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Faza wygasania
Kocioł dodatkowy dostarcza zbyt mało ciepła, deltaT
pomiędzy temperaturą w dolnej części buforu
(Czujnik TPU ZK) a temperaturą kotła dodatkowego
(Czujnik TZK) wynosi mniej niż 5 K to pompa kotła
dodatkowego PZK zostaje wyłączona.
Jeżeli deltaT przekroczy 10 K to pompa kotła
dodatkowego PZK zostaje ponownie włączona.
Gdy temperatura kotła dodatkowego spada poniżej
65 °C, to po 15 minutach zostaje włączony kocioł
gazowy względnie olejowy.

Minimalna temperatura zbiornika
Podczas pracy kotła dodatkowego, dopóki temperatura
w górnym obszarze zbiornika buforowego (Czujnik
TPO) leży poniżej nastawionej minimalnej temperatury
to wyłączone zostają obiegi grzewcze, mieszacze
zostają zamknięte, pompy obiegów grzewczych zostają
wyłączone.
Przy DIP 4 = OFF zostaje dodatkowo zablokowane
również przygotowanie c.w.u. przy temperaturze TPO
leżącej poniżej nastawionej minimalnej temperatury
buforu.

Ochrona przegrzania
Gdy temperatura kotła dodatkowego przekroczy 85 °C,
to pompy obiegów grzewczych zostają włączone,
mieszacze pracują regulując temperatury obiegów
grzewczych do maksymalnych nastawionych wartości.

Przygotowanie ciepłej wody
Podczas pracy kotła dodatkowego, włączenie pompy
ładującej ciepłej wody nastąpi wtedy gdy temperatura
zbiornika buforowego leży o 10 K powyżej aktualnie
nastawionej temperatury c.w.u..
Przy DIP 4 = OFF przygotowanie c.w.u. zostaje także
zablokowane, kiedy temperatura w górnym obszarze
zbiornika buforowego (Czujnik TPO) leży poniżej
nastawionej minimalnej temperatury buforu.

Nastawy

Minimalna temperatura buforu
Gdy temperatura w górnym obszarze zbiornika
buforowego (Czujnik TPO), podczas pacy kotła
dodatkowego, spadnie poniżej nastawionej tu wartości
to mieszacze zostają zamknięte, pompy obiegów
grzewczych zostają wyłączone.
Przy DIP 4 = OFF dodatkowo wyłączone zostaje
przygotowanie ciepłej wody.

1. Ogólnie
Moduł kotła dodatkowego
jest stosowany dla urządzeń
grzewczych z kotłem
(dodatkowym) na paliwo
stałe. Poprzez czujnik TZK
moduł kontroluje tempera-
turę kotła dodatkowego.
Jeżeli kocioł dodatkowy
dostarcza ciepło, moduł
blokuje kocioł gazowy
względnie olejowy i włącza
pompę kotła dodatkowego.
Poprzez drugi czujnik
TPU ZK mierzona jest
temperatura w dolnym
obszarze zbiornika bufo-
rowego.
Gdy tylko kocioł dodatkowy
nie dostarcza już energii tzn.
różnica temperatur spadła poniżej 5 K, pompa kotła
dodatkowego zostaje wyłączona. Zapobiega to
ładowaniu kotła dodatkowego ze zbiornika buforowego.
Jeśli instalacja jest bez kotła głównego, to musi być
podpięty do modułu dodatkowo czujnik TPO ZK.

2. Funkcje i nastawy
Faza rozpalania
Jeżeli temperatura kotła dodatkowego (Czujnik TZK)
przekroczy 65 °C, zostaje wyłączony kocioł gazowy lub
olejowy. Jeżeli temperatura kotła dodatkowego w ciągu
12 minut przekroczy 75 °C, wtedy zawór przełączający
ULV ZK przełączony zostaje na pracę z kotła
dodatkowego i po 30 sek. zostaje włączona pompa kotła
dodatkowego (PZK). Podczas czasu oczekiwania
pompy obiegów grzewczych zostają wyłączone,
mieszacze zamykają się, przygotowanie c.w.u. jest
zablokowane.
Jeżeli w ciągu 12 minut nie zostaje osiągnięta
temperatura 75 °C, to kocioł gazowy względnie olejowy
zostaje włączony.

Faza malejącego wydatku
Jeżeli temperatura kotła dodatkowego spada poniżej
65 °C, to pompa kotła dodatkowego zostaje wyłączona.
Jeżeli w ciągu 12 minut temperatura kotła na czujniku
TZK nie osiągnie ponownie 75 °C, to kocioł gazowy
względnie olejowy zostaje włączony.
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Kable czujników oraz bus należy ułożyć w
kanałach oddzielnie od kabli napięciowych!

4.1. Kontrola czujników, wyjść i lini bus
• Czujniki i wyjścia należy podłączyć zgodnie

z załączonym schematem.
• W przypadku gdy pompa kotła dodatkowego

sterowana jest modułem, czujnik TZK musi być tak
zabudowany aby pomiar rzeczywistej temperatury
kotła dodatkowego następował również w czasie
postoju pompy kotła (tuleja zanurzeniowa w kotle
względnie przylgowo bezpośrednio na zasilaniu kotła).

• Po podłączeniu wszystkich modułów, należy podać
napięcie do regulacji i sprawdzić wszystkie wyjścia
i wejścia .

4.2. Kontrola czujników i wyjść
• Czujnik TZK i TPU ZK: mierzenie oporności czujników
• Pompa kotła dodatkowego (PZK) i zawór

przełączający kotła dodatkowego (ULV ZK):
Przełącznik trybów pracy ustawić w pozycji ,
pompa kota (PZK) zostaje włączona a zawór
przełączający (ULV ZK) zostaje przełączony na pracę
kotła dodatkowego.

5. Usuwanie zakłóceń
Przy wystąpieniu zakłócenia sprawdzić przede
wszystkim czujniki TZK, TPU ZK i połączone z nimi
urządzenia ( zobacz 4.2).

Kocioł gazowy względnie olejowy nie zostaje
wyłączony:
Kocioł główny jest wyłączany, gdy temperatura czujnika
TZK przekracza 65 °C

Pompa kotła dodatkowego nie pracuje:
Pompa kotła dodatkowego zostaje włączona z 30 sek.
opóźnieniem podczas pracy, gdy TZK osiągnął 75 °C.

Kocioł gazowy względnie olejowy nie zostaje
uruchomiony:
Jeżeli temperatura na czujniku TZK spadnie poniżej
65 °C, to kocioł gazowy względnie olejowy zostaje
uruchomiony dopiero po 15 minutach.

W czasie pracy kotła dodatkowego zbiornik ciepłej
wody nie jest ogrzewany:
Pompa ładująca ciepłej wody względnie zawór
przełączający włącza dopiero, kiedy temperatura
czujnika TPO przekroczy o 10 K temperaturę ciepłej
wody.
Przełącznik DIP 4 = OFF temperatura na czujniku TPO
musi przekraczać nastawioną minimalną temperaturę
buforu aby nastąpiło ładowanie ciepłej wody.

Podczas pracy kotła dodatkowego pompy obiegów
grzewczych nie włączają się
Pompy obiegów grzewczych są wyłączone, dopóki
temperatura czujnika TPO leży poniżej nastawionej
minimalnej temperatury buforu.

Tryby pracy

Q Automatyczny, wyłączenie kotła gazowego
względnie olejowego kiedy kocioł dodatkowy
dostarcza ciepło

v Praca tylko kotła dodatkowego, kocioł gazowy
względnie olejowy zawsze wyłączony, inne
funkcje jak w pracy automatycznej.

Z Tryb ręczny, kocioł gazowy względnie olejowy
wyłączony, Pompa kotła dodatkowego zostaje
włączona, zawór przełączający ULV ZK
przełącza się na kocioł dodatkowy.

M TEST 1, kocioł gazowy względnie olejowy
wyłączony, Pompa kotła dodatkowego zostaje
włączona, zawór przełączający ULV ZK
przełącza się na kocioł dodatkowy.

N TEST 2 , kocioł gazowy względnie olejowy
wyłączony, Pompa kotła dodatkowego oraz
zawór przełączający ULV ZK zostają
wyłączone.

3. Przełączniki DIP
Przełączniki DIP znajdują się w dolnej części modułu.
Aby je nastawić moduł musi zostać wybudowany
(zobacz 6.). Przełączniki DIP są wstępnie nastawione
przez wykonawcę i nastawienie to nie może zostać
zmienione.
(ON: w dół w kierunku liczby)

4. Uruchomienie
Wskazówka bezpieczeństwa
Przeczytaj dokładnie następujące
wskazówki dotyczące uruchomienia, zanim
przystąpisz do uruchomienia regulacji.
Przy wszystkich pracach przy podłączeniu
regulacji należy wyłączyć napięcie!
Prace na instalacji zasilania mogą wykony-
wać jedynie fachowcy z odpowiednimi
uprawnieniami. Należy stosować się do
ogólnie obowiązujących przepisów.

DIP Znaczenie ON OFF

1 Praca indywidualna lub
równoległa kotła
dodatkowego z
gazowym/olejowym
kotłem

Praca
równoległa

Praca
indywidualna
(nastawione
przez
wykonawcę)

2 Kocioł gazowy/olejowy
ogrzewa zbiornik
buforowy

Tak
(nastawione
przez
wykonawcę)

Nie

3 praca tylko kotła
dodatkowego

Tak Nie (nastawione
przez
wykonawcę)

4 zablokowanie
przygotowania c.w.u.
gdy TPO<TPO MIN

Nie
(nastawione
przez
wykonawcę)

Tak



Podczas przełączenia między kotłem głównym a kotłem
dodatkowym zostaną wyłączone odbiorniki ciepła na 3
minuty.

Żółta dioda poniżej przycisku LON świeci ciągle
Moduł nie jest zameldowany, proszę wcisnąć przycisk
LON na 3 sek.. Żółta dioda świecąca będzie migać
przez około 5 sek. i przestaje świecić.

6. 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.
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7. Wartości standardowe

u Temperatura Min. Buforu 30 °C

8. 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
(ULV ZK) indukcyjnego 50 Hz
Moc przełączeniowa 230 V, 1 A 50 Hz
przekaźnika
elektronicznego (PZK)
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 kΩ °C kΩ °C 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

9. Opis podłączeń
Czujniki
Zacisk Skrót Oznaczenie
Y2 TPU ZK*1 Temperatura bufor dół
Y3
Y4 TZK*1 Temp. kotła dodatkowego
Y5 TPO ZK*1 Temperatura bufor góra
Wyjścia
Zacisk Skrót Oznaczenie
X2 PZK*1 Pompa kotła dodatkowego
X4
X6 ULV PZK*1 Zaw. przeł. kotła dodatkow.
X8
Bus
Zacisk Oznaczenie
LON Połączenie bus miedzy modułami

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