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1. Ogólnie 
Moduł obiegu grzewczego i 
ciepłej wody UML, reguluje 
obieg grzewczy z mieszaczem 
na podstawie temperatury 
zewnętrznej. Moc pompy obiegu 
grzewczego regulowana jest tak, 
aby również w okresie 
przejściowym, osiągane były 
niskie temperatury powrotu. 
Moduł obiegu grzewczego i 
ciepłej wody  UML, może – 
nastawa przełącznikiem DIP na 
module – przekazywać temp. 
zewnętrzną do każdego modułu 
UML w dowolnym systemie 
grzewczym. Ta wartość temp. 
zewnętrznej wykorzystywana 
jest przez moduł UML wtedy, 
gdy nie posiada on własnego, 
podłączonego czujnika temp. 
zewnętrznej. Jeżeli do modułu 
obiegu grzewczego i ciepłej 
wody UML podłączony jest 

Jeżeli praca kotła zostanie zakłócona, to na 
wyświetlaniu standardowym w miejsce trybu 
pracy ukazuje się text ‘Alarm’. Teraz w pod-
menu ‘Störcode’ możemy doczytać kod 
odpowiedniego zakłócenia (patrz 10.). 
 
Przyciskiem  przechodzimy do pierwszego 
poziomu menu, do ... 

W wyborze menu możesz wybrać, które pod-
menu chcesz przywołać: 
 
 
W pierwszym pod-menu ‘Heizen’ (ogrzewanie), 
możesz nastawić pożądaną temperaturę 
pomieszczenia, tryb pracy dla obiegu 
grzewczego, program czasowy ogrzewania i 
program urlopowy. Poza tym znajdziesz tutaj 
funkcję Party (patrz 3.). 
 
Jeżeli moduł UML steruje przygotowaniem 
ciepłej wody, tzn. czujnik ciepłej wody TWO jest 
podłączony do modułu, 
to przyciskiem  możemy przywołać pod-
menu ‘Warmwasser’ (Ciepła woda). 
Tutaj znajduje się funkcja ‘Einmalige 
warmwassererwärmung’ (Jednorazowe 
podgrzanie c.w.), nastawa pożądanej 
temperatury ciepłej wody i program czasowy 
przygotowania ciepłej wody poprzez kocioł 
(patrz 4.) 
 

Przyciskiem  przechodzimy do następnego 
pod-menu ‘Temp. abfragen’ (Odczyt 
temperatur). 
W tym pod-menu możemy odczytać mierzone 
temperatury (patrz 5.). 

Przyciskiem  osiągamy czwarte pod-menu 
‘Uhrzeit Datum’ (Godzina data). 
W tym pod-menu możemy nastawić godzinę i 
datę (patrz 6.). 

 

 
Przyciskiem  przechodzimy do następnego 
pod-menu ‘Anlagedaten’ (Dane systemu). 
Nastawy te przewidziane są dla fachowca tak, 
że użytkownik systemu nie musi tutaj 
przeprowadzać żadnych zmian. Tutaj w pod-
menu (Dane systemu), przy uruchomieniu 
poprzez fachowca, nastawiane są specyficzne 
dla systemu parametry (jak nastawa krzywej 
grzania i granicy grzania) (patrz 7.). 

czujnik ciepłej wody (TWO), to przygotowanie ciepłej wody 
poprzez kocioł sterowane jest tym modułem.  
Jeżeli do modułu UML podłączone jest zdalne sterowanie, to 
mierzona przez czujnik pomieszczenia (zabudowany w zdalnym 
sterowaniu) temperatura pomieszczenia może mieć również 
wpływ na temperaturę zasilania. Dodatkowo, nastawiona krzywa 
grzania może być automatycznie dopasowana (Optymalizacja 
krzywej grzania). 

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 (UML), wprowadzoną nazwę modułu (w 
tym przykładzie HK 1.OG) i nastawiony tryb 
pracy (‘Auto’ (automatyka), pożądana 
temperatura jest temperaturą normalną). 
Jeżeli na zdalnym sterowaniu wartości, są 
zmieniane lub odczytywane, to obsługa modułu 
jest zablokowana a na wyświetlaczu ukazuje się 
napis ‘Key locked‘. 

Wskazanie zakłócenia 

Wybór menu 



Przyciskiem  osiągamy następne menu 
‘Kontrollprogramm’ (Program kontrolny). Tutaj 
możemy sprawdzić podłączone urządzenia 
(pompa, mieszacz) oraz nastawić tryb pracy 
‘Test’, ‘Hand’. (patrz 8.). 
 
 
 
Przyciskiem  osiągamy, jeżeli wystąpi 
zakłócenie, ostatnie menu ‘Störcode’ (Kod 
zakłócenia). Tutaj możemy odczytać kod 
występującego zakłócenia. W tym przypadku 
skontaktuj się ze swoim fachowcem 
opiekującym się Twoim systemem. 

Przywołanie pod-menu 
Aby przejść do pożądanego pod-menu, kartkuj w wyborze menu 
przyciskami  i , aż wybrane zostanie odpowiednie pod-
menu. 
Wejście do wybranego pod-menu realizujemy przyciskiem  . 

Wybrane zostaje to pod-menu, w którym w 
pierwszej linii po prawej i po lewj stronie ukażą 
się czarne trójkąty (Np. pod-menu ‘Heizen’ 
(Grzanie)). 

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. Pod-menu grzanie 
W tym pod-menu (‘Heizen’) znajdują się wszystkie, niezbędne 
dla użytkownika systemu, nastawy dla obiegu grzewczego. 

Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu. 
 
Pod-menu ‘Heizen’ (Grzanie) jest już wybrane. 
 
 
Przyciskiem  wchodzimy do tego pod-
menu. 

3.1. Funkcja Party 
Jako pierwszy punkt menu ukazuje się funkcja 
Party. Tutaj przyciskami  i  możemy 
nastawić, jak długo ogrzewanie (niezależnie od 
programu czasowego ogrzewania) regulowane 
jest do temperatury normalnej jako pożądanej 
temperatury pomieszczenia. Po upływie tego 
czasu ogrzewanie powraca do automatycznego 
trybu pracy.  
Zmiana trybu pracy lub podanie dni 
nieobecności (urlop) kasuje podany czas Party. 
 
Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu menu ‘Abwesend’ (Nieobecny). 
Tutaj przyciskami  i  możemy podać czas 
nieobecności. 
W tym czasie ogrzewanie pracuje w trybie 
obniżonym, przygotowanie ciepłej wody 
poprzez ogrzewanie – jeżeli moduł UML steruje 
przygotowaniem ciepłej wody – zostaje 
zablokowane. 

Po upływie tego czasu ogrzewanie powraca do 
automatycznego trybu pracy. 
Zmiana trybu pracy lub podanie czasu funkcji 
Party kasuje podany czas nieobecności. 

3.2. Nastawa pożądanych 
temperatur pomieszczenia 
Możemy zadać regulacji trzy różne poziomy pożądanych 
temperatur – temperatura normalna, komfortowa i obniżona. 

Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Normaltemp.’ (Temperatura normalna). 
Przyciskami  i  możemy nastawić 
pożądaną temperaturę pomieszczenia dla 
normalnego trybu ogrzewania. 
 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do dalszego 
punktu menu ‘Komforttemp.’ (Temperatura 
komfortowa). 
Przyciskami  i  możemy nastawić 
pożądaną temperaturę pomieszczenia dla 
komfortowego trybu ogrzewania. 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do ostatniego 
menu ‘Absenktemp.’ (Temperatura obniżona). 
Przyciskami  i  możemy nastawić 
pożądaną temperaturę pomieszczenia dla 
obniżonego trybu ogrzewania (obniżenie w 
nocny lub w czasie urlopu). 

3.3. Nastawa trybu pracy 

Przyciskiem  osiągamy punkt menu 
‘Betriebsart.’ (Tryb pracy). 
Tutaj przyciskami  i  możemy nastawić, 
czy obieg grzewczy, według zadanego 
czasowego programu ogrzewania, powinien 
ciągle grzać lub pracować z ciągłym 
obniżeniem. 

Możemy nastawić następujące tryby pracy: 
Automatyczny tryb pracy. Wartość powinna 
temperatury pomieszczenia podawana jest 
przez program czasowy ogrzewania a wartość 
powinna ciepłej wody podawana jest przez 
program czasowy ciepłej wody. 
 
Normalny tryb pracy. Wartość powinna 
temperatury pomieszczenia jest niezależnie od 
programu czasowego ogrzewania zawsze jako 
temperatura normalna a wartość powinna 
ciepłej wody podawana jest przez program 
czasowy ciepłej wody. 
 
Komfortowy tryb pracy. Wartość powinna 
temperatury pomieszczenia jest niezależnie od 
programu czasowego ogrzewania zawsze jako 
tempertura komfortowa a wartość powinna 
ciepłej wody podawana jest przez program 
czasowy ciepłej wody. 



Obniżony tryb pracy. Wartość powinna temp. 
pomieszczenia jest niezależnie od programu 
czas. ogrzew. zawsze jako temp. obniżona a 
przygotowanie ciepłej wody jest zablokowane. 
 
Letni tryb pracy. Obieg grzewczy jest 
wyłączony (tylko zabezp. przed zamarzaniem) a 
wartość powinna ciepłej wody podawana jest 
przez program czasowy ciepłej wody. 
 
Wyłączenie. Obieg grzewczy i przygotowanie 
ciepłej wody zostają wyłączone (tylko 
zabezpieczenie przed zamarzaniem). 

Nastawiony tryb pracy ma wpływ na przygotowanie ciepłej 
wody tylko wtedy, gdy ten moduł UML steruje 
przygotowaniem ciepłej wody, tzn. jeżeli podłączony jest 
czujnik ciepłej wody TWO. 

3.4. Program czasowy ogrzewania 

Przyciskiem  osiągamy do punkt menu 
‘Heizprogramm’ (Program czasowy 
ogrzewania). 

Możemy zaprogramować dla grupy dni tygodnia (blok dni) lub 
dla pojedyńczych dni tygodnia program czasowy ogrzewania, 
każdorazowo z maksymalnie 6 punktami przełączenia, przy 
czym dla każdego punktu przełączenia  podajemy czas i poziom 
(Normalny, Komfortowy lub Obniżenie) przełączenia. 
Regulacja zawiera cztery programy standardowe dla 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, które zapisane są na 
stałe i nie zostają nigdy stracone. Program standardowy 
możemy przejąć jako aktualny program czasowy lub możemy 
go dopasować według swoich życzeń. 
 

Zmiana aktualnego programu czasowego ogrzewania 
Aby zmienić aktualny program czasowy, należy 
użyć przycisk . 
 
Teraz przyciskami  lub  możemy wybrać, 
czy chcemy zmienić (‘Aktuell’) aktualny 
program czy też chcemy przejąć jeden z 
programów standardowych (Prog. 1 ... Prog. 4).
 
 
Jeżeli nastawiony jest ‘Aktuell’, przyciskiem 

 wchodzimy do aktualnie obowiązującego 
programu czasowego ogrzewania. 
 
 
Ukazuje się pierwszy punkt przełączenia, tutaj 
jako przykład: dla dni tygodnia (Mo Di Mi Do Fr) 
od poniedziałku do piątku. 

Zmiana punktu przełączania 

Przyciskiem  wybieramy godzinę pierwszego 
punktu przełączenia.  
 
Godzinę możemy zmienić przyciskami  i . 
 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy dalej do poziomu 
pierwszego punktu przełączenia.  
 
Teraz przyciskami  i  możemy nastawić 
poziom (Normalny, Komfortowy lub Obniżenie) 
pożądanej temperatury powietrza 
pomieszczenia. 

Kartkowanie do następnego punktu przełączenia 

Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu przełączenia bloku dni. Przy czym musi 
być wybrana godzina lub poziom (np. 
‘Absenken’ Obniżenie), tzn. strzałki po prawej i 
lewej stronie wskazania muszą być w trzeciej 
lub czwartej linii. 
Również tutaj możemy teraz zmienić godzinę i 
poziom punktu przełączenia. 
 
Przyciskiem  przechodzimy do 
poprzedniego punktu przełączenia. 
 

Podanie nowego punktu przełączenia 

Przyciskiem  przechodzimy, po ostatnim 
zadanym punkcie przełączenia, do pustego 
punktu przełączenia. 
Tutaj przyciskami  lub  możemy podać 
godzinę nowego punktu przełączenia a poprzez 
użycie przycisku  możemy podać poziom 
punktu przełączenia. 
Kolejność usytuowania nowego punktu 
przełączenia w programie przebiega 
automatycznie według nastawionej godziny.   
 

Skasowanie punktu przełączenia 
Jeżeli godzina punktu przełączenia z 23:45 
przyciskiem  nastawiana jest dalej lub z 
00:00 przyciskiem  spowrotem to punkt 
przełączania zostanie skasowany (--:--).  
 

Wybór innego bloku dni 
Przyciskiem  kartkujemy na dni tygodnia 
(pierwsza linia). 
Tutaj przyciskami  lub  możemy wybrać 
następny blok dni lub jeden dzień tygodnia. 
Jeżeli w pojedynczych dniach tygodnia danego 
bloku dni zmienione zostaną punkty 
przełączenia to te dni będą usunięte z bloku 
dni. 
 

Powrót z programu czasowego ogrzewania 

Aby zakończyć podawanie programu 
czasowego ogrzewania, to należy przyciskiem 

 kartkować do dni tygodnia (pierwsza linia). 
Następnie używamy przycisk . 
 
 
 
Ukazuje się zapytanie ‘Programm übernehm’ 
(Przyjąć program?). Jeżeli nastawimy ‘Nein’ 
(Nie) dotychczas pracujący program pozostaje 
niezmieniony. Jeżeli nastawimy ‘Ja’ (Tak) to 
przyjęty zostanie zmieniony program czasowy 
ogrzewania. 
 
 
Przyciskiem  powracamy do punktu menu 
‘Heizprogramm’ (Program ogrzewania). 



Przyjęcie programu standardowego 
Moduł UML zawiera cztery, zapisane na trwałe, 
programy standardowe. Każdy z tych 
programów może być przyjęty jako aktualny 
program i może on być dopasowany do 
indywidualnych potrzeb. 
 
Przyciskiem  przechodzimy do 
(‘Programm wählen’) wyboru programu 
czasowego.  

Wybór programu standardowego 
Przyciskami  i  możemy wybrać 
wymagany program standardowy (Prog. 1 ... 
Prog. 4) 

Przyjęcie niezmienionego programu standardowego 
Jeżeli chcemy przejąć niezmieniony program 
standardowy to należy użyć przycisk . 
Następnie ukazuje się zapytanie ‘Programm 
übernehm’ (Przejąć program). Proszę 
pozostawić ‘Ja’ (Tak) i nacisnąć przycisk . 
Tym sposobem dotychczasowy aktualny 
‘Aktuell’ program czasowy zastąpiony zostaje 
przez wybrany program standardowy. 
Jeżeli ustawimy na ‘Nein’ (Nie) to zachowany 
zostanie program dotychczasowy. 
Nastąpi powrót do punktu menu 
‘Heizeprogramm’ (Program ogrzewania). 

Przyjęcie i dopasowanie programu standardowego 
Programy standardowe jako niezmienne są 
zapisane na trwałe w pamięci regulacji. 
Jednakże możemy przejąć program 
standardowy i dopasować go do swoich życzeń.
 
Jeżeli chcemy przejąć wybrany program 
standardowy i dopasować go do swoich 
potrzeb, to należy użyć przycisk . 
 
Ukaże się pierwszy punkt przełączenia 
wybranego programu standardowego. 
Następnie możemy zmienić program tak jak 
opisano powyżej. 
 
Do powrotu z (‘Heizeprogramm’) programu 
ogrzewania wybieramy przyciskiem  dni 
tygodnia ‘MoDiMiDoFr’ (pierwsza linia). 
 
Po użyciu przycisku  będziemy zapytani, 
czy chcemy przejąć program. Jeżeli 
pozostawimy tutaj ‘Ja’ (Tak), to dotychczasowy 
program zostanie zastąpiony. Jeżeli nastawimy 
tutaj ‘Nein’ (Nie), to zachowany zostanie 
dotychczasowy program. 
 
Przyciskiem  powracamy do punktu menu 
‘Heizprogramm’ (Program ogrzewania). 

Programy standardowe 

Program standardowy 1
Poniedz. - Piątek 6:00 Normalnie 22:00 Obniżenie 
Sobota, Niedz. 7:00 Normalnie 23:00 Obniżenie 
     
Program standardowy 2 
Pon. – Czwartek 6:00 Normalnie 22:00 Obniżenie 
Piątek 6:00 Normalnie 23:00 Obniżenie 
Sobota 7:00 Normalnie 23:00 Obniżenie 
Niedziela 7:00 Normalnie 22:00 Obniżenie 
    
Program standardowy 3 
Pon. – Czwartek 6:00 Normalnie 8:00 Obniżenie 
 15:30 Normalnie 22:00 Obniżenie 
Piątek 6:00 Normalnie 8:00 Obniżenie 
 15:30 Normalnie 23:00 Obniżenie 
Sobota 7:00 Normalnie 23:00 Obniżenie 
Niedziela 7:00 Normalnie 22:00 Obniżenie 
    
Program standardowy 4 
Poniedz. - Piątek 6:00 Normalnie 19:00 Obniżenie 
Sobota, Niedz. Ciągłe Obniżenie 

3.5. Program urlopowy 

Przyciskiem  przechodzimy do ostatniego 
punktu menu pod-menu ‘Heizen’ (Grzanie) do 
‘Ferien bis’ (Urlop do) – Program urlopowy. 
Podczas programu urlopowego obieg grzewczy 
pracuje z Obniżeniem a przygotowanie ciepłej 
wody – jeżeli ten moduł UML steruje 
przygotowaniem ciepłej wody – jest 
zablokowane. 

Podanie programu urlopowego 
Aby uaktywnić program urlopowy, przyciskiem  lub  
Nastawiamy ostatni dzień nieobecności. Jeżeli aktualna data 
leży przed tym nastawionym końcem urlopu, to program 
urlopowy zostaje uaktywniony. 

Kasowanie programu urlopowego 

Podczas programu urlopowego ustawiony jest 
tryb pracy Urlop (‘Ferien’). Jeżeli ten tryb pracy 
zostanie zmieniony lub podany tryb Party czy 
też podany czas nieobecności, to koniec urlopu 
zostanie ustawiony na ‘gestern’ (wczoraj), tzn. 
ustawiony jeden dzień przed aktualną datą. 
Tym sposobem program urlopowy nie jest 
więcej aktywny. 

3.6. Powrót do wyboru menu 

Przyciskiem  powracamy do wyboru menu 
i  do wskazania standardowego. 



4. Przygotowanie ciepłej wody 
W tym pod-menu (‘Warmwasser’) znajdują się wszystkie, 
niezbędne dla użytkownika systemu, nastawy dla przygotowania 
ciepłej wody. 
To pod-menu może być przywołane tylko wtedy, jeżeli ten 
moduł UML steruje przygotowaniem ciepłej wody, tzn. do 
modułu podłączony jest czujnik ciepłej wody TWO. 

Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu. 
 
 
Następnie przyciskiem  wybieramy pod-
menu ‘Warmwasser’ (Ciepła woda).  
 
 
Przyciskiem  wchodzimy do tego pod-
menu. 

 
Jeżeli przyciskiem  ustawimy na ‘Ja’ (Tak), to 
przygotowanie ciepłej wody zezwolone będzie 
tak długo, aż kocioł ogrzeje wodę do wartości 
powinnej. 
Po tym nastawa przeskakuje samoczynnie na 
‘Nein’ (Nie). 

4.2. Nastawa pożądanej temperatury ciepłej wody 
Istnieje możliwość zadania dwóch różnych poziomów 
temperatury przygotowania ciepłej wody – normalna i 
podwyższona temperatura ciepłej wody.  

Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Normale WW-Temp.’ (Normalna temperatura 
ciepłej wody).  
Przyciskami  lub  możesz teraz nastawić 
pożądaną przez Ciebie normalną temperaturę 
ciepłej wody. 
 
Przyciskiem  przechodzimy do następnego 
punktu menu ‘Erhöhte WW-Temp.’ 
(Podwyższona temperatura ciepłej wody) 
(Ochrona przed Legionellą).  
 
 
Przyciskami  lub  możesz teraz nastawić 
pożądaną przez Ciebie podwyższoną 
temperaturę ciepłej wody. 
 
Jeżeli zbiornik ciepłej wody, jako ochrona przed 
Legionellą, powinien być dziennie albo raz w 
tygodniu ogrzany do podwyższonej temperatury 
ciepłej wody, to możemy w programie ciepłej 
wody podać czasy (poziom ‘erhöht’), w których 
zbiornik ogrzewany powinien być do tej 
podwyższonej temperatury (np. 60 °C). 
 

4.3. Program czasowy przygotowania ciepłej wody

Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu menu, do nastawy programu czasowego 
przygotowania ciepłej wody. 
Nastawa programu czasowego przygotowania 
ciepłej wody przebiega analogowo do nastawy 
programu czasowgo ogrzewania (patrz 3.4.). 

Również dla przygotowania ciepłej wody mamy cztery programy 
standardowe, które jako niezmienne są zapisane na trwałe w 
pamięci regulacji. 
Wybór programu standardowego i jego przyjęcie jako program 
aktualny przebiega analogowo do programu czasowego 
ogrzewania (patrz 3.4.). 

Program standardowy 1
Poniedz. - Piątek 5:00 Normalna 22:00 Blokada 
Sobota, Niedz. 6:00 Normalna 23:00 Blokada 
     
Program standardowy 2 
Pon. – Czwartek 5:00 Normalna 22:00 Blokada 
Piątek 5:00 Normalna 23:00 Blokada 
Sobota 6:00 Normalna 23:00 Blokada 
Niedziela 6:00 Normalna 22:00 Blokada 
   
Program standardowy 3 
Pon. – Czwartek 5:00 Normalna 8:00 Blokada 
 14:30 Normalna 22:00 Blokada 
Piątek 5:00 Normalna 8:00 Blokada 
 14:30 Normalna 23:00 Blokada 
Sobota 6:00 Normalna 23:00 Blokada 
Niedziela 6:00 Normalna 22:00 Blokada 
   
Program standardowy 4 
Poniedz. - Piątek 5:00 Normalna 19:00 Blokada 
Sobota, Niedz. Ciągła Blokada 

Programy standardowe 

4.4. Powrót do wyboru menu 

Przyciskiem  powracamy do wyboru menu 
i  do wskazania standardowego. 

5. Odczyt mierzonych temperatur 
Odczyt mierzonych temperatur przebiega w pod-menu ‘Temp. 
abfragen’ (Odczyt temperatur). 

4.1. Jednorazowe przygotowanie ciepłej wody 
Pierwszym punktem menu jest ‘Einmalig erwärmen’ (Podgrzać 
jednorazowo) jednorazowe przygotowanie ciepłej wody.  

Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu. 
 
Następnie przyciskiem  wybieramy pod-
menu ‘Temp. abfragen’ (Odczyt temperatur).  
 
Przyciskiem  wchodzimy do tego pod-
menu. 



Jako pierwsza ukazuje się mierzona (‘Aussen 
temp. TA’) temperatura zewnętrzna. 
Temperatura ta mierzona jest przez podłączony 
do modułu czujnik zewnętrzny lub moduł ten 
otrzymuje pomiar temperatury zewnętrznej z 
innego modułu obiegu grzewczego UML 
wchodzącego w skład regulacji MES. 
Uszkodzony czujnik zewnętrzny wskazuje 
wartość 0 °C. 
 
 
Jeżeli podłączone jest do modułu zdalne 
sterowanie to przyciskiem  możemy odczytać 
mierzoną przez zdalne sterowanie temperaturę 
pomieszczenia (‘Raumtemp.’). 
 
 
Jeżeli do modułu podłączony jest czujnik ciepłej 
wody TWO, to przyciskiem  możemy 
kartkować do wskazania temp. ciepłej wody 
(‘Warmwass. temp. TWO’). 
Jeżeli czujnik ciepłej wody nie jest podłączony 
to w wyborze menu, pod-menu ‘Warmwasser’ 
nie ukazuje się. 
 
Przyciskiem  przechodzimy – jeżeli do 
modułu podłączony jest czujnik ciepłej wody 
TWO – do wskazania aktualnej wartości 
powinnej ciepłej wody (‘Sollwert’). Zależnie od 
trybu pracy i programu czasowego ciepłej wody 
wskazywana jest tutaj wartość powinna ciepłej 
wody. Jeżeli przygotowanie ciepłej wody jest 
zablokowane, to jako wartość powinna 
wskazywane jest 10 °C. 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Vorlauf temp. TV’ (wskazanie mierzonej 
Temp. zasilania). Jeżeli czujnik zasilania nie 
jest podłączony, ponieważ obieg grzewczy 
pracuje bez mieszacza, to w miejscu wskazania 
temperatury ukażą się kreski ‘---‘. W tym 
przypadku mieszacz nie będzie sterowany, 
pozostałe funkcje obiegu grzewczego pozostają 
w pełni zachowane. 
 
 
 
Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu menu, wartości powinnej temperatury 
zasilania. 
Ta wartość powinna obliczana jest na 
podstawie temperatury zewnętrznej, nastawy 
krzywej grzania i pożądanej temperatury 
pomieszczenia. 
 
 
Przyciskiem  osiągamy ostatni punkt menu 
‘Rücklauf temp. TR’ (mierzona Temp. powrotu). 
Jeżeli czujnik powrotu nie jest podłączony to w 
miejscu wskazania temperatury ukażą się 
kreski ‘---‘. 
Brak czujnika powrotu ma wpływ jedynie na 
regulację obrotów pompy obiegowej 
ogrzewania. 
 
 
 
Przyciskiem  powracamy do wyboru menu 
i  do wskazania standardowego. 

6. Odczyt mierzonych temperatur 
W tym pod-menu możemy nastawić godzinę i datę. Data i 
godzina buforowane są przez okres ok. jednego dnia, tzn. w tym 
czasie godzina i data zachowane zostają w przypadku zaniku 
napięcia. Wszystkie pozostałe wartości (np. programy 
czasowe), przy zaniku napięcia, zachowane zostają na czas 
nieograniczony. 

Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu. 
 
Następnie przyciskiem  wybieramy pod-
menu ‘Uhrzeit Datum’ (Godzina Data).  
 
 
 
Przyciskiem  wchodzimy do tego pod-
menu. 
 
 
 
W pierwszym punkcie menu ‘Uhrzeit’ (Godzina) 
przyciskami  lub  możemy zmienić  
godzinę. 
 
 
 
Przyciskiem  kartkujemy do ostatniego 
punktu menu ‘Datum’ (Data), nastawa daty. 
 
 
Również tutaj nastawa daty przebiega 
przyciskami  lub . 

Moduł UML, który przekazuje temperaturę zewnętrzną do 
innych modułów UML, przekazuje również tzw. czas 
systemowy, przyjmowany np. przez moduł SOLAR. 
Przełączenie na czas letni przebiega automatycznie w ostatni 
Weekend marca a powrót w ostatni Weekend października. 

Przyciskiem  powracamy do wyboru menu 
i  do wskazania standardowego. 

7. Funkcje i nastawy 
Nastawa parametrów systemu grzewczego przebiega w po-
menu ‘Anlagedaten’ (Dane systemu) – Wartości standardowe 
patrz 13. 

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



7.1. Krzywa grzania 

Za pomocą krzywej grzania, temperatura powinna zasilania 
określona jest zależnie od temperatury zewnętrznej. Krzywa 
grzania ustawiona jest za pomocą nastaw punktu podstawy i 
nachylenia. Temperatura powinna zasilania ograniczona jest 
poprzez maksymalną temperaturę zasilania. Nastawiona tutaj 
krzywa grzania zdefiniowana jest dla temperatury powinnej 
pomieszczenia wynoszącej 20 °C. Wyższe lub niższe 
temperatury powinne pomieszczenia przesuwają krzywą grzania 
w górę lub w dół. 
Jeżeli do modułu podłączone jest zdalne sterowanie, to wpływ 
na temperaturę powinną pomieszczenia ma również mierzona 
temperatura pomieszczenia (patrz 7.4.). 
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Jako pierwszy, przyciskami  lub ,  
nastawiany punkt menu ‘Fußpunkt’ (Punkt 
podstawy). Punktem podstawy jest temperatura 
powinna zasilania, która określona jest przy 
temp. zewnętrznej 15 °C i przy temperaturze 
powinnej pomieszczenia 20 °C. 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do następnego 
punktu menu ‘Steilheit’ (Pochylenie). Im 
pochylenie ustawione jest wyżej, tym większy 
jest wzrost temperatury zasilania przy spadku 
temperatury zewnętrznej. 
 
 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do ostatniego 
punktu menu nastawy krzywej grzania, do 
‘Vorlauftemp. MAX’ (Maksymalna temperatura 
zasilania). 
Funkcja ta nie jest funkcją bezpieczeństwa i 
nie zastępuje termostatu przylgowego 
wymaganego w ogrzewaniu 
niskotemperaturowym (np. podłogowym)! 

7.2. Granice grzania 
Mamy trzy różne granice grzania (Normalna, Obniżenie i 
Zabezp. przed mrozem). Przy nastawionym trybie pracy, w 
zależności od temperatury zewnętrznej i jednej z tych granic 
grzania, obieg grzewczy będzie wyłączany lub załączany. 

Przyciskiem  przechodzimy do ‘Heizgrenze’ 
‘Normal’ (Granica grzania normalna). 
Przy wzroście temperatury zewnętrznej 
podczas trybu pracy Automatik Normal, 
Automatik Komfort, Normal, Komfort lub Party 
ponad nastawioną tutaj wartość, ogrzewanie 
zostanie wyłączone. Przy spadku temp. zewn. o 
więcej niż 3 K poniżej tej wartości ogrzewanie 
zostanie ponownie załączone. 
 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do ‘Heizgrenze’ 
‘Absenken’ (Granica grzania Obniżona). 
Przy wzroście temperatury zewnętrznej 
podczas trybu pracy Automatik Absenken, 
Absenken, Ferien (Urlop) lub Abwesenheit 
(Nieobecność) ponad nastawioną tutaj wartość, 
ogrzewanie zostanie wyłączone. Przy spadku 
temp. zewn. o więcej niż 3 K poniżej tej 
wartości ogrzewanie zostanie ponownie 
załączone. 
 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do ‘TA 
Frostschutz’ (TA Zabezp. przed 
zamarzaniem). 
Przy spadku temperatury zewnętrznej podczas 
trybu pracy Sommer (Lato) lub Aus 
(Wyłączone) poniżej nastawionej tutaj wartości, 
ogrzewanie zostanie załączone. Obieg 
grzewczy regulowany jest do wartości powinnej 
pomieszczenia 5°C. Przy wzroście temp. zewn. 
o więcej niż 3 K powyżej tej wartości 
ogrzewanie zostanie wyłączone.  

7.3. Czas podtrzymania 
W programie czasowym ogrzewania podajemy w jakim punkcie 
czasowym jaka temperatura pomieszczenia ma być osiągnięta. 
Regulacja oblicza na podstawie temperatury zewnętrznej, 
temperatury pomieszczenia i nastawionego czasu 
podtrzymania, kiedy ogrzewanie powinno pracować, aby w 
pożądanym punkcie czasowym osiągnięta została wymagana 
temperatura pomieszczenia. 

Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Vorhaltezeit’ (Czas podtrzymania).  
 
Jeżeli temperatura pomieszczenia osiągana jest 
zbyt puźno, to należy tą wartość powiększyć. 
Jeżeli temperatura pomieszczenia osiągana jest 
za wcześnie, to należy tą wartość pomniejszyć. 

7.4. Wpływ pomieszczenia 
Jeżeli do modułu podłączone jest zdalne sterowanie, to wpływ 
na temperaturę powinną pomieszczenia ma również mierzona 
temperatura pomieszczenia. 

Przy odchyleniu temperatury pomieszczenia od 
wartości powinnej (np. poprzez „obce ciepło”), 
regulacja koryguje temperaturę zasilania 
odpowiednio do nastawionej tutaj wartości. 
Podaje ona, o ile stopni, temperatura zasilania, 
na stopień odchylenia temperatury 
pomieszczenia od jej wartości powinnej, będzie 
podwyższona lub obniżona. 
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Przy braku możliwości znalezienia odpowiedniego 
pomieszczenia referencyjnego lub jeżeli zdalne sterowanie 
zamontowane jest np. w korytarzu lub kuchni, wpływ 
pomieszczenia należy ustawić na 0. 
7.5. Optymalizacja krzywej grzania 

Jeżeli podłączone jest zdalne sterowanie, to 
regulacja może automatycznie dopasować 
nastawioną krzywą grzania do budowli. W tym 
celu należy tutaj nastawić ‘Ja’ (Tak). Regulacja 
zmienia wtedy wartości nastawy punktu 
podstawy i nachylenia odpowiednio do 
odchylenia mierzonej temperatury 
pomieszczenia od jej wartości powinnej. 

Optymalizacja krzywej grzania może być przeprowadzana tylko 
wtedy, gdy spełnione są następujące warunki: 
 
- Temperatura pomieszczenia, w którym zabudowane jest 

zdalne sterowanie – pomieszczenie referencyjne – musi być 
reprezentatywna dla całego budynku (mieszkania). Dlatego 
korytarz, kuchnia lub łazienka wykluczone zostają jako 
miejsce zabudowy zdalnego sterowania. 

- W pomieszczeniu referencyjnym nie może pracować żadna 
inna regulacja. Dlatego zawory termostatyczne należy 
całkowicie otworzyć lub zdemontować głowice. 

- W pomieszczeniu referencyjnym nie mogą znajdować się 
inne źródła ciepła (np. kominki i również duże okna na stronie 
południowej). 

- Przy bardzo płaskiej krzywej grzania (ogrzewanie 
niskotemperaturowe jak podłogowe czy ścienne), 
optymalizacja krzywej grzania nie jest możliwa. 

- Optymalizacja przebiega tylko wtedy, jeżeli stan temperatury 
pomieszczenia został ustabilizowany i temperatura powinna 
pomieszczenia pozostaje w dłuższym okresie czasu 
niezmieniona. Dlatego optymalizacja krzywej grzania nie 
przebiega w programach czasowych ogrzewania z dużą 
ilością punktów przełączeń. 

 
Zdalne sterowanie powinno być zamontowane w pomieszczeniu 
referencyjnym na wysokości ok. 1,5 m nad podłogą. Należy 
również zwrócić uwagę na to, aby zdalne sterowanie nie było 
wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
oraz nie znajdowało się obok ciągle otwartych drzwi. 

7.6. Przewyższenie kotła 

Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Überhöhung TK’ (Przewyższenie TK). 
 
Do wyliczonej z krzywej grzania wartości 
powinnej zasilania, dodane zostanie 
nastawione tutaj przewyższenie i ta nowa 
wartość podana zostaje dla ogrzewania jako 
wartość powinna. 

7.7. Regulacja obrotów pompy obiegu grzewczego 

Obroty pompy
obiegu grzewczego 

Korekta obrotów 
poprzez zastosowany 
czujnik powrotu  

Obroty 
PHK MIN

Punkt podstawy  Max. temp. zasilania  TV Powinna  

Obroty pompy obiegu grzewczego regulowane są po to, aby 
dopasować strumień przepływu w obiegu grzewczym do 
chwilowego zapotrzebowania ciepła. Tym sposobem osiągamy 
możliwie najniższe temperatury powrotu, co z kolei pozwala na 
maksymalne wykorzystanie techniki kondensacyjnej oraz 
ograniczenie zużycia prądu przez pompę obiegową. 

Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Spreizung HK’ (Różnica temp. zasil./powrót). 

Jeżeli do modułu UML podłączony jest czujnik 
powrotu, to różnica temp. pomiędzy zasilaniem i 
powrotem porównywana jest z tutaj nastawioną 
wartością i obroty pompy obiegowej regulowane 
są odpowiednio wg. wyżej przedstawionej 
grafiki. 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do drugiej 
nastawy regulacji obrotów ‘Drehzahl PHK MIN’ 
(Minimalne obroty pompy PHK). 

Pompa obiegu grzewczego pracuje na 
nastawionych tutaj minimalnych obrotach tak 
długo, jak długo temperatura powinna zasilania 
leży poniżej nastawionej wartości punktu 
podstawy. Bez czujnika powrotu, obroty pompy 
wzrastają wraz ze wzrostem temp. powinnej 
zasilania, aż do osiągnięcia przy maksymalnej 
temperaturze powrotu wartości 100%. Z 
czujnikiem powrotu, sterowanie obrotów 
podlega również regulacji różnicy temp. 
pomiędzy zasilaniem a powrotem do powinnej 
różnicy zasilanie/powrót. 

Jeżeli jako pompa obiegowa zastosowana została pompa 
elektroniczna (np. Wilo ...E lub Grundfos Alpha ...), to 
minimalne obroty pompy obiegu grzewczego (Drehzahl PHK 
MIN) muszą być koniecznie ustawione na wartość 100 %. 
Wydłużony czas pracy pompy obiegu grzewczego wynosi 5 min. 

7.8. Czas pracy mieszacza 

Przyciskiem  przechodzimy do ostatniego 
punktu menu ‘Mischerlaufzeit’ (Czas pracy 
mieszacza). 

Tą nastawą możemy dopasować 
charakterystykę regulacji do czasu pracy 
mieszacza. 



7.9. Powrót do wyboru menu 

Przyciskiem  powracamy do wyboru menu 
i  do wskazania standardowego. 

7.10. Przygotowanie ciepłej wody 
Przygotowanie ciepłej wody sterowane jest przez moduł UML 
tylko wtedy, gdy do tego modułu podłączony jest czujnik ciepłej 
wody TWO.  

Zbiornik ciepłej wody 
Jeżeli temperatura ciepłej wody – mierzona czujnikiem TWO – 
spada o więcej niż 5 K poniżej nastawionej wartości powinnej 
ciepłej wody, to przygotowanie ciepłej wody zostaje zezwolone. 
Zawór przełączający przełącza przepływ na zbiornik ciepłej 
wody, pompa ładowania zaczyna pracować. Równocześnie 
wartość powinna kotła dla przygotowania ciepłej wody 
podawana jest dalej jako temperatura powinna przygotowania 
ciepłej wody z Offset 20 K. 
W systemach z obiegiem grzewczym z mieszaczem bez 
zbiornika buforowego nastawione jest pierwszeństwo 
przygotowania ciepłej wody. W czasie przygotowywania ciepłej 
wody pompa obiegowa ogrzewania zostaje wyłączona a 
mieszacz zamknięty. 
 
Zbiornik OPTIMA 
W systemach ze zbiornikiem buforowym ogrzewania z 
przygotowaniem ciepłej wody na zasadzie wymiennika 
przepływowego (zbiornik OPTIMA), przygotowanie ciepłej wody 
przebiega w zależności do czujnika TWO i podłączonego do 
modułu BBU czujnika TPO. 
Zbiornik buforowy ogrzewania, w czasie zezwolonym na 
przygotowanie ciepłej wody, ogrzewany jest w górnym obszarze 
do wartości powinnej, która jest wyższa o 10 K od wartości 
powinnej ciepłej wody. 
Jeżeli temperatura czujnika TWO leży poniżej tej wartości 
powinnej obszaru buforu dla przygotowania ciepłej wody o 
więcej niż 5 K, to kocioł zaczyna pracować. Jeżeli temperatura 
czujnika TWO i czujnika TPO przekracza tą wartość, to 
przygotowanie ciepłej wody zostaje zakończone. 
 
 
 
8. Przełączniki DIP 
Przełączniki DIP znajdują się na dolnej stronie modułu. Aby je 
przestawić, musimy moduł wybudować (patrz 12.). Przełączniki 
DIP są fabrycznie wstępnie nastawione. 

Przełączniki te mają następujące znaczenie:
(ON:  przełącznik do dołu w kierunku liczb 
OFF: przełącznik do góry) 

DIP Znaczenie ON OFF 

1 

Przygotowanie 
ciepłej wody z 
zaworem 
przełączającym 
lub pompą 
ładowania 

Przygotowanie 
ciepłej wody 
pompą 
ładowania, 
sterować pompą 
przy ustawieniu 
ręcznym  

Przygotowanie 
ciepłej wody 
zaworem 
przełączającym, 
nie sterować 
zaworem 
przełączającym 
przy ustawieniu 
ręcznym 

2 

Pierwszeństwo 
przygotowania 
ciepłej wody 

Wyłączenie 
obiegu 
grzewczego w 
czasie 
przygotowania 
ciepłej wody 

Obieg grzewczy 
nie zostaje 
wyłączony w 
czasie 
przygotowania 
ciepłej wody 

3 

Przekazywanie 
dalej 
temperatury 
zewnętrznej 

Przekazywanie 
temperatury 
zewnętrznej do 
innch modułów 
UML 

Przekazywanie 
temperatury 
zewnętrznej 
dalej jest 
zablokowane 

4 

Pompa kotła  
również jako 
pompa obiegu 
grzewczego 

Pompa kotła jest 
jednocześnie 
pompą obiegu 
grzewczego 

Pompa kotła i 
pompa obiegu 
grzewczego 
zastosowane są 
oddzielnie 

 

9. Uruchomienie 
Uruchomienie przebiega następującymi krokami:  

 

9.1. Okablowanie czujników, wyjść i linii bus 

Wskazówki 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 dopuszczeniami. Należy 
stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów! 
Kable czujników oraz bus należy ułożyć w kanałach 
oddzielnie od kabli napięciowych! 
 
Po podłączeniu wszystkich modułów, podać napięcie do 
regulacji i sprawdzić wejścia oraz wyjścia. 

9.2. Kontrola czujników i linii bus 
- Kontrola pozycji czujników 
- Czujnik temperatury zewnętrznej 

- Montaż po stronie północnej budowli 
- Czujnik nie może być wystawiony na bezpośrednie 

działanie promieniowania słonecznego 
- Czujnik zbiornika TWO 

- Przy zbiornikach z tulejką zanurzeniową należy sprawdzić, 
czy czujnik nie znajduje się obok tulejki w izolacji i czy  
włożony jest do końca tulejki. 

- Czujnik zbiornika TWO powinien być podłączony do modułu 
z przełącznikiem DIP 3 nastawionym na ON. Do tego 
modułu podłączony jest również czujnik temperatury 
zewnętrznej. 

 



- Czujnik zasilania TV 
- Czujnik ten montowany jest w grupie obiegu grzewczego, w 

tulejce zanurzeniowej na powrocie ogrzewania (powyżej 
wysokości pompy obiegowej). 

- Czujnik zbiornika TWO 
- Czujnik ten montowany jest w grupie obiegu grzewczego, w 

tulejce zanurzeniowej zasilaniu ogrzewania. 
 
Odczyt mierzonych temperatur (patrz 5.). 
Niepodłączone lub uszkodzone czujniki wskazywane są na 
wyświetlaczu jako kreski ‘---‘. Wyjątek stanowi czujnik 
temperatury zewnętrznej, gdzie wskazywane jest 0 °C, jeżeli nie 
jest podłączony żaden czujnik lub wartość czujnika nie jest dalej 
przekazywana przez linię LON-Bus. 
Wskazanie mierzonej temperatury ciepłej wody (czujnik TWO) 
wskazywane jest tylko wtedy, gdy czujnik jest podłączony a nie 
uszkodzony. 

9.3. Kontrola wyjść 
Kontrola wyjść przebiega w programie kontrolnym 

Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu. 
 
Następnie przyciskiem  wybieramy pod-
menu ‘Kontrollprogramm’ (Program 
kontrolny).  
 
Przyciskiem  przechodzimy najpierw do 
punktu menu ‘Betriebsart’ (Rodzaj pracy). 
 
Tutaj przyciskiem  ustawiamy rodzaj pracy 
na Test. 
 
W rodzaju pracy Test funkcje regulacyjne 
modułu są wyłączone. Tutaj przyciskami  i  
możemy załączać wyjścia. 
 
 
Teraz przyciskiem  przywołujemy 
‘Kontrollprogramm’ (Program kontrolny). 
W pierwszym punkcie menu ‘Pumpe PHK’ 
(Pompa PHK) możemy nastawić obroty pompy 
obiegowej. Kontrola, czy pompa zaczyna 
pracować. 
 
 
 
Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu menu ‘Mischer’ (Mieszacz). 
Przyciskami  i  możemy zasterować 
wyjście „mieszacz ciepło” lub „mieszacz zimno”. 
Kontrola, czy mieszacz pracuje we właściwych 
kierunkach. 
 
 
 
W przypadku gdy do modułu podłączony jest 
czujnik TWO, przyciskiem  możemy przejść 
do następnego punktu menu ‘ULV / LP’ (Zawor 
przełączający ULV  /  Pompa ładowania PL). 
Przyciskami  i  wyjście może być 
załączone lub wyłączone. 
 
 
Przyciskiem  kartkujemy do punktu menu 
‘Name eingeben’ (Podać nazwę). 
Tutaj możemy podać nazwę modułu (np. 
PARTER, I PIETRO itp.), która służy do 
identyfikacji modułu w regulacji z wieloma 
modułami. 

Nazwa modułu ukazuje się w drugiej linii 
wyświetlacza standardowego. Nazwa modułu 
może być złożona z maksymalnie 8 znaków. 
 
Przyciskiem  wchodzimy do trybu 
podawania. Teraz Przyciskami  i  możemy 
podać lub zmienić pierwszy znak nazwy 
modułu.  Wychodząc z „pustego znaku”, 
przyciskiem   możemy ustawić cyfry (9 – 0) a 
przyciskiem  możemy ustawić litery (A – Z). 
Przyciskiem  przechodzimy do następnego 
znaku a przyciskiem  powracamy do znaku 
poprzedniego. 
 
 
 
Przyciskiem  wracamy ponownie do 
punktu menu ‘Name eingeben’ (Podać nazwę) 
w programie kontrolnym. 
 
 
 
Przyciskiem  kartkujemy do ostatniego 
punktu menu ‘Version’ (Wersja). 
Tutaj widzimy numer wersji i datę utworzenia 
software regulacji. 
 
 
 
Przyciskiem  wracamy ponownie do 
punktu menu ‘Betriebsart’ (Rodzaj pracy). 
Tutaj przyciskiem  nastawiamy teraz 
ponownie rodzaj pracy ‘Automatik’ 
(Automatyka) a następnie przyciskiem  
powracamy do wyboru menu i  do wskazania 
standardowego. Po upływie 30 min. następuje 
samoczynny powrót z rodzaju pracy Test do 
pracy w automatyce. 

Rodzaje pracy (tryb) i ustawienie ręczne 
W trybie pracy ‘Hand’ (Ręka) pompa obiegowa ogrzewania 
pracuje ze 100 % obrotami. Wyjście zawór przełączający / 
pompa ładowania ULV / LP załączone jest tylko wtedy, gdy 
przełącznik DIP 1 ustawiony jest na ON. Mieszacz pozostaje 
bez napięcia. 
Nie następuje żaden samoczynny powrót do pracy w 
automatyce. 
W trybie pracy ‘Automatik’ (Automatyka) w programie 
kontrolnym możemy sprawdzić aktualny stan wyjść (np. obroty 
pompy obiegowej ogrzewania). Zmiana stanu np. podwyższenie 
obrotów pompy obiegowej przyciskiem  jest co prawda 
możliwa, jednakże zmiana ta będzie poprzez funkcje 
regulacyjne przywrócona do stanu wyjściowego. 

Przyciskiem  powracamy do wyboru menu.

10. Wyświetlanie kodu zakłócenia 
Jeżeli wystąpiło zakłócenie, tzn. na 
wyświetlaczu standardowym ukaże się text 
‘Alarm’,  to wówczas w pod-menu ‘Störcode’ 
(Kod zakłócenia) możemy odczytać kod 
zakłócenia. 



Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu. 
Następnie przyciskiem  kartkujemy do pod-
menu ‘Störcode’ (Kod zakłócenia). 
 
Przyciskiem  wchodzimy do punktu menu 
‘Störcode’ (Kod zakłócenia). 
Tutaj możemy teraz odczytać kod zakłócenia 
kotła. W przypadku wystąpienia tego zakłócenia 
należy się skontaktować z fachową firmą 
serwisującą Twój system. 
 
 
Przyciskiem  powracamy do wyboru menu 
i  do wskazania standardowego. 

Pompa obiegowa ogrzewania nie włącza lub nie wyłącza się
Sprawdzić temperaturę zewnętrzną, nastawiony tryb pracy i 
nastawione granice grzania (Normalna, Obniżona, Zabezp. 
przed zamarzaniem).Zwróć uwagę na wydłużony czas pracy 
pompy – 5 min. 
Jeżeli jako pompa obiegowa zastosowana została pompa 
elektroniczna (np. Wilo ...E lub Grundfos Alpha ...), to 
minimalne obroty pompy obiegu grzewczego (Drehzahl PHK 
MIN) muszą być koniecznie ustawione na wartość 100 %. 
 
Temp. pomieszczenia odbiega od jej wartości powinnej 
Należy skorygować krzywą grzania. 
 
Temperatura pomieszczenia jest w okresie przejściowym w 
nocy jest za wysoka lub za niska 
Granicę grzania Oniżenie – obniżyć lub podwyższyć. 
 
Temperatura zewnętrzna nie jest przekazywana dalej do 
następnego modułu 
Sprawdzić linię LON-Bus zgodnie ze schematem okablowania. 
Sprawdzić czy przełącznik DIP ustawiony jest prawidłowo. 
Przełącznik DIP 3 może być ustawiony na ON tylko na jednym 
module. Do tego modułu musi być również podłączony czujnik 
temperatury zewnętrznej. 
 
Nie ukazuje się pod-menu ‘Warmwasser’ (Ciepła woda) i 
brak jest wskazania temperatury ciepłej wody TWO 
Nie jest podłączony czujnik ciepłej wody lub czujnik ciepłej wody 
jest uszkodzony. 
 
Nie ukazuje się wskazanie temperatury pomieszczenia i nie 
ukazują się punkty menu Wpływ pomieszczenia i 
Optymalizacja HKL 
Zdalne sterowanie nie jest podłączone, zamienione są bieguny 
kabla łączącego lub zdalne sterowanie jest uszkodzone. 
 
Żółta dioda świecąca poniżej przycisku LON świeci ciągle 
Moduł nie jest zameldowany. Proszę przycisnąć przycisk LON 
przez ok. 3 sek., dioda świecąca mruga przez ok. 5 sek. i 
gaśnie. 
 

11. Usuwanie zakłóceń 
Przy wystąpieniu zakłócenia, należy najpierw sprawdzić 
wartości temperatur (patrz 5.) oraz funkcje podłączonych 
urządzeń (patrz 9.). 

12. Wybudowa i zabudowa modułu 

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. śrubokrętem) 
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. 

 

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

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

Zamocowanie

Przycisk LON 

Dioda
świecąca 

13. Wartości standardowe 
Nastawa Wartość stand. Nastawiono Zmieniono
Punkt podstawy Tabela 13.1   
Nachylenie Tabela 13.1   
Zasilanie MAX Tabela 13.3   
Gr. grzania Normal. 20 °C   
Gr. grzania Obniż. 10 °C   
TA zab. przed zamar. 2 °C   
Czas przetrzymania Tabela 13.3   
Wpływ pomieszczen. Tabela 13.3   
Optymalizacja Nie   
Przewyższenie TK 0 K   
Delta-T HK Tabela 13.3   
Obroty  PHK minim. Tabela 13.3   
Czas pr. mieszacza 2 min   
 Dnia   
 Podpis   
 

Nastawa krzywej grzania 
Strefa klimatyczna: 
A: -16 °C 
B: -14 °C 
C: -12 °C 
D: -10 °C 
E:   -8 °C 

Nachylenie System
grzew.

Pkt.
pods.

0,
4 

0,
5 

0,
6 

0,
7 

0,
8 

0,
9 1 1,
1 

1,
2 

1,
3 

1,
4 

1,
5 

1,
6 

1,
7 

1,
8 

1,
9 2 2,
1 

2,
2 

2,
3 

2,
4 

20°C   A B C E                40/30 

25°C A B C E                  

20°C      A B C D E            50/35 

25°C    A B C D E              

30°C          A B C D E        70/50 

35°C        A B C D E          

30°C                 A B C D E 90/70 

35°C                A B C D E  

Tabela 13.1



Przykład: 
System grzewczy 70/50, strefa klimatyczna D (-10 °C), 
= Punkt podstawy z tabeli 30 °C lub 35 °C, nastawiono 35 °C 
= Nachylenie z tabeli strefy klimatycznej D: 1,4 
 
 
Korekta krzywej grzania 

Temperatura pomieszczenia Przy temp. zewn. 
 w dzień za zimno za ciepło 
+5 °C do +15 °C 

 

 

 

-20 °C do +5 °C 

 

Zmniejszyć  o 0,2 

nachylenie, Punkt 

podstawy podnieść 

o 5 K 

Zwiększyć o 0,2 

nachylenie 

Zwiększyć  o 0,2 

nachylenie, Punkt 

podstawy obniżyć 

o 5 K 

Zmniejszyć o 0,2 

nachylenie 

Tabela 13.2 

Po każdym kroku korekty, musimy odczekać przynajmniej jeden 
dzień zanim przystąpimy do następnej korekty ( - Aby ocenić 
reakcję systemu grzewczego musi nastąpić wyrównanie 
warunków pracy).  
 
Nastawa Radiatory Ogrz. podłog. Ogrz. ścienne 
TV Max 

Przetrzymanie 

Wpływ pomie. 

Delta-T 

PHK MIN 

70 °C 

120 min. 

6 K/K 

20 °C 

25 % * 

50 °C 

210 min. 

3 K/K 

10 °C 

100 % * 

50 °C 

180 min. 

3 K/K 

10 °C 

100 % * 

* przy zastosowaniu elektronicznie regulowanej pompy 
obiegowej, obroty PHK MIN należy zawsze ustawić na 100 %. 
Tabela 13.3 

Program czasowy ogrzewania 
Program przełączania Dzień 

tygodnia Czas Poziom Czas Poziom Czas Poziom
       
       
       
       
       
       
       

Program czasowy ciepłej wody 
Program przełączania Dzień 

tygodnia Czas Poziom Czas Poziom Czas Poziom
       
       
       
       
       
       
       

14. Zewnętrzny wybór trybu pracy 
Jeżeli czujnik powrotu TR, zwarty zostanie 
przełącznikiem, to wybrany zostanie tryb prycy 
‘Extern Absenken’ (Obniżenie z zewnątrz). 
Obieg grzewczy pracuje z Obniżeniem, 
przygotowanie ciepłej wody – w przypadku gdy 
do modułu podłączony jest  czujnik ciepłej wody 
TWO – zostaje zablokowane. 
Na wyświetlaczu standardowym ukazuje się 
napis ‘Extern Absenken’. 
Po otwarciu zwarcia przełącznika, moduł 
powraca ponownie do uprzednio nastawionego 
trybu pracy. 

15. Dane techniczne 
Moduł zasilający  
Napięcie robocze 230V +/- 10% 50 Hz 
Pobór mocy 20 VA 
Rodzaj zabezpieczenia IP40 DIN 40050 
Temperatura otoczenia 0 °C … 50 °C 
Kontrola Moduł jest CE-konform 
Klasa zabezpieczenia II VDE 0631 
  
Moduł regulacyjny  
Rodzaj zabezpieczenia IP40 wg. DIN 40050 
Temperatura otoczenia 0 °C … 50 °C 
Kontrola Moduł jest CE-konform 
Moc przełączeniowa 
przekaźnika (M+, M-, ULV 
PK/LP) 

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

Moc przełączeniowa 
przekaźnika elektronicznego 
(PHK) 

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 

Czujniki Wyjścia 
TA Temp. zewnętrzna ULV PK Pompa ładowania 
TWO Temp. ciepłej wody PHK Pompa obiegu grz. 
TV Temp. zasilania ULV PK  Zawór przełączaj. 
TR Temp. powrotu  Pompa kotła 
  M+ Mieszacz ciepło 
  M- Mieszacz zimno 
    
BUS    
LON Połączenie bus pomiędzy modułami 

(Local operation network) 
APP Połączenie bus pomiędzy jednym modułem, zdalnym 

sterowaniem i automatem ogniowym 
(Applikationsbus) 

 

16. Wyjaśnienia skrótów 



17. Przegląd obsługi 
Wskazanie 
standardowe 

Pod-menu 
Godzina i Data 

 
Pod-menu 
Ciepła woda 

Zadanie programu
czasowego 
ciepłej wody 

Zadanie programu
czasowego ogrzewania 

Pod-menu
Odczyt temperatur 

Pod-menu 
Ogrzewanie 

   - tutaj możemy 
zmienić wartości. 
Przyciskiem  następuje 
zawsze powrót do kolejnego 
wyżej położonego poziomu 
menu (wyjątek – program 
czasowy ogrzewania). 

*1) Tylko wtedy, gdy do 
 modułu podłączony jest 
 czujnik ciepłej wody 
 TWO 

*2) Tylko wtedy, gdy do 
 modułu podłączone jest 
 zdalne sterowanie 



Pod-menu 
Zakłócenie 

Pod-menu
 

Wybór
menu 

Pod-menu 
Dane systemu 

Pod-menu
Program kontrolny 

Podanie znaków – cyfry i litery
(0 – 9, pusty, A – Z) 

Przejście do następnego lub 
poprzedniego znaku 

*1) Tylko wtedy, gdy do 
 modułu podłączony jest 
 czujnik ciepłej wody 
 TWO 

*2) Tylko wtedy, gdy do 
 modułu podłączone jest 
 zdalne sterowanie 

*3) Tylko wtedy, gdy 
 wystąpi zakłócenie 



Zadanie programu czasowego ogrzewania i ciepłej wody 

Wprowadzenie nowego punktu przełączenia 

Kasowanie punktu przełączenia 

Wybór aktualnego programu (‘Aktuell’) lub 
programu standardowego (Prog. 1 ... Prog. 4) 

Nastawa Bloku dni / Dnia tygodnia 

Powrót 

Nastawa czasu przełączenia 

Następny punkt przełączenia 

Poprzedni punkt przełączenia 

Następny punkt przełączenia 

Poprzedni punkt przełączenia 

Nastawa poziomu 

Przechodzenie do następnego punktu przełączenia, 
aż do ukazania się pustego punktu przełączenia. 
Nastawa czasu przełączenia i poziomu 

Przestawić czas przełączenia – po godz. 23:45 i przed 0:00 ukaże 
się --:--. Oznacza to że punkt przełączania został skasowany. 



 17. Co zrobić gdy ... 
 
... w pomieszczeniu jest za zimno 
- Otworzyć zawory termostatyczne 
- Podwyższyć pożądaną temp. pomieszczenia (patrz 3.2.) 
- Skorygować krzywą grzania (patrz 7.1.) 
 
... w pomieszczeniu jest za ciepło 
- Przymknąć zawory termostatyczne 
- Obniżyć pożądaną temp. pomieszczenia (patrz 3.2) 
- Skorygować krzywą grzania (patrz 7.1.) 
 
... planujemy „przedłużony wieczór” 
- Przedłużyć czas ogrzewania funkcją party (patrz 3.1.) 
 
... potrzebujemy ciepłą wodę poza programem 
- Ogrzać wodę jednorazowo (patrz 4.1.) 
 
... temp. ciepłej wody jast za wysoka lub za niska 
- Zmienić pożądaną temp. ciepłej wody (patrz 4.2.) 
 
... wybierasz się na urlop 
- Nastaw program urlopowy (patrz 3.5.) 
 
... powinien być zmieniony czas ogrzewania 
- Nastaw program czasowy ogrzewania (patrz 3.4.) 
 
... czas przygotowania ciepłej wody nie zgadza się 
- Nastaw program czasowy ciepłej wody (patrz 4.3.) 
 
... chcesz odczytać mierzone temperatuty 
- Przywołaj pod-menu odczyt temperatur (patrz 5.) 
 
... wystąpi zakłócenie systemu 
- Nastaw na module lub kotle Tryb ‘Hand’ (patrz 9.3.) 

PARADIGMA Polska Sp. z o.o. 
ul. Kruczkowskiego 27  •  41-300 Dąbrowa Górnicza 
Telefon 032 / 2610-100  •  Fax 032 / 2610-101 

Absenken Obniżenie 
Absenktemp. Temp. obniżona 
Abwesend bis Nieobecny do 
Aktuell Aktualny 
Anlagedaten Dane systemu 
Aus Wyłączone 
Aussentemp. TA Temp. zewnętrzna TA 
Auto Automatyka 
Betriebsart Tryb pracy 
Datum Data 
Drehzahl PHK MIN Obroty PHK MIN 
Einmalig erwärmen Podgrzać jednorazowo 
Erhöhte WW-Temp. Podwyższona temp. c.w. 
Ferien bis Urlop do 
Fusspunkt Punkt podstawy 
Heizen Ogrzewanie 
Heizgrenze Granica grzania 
Heizprogramm Program ogrzewania 
HK  Obieg grzewczy 
Istwert Wartość istniejąca 
Ja  Tak 
Komforttemp. Temp. komfortowa 
Kontrollprogram Program kontrolny 
Mischer Mieszacz 
Mischerlaufzeit Czas pracy mieszacza 
MoDiMiDoFr Pon.Wtor.Środa,Czw.Piątek 
Modulname Nazwa modułu 
Name eingeben Podać nazwę 
Nein Nie 
Normal Normalny 
Normale WW-Temp. Normalna temp. ciepłej wody 
Normaltemp. Temp. normalna 
Optimierung HKL Optymalizacja HKL 
PHK Pompa obiegu grzewczego 
Program übernehm Przejąć program 
Program, wählen Wybrać program 
Pumpe PHK Pompa PHK 
Raumeinfluss Wpływ pomieszczenia 
Raumtemp. Temp. pomieszczenia 
Rücklauftemp. TR Temperatura powrotu TR 
Sollwert Wartość powinna 
Spreizung HK Delta-T HK 
Steilheit Nachylenie 
Störcode Kod zakłócenia 
Störung Kessel Zakłócenie kotła 
TA Frostschutz TA Zab. przed zamarzaniem 
Temp. abfragen Odczyt  temperatur 
Überhöhung TK Przewyższenie TK 
Uhrzeit Godzina 
Version Wersja 
Vorhaltezeit Czas przetrzymania 
Vorlauftemp. MAX MAX temperatura zasilania 
Vorlauftemp. TV Temperatura zasilania TV 
Warmwas.temp. Temp. ciepłej wody 
Warmwas.temp. TWO Temp. ciepłej wody TWO 
Warmwasser Ciepła woda 
Zeitprogramm Program czasowy 


