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Technika regulacyjna   
 
 
Wymianę modułu MES przeprowadzamy następującymi krokami: 
 

1. Wymeldować moduł: 
• Przycisk LON trzymamy wciśnięty ok. 3 sek.. Żółto 

świecąca dioda poniżej przycisku LON zaczyna 
mrugać i po upływie ok. 5 sek. świeci ciągle. 

 
2. Odłączyć regulację z pod napięcia! 
 
3. Moduł wybudować:  
• Zamocowanie wcisnąć lekko przy użyciu śrubokrętu i 

poluzować poprzez wykonanie ¼ obrotu w kierunku 
przeciwnym do wskazówek zegara. 

 
4. Moduł wyciągnąć: 
Przy wykorzystaniu kabłąka do wyjmowania modułów! 
 
 

5. Kontrola przełączników DIP nowego modułu:  
• Znajdują się one na dolnej stronie modułu. Pozycja przełączników DIP nowego modułu musi być zgodna 

z pozycją przełączników DIP starego modułu. 
 
6. Zabudować nowy moduł:  
• Włożyć moduł do wycięcia pola obsługi kotła, obudowy naściennej, stacji solar lub grupy obiegu 

grzewczego.  
• Należy przy tym zwrócić uwagę, żeby styki znajdukące się na tylnej ściance modułu zaskoczyły w 

gnieździe płytki regulacji. 
 
7. Podać napięcie do regulacji 
 
8. Zameldować moduł: 
• Przycisk LON trzymamy wciśnięty ok. 3 sek.. Żółto świecąca dioda poniżej przycisku LON zaczyna 

mrugać i po upływie ok. 5 sek. przestaje świecić. 
• Jeżeli po użyciu przycisku LON żółta dioda nie świeci, to moduł nie został prawidłowo włożony, styki 

tylnej ścianki modułu nie zaskoczyły w płytce. Moduł musi zostać wyciągnięty i ponownie prawidłowo 
włożony, przy czym nie należy zapomnieć o odłączeniu napięcia! 

 
9. Moduł zamocować: 
• Zamocowanie wcisnąć lekko przy użyciu śrubokrętu i przekręcić o ¼ obrotu zgodnie ze wskazówkami 

zegara.  
 
10. Wymiana modułu UML z analogową powierzchnią obsługi: 
• Kontrola przełączników DIP na zdalnym sterowaniu.  
• Zdalne sterowanie może posiadać tylko dwa przełączniki DIP, obydwa przełączniki DIP muszą zostać 

ustawione na OFF. 
Zdalne sterowanie bez przełączników DIP lub z 4 przełącznikami DIP musi zostać wymienione!  
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