
PARADIGMA MES r modul BU rT
L-JiModul kotla izbiornika buforowego BU

Wskaz6wki techniczne

1. Ogdlnie
Modul kotla izbiornika buforoarcgo BU stosuje sig dla
ukfadu grzewczego z zabudoaranym zbiornikem hlioro-
wym lub pzyzabudonaniu
zbiomika DITO lub UNISOL.
Modut BU stosuje sip rd,rrnie2
w ukladach gzarvczych z ko-
ttem jednostopnioarym.
Modul BU okre$la wymagane
temp. kotla dfa ukNadu gne-
wczego na podstawie 2qda-
nej Fmperatury zasilani a a:,arz
temperafurq kotla dla przy'go-
torania cieplej uaody.
Zale2nie od temperatury
czujnika TPO, wartro66 jaka
powinna byd kierowana jest
pzy zastosollraniu kotla
MODULA hzpo6rednio do
automatu ogniorrego a przy
zastosovvaniu kotla jednosto-
pniwvego przetqcaa kontakt
palnika 81. Jednocz*nie za-
Qczona zostaje pompa kotla.
Przy systemach gzewczych
wykorzystujacych zbiornik DffO lub UNISOL, warstvro-
lre iadcnnanie zbiomika stercruvane jestza pomoce
ceujnikorTPO iTPU.

2. Funkcje i nastawy
Modul kotla izbiornika buforowego BU otrzymuje od
modufu ogrzanrania icieplej wody UMLwymaganq
temp€rature kotla dla ogzeumnia i przygotowania CW.

81 on

81 off
TPOTvymagana rotnica $/yrnagana

, przeQczehkolh terp. koth
Ognewanie
Maksymalna vrymEgana warto66 dla ogzewania
wplyaa na okre$lenie temp. kotla pzy ogzenmaniu.
Jeieli temperatura caujnika TPO leiy-poniiej nastawio-
nej y.yqagSnej roilnicy pzeQczeri kotla 4r'ffi, zalqczony
zostajekociol(1):
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- konhkt Bl zostaje zamknigty
- wymagana yvarto8d kotla podana jestdla automatu
ognioarego kotla.

- zaQczona zostaje pompa kotla

Je2eli temp. czujnika TPO pzekracza wymaganq
wartoSt, lastppuje pzeskok m i n i mal nego czasu pracy
koffa $ ffil , kociol zostaje wyQczony ( f):

TH-1407 V2.1 11/t96
6co?ydgt$ roffen emrglc. und Umrx.t$.ctfil. Zmf.nyt ctn. t ltraibno

- konbkt 81 zosilaje oh^rarty
- automat ogniovrry kotla otnymuje warto€d 5" jako
wyma ga nq vr/artq*d kotta

- pompa kotla zostaje wylqczona po 30 sek. pzedtuio-
nym czasie pracy.

Je6li podQczony zoetai czujnik TPU @astosowanie
zbiornika bufororrurvego, zbiomika DITO lub UNISOL),
wy*qcaenie kotle nastgpuje dopiero po praekroczeniu
wymaganej wartoSci TPU.

Przygotowan le cieptej wody
Zalqcaenie kotia dla przygotcnmania ciepbj wody nastg-
puje nie zaleinie od temperatury czujnika TPO, Warto6i
kotta dla pzygotoarania CW podana jast do automatu
ogniowego kotla {pny kotle jednoetopniorym zamyka
kontakt palnika 81) izaQcaona zoshje pompa kotta.
Po ogzaniu cieplej wody, wyfqczona zostaje funkcja
pruyg. CW (konhK palnika otrl€rty) a pompa kotla
wy{qczona zostaje po ok. 30 sek.

7aw6r 3d rogowy zasl tan I a zbiorn I lta bufo rorego:
( Ulfro zbiornik DITO lub UNISOL l
Pzy zbicrniku buforowym z pzeplplowym pftygoto\rra-
niem cieptej wody (DITO lub UNISOL) zawor &drogorvy
ULV PK modulu UML {ognevv. i pzygot. CW} pzejmuje
rolg zaworu 3-drogoruego zasifania zbiomika buforowgo.
Je2eli temperatura czujnika zasilania zbiornika buforo-
wego TPV paekracza wymaganqwario€d dla obszaru
pzygol CW zbiornika DITO lub UNISOL, nastgpuje
pzelqczenie zaw6ru 3-drogorrego na g6rny obszar
zbiornika (obszar pzygot. CW).
PzeQczenie to jest nie zaleinie do tago czy w mome-
ncie pzelqczenia kociol pracuje dla potrzeb przygotowa-
nia cieplej wody lub tei nie.

hru6r Sdrogorruy pourrotu zbiorn. bufur. {UVL pttrrlrrtt
ftylko zbiornik UNISOL]
Porvrst plytowegowymiilnnika ciepla dla pzygst. CW
zbiomika UNISOL paelqczany jest w zale2noSci od tem-
peratury czujnika TPR (powrot zbiornika buforcnileqo)
do Srodkowej lub dolnej czEicizbiomika UN|$OL.- 

'

T.yp qposqb6m zapobi6ga lie zbgdnemu podgzewaniu
dolnej czg6ci zbiornika polvrotem wymiennika ciepla.

a. Systemy g.rzeurc:e-bez kolekora sfonecznego
(bez czujnika TWU).
Zaw6r 3-drooowv ULV PVVWZaw6r 3-drogowyULV PVVW pzetqcza na ddnq
c2956 zbiornika UNISOL pzy temperatuze czuiri
TPR < (2adana temo. CW +-10K - f2x ,.'Et ) 

-czujnika
TPR < (2qdana temp. CW +-101{): t2x rffi }.

SIFA
-ffis3-
ekologhsre
eystemy
grzervuzc

b. Syrtemy gnzrrttcza z kolektorem s&onecznym
(z czujnikem TWU)
Zaw6r 3drogm4y ULV P\f/W przelqcza na doln
gzp$d zbiornika UNISOL je2eli temp. czujnika T
jest mniejsza od temperatury czujnika TWU.

q
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Nastawy:
frffi R6inica przeQczefi kotta
Je2eli temperatura czujnika TPO leZy poniiej wymaga-
n ej. tem p., kotla d f a ogzewa n ia, n astg p uj e zalqczenib
kotla. Wylqczenie kotla nastgpuje wtedt gdy t6mperatu-
ra czujnika TPO (lub czujnika TPU, jeieii podeczony)
lety powytej wymaganej temperatury koffa"

t6mp-.
Fotla :

iffii

-{rffi
temp. aswn9fiffia

: l l F

{ ffi Maksymalna temperatura }rofia
Nastawa ta okreila g6rnq 2qdanq temperaturp ko$a.

d fiid Minimatna temperatura koila
Minimalna temp. kotta lub zbiornika buforowego.
gffi Mtnimatnyczas pracy l(otaa
OkreSla minimalny czas pracy kotla dfa potzeb ogze-
wan|a.

Rodzaje pracy:

HTFunkcja dla kominiaza
Kqqid ora,z pompa kotla zoshjqzaeczone. Wa-
toS6 kotla przyjeta jest jako maksymitna tempera-
tura kotla f, ffi . Pompy ukladdr gaawczych
zostalq zatqczone. Mieszaoze regu lujq tak, aby
temp. kotla (lub_zbiornika buforowego) utzymyna-
fa sig na pcz. ffi"C. Wh/rn celu naleZy ustiwib
pzylqcznik modulu UML w pozycji tf) .
Jeieli temp. c4ujlika TWO jest nizsla od tqdanej
Flmperatury cieptej wody, kociol pracuje dla CW.-
Po 30 min. kociol powraca samoczynnle do pracy
w automaty.ce. Pzed poncn^rnym u2yciem funkcji
kominiazapt!, laleiy na kr6tkiczas ustawiC
przeqczntK roctza1u pracy na$ .

S 
Praca w automatycg zgodnie z nastalnami

ttl\ Ogzewanle wylqczone - zabezpieczenie paed
Uf zamaaaniem aKy,vne.

- lllt Feg.n" regulacja - zasterowanie kontaktu patni-
\*, ka 81 oraz pompy kotla.

{- Test pracy 1:
t Zal4czony zostaje palnik oraz pompa ko$a, zaste-

rowany zostaje zaw6r Sdrogowy pourrcfru zbiorni-
ka buforowego ULV ryVW.

f fest pracy?:
Nie steruje 2adnym wyj6ciem.

Pay ustawieniu rgcanego sterowania modufu BU w sy-
stemie_gzewczym z kotlem MODULA, naleiy rowniei
usbwic paelqcznik kotla w pozycji ,l]$ .

PzeQczniki DtP.
PzeQczniki DIP znajdujqce siq na tylniej stronie modulu
nu pozosralq bez runKcjt.

3, Uruchomienie
- Czujniki i pozostate wyj3cia okablorirrai zgodnie
z zalqczonym schematem elektrycznym
Pzewody czujnikdr i przevr;ody bus ufoiyG w kanale
kablowym oddzielonym od pozoshtych kabli.

-Prz.y zastosorrvaniu czujnika TPV, nale2y go zamonto-
wa6 na ruze bezpo5rednio pzed zaworem 3drogo-
wym ULV PK i dobze zaizolorarad wraz z rurq w celu
u nikniqcia blgdnph pomiar6rr.

- Po podlqczeniu wszyetkoch moduf6w, eprawdzi6
wyjBcia iwejScia:
- CzujnikiTPO iTPU - kontrola na zdalnym sterowaniu
- Czujniki TPV i TPR, pomiar warto3ci opor6w czujni-
k6rrv lub podtqczenie zdalnego sterorania do modulu
BU. Pomiarytemp. odczytujemy przyciskiem ffi :

Symbol Czujnik

m{ 
g6razbiornika buforowego TpO

ffi* d6t zbiornika buforowego TPU

temp. zasilania zbiorn. buf. TPV

temp. powrotu zbiorn. buf. TPR

mt
ffi.

- KontaK palnika i pompa koUa. Ustawid pzelqcznik
modulu na\jjjj - kontaK palnika i pomtra kortla-zostajq
zasterorvane.

- Zaw6r 3-drogony powr6t zbiornika buforowego.
Przetqcznik modulu ustawi0 na-i- - zaw6r Sdrogo-
rrrry ULV P\rtfw przeQcza.

- Nastawa wydajno6ci pompy kot*a
a. Ukftad ze zbiomikiem bufororym:
Wydajno6i pompy usbwiC pzeQcznikiem pompybk,
aby przy maksymalnej wy(ajnoSci kotla, AT ko$a byla
rowna lub wigksza od AT ukladu grzewczego.
b. Uk*ad ze zbiornikiem DITO lub UNISOL:
Wydajno66 pompy ushwid pzeQcznikiem pompyhk,
aby przy maksymalnej wydajno5ci kotla, AT kotla wy-
nosila 20K.

4. Usuwanie zakl6cer{

Przy wystqpieniu zakl6cenia, w pierwszej kolejnoSci
sprawdzid pom iary tem peratu r. a nastgpn ie ustawi€
pzetqcznik rodzaju pracy na {jl i pzeprowadzii kon-
trolg funkcji kotla:

Kociol nie zat4cza siq
- Sprawdzid czy jestzapotzeboranie ciepta dla ko$a.
- Kociol MODULA: spravdziC wyrnagane warto$ci

(patz DTR kotla Mduta),
- kociot jednostopnioary: sprawdzid czy kontakt palnika

81 jest zamknigty,
- jeZel i jest zapotzebowan ie cieph, sprawdzi6 fun kcje
kotla

- pzy braku zapotrzebowania ciepla:
sprawdzic pzefaczniki rodzaj6w pracy, nastawy oraz
temperatury modul6w ukladdru gzeraaczych.

Kociol nie wylqcza fub r,vylqgza za p6ino:
- Uklad ze zbiomikiem buforowym: Spraudzid czujnik
TPU. Kociof wytqcza tylko rvtedy gdy czujnik TPU pze-
kracza wymaga nq wartoSd



Kocioltaktuje (ufr4cza i wyQcza siq)
-Uktad hz zbiornika buforowego i kociol jednostopnioary
- podnie!6 r&nicq pzeQczefi gm i minimalnyczas

-,tlilJ gffiornikiem b,tu,o*v',
Kociol Modula: sprawdzi6 uaewngtznq r62niog preetq-
czefi, powinna wynosid 5K (patz DTR kotfa).

Dida (tr5lb) poniiej przycislru LON firleciciEgle:
Modul nie jest zameldanany. Paycisnqd i przytzymad
pzez ok. 3 sek pzycisk LON,2olta dioda mruga i
ga6nie po ok. 5 sek.

5. \i/Vbudsra izabudowa modulu

zamocowanie

przycisk LON

W}budowa
a. Moduf wymeldowaf (ie2eli ma byd wymieniony),

Za pomocq malego Srubokrgta, nacisnq6 pzycisk
LON na ok 3 sek.. Dioda koloru ioltego mruga przez
ok.5 sek a p62niej €wieciciqle.

b. Wlftczyd rcgulacJg ltotla z pod napfgcla !
c. Za pomocq6rubokrgta, wcisnqd lekko i pzekrgci6

o 1/4 obrotu (pzeciwnie do wskaz6uek zegara)
6ruby zamocornania modufu .

d. Wyciqgnq6 modul.

Zabudowa
a. Wsunqd moduldo pzysiosowanegowtym celu wy-

cipcia kotla lub obudolry Sciennej. Zwroci6 szeg6lnq
uvrage na to aby wtyczka modulu paso*ata dokladnie
z gniazdem plytki regulacj kotla.

b. Podad napigcie dla regulacji kotla.
c. Modul zameldowa6 (pny zabudowie nowego modutu)

Za pomocq maiego 6rubokrgta, nacisnqd pzpisk
LON na ok 3 sek.. Dioda koloru 26ltego mruga przez
ok. 5 sek. a p6fniej ga6nie.

d. Zamocowanie modulu:
Za pomocq6rubokrgta, wcianq6 lekko i preekreci6
o 1/4 obrotu (zgodnie ze wskaz6wkamizegara)
Sruby zamocowania modulu.

6. Dane techniczne

modut zasilania

Napigcie pracy
Pob6r mocy
Rodzaj zabezpieczenia
Temperafura otoczenia
Kontrola
Klasa zabezpieczenia

Modul regulacyjny

Rodzaj zabezpieczenia
Temperatura otoczenia
Kontrola
Pzekainik
(81, ULV PWW)
Pzekatnik elektronicz.
(PK)
Dtugo66 pzerardu
LON-bus pomigdzy
modulami

230V +/- 10% 50 Hz
20 vA
lP40 DrN 40050
0'c ".. 50"c
modul jest CE - konform
il vDE 0631

rP40 DrN 40050
0"c _.. 50"c
modul jest CE - konform
230 V, 6A
24 obciqienie indukc. 50Hz
230 V, 2A 50 tlz

max. 120Om, 3 x 0,35 mm2
(tinka)

Wartosci opor6w czujn ik6w

Temp. Op6r
"C k0hm

Temp. Opor
'C kOhm

Temp. Op6r
"C kOhm

48,5
36,5
27,6
2',1,2
'16,3

12,7
10,0
7,85

-20
-15
-10
-5
0
5
1 0
1 5

6,25
5,00
4,S
3,n
2,66
2,19
1 ,m
1,49

2A
25
30
35
40
45
50
55

1,24
1,04
0,867
0,739
0,627
0,535
0,458
o,s3

60
65
7A
75
80
85
90
95

7, Obja6nienia skr6t6w

Cruinild

TPO g6ra zbiornika buforowego
TPU dotzbiornika buforowego
TPV temp. za3ilania zbiornika buforowego
TPR temp. powrotu zbiornika buforowego

Wlprowadzenia

B1
PK

kontakt palnika (bez potencjalu)
pompa kotla

ULV PWW zaw6r Sdrogowy powrdt zbiornika bufor.

8. Nastawv standardowe
Nastawa Znaczenle WartoSci standardowe

zbiornik buforowy/zbiomik DITO/UNISOL bez zbiornika bufor.
kociolModula kociotjednostopniowy

.g,.lili
iffi
*ffi
gffi

R6inica pzeQcaei kotla
Max. temp. zbiornika buforowego

Min. .temp. zbiornika buforowego

Minimalny czas pracy kotla

5K

85'C

0

0 min

5K

85'C
, t 1

6 min

10K

85"C
*1

6 min
*1 : kociol kondensacyjry 0'C, inne kotty wedug wskazan qrt{r6rcy
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