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UWAGA

Ze wzglêdu na zak³ócenia elektromagnetyczne sieci mog¹ce wp³ywaæ na pracê systemu mikroprocesorowego, a  tak¿e  
warunki bezpieczeñstwa  przy obs³udze  urz¹dzeñ zasilanych  napiêciem  sieci 230V nale¿y bezwzglêdnie pod³¹czyæ 
regulator do instalacji z przewodem ochronnym . Regulator  nie  powinien  byæ nara¿ony  na  zalanie  wod¹, 
a tak¿e na warunki powoduj¹ce kondensacjê pary wodnej, oraz przedostawanie siê  zabrudzeñ w postaci py³ów 
przewodz¹cych do wnêtrza obudowy.

1. WSTÊP

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA

1. Regulator u¿ytkowaæ zgodnie z  instrukcj¹ obs³ugi.

2. Nie wykonywaæ samodzielnie ¿adnych napraw. Naprawy powierzyæ uprawnionemu do tego serwisowi 
technicznemu.

3. Przed otwarciem pokrywy lub wymian¹ bezpiecznika nale¿y koniecznie od³¹czyæ zasilanie regulatora (kot³a).

4. Nale¿y utrzymywaæ czystoœæ w otoczeniu regulatora. Regulator mo¿e byæ u¿ytkowany wy³¹cznie w 

pomieszczeniach wolnych od py³ów przewodz¹cych, w  których temperatura utrzymywana jest w zakresie +5°C 
Odo 40 C a wilgotnoœæ nie przekracza 75%. Urz¹dzenie nie  mo¿e byæ wystawione na dzia³anie wody.

5. Nale¿y ograniczyæ dostêp dzieci do regulatora.

6. Przed rozpoczêciem u¿ytkowania regulatora nale¿y bezwzglêdnie sprawdziæ skutecznoœæ uziemienia jego 
obudowy.

7. Instalacjê regulatora powierzyæ wykwalifikowanemu instalatorowi.

UWAGA

Producent regulatora zastrzega sobie prawo do zmian  w oprogramowaniu i zasadzie dzia³ania regulatora bez 
ka¿dorazowej modyfikacji treœci instrukcji.

Regulator przeznaczony jest do regulacji procesu spalania w kot³ach podajnikowych. Regulator charakteryzuje siê prost¹ obs³ug¹, 

posiada jednak szereg zaawansowanych funkcji, które w znacz¹cy sposób wp³ywaj¹ na komfort u¿ytkowania i eksploatacji kot³a 

CO. U¿ytkownik ma do swojej dyspozycji prosty i funkcjonalny panel sterowania z szeœcioma przyciskami funkcyjnymi - trzy 

klawisze sygnalizuj¹ce stan podœwietleniem, 5 lampek sygnalizuj¹cych stan urz¹dzeñ oraz czytelny wyœwietlacz ciek³okrystaliczny, 

pozwalaj¹cy na komfortowe przegl¹danie parametrów, praktycznie w ka¿dych warunkach oœwietlenia (opcja podœwietlania 

wyœwietlacza). 

Oprócz standardowych ju¿ parametrów jak regulacja obrotów, przedmuchy, ograniczenie górnego i dolnego zakresu nastaw 

temperatury, histereza, parametrów sterowania podajnikiem, wystêpuj¹ równie¿ parametry sterowania przygotowaniem ciep³ej 

wody u¿ytkowej CWU, z mo¿liwoœci¹ wyboru trybu pracy modu³u CWU wy³¹czony, tryb ZIMA oraz tryb  LATO. Za pomoc¹ panelu 

sterowania mo¿na równie¿  programowaæ zawór mieszaj¹cy w trybie normalnym lub pogodowym a szereg parametrów umo¿liwia 

elastyczne dostosowanie do potrzeb u¿ytkownika. Regulator charakteryzuje siê solidnym i dok³adnym wykonaniem, posiada wrêcz 

intuicyjn¹ obs³ugê i zadowoli nawet najbardziej wymagaj¹cego u¿ytkownika. Dodatkowym atutem przemawiaj¹cym na korzyœæ 

naszego regulatora jest mo¿liwoœæ pod³¹czania wiêcej ni¿ jednego modu³u/panelu steruj¹cego, który umo¿liwia kontrolê i zmianê 

parametrów z dowolnego miejsca zakoñczonego takim panelem, a zmiany wprowadzone w jednym module steruj¹cym przesy³ane 

s¹ natychmiast do wszystkich pozosta³ych. 

UWAGA

Zaleca siê by ze sterownikiem wspó³pracowa³o dodatkowe niezale¿ne zabezpieczenie kot³a chroni¹ce kocio³ przed 
nieprawid³ow¹ praca (np. Przegrzaniem kot³a, nadmiernym wzrostem ciœnienia w instalacji c.o.,  zanikiem napiêcia w 
sieci) . 

UWAGA

NIE WOLNO STOSOWAÆ DO KOT£ÓW PRACUJ¥CYCH W SYSTEMIE ZAMKNIÊTYM GDY INSTALACJA KOT£A 
WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORM¥ PN-EN 303.5



WSTÊPNE USTAWIENIA MODU£U CWU

Nazwa parametru

PRIORYTET CWU

NAST.CO.WZROST

CZAS PRACY CWU

WYBIEG POMPY CWU

Zakres

W³./Wy³.

0 - 10

0 - 60

0 - 240

Nastawa

10

15

60

Opis

Priorytet CWU

Wzrost temp. kot³a na czas ³adowania CWU 

Czas pracy pompy ³aduj¹cej zasobnik CWU 

Wybieg pompy CWU

J.m.

OC

min

s

WSTÊPNE USTAWIENIA MODU£U ZAWORU

Nazwa parametru

CZAS PRACY ZAWÓR

CZAS PAUZY ZAWÓR

HISTEREZA ZAWÓR

AMPLITUDA ZAWÓR

Zakres

0 - 250

0 - 250

1 - 5

0 - 20

Nastawa

5

20

2

5

Opis

Czas pracy zaworu

Czas pauzy zaworu

Histereza regulacji zaworu

Maks. wzrost temp. na wyjœciu zaworu

J.m.

s

s

C

C

O

O

WARUNKI PRACY REGULATORA
 

Temperatura otoczenia

Napiêcie zasilaj¹ce

Obci¹¿alnoœæ wyjœæ

Maksymalna temperatura pracy czujników

PODAJNIK

DMUCHAWA

POMPA CO

POMPA CWU

POMPA ZAWORU

ZAWÓR

 

5 - 40

230

dla 230

3 (3)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

100

OC

V AC

V AC

A

OC

A

A

A

A

A

 - w nawiasach podano iloœæ trybów pracy. Ich nazwy podane zosta³y w punkcie 5.

ZESTAWIENIE PARAMETROW REGULATORA ORAZ ICH ZAKRESY

Zakres

(3)*

0,2

1 - 5

70 - 90

30 - 45

30 - 60

W³./Wy³.

5 - 100

1 - 255

5 - 60

0 - 10

1 - 240

0 - 24

0 - 24

0 - 240

0 - 60

(3)*

0 - 5

(5)*

W³./Wy³.

W³./Wy³.

W³./Wy³.

J.m.

C

C

C

C

s

s

s

min

min

min

O

O

O

O

Nastawa

0

0

2

85

35

35

W£¥CZONY

10

40

10

3

15

5

5

10

0

WY£¥CZONY

0

WY£¥CZONY

WY£¥CZONY

WY£¥CZONY

WY£¥CZONY

Opis

Tryb pracy dmuchawy, sposób sterowania 

Algorytm pracy

Histereza regulacji temperatury kot³a

Nastawa kot³a maksymalna

Temperatura wy³¹czenia dmuchawy i podajnika

Temperatura za³¹czenia pomp

Programowe od³¹czenie podajnika

Czas pracy podajnika

Czas pauzy podajnika

Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu

Krotnoœæ podawania paliwa w podtrzymaniu

Czas oczekiwania w podtrzymaniu

Obroty dmuchawy w stanie praca 

Obroty dmuchawy w podtrzymaniu

Czas od³¹czenia pompy co

Czas przesypywania po zadz. czujnika kosza

Tryb pracy modu³u ciep³ej wody u¿ytkowej

Wzrost obrotów dmuchawy w  podawaniu

Tryb pracy zaworu

Programowe od³¹czenie czujnika kosza

Programowe od³¹czenie termost. pokojowego

Programowe od³¹czenie termostatu zaworu

Nazwa parametru

TRYB PRACY DMUCH

ALGORYTM

HISTEREZA 

NASTAWA CO MAX

TEMP. WY£. DM.POD.

TEMP. ZA£. POMP

PODAJNIK ON/OFF

CZAS PRACY POD.

CZAS PAUZY POD.

CZAS DMUCH.PODT.

KROTN.PODAWANIA

CZAS OCZEKIWANIA

OBROTY DMUCHAWY

OBR. DMUCH. PODT.

CZAS OD£. POMP CO

CZAS PRZESYP.

TRYB PRACY CWU

OBR. DM. WZROST

TRYB PRACY ZAWÓR

CZUJNIK KOSZA

TERM.POK.KOT£A

TERM.POK.ZAWÓR 



2. PRZEZNACZENIE REGULATORA

Regulator temperatury SIGNUM 600 przeznaczony jest do sterowania prac¹ kot³a z podajnikiem œlimakowym. Ze wzglêdu na 

mo¿liwoœæ  nadzoru wielu urz¹dzeñ w regulatorze SIGNUM 600 mo¿na wyró¿niæ trzy bloki funkcjonalne:

- modu³ kontroli procesu spalania odpowiedzialny za pracê podajnika paliwa, dmuchawy i pompy CO, którego zadaniem jest 

utrzymanie nastawionej temperatury wody w kotle i utrzymanie ognia w palenisku,

- modu³ przygotowania CWU, którego zadaniem jest utrzymanie nastawionej temperatury wody w zasobniku,

- modu³ obs³ugi zaworu, odpowiedzialny za sterowanie zaworem mieszaj¹cym.

MENU PE£NE

MENU STANDARD

MENU DMUCHAWA

WERSJA PROGRAMU

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

MENU PODAJNIK

MENU CWU

MENU ZAWÓR

MENU TERMOSTATY

WY£¥CZONY

WY£¥CZONY

WY£¥CZONY

Rys.1. Schemat instalacji kot³a nadmuchowego z jednym obiegiem grzewczym

2.1. Pod³¹czenie regulatora w instalacji dla ró¿nych konfiguracji pracy

NW

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

WY£¥CZONY

WY£¥CZONY

MENU PE£NE

MENU STANDARD

MENU DMUCHAWA

WERSJA PROGRAMU

MENU PODAJNIK

MENU CWU

MENU ZAWÓR

MENU TERMOSTATY

Rys.2. Sterowanie kot³em podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym

Regulator SIGNUM 600 dziêki zastosowaniu wieloparametrowego menu, które mo¿e byæ w dowolny sposób konfigurowane (czêœæ 

modu³ów w zale¿noœci od potrzeb mo¿e byæ w³¹czana lub wy³¹czana), pozwala na zastosowanie regulatora pocz¹wszy od 

niewielkich jednoobiegowych instalacji CO, a na  rozbudowanych instalacjach ze sterowaniem zaworu czterodrogowego obs³ug¹ 

CWU, termostatu pokojowego koñcz¹c. Przyk³adowe schematy instalacji, które mog¹ byæ obs³ugiwane przez regulator, pokazuj¹ 

poni¿sze rysunki.



NW

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

WY£¥CZONY

MENU PE£NE

MENU STANDARD

MENU DMUCHAWA

WERSJA PROGRAMU

MENU PODAJNIK

MENU CWU

MENU ZAWÓR

MENU TERMOSTATY

AKTYWNE

Rys.3. Sterowanie kot³em podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym i obs³ug¹ CWU

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

MENU PE£NE

MENU STANDARD

MENU DMUCHAWA

WERSJA PROGRAMU

MENU PODAJNIK

MENU CWU

MENU ZAWÓR

MENU TERMOSTATY

AKTYWNE

Rys.4. Sterowanie kot³em podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym sterowanym termostatem pokojowm, ogrzewaniem 

pod³ogowym, regulatorem zaworu w funkcji pogody, zasobnikiem ciep³ej wody.

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

MENU PE£NE

MENU STANDARD

MENU DMUCHAWA

WERSJA PROGRAMU

MENU PODAJNIK

MENU CWU

MENU ZAWÓR

MENU TERMOSTATY

AKTYWNE

Rys.5. Sterowanie kot³em podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym sterowanym termostatem pokojowm, dodatkowym 

obiegiem grzewczym, regulatorem zaworu w funkcji pogody, zasobnikiem ciep³ej wody.



Rys.6. Sterowanie kot³em podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym sterowanym zaworem mieszaj¹cym w funkcji 

pogodowej,ogrzewaniem pod³ogowym sterowanym zaworem termostatycznym, zasobnikiem ciep³ej wody.

Rys.7. Sterowanie kot³em podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym sterowanym zaworem mieszaj¹cym w funkcji 

pogodowej,ogrzewaniem pod³ogowym sterowanym zaworem termostatycznym, zasobnikiem ciep³ej wody. Wymiennik p³ytowy do 

rozdzia³u uk³adu otwartego i zamkniêtego.

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

MENU PE£NE

MENU STANDARD

MENU DMUCHAWA

WERSJA PROGRAMU

MENU PODAJNIK

MENU CWU

MENU ZAWÓR

MENU TERMOSTATY

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

AKTYWNE

MENU PE£NE

MENU STANDARD

MENU DMUCHAWA

WERSJA PROGRAMU

MENU PODAJNIK

MENU CWU

MENU ZAWÓR

MENU TERMOSTATY

AKTYWNE

3. PANEL STEROWANIA

PRZYCISK PRACY RÊCZNEJ

Naciœniêcie przycisku (tylko w stanie STOP) umo¿liwia rêczne (za pomoc¹ przycisków) sterowanie urz¹dzeniami. 

Przycisk T/START w³¹cza/wy³¹cza podajnik (za³¹czenie na 60 s).- Przycisk N/STOP w³¹cza/wy³¹cza dmuchawê (po 

osi¹gniêciu NAST. KOT£A. dmuchawa wy³¹cza siê. Ponowne za³¹czenie nast¹pi po spadku temperatury kot³a 

(poni¿ej NAST. KOT£A). Zezwolenie na pracê dmuchawy sygnalizowane jest œwieceniem lampki przy przycisku.

Przyjêto nastêpuj¹ce zasady sterowania urz¹dzeniami w trybie rêcznym:

PODAJNIK - przycisk T/START w³¹cza i wy³¹cza podajnik,
- maksymalny czas pracy podajnika po naciœniêciu przycisku T/START wynosi 60s - ponowne dzia³anie wymaga 

kolejnego naciœniêcia przycisku,

DMUCHAWA - przycisk N/STOP w³¹cza i wy³¹cza dmuchawê
- automatyczne wy³¹czenie dmuchawy nast¹pi po osi¹gniêciu przez kocio³ temperatury NAST. KOT£A - 

ponowne w³¹czenie po spadku temperatury o wartoœæ histerezy,



Przycisk NIE/STOP

Naciœniêcie przycisku powoduje wejœcie regulatora w stan STOP i  wy³¹czenie urz¹dzeñ zewnêtrznych (podajnik, 

dmuchawa, pompy). W trybie rêcznym patrz opis powy¿ej.
STOP

Przycisk TAK/START

Naciœniêcie przycisku powoduje wejœcie regulatora w stan PRACA i w zale¿noœci od temperatur oraz nastaw 

w³¹czenie urz¹dzeñ zewnêtrznych (podajnik, dmuchawa, pompy). W trybie rêcznym patrz opis powy¿ej. 

UWAGA

Przycisk N/STOP s³u¿y równie¿ do kasowania stanów alarmowych sygnalizowanych œwieceniem lampki ALARM. 
Patrz punkt OBS£UGA STANÓW ALARMOWYCH

Podgl¹d i/lub programowanie temperatury kot³a, CWU, zaworu czy termostatu kosza dokonuje siê wybieraj¹c 

odpowiednie okno za pomoc¹ przycisku F. Zmian mo¿na dokonywaæ bezpoœrednio za pomoc¹ przycisków  ti 6. W 

stanie podstawowym (po w³¹czeniu regulatora) wyœwietlane jest okno z temperatur¹ kot³a.F

Przyciski nawigacji i zmiany wartoœci parametrów

Przyciski te s³u¿¹ przede wszystkim do nawigacji (poruszania siê) po menu regulatora. Podczas 

zmiany parametrów przyciski s³u¿¹ kolejno do zmniejszania i zwiêkszania ich wartoœci.

POMPA CO - w³¹cza siê samoczynnie po przekroczenia temperatury TEMP. ZA£. POMP. jeœli modu³ CWU jest wy³¹czony lub 

jest w trybie ZIMA,

POMPA CWU - w³¹cza siê  samoczynnie po przekroczeniu temperatury TEMP.ZA£.POMP jeœli modu³ CWU jest w trybie LATO,

POMPA ZAWOR - w³¹cza siê samoczynnie po przekroczeniu temperatury TEMP.ZA£.POMP. jeœ³i modu³ ZAWOR jest w³¹czony.

ALARM

POMPA CO

POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK

REGULATOR PRACY KOT£A

F

oTEMP. KOTLA 42 C
oNAST. KOTLA 60 C

ODCZYT WARTOŒÆ MIERZONEJ

ODCZYT WARTOŒCI ZADANEJ

STOP

PRZYCISK PRACY RÊCZNEJ

LAMPKA SYGNALIZACJI PRACY RÊCZNEJ

W£¥CZENIE/WY£¥CZENIE PODAJNIKA W£¥CZENIE/WY£¥CZENIE DMUCHAWY

ALARM

POMPA CO

POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK

REGULATOR PRACY KOT£A

F

oTEMP. KOTLA 42 C
oNAST. KOTLA 60 C

ODCZYT WARTOŒCI MIERZONEJ

ODCZYT WARTOŒCI ZADANEJ

PRZYCISKI ZMIANY
WARTOŒCI ZADANEJ

KRÓTKIE NACIŒNIECIE 
POWODUJE PRZEJŒCIE 
DO NASTÊPNEGO OKNA

STOP



W nastêpnym oknie wyœwietlane s¹ temperatury dotycz¹ce ciep³ej wody u¿ytkowej. Znaczenie przycisków oraz sposób prezentacji 

temperatury jest nastêpuj¹cy:

ALARM

POMPA CO

POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK

REGULATOR PRACY KOT£A

F

oTEMP.CWU  35 C
oNASTAWA  CWU 60 C

ODCZYT WARTOŒCI MIERZONEJ

ODCZYT WARTOŒCI ZADANEJ

PRZYCISKI ZMIANY
WARTOŒCI ZADANEJ

KRÓTKIE NACIŒNIECIE 
POWODUJE PRZEJŒCIE 
DO NASTÊPNEGO OKNA

STOP

OZakres nastawy CWU wynosi 40 - 70 C. W przypadku wy³¹czenia modu³u CWU na wyœwietlaczu w linii NASTAWA CWU 
Opojawi s i ê  w a r t o œ æ  O F C.

ALARM

POMPA CO

POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK

REGULATOR PRACY KOT£A

F

oTEMP. CWU  35 C
oNASTAWA CWU OF C

STOP

MODU£ CWU WY£¥CZONY

Kolejne naciœniecie przycisku F powoduje wyœwietlenie temperatury mierzonej przez  czujnik temperatury kosza. Rol¹ tego czujnika 

jest kontrola temperatury w okreœlonym miejscu mechanizmu podaj¹cego. Pojawienie siê temperatury wy¿szej od zadanej w tym 

punkcie mo¿e oznaczaæ cofniêcie siê ¿aru z powodu np. Ÿle dobranych parametrów podawania. Reakcjê na stan wy¿szej 

temperatury od TEMP. ZA£ programuje siê  za pomoc¹ parametru CZAS PRZESYP.

ALARM

POMPA CO

POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK

REGULATOR PRACY KOT£A

oTEMP. KOSZA  30 C
oTEMP. ZAL.  70 C

ODCZYT WARTOŒCI MIERZONEJ

ODCZYT WARTOŒCI ZADANEJ

F

PRZYCISKI ZMIANY
WARTOŒCI ZADANEJ

STOP

KRÓTKIE NACIŒNIECIE 
POWODUJE PRZEJŒCIE 
DO NASTÊPNEGO OKNA

O OTEMP. ZA£ mo¿na ustawiæ od 60 C do 80 C (opcja)



Programowe od³¹czenie termostatu kosza w MENU TERMOSTATY spowoduje wyœwietlenie w linii TEMP. ZA£. Wartoœci OF CO

ALARM

POMPA CO

POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK

REGULATOR PRACY KOT£A

F

oTEMP. KOSZA  30 C
oTEMP. ZAL.  OF C

CZUJNIK KOSZA 
WY£¥CZONY PROGRAMOWO

STOP

Zale¿nie od konfiguracji wyjœcia steruj¹cego zaworem trój- lub czterodrogowym,  temperatury na wyjœciu mo¿na nastawiæ w 
O Oszerokim zakresie od 20 C do 90 C. Widok panelu z temperaturami zaworu jest nastêpuj¹cy:

ALARM

POMPA CO

POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK

REGULATOR PRACY KOT£A

oTEMP. ZAWOR 23 C
oNAST. ZAWOR 40 C

ODCZYT WARTOŒCI MIERZONEJ

ODCZYT WARTOŒCI ZADANEJ

PRZYCISKI ZMIANY
WARTOŒCI ZADANEJ

KRÓTKIE NACIŒNIECIE 
POWODUJE PRZEJŒCIE 
DO NASTÊPNEGO OKNAF

STOP

OZawór wy³¹czony programowo w MENU ZAWOR bêdzie sygnalizowany wyœwietlaniem w linii NAST.ZAWOR temperatury OF C jak 

pokazano na rysunku ni¿ej.

ALARM

POMPA CO

POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK

REGULATOR PRACY KOT£A

oTEMP. ZAWOR 23 C
oNAST. ZAWOR OF C

ZAWÓR WY£¥CZONY
PROGRAMOWO

F
STOP

UWAGA

Jeœli zawór pracuje w trybie pogodowym temperatura zadana NAST.ZAWOR nastawiana jest automatycznie i nie mo¿na jej 

zmieniæ przyciskami



UWAGA

ALARM

POMPA CO

POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK

REGULATOR PRACY KOT£A

oTEMP. ZEWN.     0 C

TA WARTOŒÆ MO¯E OZNACZAÆ,
¯E ZEWNÊTRZNY CZUJNIK 
TEMPERATURY NIE JEST
POD£¥CZONY

F
STOP

Kolejne krótkie naciœniêcie przycisku F powoduje przejœcie do podgl¹du temperatury zewnêtrznej i w tym oknie nic siê nie 

programuje, druga linia na wyœwietlaczu jest pusta. Jeœli czujnik temperatury zewnêtrznej nie jest pod³¹czony wyœwietlana jest stale 
Otemperatura 0 C

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e jeœli zawór by³ pod³¹czony i by³ regulowany przed od³¹czeniem programowym, to pozostaje w takiej 

pozycji, w jakiej by³ w chwili od³¹czenia!

Bez wzglêdu na wybrane okno podgl¹du temperatur przyciski pracy rêcznej, T/START, N/STOP s¹ aktywne i zachowuj¹ swoje 

znaczenie.

PODAJNIK

F
STOP



4. KONFIGUARACJA

4.1. KONFIGUROWANIE REGULATORA

Po naciœniêciu i przytrzymaniu przez 5 sekund przycisku F na wyœwietlaczu pojawi siê ekran z wyborem menu , powtórne 

naciœniêcie przycisku F powoduje wyjœcie z trybu programowania. Sposób nawigacji po MENU oraz przyk³ad zmiany parametrów w 

MENU DMUCHAWA pokazuje poni¿szy diagram.

Rys.8. Przyk³adowe poruszanie siê po menu w celu zmiany parametrów 

WERSJA PROGRAMU

MENU TERMOSTATY

MENU ZAWÓR

MENU CWU

MENU PODAJNIK

MENU STANDARD

MENU PE£NE

TAKNIE

MENU DMUCHAWA
TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

N
IE

15

10

TAK

BEZ ZAPAMIÊTANIA WARTOŒCI

NIE

Z ZAPAMIÊTANIEM
WARTOŒCI

F

5s

OBROTY DMUCHAWY

OBR. DMUCH. PODT.

CZAS DMUCH. PODT.

OBR. DM. WZROST 
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4.2. PODZIA£ MENU REGULATORA

W celu u³atwienia obs³ugi regulatora parametry pogrupowano na kilka menu. Niektóre parametry mog¹ byæ nie wyœwietlane w 

zale¿noœci od ustawieñ (np. TRYB PRACY). 

TRYB PRACY

ALGORYTM PRACY

HISTEREZA CO

NASTAWA CO MAX

TEMP.WY£.DM.POD

TEMP.ZAL.POMP.

PODAJNIK ON/OFF

CZAS PRACY POD.

CZAS PAUZY POD.

CZAS.DMUCH.PODT.

KROTN. PODAWANIA

CZAS OCZEKIWANIA

OBROTY DMUCHAWY

OBR.DMUCH.PODT.

CZAS. OD£. POMP. CO

CZAS PRZESYP.

OBR.DM.WZROST

TRYB PRACY CWU [WY£¥CZONY] [ LATO ][ ZIMA ]

WYBIEG POMPY CWU

NAST.CO.WZROSTPRIORYTET CWU

NAST.CO.WZROST

CZAS PRACY CWU

TRYB PRACY ZAWÓR [WY£¥CZONY] [NORMALNY CO] [POGODOWY CO] [POGODOWY POD£.]

AMPLITUDA ZAWÓR

HISTEREZA ZAWÓR

CZAS PAUZY ZAWÓR

CZAS PRACY ZAWÓR NASTAWA -10

NASTAWA 0

NASTAWA +10

CZAS PRACY ZAWÓR

CZAS PAUZY ZAWÓR

HISTEREZA ZAWÓR

HISTEREZA ZAWÓR

CZAS PAUZY ZAWÓR

CZAS PRACY ZAWÓR NASTAWA -10

NASTAWA 0

NASTAWA +10

CZAS PRACY ZAWÓR

CZAS PAUZY ZAWÓR

HISTEREZA ZAWÓR

[NORMALNY POD£.]

TERM.POK.KOT£A

TERM.POK.ZAWÓR

CZUJNIK KOSZA

4.2.1. MENU PE£NE

AMPLITUDA ZAWÓR AMPLITUDA ZAWÓR

AMPLITUDA ZAWÓR



4.2.2. MENU STANDARD

 

OBR. DMUCH. PODT.

CZAS PAUZY POD.

OBROTY DMUCHAWY

CZAS OCZEKIWANIA

KROTN. PODAWANIA

CZAS DMUCH. PODT.

4.2.3. MENU DMUCHAWA

OBR. DM. WZROST

CZAS DMUCH. PODT.

OBR. DMUCH. PODT.

OBROTY DMUCHAWY

4.2.4. MENU PODAJNIK

CZAS PRZESYP.

PODAJNIK ON/OFF

CZAS PAUZY POD.

CZAS OCZEKIWANIA

KROTN. PODAWANIA

4.2.5. MENU CWU

4.2.6. MENU ZAWÓR

TRYB PRACY CWU [WY£¥CZONY] [ LATO ][ ZIMA ]

WYBIEG POMPY CWU

NAST.CO.WZROSTPRIORYTET CWU

NAST.CO.WZROST

CZAS PRACY CWU

TRYB PRACY ZAWÓR [WY£¥CZONY] [NORMALNY CO] [POGODOWY CO] [POGODOWY POD£.]

AMPLITUDA ZAWÓR

HISTEREZA ZAWÓR

CZAS PAUZY ZAWÓR

CZAS PRACY ZAWÓR NASTAWA -10

NASTAWA 0

NASTAWA +10

CZAS PRACY ZAWÓR

CZAS PAUZY ZAWÓR

HISTEREZA ZAWÓR

HISTEREZA ZAWÓR

CZAS PAUZY ZAWÓR

CZAS PRACY ZAWÓR NASTAWA -10

NASTAWA 0

NASTAWA +10

CZAS PRACY ZAWÓR

CZAS PAUZY ZAWÓR

HISTEREZA ZAWÓR

[NORMALNY POD£.]

AMPLITUDA ZAWÓR

AMPLITUDA ZAWÓR

AMPLITUDA ZAWÓR

CZAS PRACY POD.

CZAS PRACY POD.

TERM.POK.KOT£A

TERM.POK.ZAWÓR

CZUJNIK KOSZA

4.2.7. MENU TERMOSTATY
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4.2.8. WERSJA PROGRAMU

PULPIT

REGULATOR

5. OPIS PARAMETRÓW STEROWANIA

5.1.1. TRYB PRACY

Za pomoc¹ tego parametru wybiera siê sposób sterowania dmuchaw¹ wg nastêpuj¹cej zasady:

0 - REG. OBR. W£¥CZ.  - regulacja obrotami dmuchawy - parametry OBROTY DMUCHAWY, OBROTY DMUCH.PODT. , OBR. 

DMUCH. WZROST s¹ aktywne,
1 - REG. OBR. WY£¥CZ. - regulacja dwustanowa (za³¹cz/wy³¹cz) - parametry OBROTY DMUCHAWY, OBROTY DMUCH.PODT. 

OBR. DMUCH. WZROST nie s¹ aktywne i nie s¹ wyœwietlane.
2 - DMUCH. WY£¥CZONA - dmuchawa jest wy³¹czona 

5.1. PARAMETRY STEROWANIA KOT£EM

5.1.2. ALGORYTM

Parametr okreœla dopuszczalne zachowanie temperatury na kotle poprzez wymuszenie stanu regulatora oraz sposób sterowania 

prac¹ pompy obiegowej w wyniku zadzia³ania termostatu pokojowego (TERM.POK.KOT£A = W£¥CZONY) oznaczaj¹ce 

osi¹gniêcie zadanej temperatury w konkretnym pomieszczeniu.

0 - rozwarcie styku termostatu pokojowego kot³a powoduje zmianê sposobu sterowania pompy CO i przejœcie regulatora w stan 

PODTRZYMANIE  -  minimaln¹ temperaturê na kotle okreœla [TEMP.ZA£.POMP - 5]
2 - rozwarcie styku termostatu pokojowego powoduje jedynie zmianê sposobu pracy pompy CO bez wymuszania stanu 

PODTRZYMANIE  -  dzia³anie pompy wg parametrów CZAS PRACY POMPY i CZAS OD£. POMPY CO.

Poni¿sze diagramy pokazuj¹ przyk³adowy przebieg temperatury na kotle oraz pracê pompy CO w zale¿noœci od stanu termostatu 

pokojowego , obrazuj¹c ró¿nice miêdzy dwoma sposobami sterowania.

Rozwarcie styku termostatu pokojowego jest uwzglêdniane przez regulator, jeœli od momentu naciœniêcia przycisku START 

(inicjacja stanu PRACA), co najmniej raz zostanie osi¹gniêta temperatura zadana na kotle (punkt a na wykresie). Dalej skutkuje 

to przejœciem regulatora w stan NADZÓR, a pompa obiegowa po zakoñczeniu wybiegu (odcinek b na wykresie) o czasie CZAS 

PRACY POMPY , bêdzie w³¹czana cyklicznie co CZAS OD£.POMP CO (odcinek c) na CZAS PRACY POMPY. Stan ten 

utrzymuje siê dopóki styki termostatu pokojowego pozostaj¹ rozwarte lub temperatura na kotle spadnie do wartoœci [TEMP. 

ZA£.POMP - 5] (punkt d na wykresie). W tej temperaturze regulator przechodzi do stanu praca i podnosi temperaturê do 

wartoœci TEMP. ZA£.POMP. Dla ALGORYTM=0 znamienne jest równie¿ to, ¿e przy przejœciu ze stanu PODTRZYMANIE do 

stanu PRACA, CZAS PAUZY POD. jest odliczany od pocz¹tku.

ALGORYTM = 0

a - Osi¹gniêcie zadanej temperatury 

b - Wybieg pompy CO czyli wyd³u¿one dzia³anie o wartoœæ parametru CZAS PRACY POMPY po zadzia³aniu termostatu 

pokojowego. Cykliczne za³¹czenia pompy bêd¹ o takim samym czasie trwania.

c - Odstêp miêdzy za³¹czeniami pompy programowany pod CZAS OD£. POMP CO

d - Temperatura na kotle osi¹ga wartoœæ zaprogramowan¹ pod [TEMP.ZA£.POMP - 5]  oznaczon¹ TP-5 - regulator przechodzi w

stan PRACA i podnosi temperaturê do wartoœci TP

TZ - Temperatura zadana kot³a

TP - Temperatura za³¹czenia pompy 

(programowana pod TEMP.ZA£. 

POMP)

o
TP-5 - Temperatura o 5 C ni¿sza od 

zaprogramowanej pod TEMP.ZA£. 

Rys.9. Zachowanie modu³u i przebieg temperatury na kotle dla ALGORYTM=0
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ALGORYTM = 2

Dla tej wartoœci parametru, mimo rozwarcia styku termostatu pokojowego (temperatura osi¹gniêta) regulator utrzymuje na kotle 

sta³¹ temperaturê zadan¹.

Od chwili osi¹gniêcia temperatury zadanej na kotle (punkt a na wykresie) i rozwartym styku termostatu pokojowego  pompa 

obiegowa po zakoñczeniu wybiegu (odcinek b na wykresie) o czasie CZAS PRACY POMPY , bêdzie w³¹czana cyklicznie co 

CZAS OD£.POMP CO (odcinek c) na CZAS PRACY POMPY. Stan ten utrzymuje siê dopóki styki termostatu pokojowego 

pozostaj¹ rozwarte . Ponowne zwarcie styku termostatu powoduje pracê ci¹g³¹ pompy (punkt d na wykresie). Dla 

ALGORYTM=2  przy przejœciu ze stanu PODTRZYMANIE do stanu PRACA, CZAS PAUZY POD. jest odliczany od pocz¹tku. 

Zmiany temperatury na kotle i zachowanie urz¹dzeñ dla ALGORYTM=2 pokazano na poni¿szym rysunku.

TZ - temperatura zadana 
kot³a

TZ-H - Temperatura zadana 
kot³a ni¿sza o 
wartoœæ histerezy

TP - temperatura 
za³¹czenia  pompy 
CO

H - histereza regulacji 
temperatury kot³a

Rys.10. Zmiany temperatury na kotle i zachowanie urz¹dzeñ dla ALGORYTM=2

Opis charakterystycznych punktów wykresu:

a - Osi¹gniêcie zadanej temperatury

b - Wybieg pompy CO czyli wyd³u¿one dzia³anie o wartoœæ parametru CZAS PRACY POMPY po zadzia³aniu termostatu 

pokojowego. Cykliczne za³¹czenia pompy bêd¹ o takim samym czasie trwania.

c - Odstêp miêdzy za³¹czeniami pompy programowany pod CZAS OD£. POMP CO

d - Zwarte styki termostatu wymuszaj¹ ci¹g³¹ pracê pompy 

T
p

o
k

 Z
W

A
R

T
Y

P
O

M
P

A

TZ

TP

TZ-H

5.1.3. HISTEREZA CO

Histereza jest stref¹ nieczu³oœci okreœlaj¹c¹ ró¿nicê temperatur punktu przejœcia regulatora ze stanu NADZÓR do stanu PRACA. Po 

osi¹gniêciu temperatury zadanej kot³a, regulator przechodzi ze stanu PRACA w stan NADZÓR. Po obni¿eniu temperatury punktem 

przejœcia do stanu PRACA nie jest temperatura zadana ale temperatura mniejsza o wartoœæ okreœlon¹ parametrem HISTEREZA. 

Wystêpowanie takiej strefy nieczu³oœci jest konieczne i mo¿e byæ nastawiana w zakresie 1- 5 C. Ustawienie fabryczne to 2 C.O O

5.1.4. NASTAWA CO MAX (maksymalna nastawa temperatury kot³a)

Jest to parametr okreœlaj¹cy mo¿liwoœæ ustawienia maksymalnej temperatury na kotle. Mo¿na go zaprogramowaæ w zakresie 70 - 

90 C. Wartoœci¹ fabryczn¹ jest 85 C. Dzia³anie tego parametru ma nastêpuj¹ce skutki:

- nie mo¿na nastawiæ wy¿szej temperatury na kotle ni¿ NASTAWA CO MAX,

- powy¿ej temperatury [NASTAWA CO MAX+2 C] podajnik i dmuchawa nie s¹  w³¹czane , a pompa CO w³¹cza siê nawet jeœli 

regulator  by³ wczeœniej w stanie STOP.

O O

O

5.1.5. TEMP. WY£. DM.POD (temperatura wy³¹czenia podajnika)dmuchawy i 

Ze wzglêdu na szeroko pojmowan¹ ochronê kot³a i instalacji oraz dobr¹ praktykê przyjêto, ¿e minimaln¹ temperatur¹ kot³a mo¿e byæ 

50 C. Kocio³ z podawaniem automatycznym paliwa jest przygotowany do pracy ci¹g³ej (w przeciwieñstwie do kot³ów z podawaniem 

rêcznym pracuj¹cych w cyklu rozpalanie/wygaszanie) ale mog¹ pojawiæ siê sytuacje, w których sterowanie musi podj¹æ decyzjê o 

O

Tabela 1. Zale¿noœæ miêdzy TEMP.WY£.DM.POD. i  TEMP.ZA£.POMP.

TEMP.WY£.DM.POD. > TEMP.ZA£.POMP - 5 CO

RELACJA

TEMP.WY£.DM.POD. < TEMP.ZA£.POMP - 5 CO

TEMP.WY£.DM.POD. = TEMP.ZA£.POMP - 5 CO

TEMP.ZA£.POMP - 5 CO

TEMPERATURA WY£¥CZENIA

TEMP.WY£.DM.POD.

TEMP.WY£.DM.POD.
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wy³¹czeniu kot³a. Najczêœciej jest to wygaœniêcie kot³a z powodu braku lub zawieszenia paliwa, brak zasilania elektrycznego, Ÿle 

dobrane parametry palenia. Parametr TEMP.WY£.DM.POD. s³u¿y do okreœlenia temperatury przy spadku do której zostaje 

wy³¹czona dmuchawa i podajnik. Oznacza to przyjêcie z du¿ym prawdopodobieñstwem nieskutecznoœci dalszej pracy i podawania 

paliwa. Dostêpny jest zakres 20 - 45 C. W po³¹czeniu z parametrem TEMP. ZA£. POMP ustala siê za jego pomoc¹ temperaturê 

wy³¹czenia kot³a - przejœcie w stan STOP. Zale¿nie od relacji miêdzy nimi temperaturê wy³¹czenia wyznacza siê nastêpuj¹co:

O

5.1.6. TEMP. ZA£. POMP. (temperatura za³¹czenia pomp)

Praca wszystkich pomp, tzn. pompy CO, CWU i pompy ZAWÓR jest mo¿liwa powy¿ej TEMP. ZA£. POMP jednak o dzia³aniu danej 

pompy w okreœlonym momencie decyduj¹ inne ustawienia:
- dla pompy CO - TERM. POK. KOT£A, CZAS OD£. POMPY CO, CZAS PRACY POMPY, TRYB PRACY CWU, PRIORYTET CWU,
- dla pompy CWU- TRYB PRACY CWU, PRIORYTET CWU, CZAS PRACY CWU, WYBIEG POMPY CWU.

OObni¿enie temperatury na kotle do wartoœci o 5 C ni¿szej od TEMP. ZA£. POMP skutkuje wy³¹czeniem pompy CO  i ma równoczeœnie 

wp³yw na temperaturê wy³¹czenia kot³a wg relacji przedstawionych w punkcie 5.5 .

5.1.7. PODAJNIK ON/OFF

Parametr przyjmuje dwie wartoœci :
- W£¥CZONY
- WY£¥CZONY.

Za jego pomoc¹ mo¿na od³¹czyæ programowo podajnik - bez potrzeby fizycznego od³¹czania, ustawiaj¹c wartoœæ WY£¥CZONY, 

spowodujemy, ¿e mechanizm nie bêdzie za³¹czany. Wykorzystuje siê to do palenia na dodatkowym ruszcie z zachowaniem 

pozosta³ych funkcji i mo¿liwoœci sterowania kot³em i instalacj¹.

5.1.8. CZAS PRACY POD. (czas pracy podajnika)

5.1.9. CZAS PAUZY POD. (czas przerwy miêdzy kolejnymi podaniami)

CZAS PAUZY POD. to odstêp miêdzy kolejnymi podaniami paliwa o czasie CZAS PRACY POD. (patrz pkt 5.1.8). £¹cznie oba 

czasy decyduj¹ o intensywnoœci podawania/spalania, a wiêc i poœrednio mocy. Odstêp miêdzy kolejnymi podaniami ma znaczenie 

tylko w zakresie temperatur ni¿szych od zadanej. Interpretacja graficzna czasu pauzy przedstawiona jest na rys.11. 

CZAS PRACY POD. to czas  na jaki zostaje za³¹czony mechanizm podaj¹cy, a wiêc poœrednio okreœlaj¹cy dawkê paliwa. 

Podawanie paliwa do paleniska odbywa siê cyklicznie z odstêpem CZAS PAUZY POD. (patrz pkt 5.1.9) a¿ do osi¹gniêcia 

temperatury zadanej. Interpretacja graficzna cyklu podawania przedstawiona jest na rys.11. 

5.1.10. CZAS DMUCH. PODT.

CZAS DMUCH. PODT. nale¿y odczytywaæ jako czas dzia³ania dmuchawy w podtrzymaniu. Podtrzymanie jest faz¹ palenia po 

osi¹gniêciu temperatury zadanej. Brak odbioru ciep³a lub zmniejszone zapotrzebowanie na ciep³o powoduje, ¿e regulator utrzymuje 

na palenisku ¿ar w stanie gotowoœci , podsycaj¹c go co pewien czas za pomoc¹ w³¹czenia dmuchawy i zasilaj¹c w miarê potrzeb 

przez podanie paliwa. CZAS DMUCH. PODT. powinien byæ tak dobrany aby nie powodowa³ podnoszenia temperatury i 

jednoczeœnie nie wydmuchiwa³ ¿aru z paleniska. Obroty dmuchawy dla tej funkcji wybiera siê parametrem OBR. DMUCH. PODT. 

(patrz pkt 5.1.14). Interpretacjê graficzn¹ przedstawia rys.12.

5.1.11. KROTN. PODAWANIA (praca podajnika w podtrzymaniu)

Zasilanie paleniska w zakresie temperatur wy¿szych od zadanej, polega na cyklicznym w³¹czaniu dmuchawy i  przez podawanie 

paliwa w zaprogramowanych odstêpach czasowych. Jak pokazano na rys.12 w³¹czanie dmuchawy na czas CZAS DMUCH. PODT. 

odbywa siê co CZAS OCZEKIWANIA (patrz pkt.5.1.12), a KROTN. PODAWANIA okreœla, co który cykl ma nast¹piæ podanie paliwa.

a - CZAS.PAUZY.POD
b - CZAS.PRACY.POD
c - temperatura zadana osi¹gniêta
d - wzrost obrotów dmuchawy w czasie 

pracy podajnika jeœli parametr 

OBR.DM.WZROST>0

Rys.11. Interpretacja graficzna czasu pracy i czasu pauzy podajnika.



5.1.12. CZAS OCZEKIWANIA (czas oczekiwania w podtrzymaniu)

Po osi¹gniêciu przez regulator temperatury zadanej nastêpuje odmierzanie czasu okreœlonego jako CZAS OCZEKIWANIA. Po 

up³ywie tego czasu nastêpuje wykonanie parametrów CZAS PRACY POD., CZAS DMUCH. PODT.. W zale¿noœci od ustawienia 

parametru KROTN. PODAWANIA podawanie paliwa odbywa siê w ka¿dym cyklu (KROTN. PODAWANIA = 1) lub rzadziej dla 

KROTN. PODAWANIA wiêkszego od 1. Dla wartoœci KROTN. PODAWANIA = 0 w³¹cza siê tylko dmuchawa w cyklu podtrzymania 

(podawanie nie wystêpuje ). Interpretacja graficzna  przedstawiona zosta³a na rys.12. 

a - CZAS OCZEKIWANIA
b - CZAS DMUCH.PODT.
c - wzrost obrotów dmuchawy na czas pracy 

podajnika jeœli parametr OBR.DM.WZROST>0
d - CZAS PRACY POD.
e - K R O T N . P O D AWA N I A = 2  p o d a w a n i e  

paliwa, co 2 cykl wyznaczony czasem CZAS 
OCZEKIWANIA.Dla wartoœci „0” podawanie 
paliwa nie jest realizowane. 

Rys.12. Interpretacja graficzna sposób dzia³ania podajnika  i dmuchawy.

5.1.13. OBROTY DMUCHAWY

Parametr OBROTY DMUCHAWY decyduje o obrotach dmuchawy w stanie praca. W zale¿noœci od potrzeb ustala siê si³ê 

nadmuchu w zakresie od 0 do 24 jednostek. Przy czym wartoœæ “0” oznacza najmniejsze mo¿liwe obroty jakie mo¿na osi¹gn¹æ w 

zale¿noœci od typu silnika. Jeœli wymagana iloœæ powietrza nie mo¿e byæ osi¹gniêta w ramach tej regulacji to nale¿y zweryfikowaæ 

zastosowan¹ dmuchawê

5.1.14. OBR. DMUCH. PODT. (obroty dmuchawy w podtrzymaniu)

Okreœla z jak¹ si³¹ pracuje dmuchawa w cyklu podtrzymania, wybór prêdkoœci z zakresu od 0 do24 jednostek. 

podajnika  i dmuchawy w zakresie temperatur ni¿szych od zadanej pokazuje rysunek 10. 

Sposób dzia³ania podajnika  i dmuchawy w zakresie 

temperatur wy¿szych od zadanej pokazuje rysunek 12.

Sposób dzia³ania 

Po osi¹gniêciu zadanej temperatury 

cykle w³¹czania dmuchawy i/lub podajnika modeluj¹ inne parametry mianowicie CZAS OCZEKIWANIA, KROTN PODAWANIA, 

OBR.DMUCH.PODT, CZAS DMUCH.PODT, OBR.DM.WZROST. 

5.1.15. CZAS OD£. POMP. CO (czas od³¹czenia pompy)

Jeœli wejœcie termostatu pokojowego zosta³o rozwarte (osi¹gniêta temperatura w pomieszczeniu ) pompa obiegowa pracuje jeszcze 

przez czas zaprogramowany pod CZAS PRACY POMPY (tzw wybieg) nastêpnie pracuje cyklicznie za³¹czaj¹c siê co CZAS OD£. 

POMP CO na CZAS PRACY POMPY. Dla wartoœci parametru CZAS PRACY POMPY=0 pompa obiegowa jest wy³¹czona stale i 

wartoœæ parametru CZAS OD£. POMP CO jest bez znaczenia. Porównaj z opisem parametru ALGORYTM.

5.1.16. CZAS PRZESYP. (czas przesypywania paliwa)

Czas przesypywania, bo tak nale¿y odczytywaæ nazwê tego parametru, definiuje zachowanie regulatora po zadzia³aniu termostatu 

kosza. Pojawienie siê wy¿szej temperatury w koszu lub pobli¿u mechanizmu podaj¹cego mo¿e wywo³aæ nastêpuj¹ce reakcje:

- dla CZAS PRZESYP.=0 zapala siê lampka  ALARM, podajnik wy³¹cza siê, regulator przechodzi w stan STOP,

- dla CZAS PRZESYP.>0 zapala siê lampka ALARM, podajnik pracuje przez czas zaprogramowany pod CZAS PRZESYP., a po 

up³ywie tego czasu wy³¹cza siê i regulator przechodzi w stan STOP. W za³o¿eniu takie dzia³anie ma spowodowaæ wypchniêcie 

pal¹cego siê w sposób niekontrolowany paliwa w kierunku paleniska. Decyzjê o sposobie reakcji na sygna³ CZUJNIK KOSZA 

podejmuje producent kot³a lub u¿ytkownik i ewentualnie ustala wartoœæ CZAS PRZESYP. zale¿nie od mechaniki kot³a.

5.1.17. OBR. DM. WZROST. (wzrost obrotów dmuchawy)

OBR. DM. WZROST to wzrost obrotów dmuchawy w czasie podawania paliwa. Jeœli jakoœæ spalania jest ustawiana za pomoc¹ 

przyrz¹dów (analizator spalin) mo¿e okazaæ siê przydatne podanie dodatkowego powietrza zwi¹zanego z now¹ dawk¹ paliwa. 

Wartoœæ 0 oznacza, ¿e wzrost obrotów dmuchawy w czasie podawania paliwa nie wystêpuje. Interpretacjê graficzn¹ przedstawia 

rys.11 i rys.12.

5.1.18. CZUJNIK KOSZA

Parametr przyjmuje dwie wartoœci:

- W£¥CZONY

- WY£¥CZONY.



Czujnik kosza jest umownie traktowanym pomiarem temperatury w zasobniku paliwa lub okreœlonym, wybranym przez producenta 

kot³a, miejscu mechanizmu podaj¹cego . Jeœli taki nadzór jest zbêdny wartoœæ parametru nale¿y ustawiæ na WY£¥CZONY, a jeœli 

zostanie wybrany W£¥CZONY to reakcjê na przekroczenie temperatury w tym miejscu programuje siê za pomoc¹ parametru CZAS 

PRZESYP. (pkt. 5.1.16).

5.1.19. TERM. POK. KOT£A (termostat pokojowy kot³a)

TERM. POK. KOT£A mo¿e byæ:

- W£¥CZONY

- WY£¥CZONY.

Ustawiaj¹c wartoœæ parametru na W£¥CZONY powodujemy, ¿e regulator w dzia³aniu bierze pod uwagê stan wejœcia termostatu 

pokojowego (J18). Przyjêto nastêpuj¹c¹ konwencjê: jeœli temperatura w otoczeniu termostatu pokojowego jest ni¿sza od zadanej to 

styki termostatu (wejœcie) s¹ zwarte, a temperatura równa lub wy¿sza od zadanej sygnalizowana jest rozwarciem styku (wejœcie 

otwarte). Zachowanie kot³a po osi¹gniêciu zadanej temperatury w pomieszczeniu kontrolowanym przez termostat pokojowy 

programuje siê np. za pomoc¹ parametru ALGORYTM (patrz pkt. 5.1.2). 

5.1.20. TERM. POK. ZAWÓR (termostat pokojowy zaworu)

Termostat pokojowy zaworu wspomaga sterowanie temperatur¹ w pomieszczeniu za pomoc¹ zaworu. W³¹czenie i wy³¹czenie (w 

sensie uwzglêdniania stanu wejœcia w pracy regulatora) realizuje siê przez wybór jednej z dwóch wartoœci:

- W£¥CZONY,

- WY£¥CZONY.

Podobnie jak w przypadku termostatu pokojowego przyjêto zasadê, ¿e osi¹gniêcie temperatury zadanej sygnalizowane jest 

rozwarciem wejœcia, a temperatura ni¿sza od zadanej skutkuje zwarciem wejœcia. Wejœcie do pod³¹czenia termostatu pokojowego 

zaworu ma oznaczenie J19.

5.2. PARAMETRY STEROWANIA MODU£EM CWU

5.2.1. TRYB PRACY CWU

Wybór sposobu przygotowania CWU zwi¹zany jest ze sposobem sterowania pompami. Uwarunkowania dla pracy poszczególnych 

pomp przedstawia poni¿sza tabela:

TRYB PRACY CWU

WY£¥CZONY

ZIMA

LATO

DZIA£ANIE

Pracuje tylko pompa CO - pompa CWU w³¹cza siê tylko w przypadku przekroczenia dopuszczalnej 
Otemperatury na kotle czyli 94 C

W zale¿noœci od ustawienia parametru PRIORYTET CWU pompy CO i CWU dzia³aj¹: 

naprzemiennie (W£¥CZONY) lub równoczeœnie (WY£¥CZONY). Przy w³¹czonym priorytecie 

pompa CO jest od³¹czana na czas przygotowania CWU, a czas od³¹czenia jest kontrolowany 

parametrem CZAS PRACY CWU.

Pracuje tylko pompa CWU - pompa CO w³¹czy siê tylko w przypadku przekroczenia temperatury 
O O85 C, a wy³¹czenie nast¹pi po spadku temperatury do 75 C. W celu ustabilizowania uk³adu, pompa 

CWU mo¿e pracowaæ mimo osi¹gniêcia zadanej temperatury przez czas programowany pod 

WYBIEG POMPY CWU. W tym trybie CZAS PRACY CWU nie ma znaczenia.

Warunkiem koniecznym pracy krórejkolwiek pompy jest osi¹gniêcie przez kocio³ temperatury TEMP.ZA£.POMP.

5.2.2. PRIORYTET CWU

Parametr przyjmuje wartoœci W£¥CZONY lub WY£¥CZONY i ma jedynie znaczenie w przypadku wybrania TRYB PRACY CWU = 

ZIMA. Jeœli PRIORYTET jest W£¥CZONY oznacza to , ¿e w fazie rozpalania najpierw przygotowuje siê ciep³¹ wodê u¿ytkow¹, a w 

pozosta³ych sytuacjach, na czas przygotowania CWU wy³¹czana jest pompa CO. W celu szybszego i skuteczniejszego ³adowania 

zasobnika CWU temperatura kot³a mo¿e zostaæ okresowo podniesiona za pomoc¹ NAST.KOT£A WZROST. PRIORYTET 

WY£¥CZONY powoduje, ¿e pompa CO i CWU pracuj¹ równoczeœnie po przekroczeniu temperatury za³¹czenia pomp. Dla 

zasobników z mniejsz¹ wê¿ownic¹ ten sposób sterowania jest bardziej wskazany.

5.2.3. NAST.KOT£A WZROST

Ten parametr ma za zadanie wspomagaæ przygotowanie ciep³ej wody w sytuacji gdy modu³ CWU pracuje w trybie ZIMA i jest 

w³¹czony priorytet. Na czas przygotowania ciep³ej wody temperatura na kotle zostanie podwy¿szona o wartoœæ parametru 

NAST.KOT£A WZROST wzglêdem temperatury zadanej CWU, a wiêc wg zale¿noœci:



TEMPERATURA ZADANA KOT£A=TEMPERATURA ZADANA CWU+NAST.KOT£A WZROST 

Powinno to zdecydowanie skróciæ czas podgrzewania CWU równie¿ ze wzglêdu na to , ¿e pompa CO zostanie od³¹czona (wg 

przyjêtych wczeœniej za³o¿eñ). Wartoœæ NAST.KOT£A WZROST nie ma znaczenia jeœli:

- modu³ CWU jest wy³¹czony ,

- PRIORYTET CWU jest wy³¹czony,

- Temperatura zadana kot³a jest wy¿sza od temperatury zadanej CWU powiêkszonej o wartoœæ NAST.KOT£A WZROST.

5.2.4. CZAS  PRACY CWU. (czas podgrzewania bojlera - zasobnika)

Rol¹ tego parametru jest nadzór czasowy nad przygotowaniem ciep³ej wody w zasobniku w sytuacji gdy modu³ CWU pracuje w 

trybie ZIMA i jest w³¹czony priorytet , gdy¿ na czas ³adowania CWU od³¹czana jest pompa CO. Jeœli nie udaje siê osi¹gn¹æ 

temperatury zadanej CWU (np. ze wzglêdu na znaczny rozbiór wody), a jej temperatura mieœci siê w zakresie [TEMPERATURA 
OZADANA CWU] a [TEMPERATURA ZADANA CWU- 5 C] to po czasie CZAS PRACY CWU wy³¹cza pompê ³aduj¹c¹ CWU, a 

w³¹cza pompê CO. Nastêpna próba osi¹gniêcia temperatury zadanej w zasobniku zostanie podjêta jeœli jej temperatura spadnie 
Oponi¿ej [TEMPERATURA ZADANA CWU- 5 C]. Ustawienie ma³ej wartoœci parametru CZAS PRACY CWU mo¿e powodowaæ 

niedogrzewanie wody ciep³ej, a zbyt du¿a wartoœæ wych³odzenie obiektu. Jeœli niedogrzewanie ciep³ej wody w zasobniku wystêpuje 

mimo du¿ej wartoœci tego parametru to mo¿e byæ spowodowane konstrukcj¹ zasobnika - nale¿y rozwa¿yæ pracê z wy³¹czonym 

priorytetem. Mo¿na równie¿ ustawiæ wartoœæ tego parametru na “0” i wtedy zostaje wy³¹czony nadzór czasowy , a przygotowanie 

CWU trwa do skutku , nale¿y jednak pamiêtaæ o wy³¹czonej pompie CO. W trybie LATO pompa CO nie jest za³¹czana , a czas w 

którym przygotowana jest ciep³a woda (a wiêc i wartoœæ parametru) jest bez znaczenia - regulator robi to do skutku. 

5.2.5. WYBIEG POMPY CWU

Za pomoc¹ tego parametru programuje siê czas pracy pompy ³aduj¹cej zasobnik CWU po osi¹gniêciu temperatury zadanej. 

Wartoœæ "0" oznacza, ¿e wybieg nie jest wykonywany. Parametr ma znaczenie tylko dla TRYB PRACY CWU=LATO.

Interpretacjê graficzn¹ wszystkich parametrów opisuj¹cych modu³ CWU dla trybu LATO i ZIMA przedstawiaj¹ poni¿sze rysunki:

o5 C

Rys.13. Wykres pracy pompy CO i pompy CWU dla TRYB PRACY CWU=ZIMA i PRIORYTET=W£¥CZONY.

a - temperatura na kotle przewy¿sza o 5 C temperaturê zasobnika CWU  w³¹cza siê pompa CWU

b - temperatura kot³a zadana na czas ³adowania CWU zostaje podniesiona o NAST.CO WZROST ale nie musi byæ osi¹gniêta jeœli 

wczeœniej osi¹gniêta zosta³a temperatura CWU, wy³¹cza siê natychmiast pompa  CWU a w³¹cza siê pompa CO

c - ma³y rozbiór ciep³ej wody powoduje, ¿e temperatura na kotle wraca do TZ, a obni¿enie temperatury  w zasobniku do wartoœci 
OTZC-5 C ponownie w³¹cza pompê CWU wy³¹czaj¹c równoczeœnie  pompê CO

Od - od chwili przekroczenia w zasobniku temperatury TZC-5 C odmierzany jest CZAS PRACY CWU 

jeœli w tym czasie nie zostanie osi¹gniêta temperatura zadana CWU(punkt e na wykresie) regulator wy³¹cza pompê CWU i 
Ow³¹cza pompê CO - ponowne w³¹czenie pompy CWU nast¹pi po obni¿eniu temperatury zasobnika do wartoœci TZC-5 C 

(punkt f na wykresie)

O



W trybie NORMALNY o wartoœci temperatury NAST. ZAWOR decyduje u¿ytkownik, pomiar temperatury zewnêtrznej nie ma 

wp³ywu na pracê zaworu.

W trybie POGODOWY wartoœæ temperatury NAST. ZAWOR obliczana jest automatycznie na podstawie pomiaru temperatury 

zewnêtrznej. U¿ytkownik mo¿e dostosowaæ charakterystykê regulacji zmieniaj¹c wartoœæ parametrów NASTAWA -10,NASTAWA 

0, NASTAWA +10, wartoœci.

TRYB NORMALNY

TRYB POGODOWY

o5 C

Rys.14. Wykres pracy pompy CO i pompy CWU dla TRYB PRACY CWU=LATO.

a - temperatura na kotle przewy¿sza o 5  temperaturê zasobnika CWU  w³¹cza siê pompa CWU

b - temperatura kot³a zadana na czas ³adowania CWU zostaje podniesiona o NAST. CO WZROST ale nie musi byæ osi¹gniêta jeœli 

wczeœniej osi¹gniêta zosta³a temperatura CWU, pompa CWU nie wy³¹cza siê natychmiast lecz wykonuje tzw wybieg przez 

czas WYBIEG POMP. CWU (punkt e na wykresie)  

c - ma³y rozbiór ciep³ej wody powoduje, ¿e temperatura na kotle wraca do TZ, a obni¿enie temperatury w zasobniku do wartoœci 
OTZC-5 C ponownie w³¹cza pompê CWU jeœli nagle pojawi siê du¿y rozbiór wody i mimo podwy¿szenia  temperatury na kotle 

tempera tura nie  mo¿e byæ osi¹gniêta to i tak bêdzie realizowane do skutku bez ograniczeñ czasowych

d - po osi¹gniêciu zadanej temperatury CWU regulator pozostawia w³¹czon¹ pompê  na wykresie przez czas WYBIEG POMP. 
OCWU  jeœli z jakiegoœ powodu temperatura na kotle przekroczy³a by 85 C (punkt f na wykresie) to dzia³anie pompy CWU 

zostanie przed³u¿one, a ponadto regulator w³¹cza pompê CO ze wzgl¹dów bezpieczeñstwa pompa CO pomaga odprowadziæ 
Onadmiar ciep³a z kot³a a jej dzia³anie koñczy siê w temperaturze 75 C. Pompa CWU po wykonaniu wybiegu równie¿ zostaje 

wy³¹czona. 

Odprowadzenie ciep³a z kot³a przez pompê CO bêdzie skuteczne w takiej sytuacji jeœli instalacja grzewcza nie bêdzie odciêta zasuwami!

OC.

5.3. PARAMETRY STEROWANIA ZAWOREM

5.3.1. TRYB PRACY ZAWOR. (tryb pracy zaworu mieszaj¹cego)

- WY£¥CZONY
- TRYB NORMALNY POD£OGOWY
- TRYB POGODOWY POD£OGOWY
- TRYB NORMALNY CO
- TRYB POGODOWY CO



TRYB NORMALNY POD£OGOWY (bez termostatu zaworu)

Tryb NORMALNY POD£. oznacza , ¿e zawór wykorzystuje siê do sterowania obiegiem  typu ogrzewanie pod³ogowe, który musi 

posiadaæ ochronê przed pojawieniem siê na zasilaniu  wy¿szej  temperatury. Brak wspó³pracuj¹cego z regulatorem termostatu 

oznacza , ¿e jedynym kryterium regulacyjnym jest temperatura wyjœciowa zaworu.

a - do tej wartoœci temperatury (TZZ) nastêpuje  okresowe otwieranie zaworu w cyklu : 
c - czas otwierania  (CZAS PRACY ZAWÓR), 
d - czas pomiêdzy kolejnymi fazami otwierania/zamykania (CZAS PAUZY ZAWÓR)

b - od tego punktu czasowego do punktu oznaczonego jako e na wykresie, temperatura przekracza zadan¹ na wyjœciu zaworu 

wiêc nastêpuje zamykanie zaworu w takim samym cyklu jak wczeœniej otwieranie: 
c - czas zamykania (CZAS PRACY ZAWÓR), 
d - czas pomiêdzy kolejnymi fazami otwierania/zamykania (CZAS PAUZY)

f - w tym punkcie temperatura obni¿y³a siê poni¿ej wartoœci TZZ-HZ, a wiêc ponownie zawór jest otwierany a¿ na jego wyjœciu 

pojawi siê temperatura TZZ  (punkt g na wykresie) 

h - gdyby na wyjœciu pojawi³a siê temperatura wy¿sza od zadanej o wartoœæ A (AMPLITUDA) to zawór  bêdzie zamykany stale 

przez czas oznaczony jako i na wykresie czyli do wartoœci mniejszej od  TZZ+A; poni¿ej tego punktu  zamykanie zaworu 

odbywa siê cyklicznie wg parametrów CZAS PRACY ZAWÓR,  CZAS PAUZY ZAWÓR

TZZ - temperatura zadana na wyjœciu zaworu
HZ - histereza zaworu (HISTEREZA ZAWOR)
A - przerost temperatury ponad wartoœæ zadan¹ (AMPLITUDA) 

Rys.15. Praca zaworu w trybie normalnym z  termostatem zaworu

TRYB NORMALNY POD£OGOWY (z termostatem zaworu)

Tryb NORMALNY POD£. oznacza , ¿e zawór wykorzystuje siê do sterowania obiegiem  typu ogrzewanie pod³ogowe , który musi 

posiadaæ ochronê przed pojawieniem siê na zasilaniu  wy¿szej  temperatury. Jeœli z regulatorem wspó³pracuje termostat to przy 

sterowaniu uwzglêdniana jest nie tylko temperatura wyjœciowa zaworu ale równie¿ stan termostatu odzwierciedlaj¹cy osi¹gniêcie 

temperatury ogrzewanego obiektu. 

TZZ - temperatura zadana na wyjœciu zaworu
HZ - histereza zaworu (HISTEREZA ZAWOR)
A - przerost temperatury ponad wartoœæ zadan¹ (AMPLITUDA) 

Rys.16. Praca zaworu w trybie normalnym z  termostatem zaworu



Jeœli regulacja za pomoc¹ zaworu jest wspomagana wspó³prac¹ z termostatem kontroluj¹cym temperaturê ogrzewanego obiektu to 

przyjmuje siê nastêpuj¹ce za³o¿enie: 
- styk termostatu zwarty  temperatura obiektu nie zosta³a osi¹gniêta,
- styk termostatu rozwarty  temperatura obiektu osi¹gniêta.

Dopóki styk termostatu jest zwarty utrzymywanie temperatury TZZ na wyjœciu zaworu odbywa siê jak dla pracy bez termostatu. 

Ró¿nica pojawia siê w punkcie oznaczonym jako j na wykresie kiedy styk termostatu zostaje otwarty co oznacza osi¹gniêcie 

temperatury obiektu  mimo, ¿e temperatura na wyjœciu zaworu jest ni¿sza od TZZ-HZ zawór jest cyklicznie zamykany. Ponowne 

zwarcie styku termostatu pokojowego (punkt k na wykresie) wywo³uje znów otwieranie zaworu a¿ temperatura na wyjœciu zaworu 

osi¹gnie zadan¹ TZZ (punkt g na wykresie).  Gdyby na wyjœciu pojawi³a siê temperatura wy¿sza od zadanej (punkt h na wykresie) o 

wartoœæ A (AMPLITUDA) to zawór bêdzie zamykany stale przez czas oznaczony jako i na wykresie czyli do wartoœci mniejszej od 

TZZ+A mimo ¿e zwarty styk termostatu powinien wymuszaæ otwieranie; poni¿ej tego punktu zamykanie zaworu odbywa siê 

cyklicznie wg parametrów CZAS PRACY  CZAS PAUZY.

TRYB NORMALNY CO (z/bez termostatem zaworu)

Sterowanie zaworu w trybie NORMALNY CO z termostatem zaworu i  w trybie NORMALNY CO bez termostatu zaworu odbywa siê 

analogicznie. Ró¿nica wynika ze specyfiki sterowanego obiektu dla ogrzewania typu pod³ogowego w sytuacji przegrzania kot³a lub 

uszkodzenia czujnika temperatury kot³a , zawór jest zamykany i chroniona jest instalacja, a dla ogrzewania grzejnikowego CO zawór 

w takiej sytuacji jest otwierany i chroniony jest kocio³. 

W najwiêkszym uproszczeniu zasada regulacji dla obu trybów jest identyczna jak opisana powy¿ej dla trybu NORMALNY i 

obowi¹zuj¹ dla nich te same ograniczenia i wskazania, jednak¿e zasadniczo ró¿ni je to ,¿e temperatura zadana na wyjœciu zaworu 

TZZ zmieniana jest dynamicznie w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej (st¹d nazwa). Sposób odwzorowania temperatury 

zewnêtrznej na TZZ opiera siê na tzw. krzywej grzania, któr¹ tworzy u¿ytkownik przypisuj¹c parametrom NASTAWA +10, 

NASTAWA 0, NASTAWA -10 odpowiednie wartoœci temperatur na wyjœciu zaworu. Zakresy nastaw temperatur dla obu trybów 

ujmuje poni¿sza tabela:

POGODOWY POD£. i POGODOWY CO

Tabela 1. Zakresy nastaw temperatur dla trybów POGODOWY POD£. i POGODOWY CO.

POGODOWY POD£.

POGODOWY CO

Nastawa -10 Nastawa 0 Nastawa +10

o20-45 C o20-45 C o20-45 C

o*20-90 C o*20-90 C
o*20-90 C

TRYB
PARAMETR

- Maksymalna wartoœæ tego parametru nie mo¿e przyj¹æ wartoœci wiêkszej ni¿ nastawa kot³a.

Kierunek i sposób odwzorowania pokazano na przyk³adzie punktów c, d, e na rysunek 16. Punkt (c) jest punktem wykresu 

przyk³adowego przebiegu temperatury w danej chwili czasowej. Poniewa¿ punkt (c) znajduje siê w zakresie temperatur mniejszych 
Ood 0 C dlatego w odwzorowaniu bierze udzia³ pó³prosta oparta na punktach NASTAWA 0 i NASTAWA-10. Na tej pó³prostej punkt (d) 

odpowiada temperaturze zewnêtrznej w punkcie (c) (II czêœæ wykresu). Punkt (e) natomiast oznacza temperaturê na wyjœciu 

zaworu pokazan¹ w czêœci III wykresu. Widaæ st¹d , ¿e im wiêksze nachylenie pó³prostej tej czêœci krzywej grzania tym wy¿szej 

temperaturze bêdzie odpowiada³ punkt (e).

Rys.17. Graficzna interpretacja obliczeñ

I - krzywa grzania,

II - p r z y k ³ a d o w y  p r z e b i e g  

t e m p e r a t u r y  z e w n ê t r z n e j  

w danym przedziale czasowym,

III - odwzorowanie przyk³adowej 

temperatury zewnêtrznej na 

temperaturê wyjœciow¹ zaworu.
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ZAKRES PROGRAMOWANIA KRZYWEJ GRZANIA

W punkcie (b) w III czêœci wykresu pokazano ograniczenie temperatury na wyjœciu zaworu przez temperaturê kot³a. Maj¹c jedynie 
Omo¿liwoœæ zaprogramowania temperatury na wyjœciu zaworu odpowiadaj¹c¹ zewnêtrznej temperaturze -10 C (NASTAWA-10), 

O Oodczujemy niedogodnoœæ, ¿e nie programuje siê temperatur dla -15 C czy -20 C, co w pewnych regionach mo¿e byæ koniecznoœci¹. 
O OPrzebieg pó³prostej tej czêœci krzywej grzania jest zdeterminowany wartoœciami wpisanymi dla punktów 0 C (NASTAWA0) i -10 C 
O O(NASTAWA-10). £atwo wiêc sprawdziæ jakiej temperatury wyjœciowej zaworu nale¿y siê spodziewaæ dla -15 C czy -20 C.

Rys.18. Krzywa grzania

Do wyznaczenia temperatury dla -15 C stosuje siê wzór:

T(-15)= 1,5*[T(-10) - T(0)] + T(0)

Oa dla -20 C wzór:

T(-20)=2*[T(-10) - T(0)] + T(0)

gdzie:
OT(-15) - temperatura wyjœciowa zaworu odpowiadaj¹ca zewnêtrznej temperaturze -15 C,
OT(-20) -  temperatura wyjœciowa zaworu odpowiadaj¹ca zewnêtrznej temperaturze -20 C,

T(-10) - wartoœæ temperatury przypisana parametrowi NASTAWA-10,

T(0) - wartoœæ temperatury przypisana parametrowi NASTAWA 0.

Jeœli wyliczona wartoœæ temperatury jest mniejsza od temperatury kot³a to oznacza, ¿e w interesuj¹cym zakresie nie powinno 

wyst¹piæ ograniczenie przedstawione wczeœniej za pomoc¹ punktu (b).
O OOdwracaj¹c to zagadnienie mo¿e zaistnieæ potrzeba zapewnienia okreœlonej temperatury dla -15 C lub -20 C, a wiêc jak¹ 

Owartoœæ przypisaæ parametrowi NASTAWA-10 aby temu sprostaæ. Jeœli mamy okreœlon¹ temperaturê dla -15 C stosuje siê 

wzór:

T(-10) = (2/3)*[T(-15) - T(0)] + T(0),

Oa jeœli dla -20 C to wtedy wzór:

T(-10) = (1/2)*[T(-20) - T(0)] + T(0),

gdzie:

T(-10) - wartoœæ temperatury , która zostanie przypisana parametrowi NASTAWA-10,
OT(-15) - temperatura wyjœciowa zaworu odpowiadaj¹ca zewnêtrznej temperaturze -15 C,
OT(-20) -  temperatura wyjœciowa zaworu odpowiadaj¹ca zewnêtrznej temperaturze -20 C,

T(0) - wartoœæ temperatury przypisana parametrowi NASTAWA 0.

O



CZAS PRACY ZAWOR

CZAS PAUZY ZAWOR

HISTEREZA ZAWOR 

AMPLITUDA ZAWOR 

CZUJNIK KOSZA

TERM.POK.KOT£A

TER.POK.ZAWOR

0-250

0-250

1-5

0-20 

w³¹cz/wy³¹cz

w³¹cz/wy³¹cz

w³¹cz/wy³¹cz

5

20

2

5  

wy³¹cz

wy³¹cz

wy³¹cz

Czas pracy zaworu

Czas pauzy zaworu

Histereza zaworu

Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury  zaworu

Programowe od³¹czenie czujnika kosza

Programowe od³¹czenie termostatu pokojowego

Programowe od³¹czenie termostatu zaworu

s

s

OC
OC

Parametr Zakres J.m Opis

0

2

2

85

35

35

w³¹cz

10

40

10

1

5

5

5

10

0

wy³¹cz

w³¹cz

15

60

0

wy³¹cz

(3)

0 i 2

1-5

70-90

30-50

30-60

w³¹cz/wy³¹cz

5-100

1-255

5-60

0-10

1-240

0-24

0-24

0-240

0-60

3

w³¹cz/wy³¹cz

0-60

0-240

0-5

5

TRYB PRACY DMUCH

ALGORYTM

HISTEREZA

NASTAWA CO MAX 

TEMP.WY£.DM.POD

TEMP.ZA£.POMP

PODAJNIK ON/OFF

CZAS PRACY POD.

CZAS.PAUZA.POD.

CZAS.DMUCH.PODT.

KROTN.PODAWANIA

CZAS OCZEKIWANIA

OBROTY DMUCHAWY

OBR.DMUCH.PODT

CZAS.OD£.POMP.CO

CZAS.PRZESYP

TRYB PRACY CWU

PRIORYTET CWU

CZAS PRACY CWU

WYBIEG POMPY CWU

OBR.DM.WZROST

TRYB PRACY ZAWOR

NASTAWA -10

NASTAWA 0

NASTAWA +10

Tryb pracy

Algorytm pracy

Histereza

Maksymalna nastawiana temperatura kot³a

Temperatura wy³¹czenia dmuchawy i podajnika

Temperatura za³¹czenia pompy co

Programowe od³¹czenie podajnika

Czas pracy podajnika

Czas pauzy podajnika

Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu

Krotnoœæ podawania paliwa w podtrzymaniu

Czas oczekiwania w podtrzymaniu

Obroty dmuchawy w stanie praca

Obroty dmuchawy w podtrzymaniu

Czas od³¹czenia pompy co

Czas przesypywania paliwa

Tryb pracy modu³u ciep³ej wody u¿ytkowej 

Priorytet ciep³ej wody u¿ytkowej nad ogrzewaniem

Czas podgrzewania zasobnika

Wybieg pompy cwu

Wzrost obrotów dmuchawy w trakcie podawania

Tryb pracy zaworu

OC
OC
OC
OC

s

s

s

min

min

min

min

s

5.4. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW REGULATORA ORAZ ICH ZAKRESY

nastawa
u¿ytkownika

nastawa
fabryczna



Tryb pracy CWU

Wskazanie

Nazwa alarmu

Reakcja sterowania

W³¹czane pompy

WY£¥CZONY

0/99 C          >94 C *

CZUJNIK KOT£A

STOP

CO

O O

ZIMA

0/99 C          >94 C *

CZUJNIK KOT£A

STOP

CO+CWU

O O

LATO

0/99 C          >94 C *

CZUJNIK KOT£A

STOP

CO+CWU

O O

Priorytet wy³¹czony

0/99 C          >94 C *

CZUJNIK KOT£A

STOP

CO+CWU

O O

6. OBS£UGA STANÓW ALARMOWYCH

Chc¹c zidentyfikowaæ Ÿród³o alarmu nale¿y nacisn¹æ przycisk STOP. 

Na ekranie wyœwietli siê nastêpuj¹ca zawartoœæ pokazana obok.
ALARM

POMPA CO

POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK

REGULATOR PRACY KOT£A

F

ALARM
TAK NIE

STOP

ALARM

POMPA CO

POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK

REGULATOR PRACY KOT£A

F

CZUJNIK CWU
NIETAK

STOP

ALARM

POMPA CO

POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK

REGULATOR PRACY KOT£A

F

CZUJNIK ZEWN.
NIETAK

STOP

Stany alarmowe sygnalizowane s¹ za pomoc¹ lampki ALARM i wymagaj¹ interwencji u¿ytkownika dla w pe³ni poprawnej pracy 

systemu, choæ nie ka¿da sytuacja powoduje natychmiastowe zatrzymanie pracy kot³a. 

Wyjœcie z menu alarmów odbywa siê poprzez naciskanie przycisku N/STOP. Po usuniêciu Ÿród³a alarmu nale¿y nacisn¹æ przycisk 

START aby przywróciæ stan pracy.

6.1. ZESTAWIENIE KOMUNIKATÓW ALARMOWYCH

W menu mog¹ pojawiæ siê nastêpuj¹ce nazwy alarmów oraz odpowiadaj¹ce im Ÿród³a wystêpowania:

NAZWA ALARMU

CZUJNIK KOT£A 

CZUJNIK CWU

CZUJNIK KOSZA

CZUJNIK ZAWOR

CZUJNIK ZEWN.

POZYCJA

MO¯LIWE �RÓD£O

Uszkodzenie, od³¹czenie czujnika lub przekroczenie dopuszczalnej temperatury

Uszkodzenie, od³¹czenie czujnika lub przekroczenie dopuszczalnej temperatury

Uszkodzenie, od³¹czenie czujnika lub zapalenie paliwa

Uszkodzenie, od³¹czenie czujnika lub przekroczenie dopuszczalnej temperatury

Uszkodzenie lub od³¹czenie czujnika

Uszkodzenie, od³¹czenie czujnika pozycji, zaciêcie mechanizmu podaj¹cego lub Ÿle dobrane 

parametry nadzoru czasowego (dotyczy tylko kot³ów z podajnikiem szufladowym)

Poni¿sze tabele zestawiaj¹ mo¿liwe reakcje regulatora na dan¹ sytuacjê alarmow¹ w zale¿noœci od bie¿¹cej konfiguracj

Uszkodzenie czujnika kot³a lub przekroczenie dopuszczalnej temperatury 

Jeœli przyczyna alarmu (lub alarmów) przed naciœniêciem przycisku 

STOP usta³a, lampka ALARM zostanie zgaszona, a ewentualnie w tej 

sytuacji alarmowej za³¹czone pompy zostan¹ wy³¹czone i regulator 

przechodzi w stan STOP. Przycisk T/START otwiera okno alarmów. 

Widok tego okna pokazano na rysunku po lewej stronie.

Jeœli ALARM by³ spowodowany przez wiêcej ni¿ jedno zdarzenie, po 

naciœniêciu przycisku przewijania na ekranie pojawi siê Ÿród³o kolejnego 

alarmu. Na przyk³ad w sposób pokazany na rysunku.



Zawór w trybie 

NORMAL. POD£.

Zawór w trybie 

POGOD. POD£.

Zawór w trybie 

NORMALNY CO

Zawór w trybie 

POGODOWY CO

kontynuuje pracê **  

pompa  w³¹czona 

kontynuuje pracê **  

pompa  w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

kontynuuje pracê **  

pompa  w³¹czona 

kontynuuje pracê **  

pompa  w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

otwieranie

pompa w³¹czona 

kontynuuje pracê **  

pompa  w³¹czona 

kontynuuje pracê **  

pompa  w³¹czona 

otwieranie

pompa w³¹czona

otwieranie

pompa w³¹czona 

kontynuuje pracê **  

pompa  w³¹czona 

kontynuuje pracê **  

pompa w³¹czona 

otwieranie

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona

* - wskazanie 0 C oznacza zwarcie, a 99 C przerwê w obwodzie lub od³¹czenie czujnika natomiast wskazanie wiêksze od 94 C 

oznaczaj¹ce przegrzanie wywo³uje tak¹ sam¹ reakcjê

** - pomimo uszkodzenia/od³¹czenia czujnika uk³ad prowadzi regulacjê dopóki jest to mo¿liwe i skuteczne, jednak¿e w przypadku 

przegrzania kot³a i tak prowadzi to ostatecznie do zamkniêcia zaworu w celu ochrony instalacji pod³ogowej

O O O

Uszkodzenie czujnika CWU lub przekroczenie dopuszczalnej temperatury 

Uszkodzenie lub od³¹czenie czujnika kosza 

* - wskazanie 0 C oznacza zwarcie, a 99 C przerwê w obwodzie lub od³¹czenie czujnika natomiast wskazanie wiêksze od 94 C 

oznaczaj¹ce przegrzanie wywo³uje tak¹ sam¹ reakcjê

** - regulator kontynuuje pracê, zmienia siê tylko sposób sterowania pompami - uszkodzenie lub od³¹czenie czujnika jest 

interpretowane jako przekroczenie dopuszczalnej temperatury wiêc pompy w³¹czane s¹ asekuracyjnie w celu roz³adowania 

nadmiaru ciep³a,

*** - nie ma wp³ywu na dzia³anie

O O O

Tryb pracy CWU

Wskazanie

Nazwa alarmu

Reakcja sterowania

W³¹czane pompy

Zawór w trybie 

NORMAL. POD£.

Zawór w trybie 

POGOD. POD£.

Zawór w trybie 

NORMALNY CO

Zawór w trybie 

POGODOWY CO

WY£¥CZONY

99 C

CZUJNIK KOSZA

STOP *

CO

kontynuuje pracê   

pompa w³¹czona 

kontynuuje pracê   

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

O

ZIMA

99 C

CZUJNIK KOSZA

STOP *

CO+CWU

kontynuuje pracê   

pompa w³¹czona 

kontynuuje pracê   

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

O

LATO

99 C

CZUJNIK KOSZA

STOP *

CO+CWU

kontynuuje pracê   

pompa w³¹czona 

kontynuuje pracê   

pompa w³¹czona 

otwieranie 

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

O

Priorytet wy³¹czony

99 C

CZUJNIK KOSZA

STOP *

CO+CWU

kontynuuje pracê   

pompa w³¹czona 

kontynuuje pracê   

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

otwieranie

pompa w³¹czona 

O

*     - regulator przechodzi w stan STOP ale realizuje funkcjê CZAS PRZESYP. jeœli jej wartoœæ jest wiêksza od 0

Tryb pracy CWU

Wskazanie

Nazwa alarmu

Reakcja sterowania

W³¹czane pompy

Zawór w trybie 

NORMAL. POD£.

Zawór w trybie 

POGOD. POD£.

Zawór w trybie 

NORMALNY CO

Zawór w trybie 

POGODOWY CO

WY£¥CZONY

0/99 C          >94 C *

BRAK***

BRAK **

- ***

- ***

- ***

- ***

- ***

O O

ZIMA

0/99 C          >94 C *

CZUJNIK CWU

BRAK **

CO+CWU

kontynuuje pracê   

pompa w³¹czona 

kontynuuje pracê   

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

O O

LATO

0/99 C          >94 C *

CZUJNIK CWU

STOP

CO+CWU

kontynuuje pracê   

pompa w³¹czona 

kontynuuje pracê   

pompa w³¹czona 

otwieranie

pompa w³¹czona 

otwieranie

pompa w³¹czona 

O O

Priorytet wy³¹czony

0/99 C          >94 C *

CZUJNIK CWU

BRAK **

CO+CWU

kontynuuje pracê   

pompa w³¹czona 

kontynuuje pracê   

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

otwieranie pompa  

w³¹czona 

O O



Uszkodzenie lub od³¹czenie czujnika zaworu

Tryb pracy CWU

Wskazanie

Nazwa alarmu

Reakcja sterowania

W³¹czane pompy

Zawór w trybie 

NORMAL. POD£.

Zawór w trybie 

POGOD. POD£.

Zawór w trybie 

NORMALNY CO

Zawór w trybie 

POGODOWY CO

WY£¥CZONY

99 C

CZUJNIK ZAWOR

BRAK *

zamykanie  

pompa w³¹czona 

zamykanie  

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

otwieranie 

pompa w³¹czona 

O

ZIMA

99 C

CZUJNIK ZAWOR

BRAK *

zamykanie  

pompa w³¹czona 

zamykanie  

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

O

LATO

99 C

CZUJNIK ZAWOR

BRAK *

zamykanie  

pompa w³¹czona 

zamykanie  

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona 

otwieranie  

pompa w³¹czona

O

Priorytet wy³¹czony

99 C

CZUJNIK ZAWOR

BRAK *

zamykanie  

pompa  w³¹czona 

zamykanie  

pompa  w³¹czona 

otwieranie  

pompa  w³¹czona 

otwieranie  

pompa  w³¹czona

O

* - regulator kontynuuje pracê a reakcja dotyczy tylko zaworów - brak mo¿liwoœci pomiaru temperatury wyjœciowej zaworu 

skutkuje zamykaniem/otwieraniem zaworu zale¿nie od trybu pracy 

Uszkodzenie lub od³¹czenie czujnika temperatury zewnêtrznej  

 
Tryb pracy CWU

Wskazanie

Nazwa alarmu

Reakcja sterowania

W³¹czane pompy

Zawór w trybie 

NORMAL. POD£.

Zawór w trybie 

POGOD. POD£.

Zawór w trybie 

NORMALNY CO

Zawór w trybie 

POGODOWY CO

WY£¥CZONY

0 C

CZUJNIK ZEWN.

BRAK *

- **

Temp. Zewnêtrzna 
O0 C ***

- **

Temp. Zewnêtrzna 
O0 C ***

O

ZIMA
O0 C

CZUJNIK ZEWN.

BRAK *

- **

Temp. Zewnêtrzna 
O0 C ***

- **

OTemp. Zewnêtrzna 0 C 

***

LATO
O0 C

CZUJNIK ZEWN.

BRAK *

- **

Temp. Zewnêtrzna 
O0 C ***

- **

OTemp. Zewnêtrzna 0 C 

***

Priorytet wy³¹czony
O0 C

CZUJNIK ZEWN.

BRAK *

- **

Temp. Zewnêtrzna 
O0 C ***

- **

OTemp. zewnêtrzna 0 C 

***

* - regulator kontynuuje pracê przyjmuj¹c jedynie dla uk³adu sterowania zaworem w trybie pogodowym, ¿e temperatura 
Ozewnêtrzna wynosi 0 C

** - w trybie normalnym czujnik temperatury zewnêtrznej nie jest wykorzystywany przez sterowanie dlatego jego od³¹czenie nie 

wp³ywa na pracê i nie jest sygnalizowane  lampk¹  ALARM

*** - od³¹czenie lub uszkodzenie czujnika temperatury zewnêtrznej w trybie pogodowym jest sygnalizowane lampk¹ ALARM ale 
Onie przerywa pracy zaworu przyjmuj¹c jako odniesienie temperaturê zewnêtrzn¹ 0 C



7. POD£¥CZENIE REGULATORA DO INSTALACJI

7.1. MOCOWANIE CZUJNIKA TEMPERATURY KOT£A

Czujnik temperatury jest integraln¹ czêœci¹ regulatora. Dla w³aœciwego dzia³ania 
regulatora nale¿y odpowiednio zamontowaæ czujnik, aby mierzona temperatura by³a jak 
najbardziej zbli¿ona do rzeczywistej temperatury wody w kotle. Nale¿y zapewniæ jak 
najlepszy kontakt czujnika z wewnêtrzn¹ powierzchni¹ króæca poprzez odpowiedni 
docisk (np. sprê¿yny) oraz zaœlepienie wlotu. Przewód czujnika nale¿y prowadziæ w taki 
sposób, aby nie by³ nara¿ony na przegrzanie. 

UWAGA

Króæców nie nale¿y wype³niaæ olejem, wod¹ ani 
¿adnymi substancjami aktywnymi. Dopuszczalne 
jest jedynie stosowanie past sylikonowych w celu 
poprawienia przewodnoœci cieplnej.

ZAŒLEPKA

(d³awica)

KRÓCIEC

PRZEWÓD

CZUJNIK

DOCISK
(sprê¿yna)

7.2. MOCOWANIE CZUJNIKA TEMPERATURY ZAWORU

UWAGA

Króæców nie nale¿y wype³niaæ olejem, wod¹ ani 
¿adnymi substancjami aktywnymi. Dopuszczalne 
jest jedynie stosowanie past sylikonowych w celu 
poprawienia przewodnoœci cieplnej.

Przedstawione na powy¿szym rysunku sposób mocowania czujnika temperatury zaworu jest jedynie sugerowanym sposobem jego 

monta¿u  jednak¿e sprawdzony w naszej firmie i uznany za najbardziej rzetelny i dostarczaj¹cy najbardziej wiarygodnego 

wskazania temperatury. 

Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ mocowania czujnika w sposób przylgowy nale¿y wtedy  pamiêtaæ, aby czujnik przylega³ jak najwiêksz¹ 

powierzchnia do rury zaworu, powinien byæ równie¿ solidnie zamontowany aby niemo¿liwe by³o jego samodzielne odczepienie siê 

od rury oraz aby  by³ odpowiednio zabezpieczony przez warunkami, które mog³y by spowodowaæ zafa³szowanie jego wskazania. 

Sposób zamocowania czujnika zale¿y od instalatora. To instalator podejmuje decyzjê w jaki sposób zamocuje czujnik w celu 

zapewnienia prawid³owego wskazania temperatury przy zaworze.

TRÓJNIK 3x1/2’

KRÓCIEC MONTA¯OWY

CZUJNIK TEMPERATURY

7.3. MOCOWANIE ZEWNÊTRZNEGO CZUJNIKA TEMPERATURY 

KRÓCIEC MONTA¯OWY

CZUJNIK TEMPERATURY

TRÓJNIK 3X1/2’

Z regulatorem SIGNUM 600 wspó³pracuje zewnêtrzny czujnik temperatury. Aby zapewniæ jak najbardziej wiarygodny pomiar 

temperatury nale¿y spe³niæ kilka warunków podczas jego monta¿u:

- Czujnik nale¿y mocowaæ na zewn¹trz budynku na wysokoœci odpowiadaj¹cej 

po³owie wysokoœci budynku, jednak wysokoœæ ta nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2,5m 

nad ziemi¹,

- Czujnik powinien byæ zamocowany na najzimniejszej œcianie, jest ni¹ zazwyczaj 

œciana pó³nocna,

- Na czujnik temperatury nie mog¹  wp³ywaæ bezpoœrednio promienie s³oneczne, 

Ÿród³a ciep³a i ch³odu oraz przeci¹gi wszystko to mo¿e spowodowaæ b³êdne  

wskazanie temperatury,

2
,5

m

H

1
/2

 H



- Mimo, ¿e obudowa czujnika jest hermetyczna, zaleca siê w celu 

poprawienia jej szczelnoœci zastosowanie silikonowych mas 

uszczelniaj¹cych,

- Czujnika nie wolno montowaæ  nad oknami, drzwiami, wywiewnikami 

powietrza oraz pod balkonami, okapami dachowymi i innymi Ÿród³ami 

ciep³a.

- Przewód czujnika mocujemy do kostki po³¹czeniowej wewn¹trz 

obudowy, przeprowadzaj¹c przewód przez d³awicê kablow¹, 

kolejnoœæ pod³¹czenia przewodów do czujnika jak równie¿ pod³¹czenia 

go w regulatorze jest obojêtne

- Czujnik mocujemy za pomoc¹ 2 otworów monta¿owych, do których 

dostêp uzyskujemy odkrêcaj¹c pokrywê czujnika. 
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7.4.  WIDOK WEWNÊTRZNEGO POD£¥CZENIA URZ¥DZEÑ WEJŒCIA/WYJŒCIA

Rys.19. Widok p³yty g³ównej z kostkami monta¿owymi do pod³¹czenia urz¹dzeñ wejœcia/wyjœcia.

A
B

CZUJNIK KOT£A

CZUJNIK CWU

CZUJNIK KOSZA

CZUJNIK ZAWÓR

CZUJNIK ZEWNÊTRZNY

P
U

L
P

IT

TERMOSTAT POKOJOWY

TERMOSTAT POKOJOWY
ZAWORU

N
L

D
M

U
C

H
A

W
A

P
O

D
A

J
N

IK
P

O
M

P
A

C
W

U
Z

A
S

IL
A

N
IE

P
O

M
P

A
Z

A
W

Ó
R

P
O

M
P

A
K

O
C

IO
£

Z
A

W
Ó

R

W
S

P
Ó

L
N

Y

Z
A

M
Y

K
A

N
IE

O
T

W
IE

R
A

N
IE

J1
2

C
O

J1
3

C
W

U

J1
4

K
O

S
Z

J1
5

Z
E

W
N

J1
7

J1
8

J1
9

Z
A

W

J1
6

D
M

U
C

H
A

W
A

P
O

M
P

A
 C

O
PO

M
PA

 C
W

U
Z

A
W

Ó
R

P
O

M
P

A
Z

A
W

Ó
R

P
O

D
A

J
N

IK
S

IE
Æ


