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Temperatura zewnętrzna TA °C 

Funkcje regulatora 

1. Wskazówki bezpieczeństwa 

2. Opis funkcji regulatora   

Z zawartymi tutaj wskazówkami do zainstalowania i uruchomienia, należy się 
dokładnie zapoznać przed uruchomieniem regulacji! 
 
Przed przystąpieniem do podłączenia regulacji z kotłem Modula II należy wyłączyć 
napięcie! 
 
 
Montaż i podłączenie urządzeń elektrycznych może wykonywać tylko osoba do tego celu 
uprawniona! 
 
Należy zastosować się do obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa! 
 
Otwarcie i zmiany w urządzeniu powodują utratę gwarancji! 
 
 Regulacja Regula II nadaje się wyłącznie do pracy z kotłem Modula II! 
 
 
 
Nigdy nie wolno podłączyć regulacji bezpośrednio do napięcia 220 – 230 V, poniewż 
w ten sposób regulacja zostanie zniszczona! 
 
Kable połączeniowe i czujników Regula II nigdy nie powinne być ułożone 
bezpośrednio obok kabli 220 – 230 V! 

Regulacja według temperatury zewnętrznej (Reglertyp CT = 02) 
- Temperatura powinna kotła wyliczana jest na podstawie mierzonej temperatury 

zewnętrznej i nastawionej krzywej grzania. 
- Podwyższenie lub obniżenie pożądanej temperatury pomieszczenia, powoduje 

podwyższenie lub obniżenie temp. powinnej kotła. 
- Przy wpływie pomieszczenia większym od zera, również mierzona temperatura 

pomieszczenia ma wpływ na temperaturę powinną kotła. 
- Jeżeli temperatura zewnętrzna przekracza granicę grzania, to obieg grzewczy zostaje 

wyłączony. Poniżej granicy grzania obieg grzewczy ponownie pracuje. 

  2.1 

Krzywa grzania
- Krzywa grzania podaje, jaka ma być temperatura powinna 

kotła przy jakiej temperaturze zewnętrznej. 
- Krzywa grzania definiowana jest poprzez punkt podstawy i 

nachylenie. 
- Punkt podstawy podaje, jaka jest temperatura powinna 

kotła przy temperaturze zewnętrznej 20 °C. 
- Nachylenie podaje, jak mocno podnosi się temp. powinna 

kotła przy spadku temp. zewnętrznej. 
- Krzywa grzania definiowana jest dla pożądanej 

temperatury pomieszczenia 20 °C. 
- Jeżeli zostanie nastawiona wyższa temp. pomieszczenia, 

to podniesie się również temp. powinna kotła, przy 
obniżeniu temp. pomieszczenia, obniży się również temp. 
powinna kotła. 



Funkcje regulatora 

Granica grzania 
- Granica grzania wynika z aktualnej pożądanej temperatury pomieszczenia i różnicy 

wyłączania. 
- Jeżeli temparatura zewnętrzna przekracza granicę grzania, to kocioł zostaje wyłączony, 

pompa kotła pracuje dalej zgodnie z nastawionym przedłużonym czasem pracy. 
- Przy temperaturze zewnętrznej poniżej granicy grzania, po zwłoce wynoszącej 15 min 

obieg grzewczy zaczyna pracować. 
- Przykład: 

Pożądana temperatura pomieszczenia = 21°C, różnica wyłączania = 2 K → przy temp. 
zewnętrznaj powyżej 19°C obieg grzewczy wyłącza się. Spada temp. zewnętrzna poniżej 
19°C to obieg grzewczy, po 15 min, zaczyna pracować. 

  2.3 

  2.2 Regulacja według temperatury pomieszczenia (Reglertyp CT = 01) 
- Jeżeli temp. pomieszczenia przekracza wartość powinną, to obieg grzewczy zostaje 

wyłączony, pompa kotła pracuje jeszcze wg. nastawionego czasu. Jeżeli temp. 
pomieszczenia spadnie poniżej wartości powinnej, to obieg grzewczy ponownie pracuje. 

- W tym ustawieniu, regulator oblicza wartość powinną kotła, tylko w zależności od 
pożądanej temp. pomieszczenia i mierzonej temp. pomieszczenia. 

- Obliczanie przebiega na podstawie algotytmu PI (Proportional-Integral). 
- Nastawy dla krzywej grzania, (punkt podstawy i nachylenie), wpływu pomieszczenia i 

granicy grzania nie mają wpływu na zachowanie regulatora. 
- Wymagane jest, żeby regulacja Regula II zainstalowana została w pomieszczeniu 

referencyjnym (np. w pokój mieszkalny). 
- Podłączenie czujnika temp. zewnętrznej nie jest wymagane. 

Tryb Mix  (możliwy tylko przy Reglertyp CT = 01)
- Dodatkowo możliwe jest, regulowanie obiegu grzewczego, w ciągu dnia na podstawie 

temperatury zewnętrznej a w nocy na podstawie temperatury pomieszczenia. 
- Ostatni punkt przełączenia, który przed godz. 4:00 obniża pożądaną temp. 

pomieszczenia, interpretowany jest jako początek ‘nocy’. Pierwszy punkt przełączenia, 
który po godz. 4:00 podnosi pożądaną temp. pomieszczenia, interpretowany jest jako 
początek ‘dnia’. 

- Przykład: 
Program czasowy: godz. 6:00 21°C, godz. 22:00 16°C: Regulacja przebiega w trybie Mix, 
pomiędzy 6:00 a 22:00 na podstawie temperatury zewnętrznej a pomiędzy 22:00 a 6:00 
na podstawie temperatury pomieszczenia. 

- Dla tej funkcji, podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej jest konieczne.  

Przygotowanie ciepłej wody
- Pożądaną temperaturę ciepłej wody nastawiamy na regulacji Regula II, nastawa 

temperatury ciepłej wody na kotle Modula II pozostaje bez funkcji. 
- Jeżeli przygotowanie ciepłej wody jest przez program czasowy dozwolone i temperatura 

mierzona czujnikiem temp. ciepłej wody w zbiorniku leży poniżej temperatury powinnej, to 
kocioł Modula II przełącza zawór przełączający na zbiornik ciepłej wody. Kocioł pracuje i 
podgrzewa ciepłą wodę w zbiorniku. 

- Jeżeli temperatura czujnika ciepłej wody w zbiorniku przekracza wartość powinną o 
więcej niż nastawiąną na kotle różnicę przełączeń dla ciepłej wody (nastawa b), to kocioł 
wyłącza i przełącza ponownie zawór przełączający na obieg grzewczy. 
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3. Montaż 

4. Podłączenie elektryczne 

Na ścianie 
- Urządzenie nadaje się tylko do suchych pomieszczeń! 
- Zalecamy montaż regulacji w obszarze mieszkalnym na ścianie wewnętrznej, na 

wysokości ok. 1,5 m od podłogi. 
 
- Przed przystąpieniem do podłączenia regulacji z kotłem Modula II należy wyłączyć 

napięcie! 
 
- Montaż regulacji na ścianie: 
- Wcisnąć do środka, ząbek zatrzasku na dolnej części obudowy. 
- Zdjąć podstawę z regulacji. 
- Zamocować podstawę na ścianie za pomocą dostarczonych wraz z regulacją śrub. 
 

Podłączenie regulacji: 
- Przykręcić kabel podłączeniowy (2 żyłowy 

przynajmniej 2 * 0,75 mm) do zacisków. 
Polaryzacja kabla nie musi być przestrzegana. 

- Założyć regulację na podstawę. 

Kabel podłączeniowy regulacji Regula II, nie powinien być ułożony bezpośrednio 
obok kabli napięciowych! 
 
W kotle Modula II: 
Poprzez zastosowanie Adapter-płytki, regulacja Regula II może być również zabudowana w 
kotle Modula II. 
- Zabudować i podłączyć regulację Regula II w kotle Modula II, zgodnie z opisem 

załączonym do Adapter-płytki. 

  4.1 

  4.2 

- Przed przystąpieniem do prac na podłączeniach regulacji lub kotła, należy  kocioł 
Modula II wyłączyć z pod napięcia! 

- Podłączyć regulację Regula II i czujniki zgodnie ze schematem okablowania kotła. 
- Należy również przestrzegać wskazówek, do instalowania i uruchomienia, dostarczane 

wraz z kotłem Modula II.  
 

Podłączenie Regula II
- Podłączyć regulację Regula II do zacisków 1 i 2 kotła Modula II. Polaryzacja podłączenia 

nie musi być przestrzegana. 
- Kabel (przynajmniej 2 * 0,75 mm, max. długość 50 m) nie powinien być ułożony 

bezpośrednio obok kabli napięciowych! 

Podłączenie czujników
- Podłączyć czujnik zbiornika do zacisków 7 i 8 kotła Modula II. 
- Podłączyć czujnik temp. zewnętrznej do zacisków 5 i 6 kotła Modula II 
 
- Kabel (każdorazowo, przynajmniej 2 * 0,75 mm) nie powinien być ułożony 

bezpośrednio obok kabli napięciowych! 
 
- Stosować tylko dostarczane wraz z regulacją czujniki z oznaczeniem NTC 12 k. 
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5. Uruchomienie regulacji 

  5.1 

  4.3 

  5.2 

Podłączenie pompy kotła i zaworu przełączającego
- Podłączyć pompę kotła do zacisków 19 (N) i 20 (L) kotła Modula II. 
- Jeżeli pompa zabudowana zostaje w kotle, to podłączenie odbywa się za pomocą 

wtyczki X25B w kotle. 
- Podłączyć zawór przełączający do zacisków 18 (N), 17 (L1) i 16 (L) kotła Modula II. 

Zacisk 17 (L1) jest fazą załączaną, zacisk 16 (L) jest fazą ciągłą. 
- Jeżeli zawór przełączający zabudowany zostaje w kotle, to podłączenie odbywa się za 

pomocą wtyczki X9 w kotle. 

Po podłączeniu regulacji i czujników, 
podajemy napięcie do kotła Modula II. 

Nastawa daty i czasu
 
- Otwórz klapę frontową regulacji 
- Naciśnij, np. długopisem przycisk Res. (Reset) 
- Na wyświetlaczu ukaże się na krótko napis ‘Heat’ a następnie ‘dAt1’. 
- Naciśnij przycisk . 
- Ukaże się nastawiona data. 
- Przyciskami  lub  nastaw aktualny dzień. 
- Potwierdź nastawę przyciskiem . 
- Przyciskami  lub  nastaw aktualny miesiąc. 
- Potwierdź nastawę przyciskiem . 
- Przyciskami  lub  nastaw aktualny rok. 
- Potwierdź nastawę przyciskiem . 
- Przyciskami  lub  nastaw aktualną godzinę. 
- Potwierdź nastawę przyciskiem . 
- Przyciskami  lub  nastaw aktualną minutę. 
- Potwierdź nastawę przyciskiem . 

Przełączanie czasu lato/zima
- W nastawie dAt1 automatyczne przełączanie czasu lato/zima jest już wybrane. 
 
- Jeżeli automatyczne przełączanie nie powinno być aktywne, to jeżeli po Reset ukaże się 

‘dAt1’, przyciskami  lub  możemy zmienić nastawę na ‘no’. 
 
- Jeżeli nastawa ‘no’ zostanie potwierdzona przyciskiem , to po tym możemy nastawić 

tylko dodzinę i następnie dzień tygodnia, jednakże nie datę. 
 
- Nastawa ‘dAt2’ wybiera przełączanie czasu lato/zima dla Wielkiej Brytanii. 
 
- Jażeli kocioł zostanie odcięty od napięcia lub połączenie pomiędzy kotłem a regulacją 

zostanie przerwane, to czas i data zostają podtrzymane przez okres ok. 1 godziny. 
 
- Po tym okresie, należy datę i czas ustawić ponownie - jak wyżej opisano. 
  
- Jeżeli nastawa nie zostanie przeprowadzona, to regulacja pokazuje napis ‘dAt1’. 

Regulacja przeprowadzana zostaje ciągle do temperatury powinnej pomieszczenia 21°C.
 
- Wszystkie pozostałe nastawy jak np. program czasowy ogrzewania lub dane systemu, 

pozostają po zaniku napięcia zachowane przez okres ok. 10 lat. 

Nastawa programu czasowego ogrzewania
- Regulacja dostarczana jest z następującą nastawą programu czasowego ogrzewania: 
- Od poniedziałku do piątku od 6:00 do 22:00 21°C, poza tym 16°C 
- W sobotę i niedzielę od 7:00 do 23:00 21°C, poza tym 16°C 
- Jeżeli program czasowy ogrzewania ma być zmieniony to postępuj tak  jak dalej opisano:
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5.2.1 Przepytanie programu czasowego ogrzewania 
- Przyciskiem  przywołujemy nastawione punkty przełączenia 

- Przyciskiem  powracamy do wyświetlania standardowego 

5.2.2 Zmiana programu czasowego ogrzewania
- Naciśnij , a następnie ,  aby przejść do trybu zmian 
- Przyciskami  lub  nastaw godzinę punktu przełączenia 
- Potwierdź przyciskiem  
- Przyciskami  lub  nastaw minutę punktu przełączenia 
- Potwierdź przyciskiem  
- Przyciskami  lub  nastaw pożądaną temp. pomieszczenia punktu przełączenia 
- Potwierdź przyciskiem  
- Nastaw dzień (dni) tygodnia, obowiązujący dla tego punktu przełączenia: 

- Punkt przełączenia powinien obowiązywać dla poniedziałku: Mrugającą strzałkę przy ‘1’ 
potwierdzić przyciskiem , strzałka jest stale widoczna. Następnie przyciskiem  
przechodzimy dalej na ‘2’ (wtorek). 

- Punkt przełączenia nie powinien obowiązywać dla poniedziałku: Przyciskiem  
przechodzmy bezpośrednio, dalej na ‘2’ (wtorek). Strzałka przy ‘1’ znika. 

- Przeprowadź to dla wszystkich dni tygodnia. 
- Jeżeli zostały wybrane wszystkie dni tygodnia dla tego punktu przełączenia, to po 

potwierdzeniu ostatniego dnia tygodnia przyciskiem , naciśnij przycisk  jeszcze 
raz. 

- Ukaże się następny punkt przełączenia. Jeżeli powinien być on zmieniony, to 
przyciskiem  przejdź do trybu zmian. Jeżeli nie powinien być on zmieniony, to 
przyciskiem  przejdź do następnego punktu przełączenia. 

- Po ostatnim nastawionym punkcie przełączenia ukazuje się pusty punkt przełączenia 
. Tutaj w razie potrzeby możesz podać nowy punkt przełączenia. 

- Naciśniesz jednocześnie przyciski  i , to punkt przełączenia zostanie skasowany.
- Przyciskiem  powracamy do wyświetlania standardowego. 
 
 
Możemy nastawić maksymalnie 16 punktów przełączenia. 
Wyczerpujący opis nastaw programu czasowego ogrzewania wraz z przykładami znajduje 
się w Instrukcji obsługi dla użytkownika systemu. 

Nastawa temperatury ciepłej wody
i wybór programu czasowego ciepłej wody 
- Naciśnij, np. długopisem przycisk  
- Przyciskami  lub  nastaw pożądaną temperaturę przygotowania ciepłej wody 
- Potwierdź nastawę przyciskiem    
- Przyciskami  lub  wybierz program czasowy przygotowania ciepłej wody: 

- TP 1: Żadne przygotowanie ciepłej wody 
- TP 2: Ciągłe przygotowanie ciepłej wody  
- TP 3: Przyg. ciepłej wody równolegle do nastawionego programu czasowego 

ogrzewania 
- TP 4: Zezwolenie przygotowania ciepłej wody codziennie w godz.  5:00 –   9:00 i 

18:00 – 23:00 
- TP 5: Zezwolenie przygotowania ciepłej wody codziennie w godz. 18:00 – 23:00 
- TP 6: Zezwolenie przygotowania ciepłej wody codziennie w godz.   5:00 –   9:00 

- Potwierdź nastawę przyciskiem  
 

Regulacja dostarczana jest z nastawioną wartością standardową ‘TP3’
- Przy nastawie ‘TP3’, przygotowanie ciepłej wody dozwolone jest zawsze wtedy, gdy 

program czasowy ogrzewania reguluje powinną temperaturę pomieszczenia na wartość 
wyższą niż 17°C. 

- Przy nastawie ‘TP3’, przygotowanie ciepłej wody zablokowane jest zawsze wtedy, gdy 
program czasowy ogrzewania reguluje powinną temperaturę pomieszczenia na wartość 
niższą niż 17°C, przy czym przygotowanie ciepłej wody zablokowane zostaje ze zwłoką 
1 godziny.  

- Np. ogrzewanie powinno obniżyć temp. pomieszczenia o godz. 22:00 na 16°C, to 
przygotowanie ciepłej wody zostaje zablokowane o godz. 23:00.  
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Mierzoną temperaturę ciepłej wody możemy odczytać na kotle Modula II 
- Przyciskiem modus przywołać tryb odczytu (cyfra z mrugającym punktem). 
- Przyciskiem kroków wybrać Parametr 3, wskazana zostanie mierzona temperatura  

zbiornika. 
- Patrz również instrukcję instalowania i uruchomienia koltła Modula II 
 
 
 
Nastawa pożądanej temperatury ciepłej wody na kotle Modula II (Parametr 3) jest bez 
funkcji. 
 
Nastawa danych systemu 
 
Punkt podstaway, nachylenie i wpływ pomieszczenia nastawiane są w zależności od 
zastosowanego systemu grzewczego. 
 
 
Rodzaj ogrzewania Dobrane Punkt Nachy- Wpływ 
  temperatury podstawy lenie pomieszcz. 

Należy ustawić wpływ pomieszczenia na 0, jeżeli regulacja Regula II nie jest 
zabudowana w pomieszczeniu referencyajnym (np. Pokój mieszkalny). 

 Korektura krzywej grzania
 
Przy temp. zewnętrznej W pomieszczeniu W pomieszczeniu 
w ciągu dnia jest za zimno jest za ciepło 
 
  Zmniejszyć nachylenie Zwiększyć nachylenie 
+ 5 °C ... + 15 °C o 0,2 a punkt podstawy o 0,2 a punkt podstawy 
  zwiększyć o 5 K zmniejszyć o 5K 
- 20 °C ... + 5 °C Zwiększyć nachylenie Zmniejszyć nachylenie 
  o 0,2 o 0,2 
 

5.4.1 Wejście do poziomu danych systemu
- Nastaw, wychodząc z wyświetlacza standardowego, przyciskami  i  temperaturę 

powinną na wartość 19,2 °C. 
- Poczekaj, aż wskazanie ‘19,2 °C’ przestanie mrugać i ponownie ukaże się 

wyświetlacz standardowy! 
-  Naciśnij przycisk  przez ok 6 sek., ukaże się wskazanie ‘FP’. 
 
5.4.2 Nastawa punktu podstawy 
- Nastaw przyciskami  i  punkt podstawy. 
- Potwierdź nastawę przyciskiem , ukaże się wskazanie ‘ST’. 
 
5.4.3 Nastawa nachylenia 
- Nastaw przyciskami  i  nachylenie. 
- Potwierdź nastawę przyciskiem , ukaże się wskazanie ‘rE’. 

Ścienne 
Podłogowe 

40 / 30 20 °C 0,5 3 

     
Ogrzewanie 
niskotemperaturowe 50 / 35 20 °C 0,9 4 

     
Ogrzewanie 
normalnotemperaturowe 70 / 50 30 °C 1,3 6 

     
Ogrzewanie 
wysokotemperaturowe 90 / 70 30 °C 2,1 8 
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5.4.4 Nastawa wpływu pomieszczenia
- Nastawę wpływu pomieszczenia przeprowadzamy przyciskami  i . 
- Nastawiony wpływ pomieszczenia podaje, o ile ma się zmienić wartość powinna kotła 

przy odchyłce mierzonej temp. pomieszczenia od powinnwj temp. pomieszczenia:   
- Zmiana temp. powinnej kotła = (wartość powinna pomieszczenia – wartość istniejąca 

pomieszczenia) * wpływ pomieszczenia 
- Przykład: Powinna temp. pomieszczenia = 21 °C, jest = 22 °C, wpływ pomieszcz. = 6 
→ wartość powinna kotła zostanie pominieszona o (21 – 22) * 6 = -6 K. 

- Potwierdź nastawę przyciskiem , ukaże się wskazanie ‘CT’. 
 
 
5.4.5 Nastawa rodzaju regulacji 
- Nastaw przyciskami  i  rodzaj regulacji. 

Regulacja według temperatury zewnętrznej (CT = 02) 
- Przy tej nastawie, regulacja Regula II oblicza wartość powinną kotła, poprzez nastawioną 

krzywą grzania w zależności od temp. zewnętrznej. 
- Dodatkowo, poprzez wpływ pomieszczenia, może być uwzględniona odchyłka 

temperatury pomieszczenia. 
- Załączanie i wyłączanie kotła odbywa się poprzez porównywanie  temperatury 

zewnętrznej z granicą grzania. 
- Jeżeli ten rodzaj regulacji jest aktywny, to na wyświetlaczu ukazuje się symbol . 
- Potwierdź nastawę przyciskiem , ukaże się wskazanie ‘dIFF’. 
 
Regulacja według temperatury pomieszczenia (CT = 01) 
- Przy tej nastawie, regulacja Regula II oblicza wartość powinną kotła, zależnie od różnicy 

pomiędzy aktualnie mierzoną a pożądaną temperaturą pomieszczenia. 
- Potwierdź nastawę przyciskiem , ukaże się wskazanie standardowe. 
 
- Tryb Mix  (możliwy tylko przy CT = 01) 
- Przy nastawie CT = 01 i aktywnym trybie Mix, regulacja pracuje w ciągu dnia na 

podstawie temp zewnętrznej a w nocy na podstawie temp. pomieszczenia. 
- Regulacja definiuje ostatnie podane w programie czasowym ogrzewania przed godz. 4 

obniżenie jako początek nocy, i pierwsze w programie czasowym ogrzewania 
podwyższenie po godz. 4 jako koniec nocy. 

- Regulacja musi być zabudowana w pomieszczeniu referencyjnym. 
- Musi być podłączony czujnik temperatury zewnętrznej. 
 
- Aktywacja trybu Mix: 
- Naciśnij przycisk  dlużej niż 3 sek. 
- Na wyświetlaczu ukaże się symbol  . 
 
- Deaktywacja trybu Mix: 
- Naciśnij krótko przycisk . 
- Symbol   na wyświetlaczu zniknie.  

5.4.6 Nastawa granicy grzania
- Nastawa ta ukazuje się tylko przy rodzaju regulacji CT = 02. 
- Nastawę różnicy wyłączenia przeprowadzamy przyciskami  i . 
- Granica grzania = pożądana temp. pomieszczenia – różnica wyłączenia. 
- Jeżeli temp. zewnętrzna przekracza granicę grzania, to obieg grzewczy zostaje 

wyłączony. Jeżeli temp. zewnętrzna spada poniżej granicy grzania, to obieg grzewczy 
powraca do pracy z 15 min zwłoką. 

- Potwierdź nastawę przyciskiem , ukaże się wskazanie standardowe. 

Wybór wyświetlacza
- Naciśnij np. długopisem przycisk  
- Przyciskami  lub  wybierz wymagane wyświetlanie: 

- dSP 1: Wyświetlanie temperatury pomieszczenia i czasu 
- dSP 2: Wyświetlanie temperatury pomieszczenia i temp. powinnej pomieszczenia 
- dSP 3: Wyświetlanie temperatury pomieszczenia i temperatury zewnętrznej 

- Potwierdź wybór przyciskiem ,. 
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  5.6 Dopasowanie czujnika pomieszczenia
- Czujnik pomieszczenia jest zabudowany w regulacji Regula II. 
- Jeżeli czujnik pomieszczenia wskazuje odchyłkę od rzeczywistej temperatury 

pomieszczenia, to możliwe jest jego dopasowanie. 
- Przeprowadzenie dopasowania czujnika pomieszczenia: 

- Nacisnąć np. ołówkiem przycisk Offset 
- Ukaże się nastawiony Offset i określona na podstawie tego Offset temperatura 

pomieszczenia 
- Przy Offset = 0.0 wskazywana jest rzeczywiście mierzona temp. pomieszczenia. 

- Offset nastawiamy przyciskami  lub . 
- Potwierdź wybór przyciskiem . 

Kontrola czujników, linii bus i wyjść
 
5.7.1 Kontrola czujników 
- Czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik temperatrury pomieszczenia podłączone są do 

automatu ogniowego kotła Modula II. 
- Mierzona temperatura zewnętrzna podawana jest dalej do regulacji Regula II linią bus. 
- Mierzone temperatury mogą być odczytywane i kontrolowane na kotle Modula II: 

- Przyciskiem modus przywołać tryb odczytu (cyfra z mrugającym punktem). 
- Przyciskiem kroków wybrać Parametr 3, wskazana zostanie mierzona temperatura  

zbiornika. 
- Przyciskiem kroków przejść do Parametr 4, wskazana zostanie tempemperatura 

zewnętrzna. 
- Wskazanie 3.6 oznacza, że czujnik nie został jeszcze podłączony lub czujnik jest 

uszkodzony. 
- Patrz również informacje zawarte w instrukcji do instalowania i uruchomienia koltła 

Modula II. 

Stosować tylko dostarczane wraz z regulacją czujniki o oznaczeniu NTC 12 k! 

5.7.3 Kontrola wyjść
- Pompa kotła i zawór przełączający podłączone zostają do automatu ogniowego kotła 

Modula II. 
- Przy ogrzewaniu kocioł załącza pompę. Przy przygotowaniu ciepłej wody, dodatkowo 

przełączany zostaje zawór przełączający kierujący ciepło do zbiornika c.w.. 
 
- Załączanie pompy 

- Ustawić kocioł, za pomocą przycisku ‘Minus’ na ‘Hand’ (sterowanie ręczne), przy czym 
przyciskamy przycisk dłużej niż 2 sekundy. 

- Pompa zaczyna pracować, kocioł startuje jeżeli temperatura kotła leży poniżej 
maksymalnej nastawionej temperatury zasilania. 

 
- Załączanie zaworu przełączającego 

- Jeżeli temperatura ciepłej wody, w czasie zezwolonym przez program czasowy 
przygotowania ciepłej wody, leży poniżej nastawionej pożądanej temperatury ciepłej 
wody, to przy sterowaniu ręcznym, kocioł i zawór przełączający załączane są do 
realizowania ciepłej wody. Kocioł pracuje w trybie ‘4’ (przygotowanie ciepłej wody). 

- Jeżeli nie, to: 
- naciśnij np. ołówkiem przycisk , 
- nastaw pożądaną temperaturę ciepłej wody na 70 °C, 
- potwierdź tą nastawę przyciskiem , 
- wybierz program czasowy TP 2 (ciągłe zezwolenie na przygotowanie ciepłej wody). 

Po przeprowadzeniu kontroli zaworu przełączającego, ustaw pożądaną temperaturę 
ciepłej wody ponownie na wartość wyjściową i wybierz również wyjściowy, uprzednio 
nastawiony program czasowy przygotowania ciepłej wody. 

5.7.2 Kontrola linii bus
- Wypadnięcie połączenia pomiędzy kotłem Modula II a regulacją Regula II, sygnalizowane 

jest na wyświetlaczu symbolem . 
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6. Usuwanie zakłóceń 

7. Dane techniczne 

Rodzaj zakłócenia Usunięcie zakłócenia 

Odchyłka we wskazaniu 
temperatury pomieszczenia 

Przeprowadzić dopasowanie czujnika pomieszczenia 
(patrz rozdział 5.6) 

Niepoprawne przełączanie 
lato / zima 

Nastawić prawidłową datę, zwłaszcza po przeprowadzeniu ‘Reset’ 
lub po zaniku napięcia dłuższym niż 1 godz. (patrz rozdział 5.1) 

Temperatura pomieszczenia 
jest za wysoka 

Przy regulacji według temp. zewnętrznej, zmienić krzywą grzania 
(patrz rozdział 5.4) 

Temperatura pomieszczenia 
jest za niska 

Przy regulacji według temp. zewnętrznej, zmienić krzywą grzania 
(patrz rozdział 5.4) 

Pompa obiegowa 
nie wyłącza się 

Przy regulacji według temp. zewnętrznej, zmienić granicę grzania 
(patrz rozdział 5.4.6). Zwróć uwagę na przedłużony czas pracy pompy! 

Pompa obiegowa 
nie włącza się 

Przy regulacji według temp. zewnętrznej, zmienić granicę grzania 
(patrz rozdział 5.4.6). Jeżeli temp. zewnętrzna spada poniżej granicy grzania, to pompa 
obiegu grzewczego powraca do pracy z 15 min zwłoką. 

Brak przygotowania 
ciepłej wody 

Sprawdzić nastawioną temperaturę powinną ciepłej wody oraz wybór programu 
czasowego przygotowania ciepłej wody (patrz rozdział 5.3). 

Regulacja przebiega stale 
na 6 °C 

Nie jest zaprogramowany, żaden program czasowy ogrzewania lub funkcja ogrzewania 
jest wyłączona. Podać program czasowy ogrzewania lub przyciskiem  powrócić do 
pracy w trybie automatycznym 

Regulator nie wskazuje żadnej 
funkcji / brak wyświetlania 

- Sprawdź czy kocioł Modula II jest załączony 
- Sprawdź okablowanie pomiędzy kotłem a regulatorem 
- Sprawdź wtyczki łączące w kotle Modula II 
- Jeżeli to jest w porządku, to wyczyść kontakty regulatora 

- Zdejmnij górną obudowę regulatora 
- Przemyj alkoholem widoczne kontakty sprężynujące (patrz rysunek rozdz. 3). 
- Załóż ponownie obudowę regulatora 

Błyska symbol  Brak komunikacji pomiędzy kotłem Modula II a regulacją Regula II. 
Usunięcie zakłócenia patrz „Regulator nie wskazuje żadnej funkcji / brak wyświetlania” 

Błyska symbol  Wystąpiło zakłócenie kotła. 
Wskazówki do usunięcia zakłócenia zawarte są w instrukcji kotła Modula II. 

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 112 x 91 x 39 mm 
Kabel łączący 2 * 0,75 mm, długość max. 50 m 
Podanie napięcia Poprzez linię bus 
Temperatura otoczenia 0 °C do 50 °C 
Klasa zabezpieczenia II wg. EN 60730-1 
Rodzaj zabezpieczenia IP 20 wg. EN 60529-1 
Kontrola Urządzenie jest CE-konform 
  
  
  
Wartości oporów czujników  
Temp. Opór Temp. Opór Temp. Opór 
°C kΩ °C kΩ °C kΩ 
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8. Wartości standardowe 

Parametr: przy dostawie nastawiony zmieniony 

Program czasowy ogrzewania Poniedziałek - Piątek   

 - godz.6:00 / 22 °C   

 - godz. 22:00 / 16 °C   

 Sobota i Niedziela   

 - godz.7:00 / 21 °C   

 - godz. 23:00 / 16 °C   

Ciągła temperatura 21 °C   

Wyłączenie letnie   6 °C   

Program urlopowy 16 °C   

Program czasowy przygotowania c.w. TP TP3   

Punkt podstawy FP 35 °C   

Nachylenie ST 1,6   

Wpływ pomieszczenia RE 0,0   

Rodzaj regulacji CT 02   

Różnica przełączeń DIFF 02   

Rodzaj wyświetlania DSP1   

Dopasowanie czujnika pomieszczenia 0,0   

    

 Dnia:   

 Podpis   
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9. Skrócona instrukcja obsługi 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

Ciągłe ogrzewanie
- Nacisnąć jednocześnie  i  
- Przyciskami  lub  nastawiamy pożądaną temperaturę pomieszczenia 
- Przyciskiem  przerywamy tą funkcję i powracamy do trybu automatycznego 
 

Ciągłe obniżenie
- Nacisnąć jednocześnie  i  
- Przyciskami  lub  nastawiamy pożądaną temperaturę pomieszczenia 
- Przyciskiem  przerywamy tą funkcję i powracamy do trybu automatycznego 
 
Funkcja Party
- Nacisnąć jednocześnie  i  
- Przyciskami  lub  nastawiamy trwanie funkcji Party 
- Czekamy aż ukaże się wyświetlanie standardowe 
- Przyciskami  lub  nastawiamy pożądaną temperaturę pomieszczenia 
- Przyciskiem  przerywamy tą funkcję i powracamy do trybu automatycznego 
 

Przepytanie programu czasowego ogrzewania
- Przyciskiem  przywołujemy nastawione punkty przełączenia 

- Przyciskiem  powracamy do wyświetlania standardowego 

Zmiana programu czasowego ogrzewania
- Naciśnij , a następnie ,  aby przejść do trybu zmian 
- Przyciskami  lub  nastaw godzinę punktu przełączenia 
- Potwierdź przyciskiem  
- Przyciskami  lub  nastaw minutę punktu przełączenia 
- Potwierdź przyciskiem  
- Przyciskami  lub  nastaw pożądaną temp. pomieszczenia punktu przełączenia 
- - Potwierdź przyciskiem  
- - Nastaw dzień (dni) tygodnia, obowiązujący dla tego punktu przełączenia: 

- Punkt przełączenia powinien obowiązywać dla poniedziałku: Mrugającą strzałkę przy 
‘1’ potwierdzić przyciskiem , strzałka jest stale widoczna. Następnie przyciskiem 

 przechodzimy dalej na ‘2’ (wtorek). 
- Punkt przełączenia nie powinien obowiązywać dla poniedziałku: Przyciskiem  

przechodzmy bezpośrednio, dalej na ‘2’ (wtorek). Strzałka przy ‘1’ znika. 
- Przeprowadź to dla całego tygodnia. 

- Jeżeli zostały wybrane wszystkie dni tygodnia dla tego punktu przełączenia, to po 
potwierdzeniu ostatniego dnia tygodnia przyciskiem , naciśnij przycisk  jeszcze 
raz. 

- Ukaże się następny punkt przełączenia. Jeżeli powinien być on zmieniony, to 
przyciskiem  przejdź do trybu zmian. Jeżeli nie powinien być on zmieniony, to 
przyciskiem  przejdź do następnego punktu przełączenia. 

- Po ostatnim nastawionym punkcie przełączenia ukazuje się pusty punkt przełączenia 
. Tutaj w razie potrzeby możesz podać nowy punkt przełączenia. 

- Naciśniesz jednocześnie przyciski  i , to punkt przełączenia zostanie 
skasowany. 

- Przyciskiem  powracamy do wyświetlania standardowego. 

Zmiana pożądanej temperatury pomieszczenia
- Przyciskami  lub  zmieniamy pożądaną temperaturę pomieszczenia 
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9.7 

9.8 

9.9 

9.12 

9.11 

9.10 

Zadanie programu urlopowego
- Naciśnij jednocześnie  i  
- Przyciskami  lub  nastaw liczbę dni pozostałych do wyjazdu 
  (0: wyjazd następnego dnia) 
- Potwierdź  nastawę przyciskiem  
- Przyciskami  lub  nastaw liczbę dni urlopu 
  (bez dnia powrotu) 
- Potwierdź  nastawę przyciskiem  
- Przyciskiem  możesz przerwać aktywny program urlopowy 
- Kasowanie programu urlopowego: Ustaw program urlopowy na 00:00 
 

Nastawa daty 
- Naciśnij jednocześnie  i  
- Naciśnij   
- Przyciskami  lub  nastaw dzień 
- Potwierdź  nastawę przyciskiem  
- Przyciskami  lub  nastaw miesiąc 
- Potwierdź  nastawę przyciskiem  
- Przyciskami  lub  nastaw rok 
- Potwierdź  nastawę przyciskiem  

Nastawa czasu 
- Naciśnij   
- Przyciskami  lub  nastaw godzinę 
- Potwierdź  nastawę przyciskiem  
- Przyciskami  lub  nastaw minutę 
- Potwierdź  nastawę przyciskiem  

Nastawa temperatury ciepłej wody
- Naciśnij, np. długopisem przycisk  
- Przyciskami  lub  nastaw pożądaną temperaturę ciepłej wody  
- Potwierdź nastawę przyciskiem  

Nastawa programu czasowego ciepłej wody
- Naciśnij, np. długopisem przycisk  
- Naciśnij   
- Przyciskami  lub  wybierz program czasowy przygotowania ciepłej wody: 

- TP 1: Żadne przygotowanie ciepłej wody 
- TP 2: Ciągłe przygotowanie ciepłej wody  
- TP 3: Przyg. ciepłej wody równolegle do nastawionego programu czasowego 

ogrzewania 
- TP 4: Zezwolenie przygotowania ciepłej wody codziennie w godz.  5:00 –   9:00 i 

18:00 – 23:00 
- TP 5: Zezwolenie przygotowania ciepłej wody codziennie w godz. 18:00 – 23:00 
- TP 6: Zezwolenie przygotowania ciepłej wody codziennie w godz.   5:00 –   9:00 

- Potwierdź nastawę przyciskiem  

Wybór wyświetlacza (co chcemy widzieć)
- Naciśnij np. długopisem przycisk  
- Przyciskami  lub  wybierz wymagane wyświetlanie. 

- dSP 1: Wyświetlanie temperatury pomieszczenia i czasu 
- dSP 2: Wyświetlanie temperatury pomieszczenia i temp. powinnej pomieszczenia 
- dSP 3: Wyświetlanie temperatury pomieszczenia i temperatury zewnętrznej 

- Potwierdź wybór przyciskiem . 
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9.13 

9.14 

9.15 

Dopasowanie czujnika pomieszczenia
- Naciśnij np. ołówkiem przycisk Offset 
- Nastaw przyciskami  lub  Offset 
- Potwierdź nastawę przyciskiem  

Nastawa krzywej grzania, wpływu pom., rodzaju regulacji i granicy grzania
- Nastaw przyciskami  i  temp. powinną pomieszczenia na wartości 19,2 °C. 
- Poczekaj, aż wskazanie ‘19,2 °C’ przestanie mrugać i ponownie ukaże się 

wyświetlacz standardowy! 
- Naciśnij przycisk  przez ok 6 sek. 
 ukaże się wskazanie ‘FP’ (punkt podstawy). 
- Nastaw przyciskami  i  punkt podstawy. 
- Potwierdź nastawę przyciskiem ,  
 ukaże się wskazanie ‘ST’ (nachylenie). 
- Nastaw przyciskami  i  nachylenie. 
- Potwierdź nastawę przyciskiem ,  

ukaże się wskazanie ‘rE’ (wpływ pomieszczenia). 
- Nastaw przyciskami  i  wpływ pomieszczenia. 
- Potwierdź nastawę przyciskiem ,  
 ukaże się wskazanie ‘Ct’ (rodzaj regulacji). 
- Nastaw przyciskami  i  rodzaj regulacji. 
 - CT = 01: Regulacja na podstawie temperatury pomieszczenia 
 - CT = 02: Regulacja na podstawie temperatury zewnętrznej 
- Potwierdź nastawę przyciskiem ,  
 przy typie regulacji Ct = 02 ukaże się wskazanie ‘diFF’ (różnica przełączeń). 
- Nastaw przyciskami  i  różnicę przełączeń. 
- Potwierdź nastawę przyciskiem , 

Nastawa trybu Mix (możliwa tylko przy CT = 01)
- Naciśnij przycisk  dlużej niż 3 sek. 
- Na wyświetlaczu ukaże się symbol  . 
 - regulacja pracuje w ciągu dnia na podstawie temperatury zewnętrznej 
  a w nocy na podstawie temperatury pomieszczenia 
- Deaktywacja trybu Mix: 
- Naciśnij krótko przycisk . 
- Symbol   na wyświetlaczu zniknie. 
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10. Przegląd wyświetlacza i obsługi 

(1) Naklejka - instrukcja obsługi 

(2) Wskaźnik programu czasowego grzania 

▲ Podwyższenie pożądanej temperatury pomieszczenia 

▼ Obniżenie pożądanej temperatury pomieszczenia 

(3) Aktualna temperatura pomieszczenia 

(4) Aktywny program Party (jednocześnie ukazuje się ) 

(5) Wskazanie dnia tygodnia (1: poniedziałek, 2: wtorek, ...) 

(6) Meldowanie zakłócenia kotła Modula II 

(7) Zakłócenie w połączeniu z kotłem Modula II lub kocioł Modula II bez napięcia 

(8) Aktywny program urlopowy 

(9) Ciągłe grzanie  , lub ogrzewanie wyłączone  , (jednocześnie i symbol ) 

(10) Ręczna zmiana (Funkcja Party, ciągłe grzanie lub ogrzewanie wyłączone) 

(11) Regulacja ogrzewania zależnie od temperatury zewnętrznej 

(12) Stan palnika Wył./Zał. 

(13) Nastawa czasu, razem z przyciskiem  nastawa daty 

(14) Przepytanie i nastawa programu czasowego grzania (Potwierdzenie nastaw) 

(15) Przyciski zmian  /  

(16) Funkcje ciepłej wody 

(17) Reset 

(18) Przycisk  

(19) Wyrównanie czujnika pomieszczenia 

(20) Wybór wyświetlania 

(21) Wyświetlanie czasu / powinnej temp. pomieszczenia lub temp. zewnętrznej 

 


