
Tutaj w pod-menu Anlagedaten (Dane
systemu), przy uruchomieniu przez fachowca,
nastawiane są specyficzne dla systemu
parametry jak stałe czasów czy moce kotłów
(patrz 4.).

AA Przyciskiem AA przechodzimy do następnego
pod-menu Kontrollprogram (Program
kontrolny).
Tutaj możemy sprawdzić podłączone kotły
oraz nastawić tryb pracy ‘Test’ i ‘Hand’,
(patrz 5.).

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
Temp. abfragen).

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.

3. Odczyt mierzonych temperatur i
żądanych mocy
Odczyt mierzonych temperatur i żądanych mocy kotłów
odbywa się w pod-menu Temp. abfragen 

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

Pod-menu Temp. abfragen jest już wybrane.
Przyciskiem CC wchodzimy do tego 
pod-menu.

CC

Pod-menu Temp. abfragen składa się 
z kolejnych pod-menu. Tutaj możemy wybrać
między wskazaniami temperatur i żądanych
mocy całego systemu lub pojedynczych
źródeł ciepła. Jako pierwszy wybór ukazuje
się cały system.
Przyciskiem AA wybieramy poszczególne
źródła ciepła (WEZ 1, WEZ 2, ...).

1. Ogólnie
Moduł kaskady kotłów KAS
znajduje zastosowanie przy
kaskadzie złożonej z dwóch do
czterech kotłów kondensa-
cyjnych Modula II. Moc kotłów
kondensacyjnych gazowych
regulowana jest modulująco w
zależności od obciążenia i
czasu. Moduł kaskady kotłów
przekazuje automatom ognio-
wym kotłów, poprzez szynę
bus, wartości mocy kotłów jakie
powinny być. Pompy kotłów
sterowane są bezpośrednio
przez automaty ogniowe
poszczególnych kotłów.

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 (KAS), nastawiony tryb pracy
(Automatyka) i temperaturę zasilania kaskady
kotłów (TPO).

Wybór menu
CC Przyciskiem CC przechodzimy do

pierwszego poziomu menu, do wyboru Menu.
W wyborze menu możemy wybrać, które 
pod-menu chcemy przywołać.
W pierwszym pod-menu Temp. abfragen
(Odczyt temperatur) możemy odczytać
mierzone temperatury.

AA Przyciskiem AA przechodzimy do następnego
pod-menu.

TK  48oC
Auto

KAS C1
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CC Przyciskiem CC wchodzimy do odpo-
wiedniego pod-menu.

W pod-menu Anlage jako pierwsza ukazuje
się Temperatura zasilania kaskady kotłów,
mierzona czujnikiem TZK 

AA

Przyciskiem AA przechodzimy do wskazania
wartości powinnej kaskady kotłów.

AA

Przyciskiem AA kartkujemy dalej do
wskazania mocy powinnej całej kaskady
kotłów.

DD
Przyciskiem DD powracamy do wyboru
menu i wskazania temperatur.

AA

Przyciskiem AA przechodzimy do wyboru
źródła ciepła (WEZ 1). Źródłem ciepła 1 jest
kocioł i ustawionym na interface adresem 0.

CC

Przechodząc dalej przyciskiem  CC do pod-
menu otrzymujemy najpierw mierzoną przez
automat ogniowy kotła temperaturę
zasilania pierwszego kotła.

AA

Przyciskiem AA kartkujemy dalej do drugiego
punktu menu, mocy powinnej pierwszego
kotła.

DD Przyciskiem DD powracamy ponownie do 
wyboru menu i wskazania temperatur.
Przyciskiem AA możemy teraz wybrać drugie
źródło ciepła (WEZ 2, adres 1) oraz jeżeli
zabudowano trzecie i czwarte źródło ciepła 
( WEZ 3 i 4). Możemy również odczytać

AA mierzone dla nich temperatury zasilania 
i moce powinne. Ilość zabudowanych źródeł

DD ciepła nastawiamy w menu Anlagendaten.

Przyciskiem DD powracamy do wyboru
menu i wskazania standardowego.

4. Funkcje i nastawy
Nastawa parametrów dla kaskady kotłów odbywa się w menu
Anlagedaten.
(Wartości standardowe patrz 9.).

Funkcje
Całkowita moc kaskady kotłów określana jest poprzez
algorytm-PI na podstawie odchyleń temperatury powinnej
zasilania kaskady kotłów i temperatury zasilania jaka jest

według czujnika TK. Dla pierwszego i wszystkich dalszych
kotłów nastawiana jest zwłoka załączenia. Od nastawy
trwania pracy pierwszego kotła następuje odwrócenie
kolejności. Każdy kocioł może być przypisany danej grupie.
Wtedy odwrócenie kolejności następuje tylko w tej grupie
kotłów. Liczba kotłów i maksymalna moc każdego kotła
musi być nastawiona.

Nastawy
CC Wychodząc ze wskazania standardowego,

przyciskiem CC przywołujemy wybór menu.
AA Teraz wybieramy AA przyciskiem pod-menu 

Anlagedaten.

CC Przyciskiem CC wchodzimy do tego 
pod-menu.
Również pod-menu Anlagedaten składa się 
z kolejnych pod-menu. Tutaj możemy wybrać
pomiędzy nastawami dla całego systemu 
a nastawami pojedynczych źródeł ciepła.
Jako pierwszy ukazuje się wybór dla całego
systemu. 
Przyciskiem AA możemy wybrać poszcze-
gólne źródła ciepła (WEZ 1, WEZ 2, ...)

CC Przyciskiem CC wchodzimy do 
odpowiedniego pod-menu.
W pod-menu Anlage jako pierwsza ukazuje
się nastawa Zakresu proporcjonalności
regulatora-PI. Tym parametrem nastawiamy,
przy jakim odchyleniu temperatury zasilania
kaskady kotłów (czujnik TK) od wartości
powinnej temperatury kaskady kotłów,
wszystkie kotły będą załączone z pełnym
obciążeniem. Mała wartość prowadzi do
taktowania kotłów. Duża wartość prowadzi do
trwałego odchylenia pomiędzy temperaturą
zasilania kaskady kotłów jaka jest a jaka
powinna być.
Kotły są włączane i wyłączane tak, aby
pracowało możliwie jak najwięcej kotłów z jak
najmniejszą mocą. To znaczy przy połowie
mocy powinnej (kaskady kotłów) pracują
wszystkie kotły z częściowym obciążeniem a
nie połowa kotłów z pełnym obciążeniem.
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Przykład: Zakres proporcjonalności = 40 K, Odchylenie 
TKpow -TKjest = 40 K  => załączyć wszystkie kotły z pełnym
obciążeniem.
TKpow-TKjest = 20 K  => załączyć wszystkie kotły z połową
obciążenia.
TKpow-TKjest = 10 K  => ponieważ kotły nie mogą modulować
do 25%, przykładowo dla kaskady złożonej z dwóch kotłów,
drugi kocioł zostanie wyłączony a pierwszy będzie pracował z
obciążeniem 50%, tzn. moc kaskady wynosi 25% jej
maksymalnej mocy.

AA Przyciskiem AA przechodzimy do drugiego
parametru regulatora-PI Nastawa czasu.
Przy stałym odchyleniu pomiędzy
temperaturą powinną zasilania i temperaturą
jaka jest, w przeciągu nastawionego tutaj
czasu, moc zostanie podniesiona o moc
podaną poprzez zakres proporcjonalności.

Przykład: Zakres proporcjonalności = 40 K, 
nastawa czasu = 20 min.. TKpow-TKjest = 10 K => wartość
mocy powinnej  = 25% mocy całkowitej.
Przy stale pozostającym odchyleniu, wartość mocy powinnej
podnosi się w ciągu 20 min. na 50% a w przeciągu dalszych
20 min. na 75% mocy całkowitej.
Tą nastawą możemy wyrównać trwałe odchylenie między
temperaturą powinną zasilania a temperaturą istniejącą,
powstające przy dużych zakresach proporcjonalności. Małe
wartości nastawy czasu prowadzą do szybkiego osiągnięcia
temperatury powinnej zasilania lecz podnoszą również
skłonności kaskady do nierównomiernej pracy. Przy dużych
wartościach nastawy czasu, wartość temperatury powinnej
zasilania osiągana jest z dużym opóźnieniem.

Zależnie od wyliczonej mocy powinnej kotły będą załączane
lub wyłączane.

Załączenia
Dodatkowy kocioł zostaje załączony, jeżeli wyliczona poprzez
algorytm-PI, moc powinna kaskady kotłów przekracza sumę
minimalnych mocy załączonych dotychczas kotłów o
minimalną moc załączanego kotła.
Przykład:
4 kotły x 60 kW, minimalna moc jednego kotła = 12 kW. 
Moc powinna = 24 kW => pracują 2 kotły 

każdy z mocą 12 kW.
Moc powinna = 35 kW => pracują 2 kotły

każdy z mocą 17,5 kW.
Moc powinna = 36 kW => pracują 3 kotły

każdy z mocą 12 kW.

Wyłączenia
Kocioł zostaje wyłączony, jeżeli wyliczona przez algorytm-PI,
moc powinna kaskady kotłów leży poniżej sumy minimalnych
mocy załączonych dotychczas kotłów o więcej niż minimalna
moc wyłączanego kotła.
Przykład:
4 kotły x 60 kW, minimalna moc jednego kotła = 12 kW. 
Moc powinna = 36 kW => pracują 3 kotły 

każdy z mocą 12 kW.
Moc powinna = 25 kW => pracują 3 kotły

każdy z mocą 12 kW.
Moc powinna = 24 kW => pracują 2 kotły

każdy z mocą 12 kW.

Następne dwie nastawy pozwalają na określenie zwłoki 
w załączeniu (Einschaltverzörung) dla pierwszego kotła i
oddzielnie dla dalszych kotłów.

AA Przyciskiem AA przechodzimy do nastawy
zwłoka w załączeniu pierwszego kotła.
Zwłoka ta może być niezbędna w przypadku
gdy mieszacze obiegów grzewczych nie
otwierają się wystarczająco szybko, co
powoduje natychmiastowe wyłączenie kotłów
ze względu na wysokie temperatury.

AA Przyciskiem AA kartkujemy do nastawy
zwłoka w załączeniu dla dalszych kotłów.
Zwłoka ta eliminuje niepotrzebne załączenie
kotłów w przypadku zmiany obciążenia.

AA Przyciskiem AA przechodzimy do nastawy
odwrócenia kolejności. Moduł kaskady
zlicza czas w którym każdorazowo pracuje
pierwszy kocioł. Jeżeli suma godzin pracy
osiągnie nastawioną tutaj wartość to
następuje  odwrócenie kolejności załączeń
kotłów.

AA Przyciskiem AA przechodzimy do ostatniej
nastawy w tym pod-menu, Liczba źródeł
ciepła. Nastawa ta określa również liczbę
wskazań w pod-menu odczyt temperatur 
i dane systemu odnośnie wyboru źródeł
ciepła (WEZ 1, WEZ 2, ...).

DD Przyciskiem DD powracamy ponownie do 
wyboru menu i dane systemu.

AA Przyciskiem AA przechodzimy do wyboru
źródła ciepła 1 (WEZ 1). Źródłem ciepła 1 jest
kocioł z ustawionym na interface adresem 0.

CC Wchodząc do pod-menu przyciskiem CC
jako pierwsze możemy ustawić maksymalną
moc pierwszego źródła ciepła. Według tej
nastawy i na podstawie ustawionych na
automatach ogniowych kotłów minimalnych 
i maksymalnych obrotów wentylatora
powietrza spalania, moduł kaskady oblicza
minimalną moc każdego kotła.

AA Przyciskiem AA przechodzimy do ostatniej
nastawy dla źródła ciepła 1,
przyporządkowanie grupie. Przełączenie
odwrócenia kolejności przebiega dla każdej
grupy oddzielnie. Jeśli zabudowane są
jednakowe kotły to każdy z nich będzie
przyporządkowany grupie 1. Przy
zastosowaniu kotłów o różnych mocach
możemy je przyporządkować różnym grupom
(np. wszystkie kotły 40 kW grupie 1, kotły 60
kW grupie 2).

DD
Przyciskiem DD powracamy ponownie do 
wyboru menu i wskazania standardowego.
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d) otwieramy ciemnoszarą pokrywę prawych drzwiczek,
interface jest dostępny.

e) przełączniki-DIP ustawić zgodnie z tabelą poniżej.

Uwaga:
Każdy kocioł musi posiadać inny adres!
Jeden z kotłów musi posiadać adres 0.

f) zamykamy pokrywę prawych drzwiczek a następnie
zamykamy obojga drzwi mocując za  pomocą śrub.

6.2 Okablowanie czujników, wyjść i lini
Bus

Okablowanie czujników i wyjść należy przeprowadzić zgodnie
ze schematem okablowania. Kable czujników oraz bus
należy ułożyć w kanałach oddzielnie od kabli 230 V. 
Po podłączeniu wszystkich modułów, należy podać napięcie
do regulacji i sprawdzić wejścia i wyjścia.

6.3 Nastawa danych systemu
Jako następne nastawiamy dane dotyczące systemu 
(patrz 4.). Bardzo ważne jest prawidłowe nastawienie liczby
źródeł ciepła i maksymalnej mocy każdego kotła.

6.4 Kontrola czujników i linii bus
Odczyt mierzonych temperatur (patrz 4.). Nie podłączone 
i uszkodzone czujniki, przedstawiane są na wyświetlaczu
kreskami ´- - -´.
Temperatury zasilania poszczególnych kotłów są
przekazywane przez ich automaty ogniowe do modułu
kaskady kotłów. Jeśli tutaj ukazują się kreski ´- - -´to należy
sprawdzić aplikację bus pomiędzy modułem kaskady kotłów 
a poszczególnymi kotłami. Jeśli wszystko jest w porządku to
sprawdzamy nastawy adresów kotłów (patrz. 6.1.).

6.4 Kontrola sterowania kotłów, nastawa
ręczna, nastawy rodzajów pracy

Kontrolę sterowania kotłów i nastawy rodzajów pracy
przeprowadzamy w programie kontrolnym.

AA Przyciskiem AA możemy teraz wybrać drugie
źródło ciepła (WEZ 2, adres 1) oraz jeśli
zabudowano, trzecie i czwarte źródło ciepła
(WEZ 3 i 4). Również dla nich musimy
przeprowadzić nastawy maksymalnej mocy
kotła i przyporządkowanie grupie.

DD
Przyciskiem DD powracamy do wyboru
menu i wskazania standardowego

5. Przełączniki DIP
Przełączniki DIP znajdują się w dolnej części modułu. 
Aby je nastawić, moduł musi zostać wybudowany (patrz 8.).
Dla modułu kaskady przełączniki te są bez funkcji i powinny
być wszystkie ustawione na OFF.
(ON: przełącznik w dół, kierunek cyfr,
OFF: przełącznik w górę).

6. Uruchomienie, nastawa ręczna

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!

Uruchomienie systemu przeprowadzamy następującymi
krokami:

6.1 Nastawa adresów kotłów
Na interface kotła Modula II musimy nastawić prawidłowy
adres ( patrz również Dokumentacja Techniczna kotła):

a) kocioł wyłączyć spod napięcia!

b) otworzyć przednią klapę kotła w dół
c) poluzować śruby znajdujące się w środkowej części
drzwiczek klapy i rozchylić drzwiczki na boki.
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CC Wychodząc ze wskazania standardowego,
przyciskiem CC przywołujemy wybór menu.

AA

Następnie przyciskiem AA wybieramy pod-
menu Program kontrolny.

CC Przyciskiem CC wchodzimy do punktu menu
Tryb pracy.

Tutaj przyciskiem EE możemy wybrać tryb
pracy ‘Test’(Test)  ‘Hand’ (Ręczny). 

EE

Ręczny
W trybie pracy ‘Hand’ (Ręczny) zostają
załączone wszystkie kotły z pełnym
obciążeniem.
Przy rodzaju pracy ‘Auto’ i ‘Hand’ (Ręczny)
możemy co prawda w programie kontrolnym
zmienić moc kotła jednak ta zmiana zostanie
natychmiast przepisana przez funkcję
regulacji automatycznej lub ręcznej. 

Kontrola sterowania kotłem
Tryb pracy ‘Test’ służy do kontroli kotłów.
Tutaj możemy podać moce powinne kotłów
i nie będą one przepisane przez funkcje
regulacji.
Dlatego przy uruchomieniu nastawiamy tryb
pracy ‘Test’.

CC Przyciskiem CC wchodzimy do Program
kontrolny.
W pierwszym punkcie menu możemy
nastawić moc powinną pierwszego kotła.
Sprawdzamy czy kocioł z adresem 1 zaczyna
pracować. Pompa kotła sterowana jest
bezpośrednio z automatu ogniowego kotła.
Sprawdzamy czy pompa również pracuje.

AA Przyciskiem AA przechodzimy do następnego
punktu  menu, moc powinna drugiego kotła.
Sprawdzamy czy drugi kocioł zaczyna
pracować. 

AA Jeżeli zabudowane są więcej niż dwa kotły, to
przyciskiem AA przechodzimy do punktów
menu, mocy powinnych dla trzeciego 
i ewentualnie czwartego kotła..

AA Przyciskiem AA przechodzimy do następnego
punktu  menu Version (Wersja). Tutaj
możemy odczytać numer wersji oraz datę
utworzenia oprogramowania regulacji.

DD Przyciskiem DD powracamy do punktu
menu Tryb pracy. 

FF Tutaj przyciskiem FF ustawiamy ponownie
tryb pracy ‘Automatyka’ a następnie
przyciskiem DD  następuje powrót do menu
i wskazania standardowego.
Po 30 minutach następuje samoczynny 

DD powrót z trybu pracy ‘Test’ do trybu pracy 
‘Automatyka’.

7. Usuwanie zakłóceń
Przy wystąpieniu zakłócenia systemu, jako pierwsze należy
sprawdzić mierzone wartości temperatur (patrz 3.) oraz
funkcje podłączonych kotłów (patrz 6.).

Kocioł nie załącza się
Sprawdzić czy są wyświetlane temperatury poszczególnych
kotłów (patrz 3.). Jeżeli tak, to komunikacja między
automatami ogniowymi kotłów a modułem kaskady kotłów jest
w porzadku. Jeżeli nie, to sprawdzić okablowanie oraz
nastawę adresów kotłów (patrz 6.1.).
Jeżeli komunikacja jest w porządku, sprawdzić z jaką mocą
powinną kocioł ma pracować (patrz 3.). Jeśli moc wynosi 0,
sprawdzić temperaturę zasilania powinną i temperaturę
istniejącą (czujnik TK, patrz 3.) oraz sprawdzić nastawę zwłoki
załączenia dla pierwszego kotła i dalszych źródeł ciepła.

System pracuje nierównomiernie, kotły taktują lub
moce kotłów zmieniają się szybko
Sprawdzić nastawy regulatora-PI (patrz 4.).
Podnieść nastawę czasu.

Wartość powinna osiągana jest zbyt późno
Sprawdzić nastawy regulatora-PI (patrz 4.).
Obniżyć nastawę czasu.

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.

11. 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).
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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.

12. Wartości standardowe

10. 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 230 V, 6 A obciążenia

omowego, 2 A obciążenia 
indukcyjnego 50 Hz

Moc przełączeniowa przekaźnika 230 V, 1 A 50 Hz
elektronicznego
Długość lini LON-Bus max. 1200 m, przewód 
pomiędzy modułami linka,
regulacyjnymi 3 x 0,35 mm2

Przewody aplikacji bus max.100 m, 2 x 0,75 mm2

do automatów ogniowych kotłów

Wartości oporu czujników

11. Objaśnienia skrótów
Czujnik
TK Temperatura zasilania kaskady kotłów

BUS
LON Połączenie bus pomiędzy modułami (Local

operating network)
APP Połączenie bus pomiędzy modułem

a automatem ogniowym kotła Modula.

Nastawa Wartość
standardowa

Nastawiono Zmieniono

System

Zakres
proporcjonal-
ności

Liczba źródeł
ciepła
10 K
( 2 kotły 20 K.
3 kotły 30 K itd

Nastawa czasu 20 min.

Nastawa zwłoki
źródła ciepła 1

1 minuta

Nastawa zwłoki
dalszych źródeł
ciepła

5 minut

Odwrócenie
kolejności

500 h

Liczba źródeł
ciepła

zależnie od
systemu

Źródło ciepła
WEZ 1, 
WEZ 2, ...

Moc
maksymalna

patrz
dokumentacja
techniczna
kotłów

Grupa źródeł
ciepła

przypisać kotły
o jednakowej
mocy tej samej
grupie

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 1,8 90 0,485
15 7,85 55 1,49 95 0,393
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Wskazanie
standardowe

12. Przegląd obsługi
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