie nowego,
wed∏ug ˝yczeƒ u˝ytkownika programu, to sterownik zachowa taki program jako „WLASNY 1“ dla pierwszego
obiegu grzewczego i jako „WLASNY 2“ dla obiegu 2.
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ „OBIEG GRZ 1“.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk PROG .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ na chwil´ „OBIEG GRZ 1“.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ „RODZINA“.
 Zwolniç przycisk PROG .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ pierwszy punkt prze∏àczania programu standardowego „RODZINA“,
1, 5:30, 21OC.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
czasu
.
Czas zegarowy odnoszàcy si´ do punktu prze∏àczania zaczyna migaç.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ 6:30.
 Zwolniç przycisk zmiany czasu
.
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „WLASNY 1“, 1, 6:30,
21OC.
Poniewa˝ nastàpi∏a zmiana programu standardowego,
odtàd b´dzie on pokazywany jako „WLASNY 1“.
Obracaç pokr´t∏em a˝ pojawi si´ „WLASNY 1“, 2, 5:30,
21OC.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
czasu
.
Czas zegarowy odnoszàcy si´ do punktu prze∏àczania zaczyna migaç.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ 6:30.
 Zwolniç przycisk zmiany czasu
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ na wyÊwietlaczu poka˝e si´
nast´pny punkt prze∏àczania, który ma byç zmieniony.
Aby zmieniç kolejne wartoÊci czasowe punktów prze∏àczania, nale˝y powtórzyç ostatnie czynnoÊci programowania.
Powrót do wskazania standardowego
 Nacisnàç przycisk .
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5.11 Wprowadzanie punktu prze∏àczania
Prawid∏owa procedura wprowadzania punktów prze∏àczania oznacza, ˝e po wprowadzeniu punktu za∏àczajàcego dzienny tryb pracy grzania nale˝y wprowadziç tak˝e punkt wy∏àczajàcy ten tryb, a w∏àczajàcy tryb pracy
z obni˝onymi parametrami.
Przyk∏ad
Konieczna jest zmiana np. w programie „RODZINA“, polegajàca na wprowadzeniu dodatkowej przerwy
w ogrzewaniu w piàtek (dzieƒ 5) od 10:00 do 13:00.
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ np. „OBIEG GRZ 1“.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk PROG .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ przez chwil´ „OBIEG
GRZ 1“, a potem program np. „RODZINA“.
 Zwolniç przycisk PROG .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ pierwszy punkt prze∏àczania z programu np. „RODZINA“.
 Obracaç pokr´t∏em w lewo, a˝ na wyÊwietlaczu poka˝e si´ „NOWY PKT“.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
dni
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ oczekiwany dzieƒ
tygodnia 1...7, np. 5.
 Zwolniç przycisk zmiany dni.
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
czasu
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ wymagany czas
zegarowy odnoszàcy si´ do nowego punktu prze∏àczania, np. 10:00.
 Zwolniç przycisk zmiany czasu
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmian
temperatury
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ temperatura pomieszczenia odnoszàca si´ do trybu prac z obni˝onymi parametrami, np. 17OC.
 Zwolniç przycisk zmian temperatury
.
Pierwszy nowy punkt prze∏àczania zosta∏ wprowadzony. Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ „NOWY PKT“.
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 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
dni
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ oczekiwany dzieƒ
1...7, np. 5.
 Zwolniç przycisk zmiany dni
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
czasu
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ wymagany czas
zegarowy odnoszàcy si´ do nowego punktu
prze∏àczania, np. 13:00.
 Zwolniç przycisk zmiany czasu
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
temperatury
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ temperatura
pomieszczenia odnoszàca si´ do trybu pracy grzewczej dziennej, np. 21OC.
 Zwolniç przycisk zmiany temperatury
.
Powrót do wskazania standardowego.
 Nacisnàç przycisk .
Dane wprowadzone przez u˝ytkownika zostajà
zachowane w pami´ci pod has∏em „WLASNY 1“.
Wskazówka:
Dopóki na wyÊwietlaczu pokazywane sà jeszcze kreski,
dopóty mo˝na dokonywaç zmian punktu prze∏àczenia.
Dopiero gdy nastàpi zwolnienie przycisku
, nast´puje
wprowadzenie nowego punktu do pami´ci.
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5.12 Kasowanie fazy grzewczej
Program standardowy “POLUDNIE”

Poprzez zsuni´cie dwóch kolejnych punktów prze∏àczeniowych, tj. ustawienie ich na ten sam punkt czasowy,
mo˝na dokonaç skasowania fazy grzewczej lub przerwy
w ogrzewaniu.

6.00

8.00

11.30

13.00

17.00

22.00

6.00

8.00

11.30

13.00

17.00

22.00

17.00

22.00

17.00

22.00

Nowy program “WLASNY 1”

Przyk∏ad:
W wybranym programie „POLUDNIE“ chcemy skasowaç faz´ grzewczà w poniedzia∏ek od 11:30 do 13:00
tak, aby od 8:00 do 17:00 by∏a przerwa w ogrzewaniu:
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ np. „OBIEG GRZ 1“.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk PROG .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ przez chwil´ „OBIEG
GRZ 1“, a potem program np. „POLUDNIE“.
 Zwolniç przycisk PROG .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ pierwszy punkt prze∏àczeniowy z programu „POLUDNIE“.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ punkt prze∏àczeniowy fazy grzewczej, którà chcemy skasowaç, np.
11:30.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
czasu
. Wskazanie „11:30“ miga.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ na wyÊwietlaczu poka˝e si´
„13:00“.
Dalej nie da si´ ju˝ uzyskaç zmiany wartoÊci czasowej, poniewa˝ na godzinie 13:00 zaprogramowany
jest kolejny punkt prze∏àczania.
Z chwilà osiàgni´cia punktu prze∏àczania 13:00
wskazanie na wyÊwietlaczu zmienia si´ na „KASOWANIE“ i pojawiajà si´ ósemki, które kolejno znikajà.
Gdy zniknà wszystkie, to oba punkty prze∏àczania
11:30 i 13:00 zostajà skasowane, a nowy program
zostaje zachowany w pami´ci jako „WLASNY 1“.
Wskazówka:
Zanim zniknà wszystkie cyfry, mo˝na jeszcze przerwaç
procedur´ kasowania, o ile zwolniony zostanie przycisk
zmiany czasu
. Punkty prze∏àczeniowe pozostanà na
dotychczasowych miejscach.

6.00

8.00

6.00

8.00

zmieniç na 13.00
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POLUDNIE

21

C
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1

11:30

POLUDNIE

21

C

O

1

13:00

21

KASOWANIE
88:88

888

Powrót do wskazania standardowego
 Nacisnàç przycisk .
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5.13 ¸àczenie dwóch faz grzewczych
Poprzez zsuni´cie dwóch kolejnych punktów prze∏àczeniowych, tj. ustawienie ich na ten sam punkt czasowy,
mo˝na dokonaç skasowania fazy grzewczej lub przerwy
w ogrzewaniu.
Przyk∏ad:
W wybranym programie „POLUDNIE“ chcemy po∏àczyç
faz´ grzewczà w poniedzia∏ek 11:30-13:00 z fazà
grzewczà 17:00-22:00. Oznacza to nieprzerwane ogrzewanie w okresie od 11:30 do 22:00.
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ np. „OBIEG GRZ 1“.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk PROG .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ przez chwil´ „OBIEG
GRZ 1“, a potem program np. „POLUDNIE“.
 Zwolniç przycisk PROG .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ pierwszy punkt prze∏àczeniowy z programu „POLUDNIE“.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ punkt prze∏àczeniowy fazy grzewczej, która ma zostaç po∏àczona
z innà. W przyk∏adzie 13:00.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
czasu
.
Wskazanie 13:00 zaczyna migaç.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ na wyÊwietlaczu pojawi si´
17:00.
Dalej nie da si´ ju˝ uzyskaç zmiany wartoÊci czasowe, poniewa˝ na godzinie 17:00 zaprogramowany
jest kolejny punkt prze∏àczeniowy.

Program standardowy “POLUDNIE”
6.00

8.00

11.30

13.00

17.00

22.00

6.00

8.00

11.30

13.00

17.00

22.00

Nowy program “WLASNY 1”
6.00

8.00

11.30

6.00

8.00

11.30

22.00

zmieniç na 17.00
22.00
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Z chwilà osiàgni´cia punktu prze∏àczania 17:00
wskazanie na wyÊwietlaczu zmienia si´ na „LACZENIE“ i pojawiajà si´ ósemki, które kolejno znikajà.
Gdy zniknà wszystkie, to oba punkty prze∏àczania
13:00 i 17:00 zostajà skasowane, a nowy program
z nieprzerwanà fazà grzania od 11:30 do 22:00 jest
zaprogramowany i zachowany w pami´ci pod nazwà
„WLASNY 1“.
Wskazówka:
Zanim zniknà wszystkie cyfry, mo˝na jeszcze przerwaç
procedur´ kasowania, o ile zwolniony zostanie przycisk
zmiany czasu
. Punkty prze∏àczeniowe pozostanà na
dotychczasowych miejscach.
Powrót do wskazania standardowego
 Nacisnàç przycisk .
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5.14 Wprowadzanie ca∏kowicie nowego
programu na wszystkie dni
Przyk∏ad na 2 dni:
Obieg grzewczy 1
Poniedzia∏ek 05:00 ogrzewanie 21OC, 22:00 17OC
Wtorek 04:30 ogrzewanie 21OC, 21:30 17OC
Wprowadzanie punktów prze∏àczeniowych
dla poniedzia∏ku
 Zanotowaç w∏asny program.
 Otworzyç klak´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ np. „OBIEG GRZ 1“.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk PROG .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ przez chwil´ „OBIEG GRZ
1“, a potem dotychczasowy program, np. „RODZINA“.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ na wyÊwietlaczu poka˝e si´
wskazanie „NOWY“.
 Zwolniç przycisk PROG .
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „NOWY PKT“, poziome
kreski i wskazanie niedzieli „7“.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
dnia
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ wskazanie poniedzia∏ku „1“
 Zwolniç przycisk zmiany dnia
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
czasu
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ 5:00.
 Zwolniç przycisk zmiany czasu
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
temperatury
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ zadana wartoÊç
dziennej temperatury pomieszczenia „21OC“.
 Zwolniç przycisk zmiany temperatury
.
Punkt prze∏àczeniowy zostaje zachowany w pami´ci
w programie pod nazwà „WLASNY 1“ odnoszàcym
si´ do obiegu grzewczego 1.
Na wyÊwietlaczu pojawiajà si´ natychmiast ponownie
„NOWY PKT“, poziome kreski i wskazanie niedzieli „7“.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
dnia
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ wskazanie poniedzia∏ku „1“.
 Zwolniç przycisk zmiany dnia
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
czasu
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ wskazanie „22:00“.
 Zwolniç przycisk zmiany czasu
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
temperatury
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ wskazanie zadanej
wartoÊci nocnej temperatury pomieszczenia „17OC“.

OBIEG GRZ
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NOWY PKT
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1
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 Zwolniç przycisk zmiany temperatury
.
Punkty prze∏àczeniowe dla poniedzia∏ku zostajà
zachowane w pami´ci.
Na wyÊwietlaczu pojawiajà si´ natychmiast ponownie „NOWY PKT“, poziome kreski oraz wskazanie
niedzieli „7“.
Wprowadzanie punktów prze∏àczania dla wtorku
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
dnia
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ wskazanie wtorku
„2“
 Zwolniç przycisk zmiany dnia
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
czasu
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ „4:30“.
 Zwolniç przycisk zmiany czasu
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
temperatury
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ zadana wartoÊç
dziennej temperatury pomieszczenia, np. „21OC“.
 Zwolniç przycisk zmiany temperatury
.
Punkt prze∏àczeniowy zostaje zachowany w pami´ci
w programie pod nazwà „WLASNY 1“ odnoszàcym
si´ do obiegu grzewczego 1.
Na wyÊwietlaczu pojawiajà si´ natychmiast ponownie „NOWY PKT“, poziome kreski i wskazanie
niedzieli „7“.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
dnia
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ wskazanie wtorku
„2“.
 Zwolniç przycisk zmiany dnia
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
czasu
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ wskazanie
„21:30“.
 Zwolniç przycisk zmiany czasu
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
temperatury
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ wskazanie
zadanej wartoÊci nocnej temperatury pomieszczenia
„17OC“.
 Zwolniç przycisk zmiany temperatury
.
Punkty prze∏àczeniowe dla wtorku zostajà zachowane w pami´ci.
Na wyÊwietlaczu pojawiajà si´ natychmiast ponownie „NOWY PKT“, poziome kreski oraz wskazanie
niedzieli „7“.
Wszystkie pozosta∏e punkty prze∏àczeniowe dla innych
dni tygodnia programuje si´ w ten sam sposób.
Powrót do wskazania standardowego
 Nacisnàç przycisk .
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5. 15 Powrót do programu standardowego
np. z programu „WLASNY 1“ do programu standardowego „RODZINA“, w odniesieniu do obiegu grzewczego 1.
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ na wyÊwietlaczu poka˝e si´
„OBIEG GRZ 1“.
 Zwolniç przycisk
.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk PROG .
Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ krótkotrwale „OBIEG
GRZ 1“, a potem dotychczasowy program, np.
„WLASNY 1“.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ program „RODZINA“.
 Zwolniç przycisk PROG .
Program standardowy „RODZINA“ jest znowu uaktywniony.

OBIEG GRZ
01
WLASNY 1

RODZINA

Powrót do wskazania standardowego
 Nacisnàç przycisk .
Wskazówka:
Indywidualny program u˝ytkownika pozostaje nadal
w pami´ci pod nazwà „WLASNY 1“ i mo˝e byç w ka˝dej
chwil przywo∏any.
Je˝eli natomiast zostanie stworzony nowy program dla
tego samego obiegu grzewczego, to poprzedni zostanie
skasowany.
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5.16 Wprowadzanie programu
urlopowego
Wyjazd na urlop wià˝e si´ zazwyczaj z obni˝eniem poziomu temperatury pomieszczeƒ w tym okresie. Np.
podczas 15 dni urlopu temperatura pomieszczeƒ ma
wynosiç 10OC zarówno podczas dnia, jak i nocy.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ liczba dni urlopowych, np. 15.
 Zwolniç przycisk
.
Dzieƒ, w którym dokonywane jest programowanie
urlopu liczy si´ jako pierwszy dzieƒ urlopu.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
temperatury
.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ wartoÊç temperatury pomieszczenia, która ma byç utrzymywana podczas urlopu, np. 10OC.
 Zwolniç przycisk zmiany temperatury
.
Zadana iloÊç dni urlopowych oraz wartoÊç temperatury pomieszczenia zostajà zachowane w pami´ci.
Próby nastawiania temperatury pomieszczenia na
module zdalnej obs∏ugi sà podczas urlopu bezskuteczne.
Podczas okresu urlopowego nie ma podgrzewania
ciep∏ej wody u˝ytkowej oraz wy∏àczona jest instalacja solarna. Na 3 dni przed koƒcem urlopu ponownie
za∏àcza si´ instalacja solarna (o ile zamontowany
jest modu∏ FM 244).

URLOP
15
URLOP

C

O

10
URLOP
15

Wskazówka:
Je˝eli zainstalowane sà dwa obiegi grzewcze, to program urlopowy b´dzie obowiàzywa∏ dla obu tych
obiegów.

5.17. Skasowanie programu urlopowego
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Tak d∏ugo obracaç pokr´t∏em w lewo, a˝ na wyÊwietlaczu poka˝e si´ URLOP 00.
 Zwolniç przycisk urlopu
.
Ponownie zaczyna dzia∏aç program automatyczny.
Krótkotrwa∏e przerwanie programu urlopowego
 Nacisnàç przycisk
lub
na module zdalnej obs∏ugi lub na sterowniku.
Ponowne w∏àczenie programu urlopowego
 Nacisnàç przycisk
na module zdalnej obs∏ugi lub
na sterowniku.
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5.18 Nastawianie prze∏àczania lato/zima
Informacje ogólne
W zale˝noÊci od temperatury zewn´trznej sterownik
prze∏àcza instalacj´ grzewczà automatycznie na tryb
pracy letni lub zimowy. W trybie letnim przygotowywana
jest jedynie ciep∏a woda, a ogrzewanie pomieszczeƒ
jest wy∏àczone.
Letni tryb pracy
Ogrzewanie pomieszczeƒ WYL
Podgrzewanie c.w.u. ZAL
Letni tryb pracy mo˝na przerwaç, naciskajàc przycisk
lub .
Naciskajàc przycisk
mo˝na powróciç do trybu letniego pracy.
Zimowy tryb pracy
Ogrzewanie pomieszczeƒ ZAL
Podgrzewanie c.w.u. ZAL
Sterownik prze∏àcza instalacj´ grzewczà ze zw∏okà na
letni lub zimowy tryb pracy.
W zale˝noÊci od rodzaju budynku rzeczywista wartoÊç
temperatury prze∏àczania mo˝e le˝eç poni˝ej lub powy˝ej nastawionej temperatury.
Przyk∏ad:
Je˝eli w okresie przejÊciowym b´dzie za zimno w pomieszczeniach, to nale˝y podwy˝szyç wartoÊç temperatury prze∏àczania w funkcji „LATO OD“, np. z 17OC na
21OC temperatury zewn´trznej.
Nastawianie automatycznego prze∏àczania
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „LATO OD“.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ poka˝e si´ wartoÊç temperatury zewn´trznej, poni˝ej której powinna za∏àczyç
si´ do pracy instalacja grzewcza, np. 21OC.
 Zwolniç przycisk
.
WartoÊç temperatury zostaje zachowana w pami´ci.
Je˝eli sterownik prze∏àczy instalacj´ grzewczà na tryb
letni pracy, to na wyÊwietlaczu poka˝e si´ komunikat
„LATO“, aktualny czas zegarowy oraz symbol
.
Wskazówka:
We wszystkich trybach pracy (letnim i zimowym), w celu unikni´cia uszkodzeƒ pomp sà one uruchamiane
w ka˝dà Êrod´ o godzinie 12:00 na ok. 30 sek.

LATO OD

17
LATO OD

C

O

21
LATO
17:00
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Nastawianie na sta∏e letniego trybu pracy
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em tak d∏ugo w lewo, a˝ na wyÊwietlaczu poka˝e si´ wskazanie „LATO“.
Wskazanie „LATO“ b´dzie na sta∏e pokazywane na
wyÊwietlaczu.
 Zwolniç przycisk
.

Nastawianie na sta∏e zimowego trybu pracy
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk
.
 Obracaç pokr´t∏em tak d∏ugo w prawo, a˝ na wyÊwietlaczu poka˝e si´ „ZIMA“.
 Zwolniç przycisk
.

28
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5.19 Zmiana wskazania standardowego
Nastawa fabryczna to:
AUTOMAT, czas zegarowy, dzieƒ tygodnia, aktualna zadana temperatura pomieszczenia dla 1 obiegu grzewczego.
To standardowe wskazanie mo˝na zmieniç i wybraç nast´pujàce:
 temperatura wody kot∏owej
 temperatura c.w.u.
 temperatura zewn´trzna
 temperatura kolektora, o ile zosta∏a zainstalowana
instalacja solarna (FM 244).

W ka˝dym wskazaniu standardowym mo˝na zauwa˝yç
symbole, które wskazujà chwilowy stan pracy instalacji
grzewczej, np.
pompa 1 obiegu grzewczego pracuje
lub
pompa ∏adujàca zasobnika pracuje.
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
wskazania
.
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ migajàce wskazanie
„AUTOMAT“.
 Obracaç pokr´t∏em a˝ pojawi si´ ˝àdane wskazanie
standardowe, np. „WODA CIEP“.
Temperatura ciep∏ej wody u˝ytkowej b´dzie pokazywana na wyÊwietlaczu.
 Zwolniç przycisk zmiany wskazania
. Wybrane
wskazanie standardowe zosta∏o zachowane w pami´ci.
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5.20 Nastawianie dnia i czasu zegarowego
np. poniedzia∏ek 16:30
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç przycisk .
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
dnia
.
 Obracaç pokr´t∏em, a˝ na wyÊwietlaczu poka˝e si´
wskazanie poniedzia∏ku 1.
 Zwolniç przycisk zmiany dnia
.
W ten sposób poniedzia∏ek zostaje zachowany w pami´ci i wskazywany symbolicznie przez 1.
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
czasu
.
 Obracaç pokr´t∏em, a˝ na wyÊwietlaczu poka˝e si´
prawid∏owy czas zegarowy (np. 16:30).
 Zwolniç przycisk zmiany czasu
. Czas zegarowy
zostaje zachowany w pami´ci.
 Po d∏u˝szym zaniku napi´cia wskazania dnia tygodnia i czasu zegarowego migajà.
Je˝eli migajàce wskazanie jest zgodne z aktualnà
datà i czasem zegarowym, to nale˝y nacisnàç jednokrotnie przycisk
.
Je˝eli brak tej zgodnoÊci, to musi zostaç nastawione
na nowo.

5.21 Przestawianie czasu
letniego/zimowego
 Otworzyç klapk´ os∏onowà.
 Nacisnàç przycisk .
 Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk zmiany
czasu
.
 Obracaç pokr´t∏em w prawo lub lewo, w zale˝noÊci
od tego, czy chcemy nastawiç czas zimowy, czy
czas letni.
 Zwolniç przycisk zmiany czasu
.

30

AUTOMAT

C

O

00:00

1

17

PONIEDZIA
06:30

1

CZAS AKT
16:30

AUTOMAT

C

O

7

17:00

CZAS AKT
16:00

22

Modu∏ zdalnej obs∏ugi BFU, BFU/F
6

Modu∏ zdalnej obs∏ugi BFU,
BFU/F

6.1

Informacje ogólne

6

Modu∏ zdalnej obs∏ugi wyposa˝ony jest w ró˝norodne
funkcje. Zostajà one uaktywnione przez serwis podczas
instalowania.
 Je˝eli uaktywniony jest program urlopowy, to Êwieci
si´ lampka kontrolna w przycisku
.
 W celu zapewnienia prawid∏owego dzia∏ania regulacji temperatury pomieszczenia, w którym zainstalowany jest modu∏ zdalnej obs∏ugi lub zewn´trzny czujnik temperatury pomieszczenia, w pomieszczeniu
tym wszystkie zawory termostatyczne muszà byç
stale w pe∏ni otwarte.
 Modu∏ zdalnej obs∏ugi nie powinien byç wystawiony
na bezpoÊrednie dzia∏anie obcych êróde∏ ciep∏a, np.
lamp, odbiornika telewizyjnego promieniowania s∏onecznego lub otwartych drzwi i okien.

6.2

Modu∏ zdalnej obs∏ugi BFU/F = zegar
radiowy

Wraz z modu∏em BFU/F sterownikowi przyporzàdkowany
jest zegar radiowy. Modu∏ zdalnej obs∏ugi dysponuje odbiornikiem sygna∏ów czasowych przesy∏anych drogà radiowà, który ca∏y czas kontroluje i koryguje zegar radiowy
w sterowniku. Oznacza to, ˝e zb´dne jest nastawianie
czasu podczas uruchomienia, po d∏u˝szym zaniku napi´cia i takim wy∏àczeniu instalacji za pomocà wy∏àcznika
awaryjnego, a tak˝e zb´dne jest jego korygowanie podczas przestawiania z czasu letniego na zimowy.

6.3

Praca grzewcza

Nastawianie temperatury pomieszczenia na dzieƒ
 Ustawiç pokr´t∏o na ˝àdanà temperatur´ pomieszczenia na dzieƒ, np. 21OC.
Zakres nastaw wynosi 11OC – 30OC.
 Wahania temperatury zg∏aszane sà przez czujnik
temperatury pomieszczenia (w module zdalnej obs∏ugi lub zewn´trzny) do sterownika i automatycznie
wyrównywane poprzez podnoszenie lub obni˝anie
temperatury wody kot∏owej.

Pokr´t∏o nastawcze temperatury
pomieszczenia na dzieƒ
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6.4

Modu∏ zdalnej obs∏ugi BFU, BFU/F
Praca grzewcza z obni˝onymi
parametrami

Nastawianie temperatury pomieszczenia na noc
Nocna temperatura pomieszczenia nastawiana jest jako
ró˝nica mi´dzy wartoÊcià dziennej temperatury pomieszczenia a nastawà na obrotowym prze∏àczniku
pod pokrywkà obudowy.
Zakres nastaw wynosi 1-10OC.
Nastawa fabryczna to 4OC.
Nastawienia powinna dokonaç firma serwisowa podczas uruchomienia instalacji.
Przyk∏ad:
Nastawa na pokr´tle 21OC dziennej temperatury pomieszczenia. Nastawa na prze∏àczniku obrotowym
4OC = 17OC nocnej temperatury pomieszczenia.

6.5

Funkcje przycisków

Za pomocà przycisków na module zdalnej obs∏ugi mo˝na nastawiç trzy ró˝ne tryby pracy.

6.5.1

Tryb pracy
grzewcza

automatyczna praca

W zale˝noÊci od chwilowego stanu pracy instalacji
grzewczej Êwiecà si´ jednoczeÊnie zielone lampki kontrolne w przycisku
oraz przycisku pracy dziennej
lub nocnej.
Dzienny tryb pracy grzewczej i nocny tryb pracy grzewczej z obni˝onymi parametrami zmieniajà si´ automatycznie w zale˝noÊci od nastaw czasowych punktów
prze∏àczania w wybranym programie.
6.5.2

Tryb pracy

sta∏a praca grzewcza

NaciÊni´cie przycisku
powoduje prze∏àczenie na
sta∏à prac´ grzewczà. Ten tryb pracy wskazywany b´dzie przez Êwiecàcà si´ zielonà lampk´ kontrolnà w odpowiednim przycisku.
W trybie tym, niezale˝nie od pory dnia, utrzymywana b´dzie nastawiona dzienna temperatura pomieszczenia.
Program zegarowy jest w tym wypadku wy∏àczony.
Przyk∏ad:
Odbywa si´ przyj´cie i pomieszczenia w zwiàzku z tym
powinny byç d∏u˝ej ogrzewane:
 Nacisnàç przycisk
.
 Po zakoƒczeniu przyj´cia ponownie nacisnàç przycisk
.
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6

Tryb pracy
sta∏a praca grzewcza
z obni˝onymi parametrami

NaciÊni´cie przycisku
powoduje prze∏àczenie na
sta∏à prac´ grzewczà z obni˝onymi parametrami.
Ten tryb pracy b´dzie wskazywany poprzez Êwiecenie
si´ zielonej lampki kontrolnej w odpowiednim przycisku.
W trybie tym, niezale˝nie do pory dnia, realizowany b´dzie tryb pracy z obni˝onymi parametrami.
Program zegarowy jest w tym wypadku wy∏àczony.
Przyk∏ad:
Opuszczajàc na kilka godzin mieszkanie i chcàc w tym
czasie uzyskaç redukcj´ parametrów ogrzewania, nale˝y:
 Nacisnàç przycisk
.
 Po powrocie nacisnàç ponownie przycisk
.

Praca letnia
Je˝eli nastàpi prze∏àczenie na letni tryb pracy, to stan
ten wskazywaç b´dzie lampka kontrolna oznaczona
symbolem .
Letni tryb pracy mo˝na przerwaç przez naciÊni´cie
przycisku dnia
lub nocy
.
NaciÊni´cie przycisku
powoduje powrót do letniego
trybu pracy.
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Zak∏ócenia i ich usuwanie

7.1

Komunikaty usterek

Wystàpienie zak∏ócenia w pracy instalacji b´dzie zg∏aszane na wyÊwietlaczu.
Zg∏aszane mogà byç nast´pujàce zak∏ócenia:
 zak∏ócenie w pracy palnika
 brak ogrzewania (kocio∏ jest zimny)
 brak podgrzewania c.w.u
 brak reakcji modu∏u zdalnej obs∏ugi (dla ka˝dego
obiegu grzewczego oddzielnie)
 usterka czujnika temperatury kot∏a
 usterka czujnika temperatury zewn´trznej
 usterka czujnika temperatury c.w.u.
 usterka czujnika temperatury na zasilaniu w obiegu
grzewczym 2
 usterka czujnika temperatury spalin
 usterka czujnika kolektora
 usterka czujnika c.w.u w instalacji solarnej
 usterka modu∏u mieszacza FM 241
 usterka modu∏u 2 stopnia FM 242
 usterka modu∏u solarnego FM 244
Wyst´pujàce zak∏ócenia nale˝y natychmiast zg∏osiç
firmie serwisowej w celu ich usuni´cia.
Zg∏aszajàc telefonicznie fakt wystàpienia usterki nale˝y
okreÊliç jej rodzaj.
W czasie wyst´powania usterki nale˝y ustawiç prze∏àcznik g∏ówny na pozycj´ „praca awaryjna“ zgodnie
z odpowiednim rozdzia∏em instrukcji.

7.1.1 Zak∏ócenia w pracy palnika
Wskazanie: „PALNIK BLA“
 Brak ogrzewania (kocio∏ pozostaje zimny).
Sposób post´powania:
 Nacisnàç przycisk odk∏ócajàcy na palniku. Je˝eli realizowana w ten sposób próba startu pozostanie
bezskuteczna, to pojawi si´ ponownie komunikat zak∏ócenia.
Je˝eli po wielu próbach startu palnik nie za∏àczy si´ do
pracy, to:
 Nale˝y wezwaç firm´ serwisowà!
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7

Brak ogrzewania

Wskazanie: „OGRZEW BLA“
 Kocio∏ pozostaje zimny
 Uszkodzona elektronika
 Regulator temperatury wody kot∏owej ustawiony na
zbyt niskà wartoÊç
 Zadzia∏a∏ ogranicznik temperatury bezpieczeƒstwa

OGRZEW
6

11:30

BLA

Sposób post´powania:
 Ustawiç regulator temperatury wody kot∏owej na
AUT. W przypadku braku reakcji prze∏àczyç prze∏àcznik awaryjny na sterowniku w pozycj´ „praca r´czna“. W trybie awaryjnym instalacja grzewcza pracuje
bez programu elektronicznego. Ustawiç regulator
temperatury wody kot∏owej na wartoÊç 60OC-70OC.
 Odblokowaç ogranicznik temperatury bezpieczeƒstwa.
 Wezwaç firm´ serwisowà.
7.1.3

Brak podgrzewania c.w.u.

Wskazanie: „WODA CIEP BLA“
Brak podgrzewania c.w.u. mo˝e oznaczaç uszkodzenie
sterownika.

WODA CIEP
6

11:30

BLA

Sposób post´powania:
 Ustawiç prze∏àcznik awaryjny na sterowniku w pozycji „Praca r´czna“.
W trybie awaryjnym instalacja grzewcza pracuje bez
programu elektronicznego.
Temperatura wody kot∏owej okreÊla poziom temperatury c.w.u. Priorytet c.w.u. nie funkcjonuje.
 Ustawiç regulator temperatury wody kot∏owej na
60OC.
 Wezwaç firm´ serwisowà.
Ostrze˝enie!
Ciep∏a woda u˝ytkowa mo˝e osiàgnàç temperatur´
wody kot∏owej. W przypadku ustawienia wysokich
wartoÊci temperatury wody kot∏owej istnieje niebezpieczeƒstwo poparzenia si´.
Wskazówka:
Je˝eli uszkodzona jest pompa ∏adujàca, to nie mo˝e byç
przygotowywana ciep∏a woda u˝ytkowa, równie˝ w trybie „pracy awaryjnej“.
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7.1.4

Zak∏ócenia i ich usuwanie
Zak∏ócenie w pracy modu∏u zdalnej obs∏ugi

Wskazanie: „OBS ZDAL BLA“.
Sterownik pracuje wed∏ug standardowych wartoÊci
nastaw.
Sposób post´powania:
 Wezwaç firm´ serwisowà!
7.1.5

Usterka czujnika temperatury

Wskazywane b´dà uszkodzone czujniki temperatury.
Wskazanie:
„CZUJ KOTL BLA“
„CZUJ ZEWN BLA“
„CZUJ CWU BLA“
„CZUJ ZAS BLA“
„CZUJ SPAL BLA“
„CZUJ KOL BLA“
„CZUJ CW SOL BLA“
W przypadku usterki czujnika ciep∏ej wody u˝ytkowej,
ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa, woda nie jest podgrzewana.

OBSL ZDAL
6

BLA

CZUJ KOTL
6

11:30

BLA

CZUJ ZEWN
6

11:30

BLA

CZUJ CWU
6

Sposób post´powania:
 Wezwaç firm´ serwisowà!

11:30

11:30

BLA

CZUJ ZAS
6

11:30

BLA

CZUJ SPAL
6

11:30

BLA

CZUJ KOL
6

11:30

BLA

CZUJ CW SOL
6
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7

Brak dost´pu do funkcji modu∏ów

Nast´pujàce wskazanie pojawi si´, gdy sterownik nie
b´dzie mia∏ komunikacji z wczeÊniej rozpoznanym modu∏em.
 Komunikat b∏´du dla modu∏u mieszacza (FM 241)

 Komunikat b∏´du dla modu∏u palnika (FM 242)

 Komunikat b∏´du dla modu∏u solarnego (FM 244)

FM 241
12:25

BLA

12:25

BLA

12:25

BLA

FM 242

FM 244

Sposób post´powania:
 Wezwaç firm´ serwisowà!
Lista usterek
Nast´pujàce meldunki o zak∏óceniach b´dà pokazywane na wyÊwietlaczu. Poniewa˝ zawsze tylko jeden taki
komunikat mo˝e byç pokazany, poni˝sze uszeregowanie usterek zosta∏o dokonane wg priorytetu zg∏oszeƒ:
Usterka

Przyczyna

Reakcja sterownika

Sposób post´powania

Zak∏ócenie w pracy
palnika

Zwarty styk wejÊcia
sygna∏u zak∏ócenia

Brak ochrony kot∏a
Brak mo˝liwoÊci przeprowadzenia testu spalin

Nacisnàç przycisk odk∏ócajàcy na automacie palnikowym

Usterka czujnika
kot∏owego

Czujnik uszkodzony

Kocio∏ pracuje z maksymalnà mocà (Mo˝liwa
praca awaryjna z temperaturà wy˝szà od nastaw
regulatora temperatury)

Sprawdziç pod∏àczenie
czujnika; wymieniç czujnik

Usterka czujnika
temperatury zewn´trznej

Czujnik uszkodzony

Uk∏ad reguluje wed∏ug
minimalnej temperatury
zewn´trznej

Sprawdziç pod∏àczenie
czujnika; wymieniç czujnik

Usterka czujnika c.w.u.

Czujnik uszkodzony

Brak przygotowywania
c.w.u.,
Pompa instalacji solarnej
wy∏àczona

Sprawdziç pod∏àczenie
czujnika; wymieniç czujnik

Usterka czujnika
kolektora

Czujnik uszkodzony,
modu∏ solarny (FM 244)
uszkodzony

Pompa instalacji solarnej
wy∏àczona

Sprawdziç pod∏àczenie
czujnika; wymieniç czujnik

Usterka czujnika temperatury c.w.u. w instalacji
solarnej

Czujnik uszkodzony,
modu∏ solarny (FM 244)
uszkodzony

Pompa instalacji solarnej
wy∏àczona

Sprawdziç pod∏àczenie
czujnika; wymieniç czujnik
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Usterka w uk∏adzie c.o.

Regulator temperatury
wody kot∏owej ustawiony
na zbyt niskà wartoÊç;
zadzia∏a∏ ogranicznik
temperatury bezpieczeƒstwa;
brak paliwa;
nieprawid∏owo zainstalowany czujnik

Brak ochrony kot∏a

Ustawiç regulator temperatury wody kot∏owej na
AUT;
Odblokowaç ogranicznik
temperatury maksymalnej;
Sprawdziç stan paliwa;
Sprawdziç pozycj´ czujnika

Usterka w podgrzewaniu
c.w.u.

Nieprawid∏owo zainstalowany czujnik;
pompa ∏adujàca êle pod∏àczona lub uszkodzona

Sta∏e próby ∏adowania
c.w.u., ale z obni˝onà,
zadanà temperaturà wody kot∏owej na zasilaniu.

Sprawdziç czujnik i pomp´;
przejÊç na prac´ r´cznà

Usterka modu∏u zdalnej
obs∏ugi 1

Modu∏ zdalnej obs∏ugi ma
b∏´dny adres;
z∏e okablowanie;
modu∏ zdalnej obs∏ugi
uszkodzony

Poniewa˝ brak jest aktualnej, rzeczywistej wartoÊci temperatury pomieszczenia, nie dzia∏ajà: funkcja wp∏ywu pomieszczenia, funkcja optymalizacji
za– i wy∏àczania oraz
funkcja automatycznej
adaptacji.

Sprawdziç adres;
Sprawdziç okablowanie;
Wymieniç modu∏ zdalnej
obs∏ugi

Usterka modu∏u zdalnej
obs∏ugi 2

j.w.

j.w.

j.w.

Usterka czujnika zasilania 2

Uszkodzenie czujnika

Mieszacz nie jest sterowany

Sprawdziç pod∏àczenie
czujnika;
wymieniç czujnik

Usterka FM 241 (modu∏
mieszacza)

Brak modu∏u;
modu∏ uszkodzony

Brak komunikacji z modu∏em

Modu∏ wymeldowaç;
ponownie zainstalowaç
modu∏;
modu∏ wymieniç

Usterka FM 242 (modu∏
palnika)

j.w.

j.w.

j.w.

Usterka FM 244 (modu∏
solarny)

j.w.

j.w.

j.w.

Usterka czujnika spalin

Czujnik uszkodzony

Temperatura spalin nie
mo˝e byç mierzona

Sprawdziç pod∏àczenie
czujnika;
czujnik wymieniç

Przekroczona granica
temperatury spalin
(wyjÊcie tylko poprzez
modu∏ komunikacyjny)

Kocio∏ pokryty sadzà

brak reakcji

WyczyÊciç kocio∏
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8

8

Praca awaryjna

8.1

Zak∏ócenia funkcji sterownika

W przypadku wystàpienia zak∏óceƒ funkcji sterownika
instalacja grzewcza mo˝e przejÊciowo pracowaç dalej.

Uwaga!
Nie nale˝y nigdy otwieraç sterownika. Nie nale˝y
równie˝ próbowaç demontowaç poszczególnych jego cz´Êci.
 Przed ustawieniem prze∏àczników w po∏o˝enie pracy
awaryjnej nale˝y sprawdziç nastawy na poszczególnych elementach obs∏ugi pod kàtem ich poprawnoÊci.
 Ustawiç prze∏àcznik pracy awaryjnej oraz pozosta∏e
elementy obs∏ugowe odpowiednio do wyst´pujàcego
zak∏ócenia oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi
w tabeli.
 regulator temperatury wody kot∏owej
 prze∏àcznik pracy awaryjnej c.o. i c.w.u.

 ustawiç wy∏àczni g∏ówny w pozycji

Zak∏ócenie

.

Nastawy w przypadku pracy awaryjnej
Wy∏àcznik
g∏ówny

Brak c.o.

Prze∏àcznik
pracy awaryjnej
obiegu kot∏owego i c.w.u.

Regulator
temperatury
wody kot∏owej
60-90OC

Brak c.w.u.

60OC

Brak c.o. i c.w.u.

60OC

W razie wystàpienia zak∏óceƒ nale˝y powiadomiç firm´ serwisowà. Gwarantuje ona fachowà obs∏ug´. Dok∏adny opis
wyst´pujàcego zak∏ócenia stanowiç b´dzie istotnà pomoc w szybkim i sprawnym jego usuni´ciu.
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Ogrzewanie ekonomiczne i oszcz´dnoÊç energii
Ogrzewanie ekonomiczne i oszcz´dnoÊç energii

Precyzyjna regulacja instalacji grzewczej oraz okreÊlenie przedzia∏ów czasowych faktycznej potrzeby ogrzewania pozwalajà zaoszcz´dziç pieniàdze.
 Nowoczesna technika regulacji gwarantuje optymalny komfort przy minimalnym zu˝yciu energii oraz prostot´ obs∏ugi pomimo wielu technicznych mo˝liwoÊci.
System Ecomatic firmy Buderus oferuje do tego wiele
innych mo˝liwoÊci.
Uwzgl´dnienie poni˝szych wskazówek pozwoli na zaoszcz´dzenie energii oraz przyczyni si´ do ochrony Êrodowiska.
 Nale˝y skorzystaç z dok∏adnego instrukta˝u obs∏ugi
instalacji przeprowadzonego przez firm´ instalacyjnà podczas pierwszego uruchomienia instalacji.
W razie niejasnoÊci staraç si´ je usunàç poprzez
rozmow´ z fachowcami.
 Nale˝y ustawiaç optymalne charakterystyki grzewcze, odpowiednio do specyfiki danego budynku.
 Nale˝y dok∏adnie przeczytaç instrukcj´ obs∏ugi w∏asnej instalacji grzewczej.
 Nale˝y regularnie poddawaç instalacj´ konserwacji.
 Pomieszczenia, w trakcie sezonu grzewczego, powinny byç wietrzone krótko i intensywnie. Nale˝y unikaç wych∏odzenia pomieszczeƒ.
 Nale˝y sprawdzaç nastawy na zaworach termostatycznych w poszczególnych pomieszczeniach.
 W przypadku zainstalowania modu∏u zdalnej obs∏ugi
zawory termostatyczne w pomieszczeniu jego zainstalowania muszà byç ca∏kowicie otwarte.
 Nie nale˝y nastawiaç wy˝szych wartoÊci temperatury dla ogrzewania pomieszczeƒ i podgrzewania ciep∏ej wody u˝ytkowej ani˝eli jest to konieczne.
 Nale˝y sprawdziç, czy nastawione wczeÊniej czasy
prze∏àczania (praca dzienna/praca nocna), dotyczàce ogrzewania pomieszczeƒ oraz przygotowania ciep∏ej wody u˝ytkowej odpowiadajà przyzwyczajeniom
i wymogom u˝ytkownika. W razie odst´pstw nale˝y
skorygowaç nastawy zawarte w programie standardowym wed∏ug indywidualnych ˝yczeƒ.
 Nale˝y korzystaç z mo˝liwoÊci prze∏àczania instalacji
na prac´ letnià/zimowà w okresach przejÊciowych.
 Nale˝y unikaç cz´stych zmian nastaw temperatury
pomieszczeƒ oraz temperatury c.w.u.
 Wszystkie korekty temperaturowe skutkujà dopiero
po pewnym czasie. Dlatego te˝ kolejne zmiany powinny byç przeprowadzane dopiero w nast´pnych
dniach.
 Odczucie komfortu cieplnego nie zale˝y tylko od
temperatury pomieszczenia, lecz tak˝e od wilgotnoÊci powietrza. Im bardziej suche jest powietrze, tym
bardziej zimne wydaje si´ byç pomieszczenie. WilgotnoÊç powietrza mo˝na poprawiç np. za pomocà
roÊlin pokojowych.
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Test spalin
10

10

Test spalin

Test spalin musi byç przeprowadzany corocznie przez
kominiarza.
 Za∏àczyç w∏àcznik g∏ówny na sterowniku.
 Nacisnàç jednokrotnie przycisk
i przytrzymaç go
wciÊni´ty przez 1 sekund´.
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „TEST SPAL“ i wartoÊç
temperatury wody w kotle.
Po 30 minutach sterownik powraca automatycznie do
poprzedniego trybu pracy. Je˝eli test spalin powinien
zostaç przerwany lub wczeÊniej zakoƒczony, to nale˝y
jeszcze raz nacisnàç przycisk , przytrzymujàc go wciÊni´tym przez 1 sekund´.

TEST SPAL

C

O

6

11:30

60

Uwaga!
Je˝eli obieg ciep∏ej wody u˝ytkowej w instalacji
grzewczej nie posiada termostatycznie regulowanego mieszacza, to ciep∏a woda u˝ytkowa mo˝e w czasie wykonywania testu spalin wyp∏ywaç bez podmieszania! W zwiàzku z tym istnieç b´dzie niebezpieczeƒstwo poparzenia si´!
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11
11

Protokó∏ nastaw
Protokó∏ nastaw

11.1 Nastawy na 1 poziomie obs∏ugi

Programy fabryczne

Zakres nastaw

Nastawy fabryczne

RODZINA

RODZINA

ZMIANA 1
ZMIANA 2
DO POLUD
PO POLUD
POLUDNIE
SAMOTNA
NOWY
WLASNY
Ciep∏a woda u˝ytkowa

30OC – 60OC

60OC

Prze∏àczanie lato/zima

10OC – 30OC

17OC

Temp. pomieszczenia – dzieƒ

11OC – 30OC

21OC

Temp. pomieszczenia – noc

10OC – 29OC

17OC

Temp. pomieszczenia w czasie urlopu

10OC – 30OC

17OC
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W∏asna nastawa

Spis hase∏

12

9

Programy standardowe
Przeglàd programów standardowych
Program urlopowy
Program u˝ytkownika

5
5

R

A
Automatyczna praca grzewcza

C
Czas zegarowy
Czas letni/zimowy

D
Dzieƒ i czas zegarowy

5

E
Elementy obs∏ugi

3

F
Funkcje przycisków

14

21

¸
¸àczenie faz grzewczych

22

31

N
Nastawianie parametrów pracy obiegu
grzewczego za pomocà modu∏u zdalnej obs∏ugi
6
Nastawy robocze
8, 42
Nastawianie dnia i czasu zegarowego
30
Nastawianie czasu zegarowego
30

6
40
40

P
Praca grzewcza
Protokó∏ nastaw
Praca grzewcza z obni˝onymi parametrami
Praca awaryjna
Prze∏àczanie lato/zima

34
12
5
14
14
14

Test spalin
Tryb pracy, praca grzewcza
Tryb pracy
Temperatura pomieszczenia
Temperatura c.w.u.
Temperatura pomieszczenia na dzieƒ

41
9
9
5, 6, 10
7
10

U
5

W
Wy∏àczenie
Wybór programu
Wprowadzanie punktu prze∏àczania
Wskazówki odnoÊnie zachowania warunków
bezpieczeƒstwa
Wskazania zak∏óceƒ

5
16
19
2
34

Z

O
Obieg grzewczy
Ogrzewanie ekonomiczne
Oszcz´dnoÊç energii

Sposób post´powania
Sta∏e podgrzewanie c.w.u.
Skrócona instrukcja obs∏ugi
Solar – Wyl
Solar – Aut
Solar – Man

Uruchomienie

M
Modu∏ zdalnej obs∏ugi BFU, BFU/F

S

T

K
Kasowanie fazy grzewczej

12

9, 32

I
Instalacja solarna

Regulacja temperatury c.w.u.

15
17
26
23

31
42
32
39
7, 27

Zasada obs∏ugi
Zegar radiowy
Zagro˝enia
Zmiana punktu prze∏àczania
Zmiana czasu letniego/zimowego
Zmiana wskazania standardowego
Zak∏ócenia

1
31
2
18
30
29
34
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Buderus Poznaƒ
ul. Krucza 6
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. (061) 814-73-93
fax (061) 814-74-25

Buderus Czeladê
ul. Wiejska 46
41-253 Czeladê
tel. (032) 269-71-90
fax (032) 269-72-20

Buderus Gdynia
ul. Galaktyczna 32
80-298 Gdynia
tel. (058) 340-15-00
fax (058) 340-15-15

Buderus Warszawa
ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
tel. (022) 863-27-66
fax (022) 863-27-78

Buderus Wroc∏aw
ul. Robotnicza 72
53-608 Wroc∏aw
tel. (071) 359-16-12
fax (071) 359-16-14

Buderus Rzeszów
ul. Broniewskiego 1
35-206 Rzeszów
tel. (017) 863-51-50
fax (017) 863-51-50

Buderus Szczecin
ul. Heyki 27
70-631 Szczecin
tel. (091) 462-45-60
fax (091) 462-43-21

Buderus Olsztyn
ul. Towarowa 20
10-417 Olsztyn
tel. (089) 533-96-39
fax (089) 539-10-55

