
Moduł regulacyjny MES 
Moduł kotła i buforu - BBU 

Wskazówki techniczne 

Technika regulacyjna 

1. Ogólnie 
Moduł kotła i buforu BBU 
stosowany jest w połączeniu z 
kotłem Modula lub Pelletti, przy 
systemach grzewczych ze 
zbiornikem buforowym, OPTIMA, 
DITO, TITAN. Dodatkowo moduł 
BBU może sterować kotłem jedno 
lub dwustopniowym. Moduł 
określa powinną temp. kotła na 
podstawie temperatur powinnych 
zasilania i przygotowanoia ciepłej 
wody. Zależnie od temp. TPO 
przy systemach z modulacyjnym 
kotłem Modula lub Pelletti wartość 
powinna przekazywana jest 
bezpośrednio do automatu 
ogniowego. Dodatkowo, zależnie 
od czasu i obciążenia mocy, 
załączane są beznapięciowe 
kontakty palnika B1 i B2. 
Jednocześnie pompa kotła 
sterowana jest z regulacją mocy. 
Przy zastosowaniu zbiornika 
buforowaego sterowane jest  
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warstwowe ładowanie buforu poprzez czujniki buforu TPO i 
TPU. Przy zbiorniku DITO, zależnie od temperatury bufor-
zasilanie (TPV) sterowany jest zawór przełączający, aby 
zależnie od temperatur zasilania ładować do górnego lub 
środkowego obszaru buforu. 
Wskazywane jest także rozpoznane zakłócenie kotla Modula 
Paradigma. 

2. Obsługa 
Obsługa na podstawie menu, za pomocą 6 przycisków: 

Jeden poziom menu głębiej 

Jeden poziom menu wyżej 

Kartkowanie na poziomie menu 

Zmiana wartości 

Wskazanie standardowe 

We wskazaniu standardowym widzimy typ 
modułu (BBU), nastawiony tryb pracy 
(Automatyka) i temperaturę buforu u góry 
(TPO).  

Jeżeli rozpoznane zostanie zakłócenie kotła 
Modula, to w dolnej części menu wyświetlacza 
ukaże się ‘Alarm’. W pod-menu ‘Störcode‘ 
można odczytać kod zakłócenia kotła. 

Wybór menu 

Przyciskiem  przechodzimy do pierwszego 
poziomu menu, do wyboru menu, gdzie 
możemy określić, które pod-menu chcemy 
przywołać. 
W pierwszym pod-menu możesz uaktywnić 
´Kaminfeger`(funkcja kominiarz (patrz 3.)). 

W pod-menu ‘Temp. abfragen‘ można 
odczytać mierzone temperatury (patrz 4.). 

Przyciskiem  przywołujesz następne pod-
menu. 
W tym pod-menu ´Zähler abfragen´(odczyt 
licznika) możesz odczytać liczbę godzin pracy i 
liczbę startów palnika (patrz 5.).   

Przyciskiem  przechodzimy do czwartego 
pod-menu. 
Tutaj w pod-menu ‘Anlagedaten’ (Dane 
systemu), przy uruchomieniu poprzez 
fachowca, nastawiane są specyficzne dla 
systemu parametry, jak różnice przełączeń czy 
ograniczenia temperatur (patrz 6.). 

Przyciskiem  przechodzimy do następnego 
pod-menu. 
Tutaj w pod-menu ‘Kontrollprogramm’, 
możemy sprawdzić podłączone do modułu 
komponenty oraz możemy nastawić tryb pracy 
(Auto(matyka), ręczny, test i Kaminfeger 
(kominiarz)) (patrz 8.). 

Przyciskiem  osiągamy ostatnie pod-menu. 
Jeżeli wystąpiło zakłócenie kotła Modula, to w 
pod-menu ‘Störcode‘ możemy odczytać kod 
zakłócenia. W instrukcji kotła znajduje się 
tabela z kodami zakłóceń i możliwymi 
przyczynami zakłóceń (patrz 10.). 
 

Przywołanie pożądanego pod-menu 
Aby przejść do pożądanego pod-menu, kartkujemy w wyborze 
menu przyciskami  i , aż wybrane zostanie odpowiednie 
pod-menu.  
Przyciskiem  wchodzimy do tego pod-menu. 
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Wybrane jest to pod-menu, w którym w pierwszej 
linii po prawej i po lewej stronie ukażą się czarne 
trójkąty (Np. pod-menu ‘Temp. abfragen’). 
 

Powrót do wyboru menu 

Przyciskiem  wychodzimy z pod-menu do wyboru menu i do 
wskazania standardowego. 
Odbywa się to również automatycznie, jeżeli w przeciągu 15 minut 
nie użyty zostanie żaden przycisk. 

3. Funkcja kominiarz 
Załączenie funkcji kominiarz 

Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu. 
 
 
 
Przyciskiem  wchodzimy do punktu pod-
menu ’Kaminfeger’ (kominiarz). 
 
 
 
 
 
Przyciskiem  ustawiamy ´Ein´ (załącz). 
Po załączeniu funkcji kominiarz załączony 
zostaje kocioł i pompa kotła. Obiegi grzewcze 
regulowane są tak aby temp. kotła utrzymywana 
była na poziomie ok. 60° C. 

Wyłączenie funkcji kominiarz 

Przyciskiem  ustawiamy ´Aus´ (wyłącz). 
 
Po 30 minutach funkcja kominiarz zostaje 
zakończona automatycznie. 

4. Odczyt mierzonych temperatur 

Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu. 
 

Przyciskiem  wybieramy pod-menu ‘Temp. 
abfragen’ (Odczyt temperatur). 
 
 
Przyciskiem  wchodzimy do tego pod-menu.
 
  
 
Jako pierwsza temperatura, ukazuje się  ‘Puffer 
oben TPO’ (mierzona temperatura w górnym 
obszarze buforu czujniku - czujnik TPO). 

 

Odczyt mierzonych temperatur odbywa się w pod-menu ‘Temp. 
abfragen’ (Odczyt temperatur). 

Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu menu, ‘Puffer unten TPU' (temperatura 
w dolnym obszarze buforu – czunik TPU. 
Jeżeli czujnik TPU nie jest podłączony to w 
miejscu wskazania temperatur widzimy ´- - -´ a 
wyłączenie kotła prowadzone jest tylko na 
podstawie czujnika TPO. 

Przyciskiem  kartkujemy do punktu menu, 
‘Puffervorl. TPV' (temperatura bufor-zasilanie – 
czujnik TPV). 
Czujnik TPV wymagany jest jedynie przy 
zbiornikach buforowy z przygotowaniem ciepłej 
wody na zasadzie przepływowej oraz przy 
dużych systemach solar. Jeżeli nie jest on 
podłączony to na wyświetlaczu widzimy ´- - -´ 

 

Przyciskiem  kartkujemy do punktu menu, 
‘Pufferückl. TPR' (temperatura bufor-powrót – 
czujnik TPR). 

Czujnik ten potrzebny jest jedynie przy dużych 
systemach solar. 
 
 
 
Przyciskiem  kartkujemy do ostatniego punktu 
menu, ‘Pufferoben' (Sollwert = Wartość 
powinna). Wskazywana jest temperatura 
powinna buforu a przy przygotowaniu ciepłej 
wody wskazywana jest temperatura powinna 
kotła. 
Minimalna wartość powinna wynosi 5° C  + 
nastawiona różnica przełączeń (zabezpieczenie 
kotła przed zamarzaniem). 
  

Przyciskiem  następuje powrót do wyboru 
menu i wskazania standardowego. 

5. Odczyt liczby godzin pracy 
 i liczby startów palnika 

Odczyt liczby godzin pracy i liczby startów palnika odbywa się w 
pod-menu ‘Zähler abfragen’ (Odczyt licznika). 

Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przejdź do wyboru menu. 
Przyciskiem  wybierz pod-menu ‘Zähler 
abfragen’ (Odczyt licznika). a następnie  
 
 
 
Przyciskiem  wchodzimy do tego pod-menu.
 
 
Jako pierwszy punkt menu ukazuje się 
‘Laufzeit’(Czas pracy kotła lub 1-go stopnia 
palnika (Brenner1 = Palnik1). 
 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do do drugiego 
punktu menu ‘Starts’(Starty kotła lub 1-go 
palnika stopnia (Brenner1 = Palnik1). 
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Przy kotle dwustopniowym, możemy przyciskiem 
 przywołać odczyt czau pracy 2-go stopnia 

palnika (Brenner2 = Palnik2) 
 
a 
 
po ponownym użyciu przycisku  możemy 
przywołać doczyt liczby startów 2-go stopnia 
palnika (Brenner2 = Palnik2).  
 
 
 
Przyciskiem  osiągamy punktu menu ‘Zähler 
löschen’ (Kasowanie licznika (Brenner1 = 
Palnik1)). Jeżeli przyciskiem   ustawimy tutaj 
‘Ja’ (Tak) to skasowana zostaje liczba godzin 
pracy i liczba startów kotła lub przy palniku 
dwustopniowym skasowana zostaje liczba 
godzin pracy i liczba startów 1-go stopnia 
palnika. 
Przy kotle dwustopniowym, przyciskiem  
przechodzimy do punktu menu ‘Zähler löschen’ 
(Kasowanie licznika (Brenner2 = Palnik2)). Jeżeli 
przyciskiem   ustawimy tutaj ‘Ja’ (Tak) to 
skasowana zostaje liczba godzin pracy i liczba 
startów 2-go stopnia palnika. 
 
 
Przyciskiem  następuje powrót do wyboru 
menu i wskazania standardowego. 
 

B1 załącz 

B1 wyłącz 

Wartość powinna 
– różnica przełączeń 

Wartość 
powinna 

6. Funkcje i nastawy 
6.1. Tryb ogrzewania 

Wartość powinna dla zbiornika buforowego i przez to dla kotła 
oblicza się przy trybie ogrzewania z maksimum powinnych 
temperatur zasilania obiegów grzewczych. 

Załączenie kotła 
Jeżeli temp. czujnika TPO (temp. bufor góra lub czujnik kotła) leży 
poniżej wartości powinnej dla zbiornika buforowego o więcej niż 
nastawiona różnica przełączeń (TPO < wartość powinna – różnica 
przełączeń) to załączany zostaje kocioł (1): 
- wolny od potencjału kontakt B1 zamyka, 
- wartość powinna podawana jest dalej do automatu ogniowego 

kotła Modula lub kotła Pelletti 
- pompa kotła zaczyna pracować 

Załączenie 2-go stopnia palnika (tylko przy kotle 
dwustopniowym) 
Jeżeli temp. czujnika TPO leży poniżej wartości powinnej o więcej 
niż podwójna różnica przełączeń (TPO < wartość powinna – 2 x 
różnica przełączeń) to przy kotle dwustopniowym załączany 
zostaje 2-gi stopień palnika, jeżeli 
- nastawna zwłoka załączenia upłynęła i 
- temperatura zewnętrzna leży poniżej nastawnej zewnętrznej 

temperatury wyłączenia 2-go stopnia palnika. 
 
Wyłączenie 2-go stopnia palnika (tylko przy kotle 
dwustopniowym) 
Jeżeli temp. czujnika TPO leży poniżej wartości powinnej o mniej 
niż różnica przełączeń (TPO < wartość powinna – różnica 
przełączeń) to przy kotle dwustopniowym 2-gi stopień palnika 
zostaje wyłączony. 
 
Wyłączenie 1-go stopnia palnika 
Jeżeli temperatura czujnika TPO i czujnika TPU (jeżeli jest 
podłączony) leży powyżej wartości powinnej, to w przypadku 
upływu nastawnego minimalnego czasu pracy, kocioł zostaje 
wyłączony (2): 
- wolny od potencjału kontakt B1 otwiera, 
- jako wartość powinna podawana dalej do automatu ogniowego 

kotła Modula lub kotła Pelletti jest temperatura 0° C, 
- pompa kotła, po upływie nastawnego przedłużonego czasu 

pracy, zostaje wyłączona. 
 
 
6.2. Przygotowanie ciepłej wody 

Przełącznikiem DIP 2 możemy nastawić, czy przy przygotowaniu 
ciepłej wody czujnik TPO ma być uwzględniany: 
- DIP 2 = OFF 

- Kocioł przy przygotowaniu ciepłej wody, zależnie od 
temperatur czujnika TPO, załącza natychmiast. 

- Nastawiamy przy 
- systemach bez zbiornika buforowego, 
- systemach ze zbiornikiem buforowym, gdy przygotowanie 

ciepłej wody odbywa się za pomocą zaworu 
przełączającego bezpośrednio kotłem, 

- przy zbiornikach „świeżej wody” (OPTIMA, DITO) lub 
zbiornika kombi (TITAN), 

- dużych systemach solar, gdy ciepło kotła dla 
przygotowania ciepłej wody powinno być magazynowane w 
obszarze gotowości zbiornika buforowego 

 
 
- DIP 2 = ON 

- Kocioł przy przygotowaniu ciepłej wody, załącza się dopiero 
wtedy, gdy temperatura czujnika TPO spada poniżej wartości 
powinnej kotła dla przygotowania ciepłej wody. 

- Nastawiamy przy 
- przygotowanie ciepłej wody odbywa się pompą ładowania 

ze zbiornika buforowego, 
- dużych systemach solar, gdy ciepło kotła dla 

przygotowania ciepłej wody nie powinno być 
magazynowane w obszarze gotowości zbiornika 
buforowego (tutaj również musimy nastawić DIP 4 = ON). 
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Załączenie kotła: 
- wolny od potencjału kontakt B1 zamyka, 
- przy kotle dwustopniowym możemy nastawić, czy przy 

przygotowaniu ciepłej wody ma być załączony również 2-gi 
stopień palnika, 

- wartość powinna dla przygotowania ciepłej wody podawana dalej 
do automatu ogniowego kotła Modula lub kotła Pelletti 

- pompa kotła zaczyna pracować 
 
Po zakończeniu przygotowania ciepłej wody (patrz wskazówki 
techniczne modułu obiegu grzewczego i przygotowania ciepłej 
wody UML) wyłączony zostaje kocioł dla przygotowania ciepłej 
wody a po upływie nastawnego przedłużonego czasu pracy 
przestaje pracować pompa kotła i zawór przełączający. 
 
 
 
6.3. Zawór przełączający bufor-zasilanie (ULV PK) 

Przy zbiorniku DITO i dużych systemach solar, zawór 
przełączający ULV PK modułu obiegu grzewczego i 
przygotowania ciepłej wody UML, przełączany jest do góry do 
obszaru przygotowania ciepłej wody dopiero wtedy, gdy 
temperatura czujnika bufor-zasilanie (TPV) osiąga wartość 
powinną dla obszaru przygotowania ciepłej wody ( = nastawiona 
temperatura powinna ciepłej wody + 10 K). Przełączenie to 
odbywa się niezależnie od tego czy właśnie odbywa się 
przygotowanie ciepłej wody poprzez kocioł. 
 
Odstępstwo od tego, przełącznik DIP 4 ustawiony jest na ON 
(przy dużych systemach solar bez magazynowania ciepła kotła w 
obszarze gotowości przygotowania ciepłej wody w zbiorniku 
buforowym), zawór przełączający ULV PK załączonany jest wtedy 
gdy temperatura czujnika TPV: 
- TPV < wartość powinna kotła, ULV PK załącz., tzn. ciepło 

pobierane jest z górnego obszaru zbiornika buforowego 
- TPV > wartość powinna kotła, ULV PK wyłącz., tzn. ciepło 

pobierane jest ze środkowego obszaru zbiornika buforowego 
 
Przez to zmagazynowana w zbiorniku buforowym energia może 
być lepiej wykorzystana. Niższe temperatury w środkowym 
obszarze zbiornika buforowego mogą być wykorzystane np. dla 
ogrzewania ściennego czy podłowego, wyższe temperatury w 
górnym obszarze zbiornika buforowwego mogą być wykorzystane 
np. dla potrzeb przygotowania ciepłej wody. 
 
 
 
6.4. Zawór przełączający bufor-powrót (ULV PR) 

Przy dużych systemach solar istnieje możliwość kierowania 
powrotu przygotowania ciepłej wody do środkowego lub dolnego 
obszaru zbiornika buforowego zależnie od temperatur czujnika 
TPR. 
Przy dużym systemie solar, zawór przełączający przełącza tak 
długo jak długo temperatura czujnika TPR leży poniżej 
temperatury czujnika TPG modułu ciepłej wody. 

6.5. Nastawy

Nastawy parametrów dla układu grzewczego znajdują się w pod-
menu ‘Anlagedaten’. (Wartości standardowe patrz 12.). 

Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu. 
Przyciskiem  wybieramy pod-menu 
‘Anlagedaten’ (Dane systemu). 
 
Przyciskiem  wchodzimy do pod-menu 
‘Anlagedaten’. 

Różnica przełączeń i ograniczenie temperatury 

Wartość powinna 
kotła

Temp. bufor. MAX

Temp. bufor. MIN

Różnica 
przełączeń 

Temperatura zewnętrzna

W pierwszym punkcie pod-menu ‘Puffertemp. 
MAX’ (Max. temp. buforu) ustawiamy 
maksymalną temperaturę buforu względnie kotła. 

Nastawa ogranicza górną wartość powinną kotła.  
Jeżeli temperatura czujnika TPO przekracza nastawioną 
maksymalną temperaturę buforu to kocioł zostaje wyłączony, 
pompa kotła pracuje i obiegi grzewcze odprowadzają ciepło. 
Do tego załączona zostaje pompa obiegu grzewczego PHK a 
mieszacz reguluje do maksymalnej nastawionej temperatury 
zasilania. 

Dlatego, przy zbiornikach buforowych względnie 
zbiornikach „świeżej wody” DITO lub OPTIMA 
ogrzewanych systemem solar lub kotłem na 
drewno, maksymalna temperatura buforu nie może 
być ustawiana poniżej 90° C.  

Przyciskiem  przechodzimy do następnego 
punktu menu ‘Puffertemp. MIN’ (Min. temp. 
buforu). W czasie pracy ogrzewania, bufor 
względnie kocioł będzie utrzymywany na 
poziomie nastawionej tutaj minimalnej 
temperatury. 
 
Przyciskiem  osiągamy punkt menu ‘Speicher 
OPTIMA’ (Zbiornik POTIMA). 
Przy systemach ze zbiornikiem OPTIMA musi 
być nastawione tutaj ´Ja´ (Tak). 
 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Schaltdiff.’ (Różnica przełączeń). 
Gdy temperatura czujnika TPO znajdzie się 
poniżej wartości powinnej o więcej niż różnica 
przełączeń to kocioł zostaje załączony. 
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Gdy temperatura czujnika TPO znajdzie się poniżej wartości 
powinnej o więcej niż podwójna różnica przełączeń, to przy kotle 
dwustopniowym, po upływie nastawionej zwłoki załączenia, 
załączony zostaje 2-gi stopień palnika jeżeli temperatura 
zewnętrzna leży poniżej nastawionej granicy. 
Gdy temperatura czujnika TPO znajdzie się poniżej wartości 
powinnej o mniej niż różnica przełączeń, to przy kotle 
dwustopniowym wyłączony zostaje 2-gi stopień palnika. 
Gdy temperatura czujnika TPO znajdzie się powyżej wartości 
powinnej to wyłączony zostaje kocioł (po upływie nastawionego 
minimalnego czasu pracy). 

Minimalny czas pracy kotła 

Przyciskiem  przechodzimy do następnego 
punktu menu ‘Laufzeit MIN’ (Minimalny czas 
pracy). W trybie pracy kocioł wyłączony zostaje 
dopiero po upływie nastawionego tutaj 
minimalnego czasu pracy.  
 
 
Przyciskiem  osiągamy punkt menu ‘Abschalt 
TA’ (Wyłączenie temp. zewnętrzna (Brenner1 = 
Palnik1)). 
Jeżeli temperatura zewnętrzna przekracza 
nastawioną tutaj wartość to kocioł dla ogrzewania 
zostaje zablokowany. 
Tym sposobem możliwa jest praca obiegów 
grzewczych w okresie przejściowym tylko energią 
systemu solar względnie wykorzystanie latem 
nadmiaru energii do ogrzewania basenu. 

Jeżeli kocioł jest dla potrzeb ogrzewania 
zablokowany a energia solar nie wystarcza 
(Temperatura czujnika TPO w zbiorniku jest 
mniejsza niż maksymalna wartość powinna 
ogrzewania), to obiegi grzewcze zostają 
zablokowane. Tym sposobem zapobiega się 
„niepotrzebnej” pracy pomp obiegów grzewczych.  

Załączenie 2-go stopnia palnika 

Przy kotle dwustopniowym, przyciskiem  
przechodzimy do punktu menu ‘Abschalt TA’ 
(Wyłączenie temp. zewnętrzna (Brenner2 = 
Palnik2)). 
2-gi stopień palnika dla potrzeb ogrzewania 
załączany zostaje tylko wtedy, gdy temperatura 
zewnętrzna leży poniżej nastawionej tutaj 
wartości. 
Przyciskiem  osiągamy przy kotle 
dwustopniowym punkt menu ‘Verzögerung’ 
(Zwłoka (Brenner2 = Palnik2)). 
Spełnione są wszystkie kryteria dla 2-go stopnia 
palnika, to załączenie 2-go stopnia palnika dla 
potrzeb ogrzewania następuje dopiero po upływie 
nastawionej tutaj wartości czasu.  
 

Przedłużony czas pracy pompy kotła 

Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Drehzahl PK MIN’ (Minimalne obroty pompy 
kotła).  

Regulacja obrotów pompy kotła 

Obroty pompy kotła, przy niemodulujących kotłach, regulowane są 
w zeżności od czujnika TPO względnie TPV przy zbiorniku DITO, 
tak aby ładować energię do buforu warstwowo możliwie 
temperaturami powinnymi. 
Przy kotłach Modula, poprzez moduł BBU regulowane są oroty 
pompy kotła PK oraz moc kotła zależnie od odchylenia 
temperatury zasilania kotła od wartości powinnej kotła. 
W ten sposób możemy przy zbiorniku „świeżej wody” (OPTIMA 
lub DITO) i przy dużych systemach solar osiągnąć większe ∆T 
kotła (różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem), a tym przy 
przygotowaniu ciepłej wody, zbiornik szybciej podgrzany jest do 
wymaganej temperatury. Pozwala to również na lepsze 
wykorzystanie kotła kondensacyjnego w procesie przygotowania 
ciepłej wody. 
Aby można było korzystać z tej funkci, moduł BBU musi 
komunikować się z automatem ogniowym kotła Modula, tzn. 
w kotle włożony w miejsce 1 (środkowy styk). 

Wskazówka bezpieczeństwa 

Jeżeli w miejscu 1 znajduje się moduł UML, to nie jest 
możliwa regulacja obrotów pompy kotła, nastawę PK MIN 
należy ustawić na 100%. 

Przygotowanie ciepłej wody 2-gim stopniem palnika 

Przyciskiem  kartkujemy przy kotle 
dwustopniowym do punkt menu ‘Warmwas mit’ 
(Ciepła woda z (Brenner2 = Palnik2)). 
Jeżeli przyciskiem  ustawimy ´Ja´ (Tak) to przy 
przygotowaniu ciepłej wody pracuje również 2-gi 
stopień palnika. 

6.6. Powrót od wyboru menu 

Przyciskiem  następuje powrót do wyboru 
menu i wskazania standardowego. 

Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Nachlaufzeit PK’ (Przedłużony czas pracy 
pompy kotła). 
Po wyłączeniu kotła, pompa kotła pracuje nadal i 
zostaje wyłączona dopiero po upływie 
nastawionego tutaj czasu.  
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7. Przełączniki DIP 
Przełączniki DIP znajdują się na dolnej stronie modułu. 
Aby je nastawić, moduł musi zostać wybudowany (patrz 11.). 
 
Przełączniki te mają następujące znaczenie: 
(ON:  przełącznik do dołu w kierunku liczb 
OFF: przełącznik do góry) 

DIP Znaczenie ON OFF 

1 

Liczba stopni palnika Kocioł 
dwustopniowy 

Kocioł 
jednostopniowy lub 
kocioł modulujący 

2 

Uwzględnić czujnik 
TPO przy 
przygotowaniu ciepłej 
wody 

TPO przy 
przygotowaniu 
ciepłej wody 
uwzględnić  

TPO przy 
przygotowaniu 
ciepłej wody nie 
uwzględniać 
(Nastawa 
standardowa) 

3 

Przewyższenie 
wartości powinnej 
kotła przy 
przygotowaniu ciepłej 
wody w zbiornikach 
„świeżej wody” 
(OPTIMA, DITO) i 
dużych systemach 
solar 

10 K 3 K 
(Nastawa 
standardowa) 

4 

Rodzaj dużego 
systemu solar 

Bez 
magazynowania 
ciepła kotła w 
obszarze 
gotowości 
buforu dla 
przygotowania 
ciepłej wody 

Z 
magazynowaniem 
ciepła kotła w 
obszarze 
gotowości buforu 
dla przygotowania 
ciepłej wody 
(Nastawa 
standardowa) 

- Nastawa przełącznika DIP 2: 
- OFF  nastawa standardowa 
- ON    wyjątki patrz 6.2. przygotowanie ciepłej wody 

 
-  Nastawa przełącznika DIP 4: 

- OFF  nastawa standardowa 
- ON    tylko przy dużych systemach solar bez magazynowania 

ciepła kotła w obszarze gotowości buforu dla przygotowania 
ciepłej wody (porównaj THp1177 Duże systemy solar oraz 
schematy hydrauliczne i okablowania dużego systemu solar)   

8. Uruchomienie, nastawa ręczna 
Uruchomienie systemu przeprowadzamy następującymi krokami:  

8.1. Okablowanie czujników, wyjść i linii bus 

Wskazówka bezpieczeństwa 

Przeczytaj dokładnie następujące wskazówki dotyczące 
uruchomienia, zanim przystąpisz do uruchomienia regulacji. 
Przy wszystkich pracach przy podłączeniu regulacji, należy 
wcześniej wyłączyć napięcie! 
Prace na instalacji zasilania napięcia mogą wykonywać 
jedynie fachowcy z odpowiednimi uprawnieniami. Należy 
stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów! 
Kable czujników oraz bus należy ułożyć w kanałach 
oddzielnie od kabli napięciowych! 

8.2. Kontrola czujników i linii bus 

Odczyt mierzonych temperatur patrz 4. Niepodłączone i 
uszkodzone czujniki, przedstawiane są na wyświetlaczu kreskami 
´- - -´. 

8.3. Kontrola wyjść, nastawa trybu pracy 

Kontrola wyjść i nastawa trybu pracy  odbywa się w pod-menu 
‘Kontroll Programm’ (Program kontrolny). 

Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu.  
 
Przyciskiem  wybieramy pod-menu ‘‘Kontroll 
Programm’ (Program kontrolny). 
 
 
 
Przyciskiem  wchodzimy do punktu menu 
‘Betriebsart’ (Tryb pracy). 
 
 
Tutaj przyciskiem  możemy wybrać tryb pracy: 
‘Auto’ (Automatyka), ‘Test’ (Test), ‘Hand’ 
(Ręczny), ‘Aus’ (Wyłączony), ‘Kaminfeger’ 
(Kominiarz), 

Tryb pracy ‘Hand’ (Ręczny) 
W trybie pracy ‘Hand’ (Ręczny) załączone zostają 
kontakty B1 i B2 oraz pompa kotła a kocioł pracuje 
z wartością powinną. 

W trybie pracy ‘Aus’ (Wyłączony), wyłączone są wszystkie wyjścia 
a kocioł zostaje zablokowany (pozostaje tylko funkcja zab. przed 
zamarzaniem). 

W trybie pracy ‘Auto’ (Automatyka), ‘Aus’ (Wyłączony) i 
‘Kaminfeger’ (Kominiarz) możemy coprawda wyjścia w ‘‘Kontroll 
Programm’ (Program kontrolny) załączyć, jednakże te zmiany 
wyjść zostaną natychmiast przepisane przez funkcję regulacyjną 
weględnie  ‘Aus’ lub ‘Hand’. 

Kontrola wyjść 
Tryb pracy ‘Test’ (Test) służy do kontroli 
wyjść.Tutaj możemy nastawić stan wyjść bez 
obawy że będą one przepisane przez funkcję 
regulacyjną. 
Dlatego przy uruchomieniu nastawiamy tryb 
pracy ‘Test’. 
 
 
Przyciskiem  wchodzimy do ‘‘Kontroll 
Programm’ (Program kontrolny). 
 
W pierwszym punkcie menu ‘Pumpe PK’ (Pompa 
kotła PK) przyciskami  i  możemy nastawić 
obroty pompy kotła. 
Kontrola, czy pompa zaczyna pracować.  
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Przyciskiem  przechodzimy do następnego 
punktu menu ‘Brenner B1’ (Palnik B1) do 
kontroli kontaktu palnika B1. 
Przy kotle niemodulującym możemy tutaj 
sprawdzić funkcjonowanie kontaktu palnika. 
Przyciskami  i  możemy załączać i 
wyłączać kontakt palnika B1. 
 
 
 
 
 
 
Przy kotle dwustopniowym, przechodzimy 
Przyciskiem  do następnego punktu menu 
‘Brenner B2’ (Palnik B2) do kontroli kontaktu 
palnika B2.  
Przyciskami  i  możemy załączać i 
wyłączać kontakt palnika B1. 
 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do następnego 
punktu menu ‘Umlenkv. ULV PR’ (Zawór 
przełączający ULV PR) do kontroli zaworu 
przełączającego ULV PR. 
W przypadku zawór przełączający bufor-powrót 
ULV PR jest podłączony to przyciskami  i  
możemy załączać i wyłączać jego wyjścia. 
 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do ostatniego 
punktu menu ‘Version’ (Wersja). 
W tym punkcie menu możemy odczytać numer 
wersji oraz datę utworzenia oprogramowania 
regulacji. 
 
 
Przyciskiem  powracamy do punktu menu 
‘Betriebsart’ (Tryb pracy). 
Tutaj przyciskiem  ustawiamy ponownie tryb 
pracy ‘Auto’ (Automatyka) 
a następnie 
przyciskiem  następuje powrót do wyboru 
menu i wskazania standardowego. 

Po 30 minutach następuje automatyczny powrót z trybo pracy 
Test do pracy w Automatyce. 
 
Nastawa mocy pompy kotła 

a) przy systemach ze zbiornikiem buforowym 
Moc pompy kotła na jej przełączniku stopniopwym ustawiamy tak, 
aby ∆T kotła przy maksymalnej mocy kotła była największą ∆T 
obiegu lub obiegów grzewczych. 
b) przy systemach ze zbiornikiem OPTIMA lub DITO 
Moc pompy kotła na jej przełączniku stopniopwym ustawiamy tak, 
aby ∆T kotła przy maksymalnej mocy kotła wynosiła 15 K. 

9. Usuwanie zakłóceń 
Przy wystąpieniu zakłócenia systemu, jako pierwsze należy 
sprawdzić mierzone wartości temperatur (patrz 4.) i 
funkcjonowanie podłączonych komponentów. 
 
 
Kocioł nie załącza się 
- Sprawdzamy czy występuje zażądanie ciepła kotła. 

- Kocioł Modulujący: sprawdzić przekazywaną wartość 
powinną (patrz instrukcję obsługi kotła) 

- kocioł jedno- i dwustopniowy: sprawdzić podłączone są 
kontakty palnika B1 i B2 

- gdy występuje zażądanie ciepła to należy sprawdzić funkcje 
kotła, 

- gdy nie występuje zażądanie ciepła to należy sprawdzić 
temperatury buforu i tryb pracy oraz należy sprawdzić nastawy i 
temperatury modułów obiegów grzewczych, 

- przy zbiornikach OPTIMA, DITO lub TITAN należy sprawdzić 
czy czujnik TPO zamontowany jest na wysokości lub zaraz 
poniżej podłączenia zasilania ogrzewania. 

 
 
2-gi stopień palnika nie załącza się 
- Należy zwrócić uwagę na zwłokę w załączaniu oraz blokadę 2-

go stopnia palnika poprzez temperaturę zewnętrzną, 
- Sprawdzić nastawę liczby stopni palnika w procesie 

przygotowania ciepłej wody 
 
 
Kocioł nie wyłącza się lub wyłącza się zbyt późno 
- Przy systemach ze zbiornikiem buforowych sprawdzamy 

czujnik TPU, kocioł wyłącza się tylko wtedy gdy czujnik TPU 
osiąga wartość powinną buforu. 

- Przy zbiornikach OPTIMA, DITO lub TITAN należy sprawdzić 
czy czujnik TPU zamontowany jest na wysokości lub zaraz 
poniżej podłączenia powrotu ogrzewania. 

- Sprawdzić nastawę maksymalnej temperatury buforu i 
temperaturę czujnika TPO. Jeżeli temperatura czujnika TPO 
przekracza nastawioną maksymalną temperaturę buforu, to 
kocioł zostaje wyłączony – pracuje tylko pompa kotła. 

 
 
Kocioł taktuje 
- Przy systemach bez zbiornika buforowego podwyższamy 

różnicę przełączeń oraz minimalny czas pracy. 
- Przy systemach ze zbiornikiem buforowych, przy modulującym 

kotle, sprawdzamy jego wewnętrzną różnicę przełączeń (patrz 
w instrukcji obsługi – Różnica przełączeń), powinna być ona 
ustawiona na 5 K. 

 
 
Dioda świecąca poniżej przycisku LON świeci ciągle 
- Moduł nie jest zameldowany. Należy przytrzymać wciśnięty 

przycisk LON przez ok. 3 sek., dioda świecąca mruga przez ok. 
5 sek. i przestaje świecić.  
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11. Wybudowa zabudowa i modułu 

10. Kod zakłócenia kotła 
Odczyt kodu zakłócenia 

Przy wystąpieniu zakłącenia kotła modula, odczyt 
kodu zakłócenia następuje w pod-menu 
‘Störcode’ (Kod zakłócenia). 
 
 
 
Ze wskazania standardowego, przyciskiem  
wchodzimy do wyboru menu a następnie poprzez 
pięciokrotne użycie przycisku   przechodzimy 
do pod-menu ‘Störcode’ (Kod zakłócenia). 
 
Przyciskiem  przechodzimy do wskazania 
kodu zakłócenia. 
 
 
 
Usunięcie zakłócenia przeprowadzamy na 
podstawie dokumentów technicznych kotła 
Modula.  
 

Zamocowanie 

Przycisk LON 

Dioda 
świecąca 

Wybudowa: 
a. Wymeldowanie modułu (tylko wtedy gdy moduł powinien być 

wymieniony): Przytrzymać przycisk LON (np. śrubokrętrm) 
przez ok. 3 sek., żółta dioda poniżej przycisku LON zaczyna 
mrugać i po ok. 5 sek. świeci ciągle. 

b. Wyłączyć regulację z pod napięcia! 
c. Zamocowania, z pomocą śrubokrętu, lekko wcisnąć i obrócić o 

¼ obrotu przeciwnie do wskazówek zegara. 
d. Wyjąć moduł (stosując kabłąk do wyciągania). 
 
Zabudowa: 
a. Włożyć moduł do wycięcia w polu kotła, obudowy naściennej 

lub stacji solar, przy czym zwróć uwagę aby styki umieszczone 
w tylnej obudowie modułu zaskoczyły w gnieździe płytki. 

b. Podać napięcie dla regulacji. 
c. Zameldowanie modułu (tylko wtedy gdy zabudowany jest 

nowy moduł): Przytrzymać przycisk LON (np. śrubokrętrm) 
przez ok. 3 sek., żółta dioda poniżej przycisku LON zaczyna 
mrugać i po ok. 5 sek. gaśnie. 

d. Zamocowanie modułu: Zamocowania, z pomocą śrubokrętu, 
lekko wcisnąć i obrócić o ¼ obrotu zgodnie ze  wskazówkami 
zegara. 

Nastawa Wartość standowa Nasta-
wiono 

Zmie-
niono 

Temp. buforu MAX 90°C   
Temp. buforu MIN Kocioł kondens.: 0°C 

Kocioł Pelletts: 0°C 
Inne kotły – dane 
producenta 

  

Zbiornik OPTIMA Zbiornik OPTIMA: Ja 
Inne zbiorniki: Nein 

  

Różnica przełączeń 
Palnik 1 

Ze zbiorn. buforowym/ 
„świeżej wody”: 5 K 
bez zbiorn. bufor: 10 K 

  

Czas pracy MIN 
Palnik 1 

Kotły 
modulujące: 0 min 
Kotły Pellets: 0 min 
Inne kotły: 6 min 

  

Wyłącz. TA Palnik 1 50 °C   
Wyłącz. TA Palnik 2* 7 °C   
Zwłoka Palnik 2* 5 min   
Przedłuż. praca PK*** 1 min   
Obroty PK MIN **/*** 0 K   
Ciepła woda z 
Palnikem 2* 

Ja   

 

12. Wartości standardowe 

Nastawiono dnia: 

Zmieniono dnia: 

Podpis: 

Podpis: 

* Tylko przy kotle dwustopniowym (DIP 1 = ON). 

** 100 %, jeżeli automat ogniowy kotła Modula podłączony jest 
do modułu UML (patrz 6.5., nastawa PK MIN).  

***  Przy kotle pellets Pelletti bez funkcji, ponieważ pompa kotła 
podłączona jest do automatu ogniowego kotła Pelletti. 
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13. Dane techniczne 
Moduł zasilający  
Napięcie robocze 230V +/- 10% 50 Hz 
Pobór mocy 20 VA 
Rodzaj zabezpieczenia IP40 EN 60529-1 
Temperatura otoczenia 0 °C … 50 °C 
Kontrola Moduł jest CE-konform 
Klasa zabezpieczenia II EN 60730-1 
  
Moduł regulacyjny  
Rodzaj zabezpieczenia IP40 wg. EN 
Temperatura otoczenia 0 °C … 50 °C 
Kontrola Moduł jest CE-konform 
Klasa zabezpieczenia II EN 60730-1 

Moc przełączeniowa 
przekaźnika (B1, B2, ULV 
PR)) 

230V, 6 A obciążenia 
omowego 2 A obciżąenia 
indukcyjnego 50 Hz 

Moc przełączeniowa 
przekaźnika elektronicznego 
(PK) 

230 V, 1 A  50 Hz 

Długość linii LON-Bus 
pomiędzy modułami 
regulacyjnymi 

max. 1200 m, kabel linka 
3 x 0,35 mm² 

Wartości oporów czujnika 

Temp. 
°C 

Opór 
kΩ 

Temp. 
°C 

Opór 
kΩ 

Temp. 
°C 

Opór 
kΩ 

-20 48,5 20 6,25 60 1,24 
-15 36,5 25 5,00 65 1,04 
-10 27,6 30 4,03 70 0,867 
-5 21,2 35 3,27 75 0,739 
0 16,3 40 2,66 80 0,627 
5 12,7 45 2,19 85 0,535 

10 10,0 50 1,80 90 0,458 
15 7,85 55 1,49 95 0,393 

 

14. Opis podłączeń 

Czujniki 
Zacisk Skrót nazwy Opis 
Y2 TPU Temperatura buforu u dołu 
Y3 TPV Temperatura bufor-zasilanie 
Y4 TPO Temperatura buforu u góry 
Y5 TPR Temperatura bufor-powrót 
 
Wyjścia 
Zacisk Skrót nazwy Opis 
X2 PK Pompa kotła 
X4 ULV PR Zawór przełącz. bufor-powrót 
X6 B2 Kontakt palnika 2 *1  
X8 B1 Kontakt palnika 1 *1 
 
BUS 

LON Połączenie bus pomiędzy modułami (Local operating 
network) 

APP Połączenie bus pomiędzy modułem a automatem 
ogniowym kotła Modula 

 

*1 Kontakty te są wolne od napięcia tylko w 
obudowie naściennej! Koniecznie należy 
zwrócić uwagę na wskazówki schematu 
okablowania. 
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Abschalt TA  Wyłącz. TA 
Anlagedaten  Dane systemu 
Aus  OFF 
Auto  Auto 
Betriebs art  Tryb pracy 
Brenner1  Palnik 1 
Brenner2  Palnik 2 
Drehzahl PK MIN  Obroty PK MIN 
Ein  ON 
Funktion  Funkcja 
Gesperrt  Zablokowany 
Hand  Reczny 
Istwert  Wartość istniejąca 
Ja  Tak 
Kaminfeger  Kominiarz 
Kontrollprogram  Program kontrolny 
Laufzeit  Czas pracy 
Laufzeit MIN  Czas pracy MIN 
MoDiMiDoFr  Po Wt Sr Cz Pi 
Nachlauf zeit PK  Przedłużony czas pracy PK 
Nein  Nie 
Puffer oben TPO  Bufor góra TPO 
Puffer unten TPU  Bufor dól TPU 
Puffer oben Bufor góra 
Puffer rückl. TPR Bufor powrót TPR 
Puffer temp. MAX Bufor temperatura MAX 
Puffer temp. MIN Bufor temperatura MIN 
Puffer vorl. TPV Bufor zasilanie TPV 
Pumpe PK  Pompa PK 
Schaltdiff.   Różnica przełączeń 
Sollwert  Wartość powinna 
Speicher OPTIMA  Zbiornik OPTIMA 
Starts  Starty 
Störcode  Kod zakłócenia 
Störung Kessel  Zakłócenie kocioł 
Temp. abfragen  Odczyt  temperatur 
Test  Test 
Umlenkv. ULV PR  Zawór przełączający ULV PR 
Version  Wersja 
Verzögerung Zwloka 
Warmwas mit  Ciepła woda z 
Zähler abfragen  Odczyt licznika 
Zähler löschen  Licznik skasować 


