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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 (ZPS), nastawiony tryb pracy (‘Auto’ 
(automatyka i stan pracy pompy 

Przyciskiem przechodzimy do pierwszego 
poziomu menu, do ... 

Wybór menu 

W wyborze menu możesz wybrać, które pod-menu chcesz 
przywołać: 

Moduł cyrkulacji - ZPS  

1. Ogólnie 
Moduł sterowania pompy 
cyrkulacyjnej steruje 
włączeniem i wyłączeniem 
pompy cyrkulacji zależnie od 
ustawionego programu 
czasowego i temperatury. 
Przekroczenie przez 
temperaturę cyrkulacji 
nastawionej wartość powoduje 
wyłączenie pompy. 
 

W pierwszym pod-menu możesz nastawić Tryb 
Pracy oraz program czasowy. (patrz 3.). 
 

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

 

Przyciskiem  osiągamy czwarte pod-menu 
‘Uhrzeit Datum’ (Godzina data). 
 
 
 
W tym pod-menu możemy nastawić godzinę i 
datę (patrz 5.). 

 
 
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. (patrz 6.). 
 
 
Przyciskiem  osiągamy następne menu 
‘Kontrollprogramm’ (Program kontrolny).  
 
Tutaj możemy sprawdzić podłączenie pompy 
cyrkulacyjnej oraz nastawić tryb pracy ‘Test’, 
‘Hand’. (patrz 7.). 
 

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  .  

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. 

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 



3. Pod-menu Cyrkulacja 
W tym pod-menu (‘Zirkulation’) znajdują się wszystkie, 
niezbędne dla użytkownika systemu, nastawy pracy cyrkulacji 

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

3.1. Nastawa trybu pracy 

Tutaj przyciskami  i  możemy nastawić, czy 
cyrkulacja ma pracować według zadanego 
programu czasowego i temperatury. 

Możemy nastawić następujące tryby pracy 

Automatyczny tryb pracy. Pompa cyrkulacyjna 
pracuje zgodnie z nastawionym programem 
czasowym utrzymując nastawioną temperaturę. 
 
 
 
 
 
Wolny tryb pracy. Pompa cyrkulacyjna 
niezależnie od programu czasowego jest zawsze 
włączona. 
 
 
 
Zablokowany tryb pracy. Pompa cyrkulacyjna 
jest wyłączona bez względu na program czasowy 

3.2. Program czasowy  

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

Możemy zaprogramować dla grupy dni tygodnia (blok dni) lub dla 
pojedyńczych dni tygodnia program czasowy pracy, każdorazowo 
z maksymalnie 6 punktami przełączenia, przy czym dla każdego 
punktu przełączenia  podajemy czas i poziom (Wolny, 
Zablokowany) przełączenia. 
Regulacja zawiera cztery programy standardowe, 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 

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 przełączenia 
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 (Wolny, Zablokowany) pracy pompy 
cyrkulacyjnej. 

Kartkowanie następnego punktu przełączenia 
Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu przełączenia bloku dni. Przy czym musi 
być wybrana godzina lub poziom (np. ‘Frei’ 
Wolny), 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. 
  
 

Jako pierwszy pojawia się punk dotyczący trybu pracy 

Pompa cyrkulacyjna wyłącza się jeśli temperatura powrotu 
cyrkulacji przekroczy swoją nastawioną wartość.  



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 
‘Zeitprogramm’ (Program czasowy). 

Przyjęcie programu standartowego 
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  przechodzimy do 
(‘Programm wählen’) wyboru programu 
czasowego.  

Wybór programu standartowego 

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

Przyjęcie niezmienionego programu standartowego 

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 ‘Zeitprogramm’ 
(Program czasowy). 

Przyjęcie i dopasowanie programu standartowego 

Programy standartowe 
Program standardowy 1 

Program standardowy 2 

Program standardowy 4 

Program standardowy 3 

 
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 (‘Zeitprogramm’) programu 
czaspwego 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 
‘Zeitprogramm’ (Program czasowy). 



3.3. Powrót do wyboru menu 

Przyciskiem  powracamy do wyboru menu 
i  do wskazania standardowego. 

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

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

5. Nastawa daty i godziny 
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 . 

Przyciskiem  powracamy do wyboru menu i  
do wskazania standardowego. 

Przyciskiem  powracamy do wyboru menu 
i  do wskazania standardowego. 

Jeśli na przewodzie powrotnym cyrkulacji jest 
założony czujnik to odczytywana jest tutaj 
temperatura powrotu cyrkulacji. 
Jeśli czujnik nie jest podłączony to ten pomiar 
nie występuje. 

Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu  

Tu jest odczytywany stan ‘Taster’ 
Jeśli jest zamknięty wskazywane będzie  ‘Ein’ 
Jeśli jest otwarty lub nie podłączony 
wskazywane będzie ‘Aus’. 



6. Funkcje i nastawy 
Pompa cyrkulacyjna może być załączona przez program 
czasowy i/lub przez funkcję sterowania 'Taster'  

7. Przełączniki - DIP 
Przełączniki DIP znajdują się na dolnej stronie modułu. Aby je 
przestawić, musimy moduł wybudować. 
Przełączniki DIP nie pełnią żadnej funkcji. 

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

Nastawy 
Nastawy i parametry pompy cyrkulacyjnej ustawiamy w 
pod-menu ‘Anlagedaten’ 
(Nastawy standardowe patrz. 11.) 

6.1. Nastawienie obrotów pompy cyrkulacyjnej

Sterowanie pompy przez program czasowy 
Podczas ustawionych w programie czasowym czasów 
zwolnienia pompa pracuje z ustawioną najmniejszą ilością 
obrotów (Drehzahl PZK). 
Poprzez odpowiednie ustawienie obrotów pompy jest 
redukowane zużycie energii. 
Jeśli na przewodzie powrotnym jest zabudowany czujnik TZR 
to pompa cyrkulacyjna wyłącza się kiedy przekroczy ona 
temperaturę nastawioną.  
Powoduje to zmniejszenie zużycia się pompy, zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznej jaki strat na przewodzie 
cyrkulacyjnym. 
W celu wyeliminowania odgłosów jakie może wydawać 
pompa podczas taktowania należy ustawić ilość obrotów 
PZK MIN na 100% 
 
Sterowanie pompy przez Taster  
Jeżeli wejście 'Taster' zostaje załączone na krótki czas to 
pompa pracuje z wydajnością 100 % z ustawionym czasem 
dobiegu. 
Przy podłączonym czujniku powrotu TZR pompa wyłączy się 
kiedy temperatura powrotu przekroczy wartość nastawioną. 
 
Jeśli przy ustawionym czasie zablokowanym zostanie 
załączony ' Taster' poprzez zastosowany czujnik ruchu to 
pompa wyłączy się po nastawionym czasie zagrodzenia co 
zapobiega ciągłej pracy przy dłuższym używaniu łazienki. 
 

Po uruchomieniu ' Taster' pompa cyrkulacji 
idzie tak długo jaki czas dobiegu ustawimy. 
Jeśli na przewodzie powrotnym jest 
zamontowany czujnik TZK pompa 
cyrkulacyjna pracuje aż ta temperatura 
przekroczy nastawioną wartość. 
 

Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu 

6.2 Czas dobiegu

6.3 Czas zagrodzenia 

Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu 

Ilość obrotów pompy cyrkulacyjnej zastanie 
ustawiona w pierwszym punkcie pod-menu. 
Z tu ustawioną ilością obrotów pompa 
pracuje podczas ustawionych czasów 
zwolnienia. 
Jeśli na przewodzie powrotnym założono 
czujnik TZR, to on wyłącza pompę kiedy 
temperatura przekroczy wartość 
nastawioną. 
 

W celu wyeliminowania odgłosów jakie może wydawać 
pompa podczas taktowania należy ustawić ilość obrotów 
PZK MIN na 100% 

Przyciskiem  powracamy do wyboru menu i  
do wskazania standardowego. 

 
 
Tutaj nastawimy temperaturę wyłączenia. 
Jeśli czujnik TZR przekroczy nastawioną tu 
wartość to pompa cyrkulacji wyłącza się. 
 

6.4. Wyłączenie pompy przez temperaturę  
powrotu 

6.4. Powrót do wyboru menu 



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. 

8.3. 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 lub Hand 
 

8.2. Kontrola czujników i Tasters 

Kontrolę czujników i Taster mona przeprowadzić w pod-menu 
‘Temperaturen abfragen’. 
Można tutaj sprawdzić wskazanie temperatury jaki stan 
‘Taster’ 

8. Uruchomienie i wskazówki bezpieczeństwa 
 
Uruchomienie przeprowadzamy w następujących krokach 
 
 
8.2 Okablowanie czujników, Tasters i wyjść 

Pozycja ręczna 
W trybie pracy ręcznej pompa cyrkulacyjna 
zostanie załączona. 
 
W przypadku pozostawienia w trybie pracy 
ręcznej nie nastąpi samoczynne przełączeni 
do pracy w automatyce.  

Kontrola wyjścia 
W rodzaju pracy test możemy sprawdzić 
wszystkie urządzenia załączając ręcznie 
wyjścia.  
Dlatego jest to ważna funkcja przy 
uruchomieniu. 

 
Przyciskiem  wchodzimy do pod-menu 
Test w Kontrollprogramm 
 

W pierwszym punkcie menu ‘Pumpe PZI’ 
(Pompa PZI) możemy nastawić obroty 
pompy cyrkulacyjnej z jakimi ma pracować. 
Kontrola, czy pompa zaczyna pracować 

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. 
 



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. 

 

11. Wartości standardowe 

Nastawa Wartość stand. Nastawiono Zmieniono
Minimalne obroty 
pompy 

50 %   

Czas dobiegu 3 min   
Czas zagrodzenia 15 min   
Temperatura. 45 °C   
 

12. 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 
SB) 

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 

 

13. Wyjaśnienia skrótów 

Czujniki Wyjścia 
TZR Temp. Powrotu 

cyrkulacji 
PZI Pompa 

cyrkulacyjna 
Taster  PHK Pompa obiegu grz. 

 

9. Usuwanie zakłóceń 
 
Pompa cyrkulacji nie włącza/wyłącza się. 
- Sprawdzić stan pompy i okablowanie. 
- Wejść w menu Kontrollprogramm w funkcję Test i 
załączyć/wyłączyć pompę, Sprawdzić czy pompa reaguję na 
zmianę stanu. 
- Sprawdzić nastawione programy czasowe oraz temperatury. 
- Sprawdzić stan ‘Taster’ 
- Sprawdzić tryb pracy ‘ Auto’, ‘Frei’, ‘Gasspert’ 
- Sprawdzić czujnik TZR 
- Sprawdzić czas zagrodzenia jaki upłynął od ostatniego 
wyłączenia 
 



Wskazanie 
standardowe 

14. Przegląd obsługi 

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. 

Wprowadzenie nowego punktu przełączenia 

Kasowanie punktu przełączenia 

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

 



Wybór
menu 

Pod-menu
 

Pod-menu 
Odczyt temperatur 

Pod-menu 
Godzina i Data 

Pod-menu
Dane systemu 

Pod-menu 
Program kontrolny 

*1 gdy czujnik TZR jest 
podłączony 



15. Połączenie cyrkulacji 

15.1. Zbiornik c.w.u. 

15.2. Zbiornik solar 

Punk czerpalny 

Punk czerpalny 

Przyłącze źródła ciepła 

Przyłącze źródła ciepła 



15.3. Zbiornik OPTIMA 

Punk czerpalny 

Przyłącze źródła ciepła



 

Paradigma  
Przedstawicielstwo Polskie GZ 
 
ul. Kruczkowskiego 27   
PL - 41-300 Dąbrowa Górnicza 

Tel. 00 48 32 2610-100   
Fax 00 48 32 2610-101 

www.paradigma.pl 
info@paradigma.pl 


