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MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY - FUEGO
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, wszystko to
pozwala na elastyczne dostosowanie do potrzeb u¿ytkownika. Regulator charakteryzuje siê solidnym

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.

i dok³adnym wykonaniem, posiada wrêcz intuicyjn¹ obs³ugê i zadowoli nawet najbardziej

ZAŒLEPKA
(d³awica)

KRÓCIEC
PRZEWÓD
CZUJNIK

DOCISK
(sprê¿yna)

wymagaj¹cego u¿ytkownika. Dodatkowym atutem przemawiaj¹cym na korzyœæ naszego regulatora
jest mo¿liwoœæ pod³¹czania wiêcej ni¿ jednego modu³u/panelu steruj¹cego (wybrane modele), 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*.
(*OPCJA)
UWAGA

UWAGA

Króæców nie nale¿y wype³niaæ olejem, wod¹ ani
¿adnymi substancjami aktywnymi. Dopuszczalne
jest jedynie stosowanie past termoprzewodz¹cych
w celu poprawienia przewodnoœci cieplnej.

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

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
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.

UWAGA
Producent regulatora zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i zasadzie
dzia³ania regulatora bez ka¿dorazowej modyfikacji treœci instrukcji.
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6. OBS£UGA STANÓW ALARMOWYCH
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.
REGULATOR PRACY KOT£A
ALARM
POMPA CO
POMPA CWU
DMUCHAWA

Chc¹c zidentyfikowaæ Ÿród³o alarmu nale¿y nacisn¹æ przycisk
STOP. Na ekranie wyœwietli siê nastêpuj¹ca zawartoœæ
pokazana obok.

PODAJNIK

STOP

F

REGULATOR PRACY KOT£A
ALARM
POMPA CO
POMPA CWU
DMUCHAWA
PODAJNIK

STOP

F

REGULATOR PRACY KOT£A
ALARM
POMPA CO

CZUJNIK KOSZA

POMPA CWU

TAK

DMUCHAWA
PODAJNIK

STOP

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.

F

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW REGULATORA ORAZ ICH ZAKRESY
Nazwa parametru

Zakres

TYP DMUCHAWY

3

ALGORYTM

0,2

HISTEREZA

1-5

NASTAWA CO MAX

J.m.

Nastawa

Opis

0

Algorytm pracy

O

2

Histereza regulacji temperatury kot³a

70 - 90

O

85

Nastawa kot³a maksymalna

TEMP. WY£. DM.POD.

30 - 45

O

35

Temperatura wy³¹czenia dmuchawy i podajnika

TEMP. ZA£. POMP

30 - 60

O

35

Temperatura za³¹czenia pomp

PODAJNIK ON/OFF

W³./Wy³.

W£¥CZONY

Programowe od³¹czenie podajnika

CZAS PRACY POD.

5 - 100

s

10

Czas pracy podajnika

CZAS PAUZY POD.

1 - 255

s

40

Czas pauzy podajnika

CZAS DMUCH.PODT.

5 - 60

s

10

Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu

KROTN.PODAWANIA

0 - 10

2

Krotnoœæ podawania paliwa w podtrzymaniu

CZAS OCZEKIWANIA

1 - 240

15

Czas oczekiwania w podtrzymaniu

OBROTY DMUCHAWY

0 - 24

0-5

Obroty dmuchawy w stanie praca Obroty

OBR. DMUCH. PODT.

0 - 24

5

dmuchawy w podtrzymaniu

CZAS OD£. POMP CO

0 - 240

min

10

Czas od³¹czenia pompy co

CZAS PRZESYP.

0 - 60

min

0

Czas przesypywania po zadz. czujnika kosza

OBR. DM. WZROST

0-5

0

Wzrost obrotów dmuchawy w podawaniu

CZUJNIK KOSZA

W³./Wy³.

WY£¥CZONY

Programowe od³¹czenie czujnika kosza

TERM.POK.KOT£A

W³./Wy³.

WY£¥CZONY

Programowe od³¹czenie termost. pokojowego

Typ dmuchawy
C
C
C
C

min

- 1 - WPA 07/ 2 - WPA 06/ 3 - WPA 145

WARUNKI PRACY REGULATORA
O

C

Temperatura otoczenia

5 - 40

Napiêcie zasilaj¹ce

230

V AC

dla 230

V AC

Obci¹¿alnoœæ wyjœæ

Wyjœcie z menu alarmów odbywa siê poprzez naciskanie przycisku N/STOP. Po usuniêciu Ÿród³a
alarmu nale¿y nacisn¹æ przycisk START aby przywróciæ stan pracy.
Maksymalna temperatura pracy czujników

PODAJNIK

3 (3)

A

DMUCHAWA

1 (1)

A

POMPA CO

1 (1)
100

A
O

C

6.1. ZESTAWIENIE KOMUNIKATÓW ALARMOWYCH
W menu mog¹ pojawiæ siê nastêpuj¹ce nazwy alarmów oraz odpowiadaj¹ce im Ÿród³a wystêpowania:
NAZWA ALARMU

MO¯LIWE RÓD£O

CZUJNIK KOT£A

Uszkodzenie, od³¹czenie czujnika lub przekroczenie dopuszczalnej temperatury

CZUJNIK KOSZA

Uszkodzenie, od³¹czenie czujnika lub zapalenie paliwa

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

1. PRZEZNACZENIE REGULATORA
Regulator temperatury przeznaczony jest do sterowania prac¹ kot³a. Regulator posiada 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.

1.1. Pod³¹czenie regulatora w instalacji dla ró¿nych konfiguracji pracy
Regulator 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 z termostatem pokojowego koñcz¹c. Przyk³adowe schematy instalacji,
które mog¹ byæ obs³ugiwane przez regulator, pokazuj¹ kolejne rysunki.
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MENU SERWIS

Rys.1.

AKTYWNE

MENU U¯YTKOWNIKA

AKTYWNE

MENU DMUCHAWA

AKTYWNE

MENU PODAJNIK

WY£¥CZONY

MENU TERMOSTATY

AKTYWNE

WERSJA PROGRAMU

AKTYWNE

Schemat instalacji kot³a nadmuchowego z jednym obiegiem grzewczym
MENU SERWIS

AKTYWNE

4.1.15. 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.

4.1.16. 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,

NW

MENU U¯YTKOWNIKA

AKTYWNE

MENU DMUCHAWA

AKTYWNE

MENU PODAJNIK

AKTYWNE

MENU TERMOSTATY

AKTYWNE

WERSJA PROGRAMU

AKTYWNE

- 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.

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

Rys.2.

Sterowanie kot³em podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym

MENU SERWIS

AKTYWNE

MENU U¯YTKOWNIKA

AKTYWNE

MENU DMUCHAWA

AKTYWNE

MENU PODAJNIK

AKTYWNE

MENU TERMOSTATY

AKTYWNE

WERSJA PROGRAMU

AKTYWNE

Rys.3. Sterowanie kot³em nadmuchowym z jednym obiegiem grzewczym sterowanym termostatem
pokojowym.
4

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.

4.1.18. 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. 4.1.16).

4.1.19. TERM. POK. KOT£A (termostat pokojowy kot³a)
TERM. POK. KOT£A mo¿e byæ:
- W£¥CZONY
- WY£¥CZONY.
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dmuchawy i przez podawanie paliwa w zaprogramowanych odstêpach czasowych. Jak pokazano na
rys.11 w³¹czanie dmuchawy na czas CZAS DMUCH. PODT. odbywa siê co CZAS OCZEKIWANIA
(patrz pkt.4.1.12), a KROTN. PODAWANIA okreœla, co który cykl ma nast¹piæ podanie paliwa.

4.1.12. 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.

MENU SERWIS

AKTYWNE

MENU U¯YTKOWNIKA

AKTYWNE

MENU DMUCHAWA

AKTYWNE

MENU PODAJNIK

AKTYWNE

MENU TERMOSTATY

AKTYWNE

WERSJA PROGRAMU

AKTYWNE

Rys.4. Sterowanie kot³em podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym sterowanym termostatem
pokojowym.
MENU SERWIS

a
b
c
d
e

-

CZAS OCZEKIWANIA
CZAS DMUCH.PODT.
wzrost obrotów dmuchawy na czas pracy podajnika jeœli parametr OBR.DM.WZROST>0
CZAS PRACY POD.
KROTN.PODAWANIA=2 podawanie paliwa, co 2 cykl wyznaczony czasem CZAS OCZEKIWANIA. Dla
wartoœci „0” podawanie paliwa nie jest realizowane.

Rys.11. Interpretacja graficzna sposób dzia³ania podajnika i dmuchawy.

4.1.13. 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.

4.1.14. OBR. DMUCH. PODT. (obroty dmuchawy w podtrzymaniu)
Okreœla z jak¹ si³¹ pracuje dmuchawa w cyklu podtrzymania, wybór prêdkoœci z zakresu od 0 do24
jednostek. Sposób dzia³ania podajnika i dmuchawy w zakresie temperatur ni¿szych od zadanej
pokazuje rysunek 11. 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. Sposób dzia³ania podajnika
i dmuchawy w zakresie temperatur wy¿szych od zadanej pokazuje rysunek 12.
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AKTYWNE

MENU U¯YTKOWNIKA

AKTYWNE

MENU DMUCHAWA

AKTYWNE

MENU PODAJNIK

WY£¥CZONY

MENU TERMOSTATY

AKTYWNE

WERSJA PROGRAMU

AKTYWNE

Rys.5. Sterowanie kot³em podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym sterowanym termostatem
pokojowym, ogrzewaniem pod³ogowym sterowanym zaworem termostatycznym.
MENU SERWIS

AKTYWNE

MENU U¯YTKOWNIKA

AKTYWNE

MENU DMUCHAWA

AKTYWNE

MENU PODAJNIK

WY£¥CZONY

MENU TERMOSTATY

AKTYWNE

WERSJA PROGRAMU

AKTYWNE

Rys.6. Sterowanie kot³em podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym sterowanym termostatem
pokojowym,ogrzewaniem pod³ogowym sterowanym zaworem termostatycznym. Wymiennik
p³ytowy do rozdzia³u uk³adu otwartego i zamkniêtego.
5

2. Panel sterowania
ODCZYT WARTOŒÆ MIERZONEJ

REGULATOR PRACY KOT£A
ALARM

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.

POMPA CO

TEMP. KOT£A
NAST. KOT£A

42oC
60oC

4.1.8. CZAS PRACY POD. (czas pracy podajnika)

POMPA CWU
DMUCHAWA
PODAJNIK
ODCZYT WARTOŒCI ZADANEJ

STOP

W£¥CZENIE/WY£¥CZENIE PODAJNIKA

F
W£¥CZENIE/WY£¥CZENIE DMUCHAWY

LAMPKA SYGNALIZACJI PRACY RÊCZNEJ
PRZYCISK PRACY RÊCZNEJ

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.

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 4.1.9) a¿ do osi¹gniêcia temperatury zadanej. Interpretacja graficzna cyklu
podawania przedstawiona jest na rys.10.

4.1.9. 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.

a
b
c
d

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
temperaturyNAST.KOT£A - ponowne w³¹czenie po spadku temperatury o
wartoœæ histerezy,

-

CZAS.PAUZY.POD
CZAS.PRACY.POD
temperatura zadana osi¹gniêta
wzrost obrotów dmuchawy w czasie
pracy podajnika jeœli parametr
OBR.DM.WZROST>0

Rys.10. Interpretacja graficzna czasu pracy i czasu pauzy podajnika.

4.1.10. CZAS DMUCH. PODT.
POMPA CO

- w³¹cza siê samoczynnie po przekroczenia temperatury TEMP. ZA£. POMP. jeœli
modu³ CWU jest wy³¹czony lub jest w trybie ZIMA.

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.

STOP

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.

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 4.1.14). Interpretacjê graficzn¹
przedstawia rys.11.

4.1.11. KROTN. PODAWANIA (praca podajnika w podtrzymaniu)
Zasilanie paleniska w zakresie temperatur wy¿szych od zadanej, polega na cyklicznym w³¹czaniu
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4.1.4. NASTAWA CO MAX (maksymalna nastawa temperatury kot³a)

ODCZYT WARTOŒÆ MIERZONEJ

REGULATOR PRACY KOT£A
ALARM

Jest to parametr okreœlaj¹cy mo¿liwoœæ ustawienia maksymalnej temperatury na kotle. Mo¿na go
zaprogramowaæ w zakresie 70 - 90OC. Wartoœci¹ fabryczn¹ jest 85OC. 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+2OC] podajnik i dmuchawa nie s¹ w³¹czane , a pompa
CO w³¹cza siê nawet jeœli regulator by³ wczeœniej w stanie STOP.

POMPA CO

TEMP. KOT£A
NAST. KOT£A

42oC
60oC

POMPA CWU
DMUCHAWA
PODAJNIK
ODCZYT WARTOŒCI ZADANEJ

STOP

F

4.1.5. TEMP. WY£. DM.POD (temperatura wy³¹czenia dmuchawy i podajnika)
W£¥CZENIE/WY£¥CZENIE PODAJNIKA

Ze wzglêdu na szeroko pojmowan¹ ochronê kot³a i instalacji oraz dobr¹ praktykê przyjêto, ¿e
O
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 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
O
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:
RELACJA

TEMPERATURA WY£¥CZENIA

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

TEMP.WY£.DM.POD.

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

TEMP.WY£.DM.POD.

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

TEMP.ZA£.POMP - 5OC

W£¥CZENIE/WY£¥CZENIE DMUCHAWY

LAMPKA SYGNALIZACJI PRACY RÊCZNEJ
PRZYCISK PRACY RÊCZNEJ

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

F

Podgl¹d i/lub programowanie temperatury kot³a, dokonuje siê wybieraj¹c odpowiednie
okno za pomoc¹ przycisku F. Zmian mo¿na dokonywaæ bezpoœrednio za pomoc¹
przycisków t
i6
. W stanie podstawowym (po w³¹czeniu regulatora) wyœwietlane jest
okno z temperatur¹ kot³a.
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.

ODCZYT WARTOŒCI MIERZONEJ

REGULATOR PRACY KOT£A

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

ALARM
POMPA CO

4.1.6. TEMP. ZA£. POMP. (temperatura za³¹czenia pomp)
Praca pompy CO 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,
Obni¿enie temperatury na kotle do wartoœci o 5OC ni¿szej od TEMP. ZA£. POMP skutkuje wy³¹czeniem
pompy CO i ma równoczeœnie wp³yw na temperaturê wy³¹czenia kot³a wg relacji przedstawionych w
punkcie 4.1.5 .

4.1.7. PODAJNIK ON/OFF
Parametr przyjmuje dwie wartoœci :
- W£¥CZONY
- WY£¥CZONY.
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PRZYCISKI ZMIANY
WARTOŒCI ZADANEJ

TEMP. KOT£A
NAST. KOT£A

42oC
60oC

POMPA CWU
DMUCHAWA
PODAJNIK
ODCZYT WARTOŒCI ZADANEJ

STOP

F

KRÓTKIE NACIŒNIECIE
POWODUJE PRZEJŒCIE
DO NASTÊPNEGO OKNA

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.

7

ODCZYT WARTOŒCI MIERZONEJ

REGULATOR PRACY KOT£A
ALARM
POMPA CO

TEMP. KOSZA
TEMP. ZA£

30oC
70oC

POMPA CWU
DMUCHAWA
PODAJNIK
ODCZYT WARTOŒCI ZADANEJ

STOP

F

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.

KRÓTKIE NACIŒNIECIE
POWODUJE PRZEJŒCIE
DO NASTÊPNEGO OKNA

TZ

TEMP. ZA£ mo¿na ustawiæ od 60OC do 80OC (opcja). W wersjach ze sta³¹ temperatur¹ wartoœæ progow¹
ustalono na 60OC
Programowe od³¹czenie termostatu kosza w MENU TERMOSTATY spowoduje wyœwietlenie w
linii TEMP. ZA£. Wartoœci OFOC

POMPA

REGULATOR PRACY KOT£A
ALARM
POMPA CO

TEMP. KOSZA
TEMP. ZA£

30oC
OFoC

POMPA CWU
DMUCHAWA
PODAJNIK

STOP

CZUJNIK KOSZA
WY£¥CZONY PROGRAMOWO

F

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

STOP

TP

Tpok
ZWARTY

PRZYCISKI ZMIANY
WARTOŒCI ZADANEJ

TZ-H

F

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.9. 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

ZESTAWIENIE PARAMETROW REGULATORA ORAZ ICH ZAKRESY

4.1.3. HISTEREZA CO
3.1. KONFIGUROWANIE REGULATORA
Po naciœniêciu i przytrzymaniu przez 5 sekund przycisku F na wyœwietlaczu pojawi siê ekran
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.

8

Histereza jest stref¹ nieczu³oœci okreœlaj¹c¹ ró¿nicê temperatur punktu przejœcia regulatora ze stanu
PODTRZYMANIE do stanu PRACA. Po osi¹gniêciu temperatury zadanej kot³a, regulator przechodzi
ze stanu PRACA w stan PODTRZYMANIE. 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- 5OC. Ustawienie fabryczne to 2OC.
13

ALGORYTM = 0
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
PODTRZYMANIE, 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.

WERSJA PROGRAMU

MENU SERWIS
OBR. DM. WZROST

NIE

Z ZAPAMIÊTANIEM
WARTOŒCI

MENU TERMOSTATY

TAK

CZAS DMUCH. PODT.
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NIE

NIE

MENU PODAJNIK

OBR. DMUCH. PODT.

NIE

NIE
TAK

10

BEZ ZAPAMIÊTANIA WARTOŒCI

TAK
MENU DMUCHAWA

MENU U¯YTKOWNIKA
NIE
TAK

OBROTY DMUCHAWY

NIE

5s

F
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£.
POMP

Rys.8. Zachowanie modu³u i przebieg temperatury na kotle dla ALGORYTM=0
a
b

c
d
TP-5

- Osi¹gniêcie zadanej temperatury
- 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.
- Odstêp miêdzy za³¹czeniami pompy programowany pod CZAS OD£. POMP CO
- Temperatura na kotle osi¹ga wartoœæ zaprogramowan¹ pod [TEMP.ZA£.POMP - 5]
oznaczon¹
- Regulator przechodzi wstan PRACA i podnosi temperaturê do wartoœci TP

Rys.7. Przyk³adowe poruszanie siê po menu w celu zmiany parametrów

3.2. 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).

3.2.1. MENU U¯YTKOWNIKA
CZAS PRACY POD.
CZAS PAUZY POD.
OBROTY DMUCHAWY
CZAS OCZEKIWANIA
KROTN. PODAWANIA

ALGORYTM = 2
Dla tej wartoœci parametru, mimo rozwarcia styku termostatu pokojowego (temperatura osi¹gniêta)
regulator utrzymuje na kotle sta³¹ temperaturê zadan¹.
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CZAS DMUCH. PODT.
OBR. DMUCH. PODT.

9

3.2.2. MENU DMUCHAWA
OBROTY DMUCHAWY
OBR. DMUCH. PODT.
CZAS DMUCH. PODT.
OBR. DM. WZROST

CZAS PRZESYP.
OBR. DM.WZROST
CZUJNIK KOSZA
TERM.POK.KOT£A
REGULATOR
PULPIT

TRYB PRACY DM

3.2.3. MENU PODAJNIK
PODAJNIK ON/OFF

3.2.8. WERSJA PROGRAMU
REGULATOR
PULPIT

CZAS PRACY POD.
CZAS PAUZY POD.

4. OPIS PARAMETRÓW STEROWANIA
CZAS OCZEKIWANIA
KROTN. PODAWANIA
CZAS PRZESYP.

3.2.6. MENU TERMOSTATY
CZUJNIK KOSZA
TERM.POK.KOT£A

3.2.7. MENU SERWIS
TRYB PRACY DM.
ALGORYTM PRACY
HISTEREZA CO
NASTAWA CO MAX
TEMP.WY£.DM.POD.

4.1. PARAMETRY STEROWANIA KOT£EM
4.1.1. 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,
OBROTYDMUCH.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

4.1.2. 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.

TEMP.ZA£.POMP
PODAJNIK ON/OFF
CZAS PRACY POD.
CZAS PAUZY POD.
CZAS DMUCH. PODT.

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.

KROTN. PODAWANIA
CZAS OCZEKIWANIA
OBROTY DMUCHAWY

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.

OBR. DMUCH. PODT.
CZAS OD£.POMP.CO
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