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AA Przyciskiem AA przechodzimy do następnego
pod-menu Odczyt temperatur. W tym pod-
menu możemy odczytać mierzone
temperatury (patrz 4.).

AA Przyciskiem AA osiągamy trzecie pod-menu.
W tym pod-menu możemy nastawić Godzinę
i Datę (patrz 5.).

AA Przyciskiem AA przechodzimy do następnego
pod-menu . 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 np.
maksymalna temperatura wody basenowej
(patrz 6.).

AA Przyciskiem AA przechodzimy do ostatniego
pod-menu Program kontrolny. Tutaj
możemy sprawdzić podłączone urządzenia
(pompa, mieszacz, zawór przełączający) oraz
nastawić tryb pracy ‘Test’, ‘Ręczny’ 
(zobacz 8.).

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

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

Powrót do wyboru menu
Przyciskiem DD 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.

1. Ogólnie
Moduł ogrzewania basenu
kąpielowego reguluje ogrzewa-
niem basenu z kotła albo
zbiornika buforowego (obieg
grzewczy basenu) jak również
współdziała z modułem solar
przy bezpośrednim ogrzewaniu
basenu przez układ solar
(słoneczne ogrzewanie
basenu).

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

CC jeden poziom menu głębiej

DD jeden poziom menu wyżej

BB  AA kartkowanie na poziomie menu

FF  EE zmiana wartości

Wskazanie standardowe

We wskazaniu standardowym widzimy typ
modułu (SB), nastawiony tryb pracy 
(Automatyka) i temperaturę wody basenowej
(TSB).

CC Przyciskiem CC przechodzimy do
pierwszego poziomu menu, do

Wybór menu
W wyborze menu możesz wybrać, które pod-menu chcesz
przywołać.

W pierwszym pod-menu Grzanie w przypadku
obiegu grzewczego basenu znajduje się
nastawa temperatury wody basenowej, trybu
pracy oraz programu czasowego ogrzewania.
Jeżeli basen jest ogrzewany układem solar
można tutaj załączyć lub wyłączyć ogrzewanie
układem solar (patrz 3.).

TSB 28oC
Auto

SB
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3. Grzanie
W tym pod-menu znajdują się wszystkie, niezbędne dla
użytkownika systemu, nastawy dla obiegu grzewczego
basenu kąpielowego oraz  ogrzewania układem solar.

CC Wychodząc ze wskazania standardowego,
przyciskiem CC przywołujemy wybór menu.
Pod-menu Grzanie jest już wybrane.
Przyciskiem CC wchodzimy do tego pod-
menu.

CC

3.1 Nastawianie odpowiedniej temperatury
basenu kąpielowego
(tylko przy obiegu grzewczym basenu)
Dla ogrzewania basenu kąpielowego za pomocą kotła można
ustawić dwa poziomy temperatur: temperaturę normalną i
podwyższoną.

AA Przyciskiem AA przechodzimy do następnego
pod-menu normalna temperatura basenu.
Przyciskiem FF lub EE możemy teraz
nastawić pożądaną normalną temperaturę
wody basenowej.

EE    FF

AA Przyciskiem AA przechodzimy do następnego
pod-menu podwyższona temperatura
basenu.
Przyciskiem FF lub EE możemy teraz
nastawić pożądaną podwyższoną 

EE    FF temperaturę wody basenowej .

3.2 Tryb pracy
(tylko przy obiegu grzewczym basenu)
AA Przyciskiem AA przechodzimy do następnego

pod-menu. Tutaj przyciskami FF lub EE
możemy nastawić czy basen ma być
ogrzewany zgodnie z programem czasowym
lub np. ogrzewanie basenu ma być ciągle
wyłączone. 

EE    FF

Możemy nastawić następujące tryby pracy:

Automatyczny tryb pracy, wartość powinna
dla basenu podawana jest przez nastawiony
program czasowy.

Normalny tryb pracy, wartością powinną dla
basenu kąpielowego jest niezależnie od
programu czasowego, zawsze temperatura
normalna.

Podwyższony tryb pracy, wartością powinną
dla basenu kąpielowego jest niezależnie od
programu czasowego, zawsze temperatura
podwyższona.

Blokada, obieg grzewczy basenu jest cały
czas wyłączony.

3.3 Grzanie solar
(tylko przy ogrzewaniu układem solar)
AA Przyciskiem AA przechodzimy do następnego

pod-menu, Grzanie solar. Jeżeli ustawimy
tutaj Wolny to basen może być ogrzewany
przez układ solar, jeśli nastawimy Blokada
ogrzewanie basenu przez układ solar jest
wyłączone.

3.4 Program czasowy grzania
(tylko przy obiegu grzewczym basenu)
AA Przyciskiem AA przechodzimy do następnego

pod-menu Program czasowy grzania. 

Możemy zaprogramować dla grupy dni tygodnia (blok dni) lub
dla pojedynczych dni tygodnia program czasowy, każdorazowo
z maksymalnie 6 punktami przełączenia, przy czym dla
każdego punktu przełączenia  podajemy czas i poziom
(‘Normalny’, ‘Podwyższony’ lub ‘Blokada’) przełączenia.
Regulacja zawiera cztery programy standardowe dla
ogrzewania, 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 grzania
CC Aby zmienić aktualny program czasowy,

należy użyć przycisk CC.
FF    EE Teraz przyciskami FF lub EE możemy

wybrać, czy chcemy zmienić ‘Aktualny’ pro-
gram czy też chcemy przejąć jeden z progra-
mów standardowych (Prog. 1 ... Prog. 4).
Jeżeli nastawiony jest ‘Aktualny’,przyciskiem   

CC CC  wchodzimy do aktualnie obowią-
zującego programu czasowego.

Ukazuje się pierwszy punkt przełączenia,
tutaj jako przykład: dla dni tygodnia (Po Wt Sr
Cz Pt) od poniedziałku do piątku.
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Powrót z programu czasowego
BB Aby zakończyć nastawianie programu

czasowego, to należy przyciskiem BB
kartkować do dni tygodnia (pierwsza linia).
Następnie używamy przycisk DD.

DD
Ukazuje się zapytanie Program Przejęcie?
Jeżeli nastawimy ‘Nie’ dotychczas pracujący
program pozostaje niezmieniony. Jeżeli
nastawimy ‘Tak’ to przyjęty zostanie
zmieniony program czasowy.

Przyciskiem DD powracamy do punktu menu
Program czasowy.

Przyjęcie programu standardowego
Moduł 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 CC  przechodzimy do wyboru
programu czasowego.

Wybór programu standardowego
FF    EE Przyciskami EE i FF możemy wybrać

wymagany program standardowy (Prog.1..
Prog.4). 

Przyjęcie niezmienionego programu standardowego

DD
Jeżeli chcemy przejąć niezmieniony program
standardowy to należy użyć przycisk DD.
Następnie ukazuje się zapytanie Program
Przejęcie? Proszę pozostawić ‘Tak’ i
nacisnąć przycisk DD. Tym sposobem
dotychczasowy ‘Aktualny’ program czasowy
zastąpiony zostaje przez wybrany program
standardowy.DD
Jeżeli ustawimy na ‘Nie’ to zachowany
zostanie program dotychczasowy.
Nastąpi powrót do punktu menu Program
czasowy.

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
potrzeb.
Jeżeli chcemy przejąć wybrany program
standardowy i dopasować go do swoich 

CC potrzeb, to należy użyć przycisk CC.

Zmiana punktu przełączenia
AA Przyciskiem AA wybieramy godzinę pierw-

szego punktu przełączenia. Godzinę możemy
zmienić przyciskami FF i EE. 

FF    EE

AA Przyciskiem AA przechodzimy dalej do
poziomu pierwszego punktu przełączenia.
Teraz przyciskami FF i EE możemy nastawić
poziom (‘Normalny’, ‘Podwyższony’ lub
‘Blokada’) temperatury wody basenowej.

FF    EE

Kartkowanie do następnego punktu przełączenia
CC Przyciskiem CC  kartkujemy do następnego

punktu przełączenia bloku dni. Przy czym
musi być wybrana godzina lub poziom, 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.

DD Przyciskiem DD przechodzimy do
poprzedniego punktu przełączenia.

Podanie nowego punktu przełączenia
CC Przyciskiem CC przechodzimy, po ostatnim

zadanym punkcie przełączenia, do pustego
punktu przełączenia. 
Tutaj przyciskami FF lub EE możemy podać
godzinę nowego punktu przełączenia 
a poprzez użycie przycisku AA możemy
podać poziom punktu przełączenia.
Kolejność usytuowania nowego punktu prze-
łączenia w programie sortowana jest automa-

FF    EE tycznie według kolejności czasu zegarowego.

Skasowanie punktu przełączenia
FF    EE Jeżeli godzina punktu przełączenia z 23:45

przyciskiem FF nastawiana jest dalej lub z
00:00 przyciskiem EE z powrotem to punkt
przełączania zostanie skasowany (--:--).

Wybór innego bloku dni
BB Przyciskiem BB kartkujemy na dni tygodnia

(pierwsza linia), Tutaj przyciskami FF lub EE
możemy wybrać następny blok dni lub jeden
dzień tygodnia.
Jeżeli w pojedynczych dniach tygodnia
danego bloku dni, zmienione zostaną punkty 

FF    EE przełączenia to te dni będą usunięte z bloku
dni.
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4. Odczyt mierzonych temperatur
Odczyt mierzonych temperatur przebiega w pod-menu
Odczyt temperatur.

CC Wychodząc ze wskazania standardowego,
przyciskiem CC przywołujemy wybór menu.

AA Następnie przyciskiem AA wybieramy pod-
menu Odczyt temperatur.

CC Przyciskiem CC wchodzimy do tego 
pod-menu.

Jako pierwsza ukazuje się mierzona
Temperatura basenu.

AA
Przyciskiem AA przechodzimy, gdy występuje
obieg grzewczy basenu, do punktu menu
wskazującego  Temperaturę zasilania.

Jeżeli na zasilaniu nie jest zamontowany czujnik temperatury,
ponieważ w obiegu grzewczym basenu nie ma
zamontowanego mieszacza, to ma wyświetlaczu ukażą się
kreski ‘– – –,. W tym przypadku napęd mieszacza nie jest
sterowny, pozostałe funkcje obiegu grzewczego basenu są w
pełni utrzymane.

AA
Przyciskiem AA przechodzimy, gdy występuje
obieg grzewczy basenu, do punktu menu
wskazującego Temperaturę powrotu.

Jeżeli na powrocie nie jest zamontowany czujnik temperatury
to na wyświetlaczu ukażą się kreski ‘– – –,. Brak czujnika na
powrocie ma wpływ tylko na regulację obrotów pompy obiegu
grzewczego basenu.

AA
Przyciskiem AA przechodzimy, gdy występuje
obieg grzewczy basenu, do punktu menu
wskazującego Temperatura zasilania
Powinno. Jest to temperatura zasilana z jaką
powinien być ogrzewany basen.

AA
Przyciskiem AA przechodzimy do ostatniego
punktu menu, stan pracy pompy basenowej.

Jeżeli pompa obiegowa wody basenowej jest załączona, to
poprzez zainstalowany przekaźnik zamyka obwód styków i
wskaźnik stanu pracy pompy basenowej pokazuje ON
”załączona”. Jeżeli pompa basenowa jest wyłączona, styki
przekaźnika są rozwarte, wtedy wskaźnik stanu pracy pompy
basenowej wskazuje OFF “wyłączona”. Obieg grzewczy
basenu oraz ogrzewanie basenu układem solar są wyłączone.

DD
Przyciskiem DD powracamy do wyboru
menu i  do wskazania standardowego.

Ukaże się pierwszy punkt przełączenia
wybranego programu standardowego.
Następnie możemy zmienić program tak jak
opisano powyżej.

BB Do powrotu z Programu czasowego grzania
wybieramy przyciskiem BB dni tygodnia
(pierwsza linia).

DD Po użyciu przycisku DD będziemy zapytani,
czy chcemy przejąć program. Jeżeli
pozostawimy tutaj ‘Tak’, to dotychczasowy
program zostanie zastąpiony. Jeżeli
nastawimy tutaj ‘Nie’, to zachowany zostanie
dotychczasowy program.

DD Przyciskiem DD powracamy do punktu menu
Program czasowy.

Programy standardowe
Program standardowy 1
Po - Pt 5:00 Normalna 22:00 Blokada
So, Ni 6:00 Normalna 23:00 Blokada

Program standardowy 2
Po - Cz 5:00 Normalna 22:00 Blokada
Pt 5:00 Normalna 23:00 Blokada
So 6:00 Normalna 23:00 Blokada
Ni 6:00 Normalna 22:00 Blokada

Program standardowy 3
Po - Cz 5:00 Normalna 8:00 Blokada

14:30 Normalna 22:00 Blokada
Pt 5:00 Normalna 8:00 Blokada

14:30 Normalna 23:00 Blokada
So 6:00 Normalna 23:00 Blokada
Ni 6:00 Normalna 22:00 Blokada

Program standardowy 4
Po - Pt 5:00 Normalna 19:00 Blokada
So, Ni Ciągła Blokada

3.5 Powrót do wyboru menu

DD Przyciskiem DD powracamy do wyboru
menu i  do wskazania standardowego.
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6. Funkcje i nastawy
6.1 Funkcje obiegu grzewczego basenu
Żądana temperatura basenu kąpielowego jest określona na
podstawie nastawionej temperatury wody basenowej, trybu
pracy oraz programu czasowego.

Załączenie i wyłączenie obiegu grzewczego basenu
Obieg grzewczy basenu jest załączony, jeżeli nastawiona
wartość temperatury basenu jest nieosiągnięta i wtedy:
- pompa obiegu grzewczego zostaje załączona,
- mieszacz reguluje do wartości powinnej temp. zasilania,
- wartość powinna jest podawana dalej do kotła.

Obieg grzewczy basenu jest wyłączony kiedy: 
- temperatura basenu przekroczy wartość nastawioną o

więcej niż 1K albo 
- wartość powinna temperatury zasilania spadnie poniżej 

nastawionej temperatury zasilania albo
- styk pompy obiegowej wody basenowej jest otwarty:

- pompa obiegu grzewczego wyłącza się z opóźnieniem,
- mieszacz wyłącza się z opóźnieniem.

Obliczenie wartości powinnej temperatury zasilania
Wartość powinna temperatury zasilania jest obliczona za
pomocą algorytmu PI na podstawie nastawionej temperatury
basenu oraz istniejącej temperatury basenu.
Wartość powinna temperatury zasilania obliczana jest na
podstawie odchylenia mierzonej temperatury basenu TSB od
wartości żądanej TSBpow, nastawionej Części propor-
cjonalności i maksymalnej temperatury  zasilania TVmax:

TVpow = (TVmax + 5°) / 2 + Kp * (TSBpow - TSB) z  
Kp = (TVmax - 5°) / Część proporcjonalności

Różnica pozostaje (TSBpow – TSB) stała, to w przeciągu
ustawionej Nastawy czasu, Temperatura Powinna zasilania
jest podnoszona o wartość Kp * (TSBsoll - TSB).

Przykład:
- Część proporcjonalności = 20 K, 
- Natawa czasu = 30 min,
- Maksymalna temperatura zasilania TVmax = 70 °C, 
- Nastawiona temperatura basenu TSBpow = 25 °C, 
- mierzona temperatura basenu TSB = 23 °C.

- Kp = (TVmax - 5°) / Część proporcjonalności = 
(70– 5) K / 20 K = 3,25 K/K

- TVpow = (TVmax + 5°) / 2 + Kp * (TSBpow - TSB) = 
(70+5) / 2 + 3,25 * (25 – 23) = 37,5 +6,5= 44 °C

- W ciągu Nastawy czasu 30 min. podnoszona jest
Temperatura Powinna zasilania o  Kp * (TSBsoll -
TSB), tzn. o 3,25 K/K * (25 – 23) K = 6,5 K do 50,5 °C, w

przeciagu  60 min do 50,5 + 6,5 = 57 °C itd.

Do wartości powinnej temperatury zasilania zostaje dodana
wartość Przewyższenie kotła TK .Wartość ta jest podawana
do kotła jako wartość żądana.

5. Nastawa godziny i daty
W tym pod-menu możemy nastawić godzinę i datę. Data 
i godzina są buforowane, tzn. że zachowane zostają w
przypadku zaniku napięcia. 

Przełączanie na czas letni w ostatni weekend marca a powrót
w ostatni weekend października przebiega automatycznie.

CC Wychodząc ze wskazania standardowego,
przyciskiem CC przywołujemy wybór menu.

AA Następnie przyciskiem AA wybieramy pod-
menu Godzina Data. 

.

CC Przyciskiem CC wchodzimy do tego pod-
menu.
W pierwszym punkcie menu Godzina
przyciskami FF lub EE możemy zmienić
godzinę.

EE    FF

AA Przyciskiem AA kartkujemy do ostatniego
punktu menu Data, nastawa daty.

Również tutaj nastawa daty przebiega przyci-
EE    FF skami FF lub EE.

DD
Przyciskiem DD powracamy do wyboru
menu i  do wskazania standardowego.
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AA Dla ogrzewania basenu systemem solar jest
tylko punkt menu Maksymalna temperatura
basenu. Jeśli temperatura basenu
przekroczy nastawioną tutaj wartość to
ogrzewanie basenu układem solar zostaje
wyłączone .

AA Trzy ostanie nastawy są tylko dla obiegu
grzewczego basenu .
Gdy podłączony jest czujnik powrotu, w
następnym punkcie menu nastawiamy
różnicę temperatur zasilania i powrotu, która
porównywana jest w wartością mierzoną.
Jeżeli zmierzona różnica jest za mała, to
zmniejszone zostają obroty pompy obiegu
grzewczego, jeżeli natomiast różnica jest za
duża to obroty pompy zostają zwiększone.

AA Minimalna liczba obrotów pompy obiegu
grzewczego zostaje ograniczona do
nastawionej tutaj wartości Minimalne Obroty
pompy PHK.

AA Nastawą Czas pracy mieszacza można
dopasować czas pracy mieszacza do
charakterystyki regulacji. 

AA W ostatnim punkcie menu możemy nastawić
język menu.

6.4 Powrót do wyboru menu
Przyciskiem DD powracamy do wyboru
menu i  do wskazania standardowego.

7. Przełączniki DIP
Przełączniki DIP znajdują się w dolnej części modułu.
Aby je nastawić, moduł musi zostać wybudowany (patrz 10.).
Mają one następujące znaczenie:

DIP Znaczenie ON OFF

1 Obieg grzew- Z obiegiem grze- Bez obiegu grzew-
czy basen wczym basenu czego basenu

2 Pierwszeństwo Obieg grzewczy Obieg grzewczy
ciepłej wody basenu w czasie basenu w czasie

przygotowania przygotowania
c.w. wyłączyć c.w. nie wyłączać

3 Słoneczne Z ogrzewaniem Bez ogrzewania
ogrzewanie basenu układem basenu układem
basenu solar solar

4 Czas systemu Tak Nie
przejąć z 
modułu UML

(ON: położenie w dół w kierunku liczby)

Regulacja obrotów pompy obiegu grzewczego
Obroty pompy obiegu grzewczego są tak regulowane, aby
temperatura powrotu była jak najniższa czyli ogrzewanie
zastało wykorzystane maksymalnie. Wartość minimalnej
wydajności pompy jest nastawiana. Jeżeli jest podłączony
czujnik powrotu, to porównywana jest różnica między
temperaturą zasilania a powrotu w stosunku do nastawionej
dT (delta T) obiegu grzewczego a wydajność pompy jest
regulowana tak aby osiągnąć nastawioną wartość.

6.2 Funkcje Solar ogrzewania basenu
kąpielowego

Gdy tylko pompa obiegowa basenu pracuje (wejście UP
‘pompa obiegowa basenu' , jest zamknięte), i załączona jest
funkcja 'Grzanie solar' a woda basenowa nie osiągnęła
jeszcze maksymalnej temperatury to do modułu Solar jest
przekazywany sygnał aby zwiększyć temperaturę i zostaje
uruchomiony zawór przełączający (ULV SB).
Moduł Solar przełącza wtedy w zależności od
napromieniowania i temperatury ciepłej wody w zbiorniku na
ogrzewanie basenu (zawór przełączający ULV PSO). To
przełączenie następuje według tych samych algorytmów jak
przełączenie na zbiornik buforowy w układach solar
powiązanych z ogrzewaniem (prosimy porównać z instrukcją
techniczną modułu Solar) z tym że zamiast temperatury w
dolnej części zbiornika buforowego (TPU) zostaje porównana
temperatura wody basenowej z temperaturą ciepłej wody.

6.3 Nastawy
Nastawa parametrów dla basenu kąpielowego przebiega w
pod-menu Dane systemu.
(Wartości standardowe patrz pkt. 11.)

CC Wychodząc ze wskazania standardowego
przyciskiem CC przywołujemy wybór menu.

AA Następnie przyciskiem AA wybieramy pod-
menu Dane systemu. Przyciskiem CC
wchodzimy do tego pod-menu.

CC
Gdy istnieje obieg grzewczy basenu, w
pierwszym punkcie nastawiamy maksymalną
temperaturę zasilania.

AA Przyciskiem AA przechodzimy, przy
istniejącym obiegu grzewczym basenu, do
następnego punktu menu Część
proporcjonalności.

AA Przyciskiem AA przechodzimy, przy
istniejącym obiegu grzewczym basenu, do
następnego punktu menu Nastawa czasu. 
Dokładny opis nastaw funkcji Część
proporcjonalności i Nastawa czasu opisano
w rozdziale 6.1

AA Następnym punktem menu dla obiegu
grzewczego basenu jest nastawa
Przewyższenie Temperatury Kotła (TK).
Nastawiona tutaj wartość  jest dodawana do
powinnej temperatury zasilania i jako żądana
temperatura kotła przekazywana dalej do
urządzenia grzewczego.

Godzina
Data
Dane
systemu

Temp.za-
sil. MAX
 
    70oC

Czesc
proporcj
 
   20.0K

Nastawa
czasu
 
 30.0min

Przewyz.
TK
 
    5.0K

Temp.Bas
MAX
 
    35oC

dT Obieg
grzew.
Powinno
   20.0K

Obroty
PHK MIN
 
     25%

Mieszacz
czas pra
 
  2.0min

Sprache
 
 
Deutsch

Godzina
Data
Dane
systemu
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Kontrola wyjść
Tryb pracy ‘Test’ służy do kontroli wyjść. Tutaj
możemy nastawić stan wyjść bez obawy że
będą one przepisane przez funkcję regulacji.
Dlatego przy uruchomieniu nastawiamy
tryb pracy ‘Test.

CC Przyciskiem CC wchodzimy do Program
kontrolny.

W pierwszym punkcie menu, gdy istnieje
obieg grzewczy basenu, możemy nastawić
obroty Pompy obiegu grzewczego PHK. 
Można skontrolować pracę pompy.

. 

AA Przyciskiem AA, gdy istnieje obieg grzewczy
basenu, przechodzimy do punktu Kontrola
Mieszacza. Przyciskami  FF i EE możemy
sterować wyjściem mieszacza: zimny albo
ciepły. Możemy również skontrolować
kierunek obrotów mieszacza.

EE    FF

AA Jeżeli basen ogrzewany jest systemem solar,
to w następnym punkcie menu Zawór
przełączający ULV SB możemy skontro-
lować jego działanie. Przyciskami  FF i EE
możemy zawór załączyć lub wyłączyć.

EE    FF

AA Przyciskiem AA przechodzimy do ostatniego
punktu menu Wersja. Tutaj możemy odczytać
numer wersji oraz datę utworzenia
oprogramowania regulacji.

DD Przyciskiem DD powracamy do punktu menu
Tryb pracy. 

Tutaj przyciskiem FF ustawiamy ponownie
tryb pracy ‘Automatyka’  a następnie 

FF  przyciskiem DD następuje powrót do menu i
wskazania standardowego. 

DD Po 30 minutach następuje samoczynny
powrót z trybu pracy ‘Test’ do trybu pracy
‘Automatyka’.

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

8.1 Okablowanie czujników, wyjść i lini
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!
Po podłączeniu wszystkich modułów, należy podać
napięcie do regulacji i sprawdzić wejścia i wyjścia.

8.2 Kontrola czujników i linii bus
Odczyt mierzonych temperatur patrz 4. Nie podłączone 
i uszkodzone czujniki, przedstawiane są na wyświetlaczu
kreskami ´- - -´.

8.3 Kontrola wyjść, nastawa trybu pracy
Kontrola wyjść i nastawa trybu pracy ‘Ręczny’ odbywa się w
pod-menu Program kontrolny.

CC Wychodząc ze wskazania standardowego
przyciskiem CC przywołujemy wybór menu.

AA Przyciskiem AA wybieramy pod-menu 
Program kontrolny. Przyciskiem CC
wchodzimy do punktu menu Tryb pracy.

CC

Tutaj przyciskiem EE możemy wybrać tryb
pracy ‘Test’ oraz ‘Ręczny’. 

EE

Ręczny
W trybie pracy ‘Ręczny’ załączona zostaje
pompa obiegu grzewczego PHK.

W Programie kontrolnym w trybie pacy ‘Automatyka’ i
‘Ręczny’ istnieje co prawda możliwość zmiany stany wyjść
jednak zmiana ta natychmiast wróci do stanu jaki wymusza
funkcja regulacji automatycznej czy włączenie ręczne.

Dane
systemu
Program
kontrol.

Tryb
pracy

Auto

Tryb
pracy

Reczny

Tryb
pracy

Test

Pompa
PHK
 
      0%

Mieszacz

 
OFF

Zaw. prz
ULV SB
 
OFF

Wersja

V 3.0
14.11.01

Tryb
pracy

Auto
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10. Wybudowa i zabudowa modułu

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.

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.

9. Usuwanie zakłóceń
Przy wystąpieniu zakłócenia systemu, jako pierwsze należy
sprawdzić mierzone wartości temperatur (patrz 4.) i
funkcjonowanie podłączonych komponentów (patrz 8.).

Pompa obiegu grzewczego nie włącza się
- Skontrolować czy pompa obiegowa basenu pracuje

(zobacz 4. Temperatury przywołaj punkt menu 
‘Pompa obiegowa’).

- Skontrolować czy temperatura basenu leży poniżej
temperatury nastawionej. Sprawdzić program czasowy
ogrzewania, nastawioną temperaturę basenu (zobacz 3.)
oraz faktyczną temperaturę basenu (zobacz 4.).

Pompa obiegu grzewczego nie wyłącza się
- Pompa obiegu grzewczego wyłącza się dopiero wtedy,

kiedy temperatura basenu przekracza aktualnie
nastawioną o więcej niż 1 K.

Temperatura basenu osiągana jest zbyt późno
- w programie czasowym ogrzewania zmienić czas

rozpoczęcia grzania (zobacz 3.)
- zmniejszyć część proporcjonalności i nastawę czasu,

powoduje to wzrost temperatury zasilania przy spadku
temperatury powinnej basenu (zobacz 6.).

Temperatura zasilania jest za wysoka
- zwiększyć część proporcjonalności i nastawę czasu,

powoduje to spadek temperatury zasilania przy nie
osiągniętej temperaturze powinnej basenu (zobacz 6.)

System solar nie przełącza się na basen
- Skontrolować czy pompa basenu pracuje (zobacz 4.).
- Sprawdzić czy ogrzewanie solar jest aktywne (zobacz 3.)

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 świeci.

SB

Auto
TSB 28oC

Zamocowanie

Przycisk LON

Dioda
świecąca
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13. Opis podłączeń

Czujniki
Zacisk Skrót Oznaczenie
Y2 TV *1 Temperatura zasilania
Y3 TR *1 Temperatura powrotu
Y4 TSB Temperatura basenu 
Y5 UP Stan pompy basenowej 

OFF/ON
Wyjścia
Zacisk Skrót Oznaczenie
X2 PHK *1 Pompa obiegu grzewczego
X4 ULV SB *1 Zawór przełączający basenu
X6 M+ *1 Mieszacz ciepło
X8 M- *1 Mieszacz zimno
Bus
Zacisk Oznaczenie
LON Połączenie bus miedzy modułami

*1 Nie występuje przy wszystkich urządzeniach, porównaj ze schematem okablowania

11. Wartości standardowe

Nastawa Wartość stan. nastaw. zmiana

Zasilanie MAX 70 °C
Część proporcjonal. 20 K
Nastawa czasu 30 min
Przewyższenie TK 0 K
Temp basenu. MAX 35 °C
dT obiegu grzewcz. 20 K
Min. obroty pompy PHK 100 %
Czas pracy mieszacza 2 min

dnia:
Podpis

12. Dane techniczne
Moduł zasilający
Napięcie robocze 230V +/- 10 % 50 Hz
Pobór mocy 20 VA
Rodzaj zabezpieczenia IP40 wg. EN 60529-1
Temperatura otoczenia 0 °C...50 °C
Kontrola Moduł jest -konform
Klasa zabezpieczenia II EN 60730-1

Moduł regulacyjny
Rodzaj zabezpieczenia IP40 wg. EN 60529-1
Temperatura otoczenia 0 °C...50 °C
Kontrola Moduł jest -konform
Moc przełączeniowa 230 V, 6 A obciążenia 
przekaźnika omowego, 2 A obciążenia 
(M+, M-, ULV SB) indukcyjnego 50 Hz
Moc przełączeniowa 230 V, 1 A 50 Hz
przekaźnika
elektronicznego (PHK)
Długość lini LON-Bus max. 1200 m, przewód 
pomiędzy modułami linka
regulacyjnymi 3 x 0,35 mm2

Wartości oporów czujnika
Temp. Opór Temp Opór Temp Opór

°C k Ω °C k Ω °C k Ω
-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
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*1  tylko przy obiegu grzewczym basenu
*2  tylko przy ogrzewaniu basenu systemem solar

FF EE tutaj możemy zmienić wartości

Przyciskiem DD  następuje zawsze powrót do
kolejnego, wyżej położonego poziomu menu
(Wyjątek - program czasowy)

Zadanie programu
czasowego

Pod-menu
Grzanie

Wskazanie
standardowe

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

Poprzedni punkt przełączenia

Nastawa Bloku dni / Dnia
tygodnia

›

›

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

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

SB

Auto
TSB 28oC

Grzanie

Odczyt
temp.

Temp.Bas
normalna
Powinno
25.0oC

Temp.Bas
podwyzsz
Powinno
28.0oC

Grzanie
solar

Wolny

Tryb
pracy

Auto

Program
czasowy
 
 

Program
czasowy
 
 

Program
Przejeci
   
Tak

Program
Wybor

Aktualny

PoWtSrCz
Pt

06:00
Normalny

PoWtSrCz
Pt
   06:00
Normalny

PoWtSrCz
Pt
   06:00
Normalny

PoWtSrCz
Pt
   --:--
- - - - 

PoWtSrCz
Pt
   23:45
Normalny

Powrót

Nastawa czasu przełączenia

Następny punkt przełączenia

Poprzedni punkt przełączenia

Nastawa poziomu

Następny punkt przełączenia

*1

*1

*1

*2

*1
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14. Przegląd obsługi

Pod-menu
Odczyt temperatur

Pod-menu
Godzina, Data

Pod-menu
Dane systemu

Pod-menu
Program kontrolny

Pod-menu

Wybór menuGrzanie

Odczyt
temp.

Odczyt
temp.
Godzina
Data

Godzina
Data
Dane
systemu

Dane
systemu
Program
kontrol.

Temp.Bas
TSB
Jest
 25.2oC

Temp. TV
zasilan
Jest
  57.2oC

Temp. TR
powrot
Jest
  38.0oC

Temp.
zasilan
Powinno
  57.4oC

Pompa
obiegowa

OFF

Godzina
 
 
   23:30

Data
 
 
21.08.01

Temp.za-
sil. MAX
 
    70oC

Czesc
proporcj
 
   20.0K

Nastawa
czasu
 
 30.0min

Przewyz.
TK
 
    5.0K

Pompa
PHK
 
      0%

Tryb
pracy

Auto

Mieszacz

 
OFF

Zaw. prz
ULV SB
 
OFF

Wersja

V 3.0
14.11.01

Temp.Bas
MAX
 
    35oC

Obroty
PHK MIN
 
     25%

dT Obieg
grzew.
Powinno
   20.0K

Mieszacz
czas pra
 
  2.0min

Sprache
 
 
Deutsch

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*2

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*2
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