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Twój partner
Przy zakłóceniach pracy, pytaniach jak również przy
serwisowaniu i naprawach, prosimy o zwrócenie się do
obsługującej Cię Firmy.

Fachowiec w technice Paradigma:
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2. Dla Twojego Bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo! 
Prosimy o stosowanie się do wskazówek
bezpieczeństwa, celem uniknięcia zagro-
żenia i niebezpieczeństwa dla ludzi oraz
strat materialnych. Zapoznaj się uważnie z
informacjami zawartymi w instrukcjach.

Niebezpieczeństwo! 
Otwarcie urządzenia, instalowanie i
uruchomienie urządzenia mogą dokonać
tylko uprawnieni do tego celu fachowcy!
Należy stosować się do obowiązujących
przepisów!
Niezgodne z przepisami, prace na urząd-
zeniach zasilanych prądem elektrycznym,
mogą doprowadzić do porażenia elek-
trycznego i zagrożenia życia.

2.1 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Rozbudowa SystaComfort Pool może być zastosowa-
na wyłącznie do regulacji układów grzewczych. 
Rozbudowa SystaComfort Pool może pracować tylko
w połączeniu z regulacją ogrzewania Paradigma  
SystaComfort wzgl. SystaComfort II.
Zastosowanie urządzenia do innych celów jest niedo-
puszczalne. Przy każdym innym zastosowaniu lub zmi-
anach w urządzeniu, również w ramach montażu i
instalowania, następuje utrata gwarancji.

Urządzenie to odpowiada następującym dyrekty-
wom EU:
• 2006/95/EG 
• 2004/108/EG

2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Uwaga!
• Pierwszego uruchomienia układu

grzewczego i dopasowania regulacji og-
rzewania do układu grzewczego (nastawa
danych systemu) powinna dokonać firma
instalująca system lub polecony przez
firmę instalującą fachowiec w technice
Paradigma. Po dokonaniu pierwszego
uruchomienia, firma instalująca zobowi-
ązana jest do poinstruowania użytkowni-
ka w obsłudze regulacji ogrzewania i uk-
ładu grzewczego. 

• Należy zwrócić uwagę na temperatury
otoczenia poniżej 0 °C i powyżej 40 °C.
Należy chronić urządzenie przed płynami
oraz trwałej dużej wilgotności powietrza.
Niedopuszczalne warunki otoczenia
mogą doprowadzić do uszkodzenia regu-
lacji.

• Naprawa urządzenia może być przepro-
wadzona tylko poprzez producenta. 
Zastosowane mogą być jedynie oryginal-
ne części zamienne Paradigma.

1. Słowo wstępne

1.1 Funkcja instrukcji
Dokument ten zawiera informacje dotyczące rozbudo-
wy SystaComfort Pool regulacji ogrzewania SystaCom-
fort  wzgl. SystaComfort II do regulacji obiegu grzew-
czego basenu.
Zawarte tutaj informacje dotyczą:
• Bezpieczeństwa
• Funkcji i sposobu pracy
• Pracy regulacji ogrzewania
• Obsługi i wskazań
• Usuwania zakłóceń
• Serwisowania i obsługi

1.2 Przeznaczenie instrukcji
Ta instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkowni-
ka systemu grzewczego.

1.3 Symbolika zastosowana w instrukcji

Niebezpieczeństwo!
Ostrzega przed niebezpieczeństwem dla
ludzi.

Uwaga!
Ostrzega przed stratami materialnymi.

Wskazówka!
Pomocne informacje.

1.4 Wskazówka ważności
Ta instrukcja obsługi, jest ważna dla regulacji ogrzewa-
nia Paradigma SystaComfort od wersji software 
2.10 03/11 i regulacji ogrzewania Paradigma Systa-
Comfort II.



4. Praca regulacji ogrzewania

4.1 Pierwsze uruchomienie poprzez fachowca
Pierwszego uruchomienia regulacji ogrzewania i dopa-
sowania regulacji ogrzewania do układu grzewczego
(nastawa danych systemu) powinna dokonać firma
instalująca system lub polecony przez firmę instalującą
fachowiec w technice Paradigma. Aby uniknąć nieuza-
sadnionych dochodzeń gwarancyjnych (brak podstaw),
użytkownik zobowiązany jest do przechowywania pro-
tokołów z uruchomienia i serwisowania zawierających
odpowiednie wpisy dokonywane przez fachowca.

4.2 Pouczenie użytkownika poprzez instalatora
Proszę zwrócić uwagę na to, aby instalator systemu
udzielił Tobie (użytkownikowi) odpowiedniego instrukta-
żu na temat obsługi regulacji ogrzewania i systemu
grzewczego oraz doręczył użytkownikowi, instrukcje
obsługi oraz kopie podpisanych przez użytkownika
protokołów.

4.3 Normalna praca
Po prawidłowym zainstalowaniu i uruchomieniu syste-
mu grzewczego poprzez fachowca nie istnieje koniecz-
ność codziennej obsługi przez użytkownika. System
pracuje w pełni automatycznie.

Nastawy wymagane są tylko do dopasowania systemu
do życzeń użytkownika:
• Zmiana pożądanych temperatur basenu i programów

czasowych ogrzewania

4.4 Praca podczas dłuższej nieobecności
Na czas dłuższej nieobecności możemy nastawić tryb
pracy Ciągłe zablokowanie.
W tym czasie ogrzewanie basenu jest zablokowane,
jednak ochrona przed mrozem zostaje zachowana.

4.5 Wyłączenie z pracy systemu grzewczego
Nie należy na dłuższy czas wyłączać układu grzewcze-
go z pod napięcia lecz w przypadku gdy układ grzew-
czy nie jest konieczny to obieg grzewczy lub obiegi
grzewcze ustawiamy na tryb pracy OFF. 
W ten sposób możemy być pewni, że system grzewczy
oraz budowla chronione są przed skutkami mrozu a
pompy i mieszacze nie narażone są na zapieczenie w
wyniku długiego czasu postoju.

Funkcja rozbudowy SystaComfort Pool
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3. Funkcja rozbudowy SystaComfort Pool

• Rozbudowa SystaComfort Pool reguluje obieg
grzewczy basenu, układu grzewczego, zależnie od
temperatury basenu.

• Odczyt i zmiana wartości przebiega poprzez panel
obsługi 1. obiegu grzewczego regulacji ogrzewania
SystaComfort wzgl. SystaComfort II.

• Dla obiegu grzewczego basenu nie można podłączyć
własnego panelu obsługi.



Obsługa i wskazanie rozbudowy SystaComfort Pool
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5. Obsługa i wskazanie rozbudowy SystaComfort Pool

Następnie objaśnione są tylko te punkty menu, które ukazują się dodatkowo w menu obsługi regulacji ogrzewa-
nia SystaComfort wzgl. SystaComfort II przy podłączonej rozbudowie SystaComfort Pool lub przy których możli-
we są dodatkowe nastawy.
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi zawarte są w dokumentach technicznych regulacji ogrzewania Systa-
Comfort wzgl. SystaComfort II.

5.1 Wskazanie standardowe
Jeżeli nie przeprowadzane są żadne nastawy lub odczyty wartości, to na wyświe-
tlaczu regulacji ogrzewania widzimy wskazanie standardowe. Pokazuje ono dzień
tygodnia, aktualną godzinę, mierzoną poprzez panel obsługi temperaturę pomie-
szczenia lub temperaturę zewnętrzną oraz aktualny tryb pracy (np. Program czaso-
wy ogrzewania 1, Ogrzewanie).
W 2-giej linijce, przemiennie do trybu pracy, wskazywane jest do którego obiegu
grzewczego odnoszą się wskazywane dane (np. 1. Obieg grzew.), 

W menu głównym „Blokada przycisk i Wskazanie“ możemy nastawić, do którego
obiegu grzewczego powinno odnosić się wskazanie standardowe i czy wskazywana
ma być temperatura zewnętrzna - gdy podłączony jest panel obsługi dla odpowied-
niego obiegu grzewczego - czy temperatura wewnętrzna.

Gdy podłączona jest rozbudowa SystaComfort Pool, wtedy w tym menu możemy
wybrać również obieg grzewczy basenu jako wskazanie standardowe. 
W tym przypadku we wskazaniu standardowym pokazywana jest temp. zewnętrzna. 

Gdy obieg grzewczy basenu wybrany jest jako wskazanie standardowe, możliwa jest we wskazaniu stan-
dardowym niezależnie od struktury menu następująca funkcja:

5.2 Nastawa wymaganego trybu pracy
Gdy obieg grzewczy basenu wybrany jest jako wskazanie standardowe, to przyci-
skami     lub     możemy zmienić nastawiony tryb pracy obieg grzewczy basen.

Nastawne są następujące tryby pracy:
• Auto(matyka) Program 1, 2 lub 3:

Tryb ogrzewania wg. nastawionego programu czasowego ogrzewania 1, 2 lub 3
• Ciągle Normal: Wartość wymagana basen = Temp. basenu Normalna
• Ciągle Podwyższ: Wartość wymagana basen = Temp. basenu Podwyższona.
• Ciągle Blokada: Obieg grzewczy basenu jest wyłączony (tylko ochrona przed 

zamarzaniem)

Wt  12:15 20.8˚C
Prog. 1 Ogrzew.

Wt 12:15 20.8˚C
1. Obieg grzew.

Tryb pracy
Auto Program 1



Obsługa i wskazanie rozbudowy SystaComfort Pool
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5.3 Przegląd rozbudowy głównego menu
Następnie opisane jest, jakie punkty menu ukazują się dodatkowo, gdy do regulacji ogrzewania SystaComfort
wzgl. SystaComfort II podłączona jest rozbudowa SystaComfort Pool dla obiegu grzewczego basenu. 

Odczyt temperatur
Dodatkowo wskazywane są wartości wymagane i istniejące dla obiegu grzewczego
basenu.

Basen obieg grzewczy nastawa
Nastawa trybu pracy, wymaganych temperatur dla basenu i programu czasowego
ogrzewania dla obiegu grzewczego basenu. 
Zezwolenie odprowadzenia do basenu, solarnego „Nadmiaru ciepła“.

Blokada przycisków i wskazanie
Tutaj również możemy wybrać obieg grzewczy basenu jako wskazanie standardowe.  

Dane systemu Basen obieg grzewczy nastawa
Nastawa danych systemu dla obiegu grzewczego basenu, aby dopasować regulację
ogrzewania do obiegu grzewczego basenu.

Program kontrolny
W tym menu fachowiec może dodatkowo ręcznie zasterować stan pracy wyjść obie-
gu grzewczego basenu (pompa, mieszacz) i odczytać regulację w celach testowych.

5.4 Odczyt temperatur
W menu Temperatury Odczyt możemy odczytać mierzone wartości podłączonych czujników oraz obliczone
przez regulację wartości wymagane. 

Wychodząc ze wskazania standardowego przechodzimy przyciskiem     do główne-
go menu. Ukazuje się punkt menu Temperatury Odczyt. Przyciskiem     przywołu-
jemy pod-menu Temperatury Odczyt. Przyciskami     i     możemy teraz odczytać
wartości mierzone poprzez czujniki temperatury i obliczone przez regulację. 

Następujące punkty menu pokazywane są dodatkowo przy podłączonej rozbudowie SystaComfort Pool:

Temperatura wody basenowej (Czujnik TSB).

Temperatura zasilania obiegu grzewczego basenu 
(Czujnik TV SB w grupie obiegu grzewczego na rurze do grzejników). 

Aktualna wartość wymagana temperatury zasilania obiegu grzewczego basenu. 

Temperatura powrotu obiegu grzewczego basenu 
(Czujnik TR SB w grupie obiegu grzewczego na rurze z grzejników). 

Poprzez to wejście, rozbudowa SystaComfort Pool informowana jest o stanie pompy
obiegowej basenu. Gdy pompa obiegowa pracuje (ON), to obieg grzewczy basenu
zostaje uwolniony. Gdy pompa obiegowa pracuje (OFF), to obieg grzewczy basenu
zostaje zablokowany.

Basen OG
Nastawa

Blokada przycisk
i Wskazanie

Program kontrol.

Temperatury
Odczyt

Dane systemu
Basen OG

Temperatury
Odczyt

Temp. basenu
TSB    25,6°C
Dostarcz. do ba-
senu   51,2°C

Temp. dost. Bas.
Powinna  51,8°C
Powrót basen
    32,4°C

Pompa obieg. UP
     OFF
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5.5 Nastawa Obieg grzewczy basenu 
Tak nastawiamy tryb pracy, pożądane temperatury basenu i program czasowy ogrzewania dla obiegu grzewczego
basenu:

Wychodząc ze wskazania standardowego przyciskiem     przechodzimy do główne-
go menu. Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu Basen OG
Nastawa. Przyciskiem     przywołujemy pod-menu Basen OG Nastawa. Za pomo-
cą przycisków     i     możemy teraz przywołać poszczególne punkty pod-menu,
nastawy kontrolować i przyciskiem     i     zmienić. 

Następnie przedstawione są punkty pod-menu :

Nastawa trybu pracy dla obiegu grzewczego basenu.
Możliwe są następujące nastawy:
• Auto(matyka) Program 1, 2 lub 3:

Tryb ogrzewania wg. nastawionego programu czasowego ogrzewania 1, 2 lub 3
• Ciągle Normal: Wartość wymagana basen = Temp. basenu Normalna
• Ciągle Podwyższ: Wartość wymagana basen = Temp. basenu Podwyższona.
• Ciągle Blokada: Obieg grzewczy basenu jest wyłączony (tylko ochrona przed 

zamarzaniem)

Pożądana temperatura wody basenowej.

Pożądana podwyższona temperatura wody basenowej.

Nastawa tygodniowych programów czasowych ogrzewania dla obiegu grzewczego.
Przyciskiem     przywołujemy menu nastaw programów czasowych (patrz rozdział
Nastawa programu czasowego ogrzewania).

Programy czasowe ogrzewania, w tym pod-menu mogą być przywrócone do nasta-
wy fabrycznej. Przyciskiem     przywołujemy menu do przywrócenia programów cza-
sowych ogrzewania (patrz rozdział Przywrócenie programu czasowego ogrzewania).

Przy układach ze zbiornikami kombi, „świeżej wody“ lub buforowymi możemy nasta-
wić, czy solarny „Nadmiar ciepła“ z tych zbiorników ma być odprowadzony do
basenu.

To odprowadzenie solarnego „Nadmiaru ciepła“ przebiega niezależnie od trybu
pracy i programu czasowego obiegu grzewczego basenu. Dlatego ta funkcja umoż-
liwia również przeprowadzanie tylko solarnego ogrzewania basenu.

Jeżeli ustawimy tutaj „Tak“, wtedy solarny „Nadmiar ciepła“ ze zbiornika kombi,
„świeżej wody“ lub buforowego odprowadzany będzie do basenu. Gdy
• ogrzewanie pomieszczeń w tym dniu (od północy) nie pracuje lub nie pracowało
• pompy obiegowa basenu pracuje
• basen nie jest jeszcze ogrzany tak, jak nastawiona temperatura basenu podwyż-

szona
• zbiornik kombi, „świeżej wody“ lub buforowy ma zmagazynowaną wystarczającą

ilość energii do ogrzania ciepłej wody użytkowej

Przez to zapewnione jest, że odprowadzony będzie tylko „Nadmiar ciepła“, który nie
jest wymagany do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody. 
Jednocześnie zapewnione jest to, że basen nie zostaje przegrzany.

Jeżeli dodatkowo zablokujemy ogrzewanie basenu kotłem, (Tryb pracy obiegu
grzewczego basenu, jak wyżej opisano, nastawa „Ciągle Blokada“), wtedy basen
ogrzewany jest tylko energią solar.

Basen OG
Nastawa

Tryb pracy
Auto Program 1

Temp. basenu
Normal   25,0°C

Temp. basenu
Podwyższ   28,0°C

Prog. czas. ogrz.
Nastawa

Prog. czas. ogrz.
Ustaw Standard

Nadmiar ciepła
Odprowadzić Nie
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5.6 Nastawa programu czasowego ogrzewania Obieg grzewczy basenu
Możliwa jest nastawa trzech tygodniowych programów czasowych dla obiegu grzewczego. Poprzez wybór trybu
pracy Auto(matyka) Program 1,  2 lub  3 określamy, który z tych trzech tygodniowych programów czasowych jest
aktywny. Tym sposobem możemy w prosty sposób dopasować czas grzania do zmiennego czasu pracy.

Programy czasowe ogrzewania nastawiamy w następujący sposób:
Wychodząc ze wskazania standardowego przyciskiem     przechodzimy do główne-
go menu. Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu Basen OG
Nastawa. Przyciskiem     przywołujemy to pod-menu Basen OG Nastawa.

Przyciskiem     kartkujemy do punktu menu Prog. czas. ogrz. Nastawa.
Przyciskiem     przywołujemy menu do nastawy  Programu czasowego ogrzewa-
nia.

Przyciskami     i     wybieramy do nastawy program czasowy ogrzewania.
Przyciskiem     przechodzimy do nastawy Dni (tygodnia) wybór.

Wskazany będzie wybrany program (P1, P2 lub P3) i wybrane dni tygodnia. Za
pomocą przycisków     i     możemy teraz wybrać bloki dni lub też pojedyncze dni.
Dni z nastawionym tym samym programem czasowym ujmowane są automatycznie
w bloki dni.
Jeżeli chcemy zmienić program czasowy z bloku dni tylko dla jednego dnia, to
wybieramy ten dzień i zmieniamy program czasowy tylko dla tego dnia. Dzień ten
usuwany jest wtedy z bloku dni.

Przyciskiem     kartkujemy do Czas pierwszego punktu przełączenia. Numer punk-
tu przełączenia ukazuje się na wyświetlaczu po prawej stronie do góry. Za pomocą
przycisków     i     możemy teraz zmienić czas punktu przełączenia.

Przyciskiem     przechodzimy dalej do poziomu pierwszego punktu przełączenia.
Przyciskami     i     możemy nastawić poziom punktu przełączenia. Możliwy jest
poziom Normal, Podwyższ i Blokada. Dodatkowo możemy ustawić poziom Kaso-
wać. Punkt przełączenia zostaje wtedy usunięty z programu czasowego. 
Punkt przełączenia skasowany zostaje również wtedy, gdy wychodząc z godziny
23:45 ustawimy przyciskiem     dalej lub wychodząc z godziny 0:00 nastawimy
przyciskiem     w tył. W obydwu przypadkach jako godzina ukazuje się „--:--“.

Przyciskiem     przechodzimy do drugiego punktu przełączenia wybranych dni. Teraz
przyciskami     i     możemy nastawić czas punktu przełączenia.

Przyciskiem     kartkujemy do poziomu drugiego punktu przełączenia. Za pomocą
przycisków     i     możemy teraz zmienić nastawiony poziom.

Przyciskiem     kartkujemy  do następnego punktu przełączenia.

Po ostatnim nastawionym punkcie przełączenia ukazuje się pusty punkt przełącz.

Jeżeli chcemy podać nowy punkt przełączenia, to nastawiamy tak jak powyżej
opisano, czas i na zakończenie poziom punktu przełączenia. Podane punkty prze-
łączeń są automatycznie sortowane wg. czasu.
Możemy nastawić max. 8 punktów przełączeń na dzień względnie na blok dni.

Basen OG
Nastawa

Prog. czas. ogrz.
Nastawa

Wybór programu
Program 1 

P1:Dni, wybór
PoWtSrCzPi

PoWtSrCzPi 1
Czas: 06:00

PoWtSrCzPi 1 
06:00 Normal 

PoWtSrCzPi 2
Czas: 22:00

PoWtSrCzPi 2 
22:00  Blokada 

PoWtSrCz 3
Czas: --:--
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Kartkując przy pustym punkcie przełączeń przyciskiem     dalej, przechodzimy
ponownie do nastawy dni tygodnia.
Możemy również przyciskiem     kartkować poprzez punkty przełączeń w tył aż do
nastawy dni tygodnia.

Teraz przyciskami     i     nastawiamy następny blok dni względnie następny dzień.

Przyciskiem     przechodzimy do pierwszego punktu przełączenia tego dnia względ-
nie tego bloku dni.
Tak jak powyżej opisano nastawiamy dla tego dnia względnie tego bloku dni punkty
przełączeń.

Po nastawieniu punktów przełączeń dla wszystkich dni lub bloków dni, za pomocą
przycisku     opuszczamy nastawę programu czasowego. Ukaże się pytanie, czy
zmiany programu chcemy przejąć.
Jeżeli zmiany nie mają zostać przejęte to przyciskiem     ustawiamy tutaj „Nie“, w
przeciwnym przypadku pozostawiamy nastawione „Tak“.

Przyciskiem      powracamy ponownie do punktu menu Prog. czas. ogrz. Nastawa.
Jeżeli chcemy nastawić dalsze programy czasowe ogrzewania, to przyciskiem
przywołujemy ponownie pod-menu do nastawy programu czasowego ogrzewania.

Przyciskami     i     wybieramy odpowiedni program czasowy ogrzewania 
(np. Program 2).

Tak jak powyżej opisano, ustawiamy dla tego programu czasowego punkty przełą-
czania. Po lewej stronie u góry widoczny jest na wyświetlaczu numer wybranego
programu czasowego ogrzewania (np. P2).

W ten sam sposób tak jak powyżej opisano możemy również zmienić trzeci program
czasowy ogrzewania.

P1:Dni, wybór
PoWtSrCzPi

P1:Dni, wybór
SoNi

SoNi 1
Czas: 07:00

Program prze-
jąć? Tak

Prog. czas. ogrz.
Nastawa

Wybór programu
Program 2

P2:Dni, wybór
PoWtSrCzPi
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Przykład 1
Chcemy  dla prog. czasowego ogrzew. 1 zmienić początek grzania dla dni Poniedziałek-Piątek na 5:30:

Wychodząc ze wskazania standardowego przyciskiem     przechodzimy do główne-
go menu. Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu Basen OG
Nastawa. Przyciskiem     przywołujemy to pod-menu Basen OG Nastawa.

Przyciskiem     kartkujemy do punktu menu Prog. czas. ogrz. Nastawa.
Przyciskiem     przywołujemy pod-menu do nastawy  Programu czasowego ogrze-
wania.

Program czasowy ogrzewania 1 jest już wybrany.

Przyciskiem     przechodzimy do nastawy Dni (tygodnia) wybór.

Blok dni Poniedziałek – Piątek jest już wybrany.

Przyciskiem     kartkujemy do czasu pierwszego punktu przełączenia. Za pomocą
przycisku     zmieniamy czas tego punktu przełączenia na 5:30.

Przyciskiem     opuszczamy podawanie programu czasowego.
Przeprowadzone zmiany programu czasowego potwierdzamy przyciskiem     .

Przykład 2
Chcemy  dla prog. czasowego ogrzew. 2 zmienić początek grzania tylko dla Środy na 6:30:

Wychodząc ze wskazania standardowego przyciskiem     przechodzimy do główne-
go menu. Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu Basen OG
Nastawa. Przyciskiem     przywołujemy to pod-menu Basen OG Nastawa.

Przyciskiem     kartkujemy do punktu menu Prog. czas. ogrz. Nastawa.
Przyciskiem     przywołujemy pod-menu do nastawy  Programu czasowego ogrze-
wania.

Przyciskiem     wybieramy program czasowy ogrzewania 2.

Przyciskiem     przechodzimy do nastawy Dni (tygodnia) wybór.

Przyciskiem     wybieramy środę (Sr).

Przyciskiem     kartkujemy do czasu pierwszego punktu przełączenia. Za pomocą
przycisku     zmieniamy czas tego punktu przełączenia na 6:30.

Przyciskiem     opuszczamy podawanie programu czasowego.
Przeprowadzone zmiany programu czasowego potwierdzamy przyciskiem     .
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Basen OG
Nastawa

Prog. czas. ogrz.
Nastawa

Wybór programu
Program 1 

P1:Dni, wybór
PoWtSrCzPi

PoWtSrCzPi 1
Czas: 05:30

Program prze-
jąć? Tak

Basen OG
Nastawa

Prog. czas. ogrz.
Nastawa

Wybór programu
Program 2

P2:Dni, wybór
Sr

PoWtSrCzPi 1
Czas: 06:30

Program prze-
jąć? Tak



Obsługa i wskazanie rozbudowy SystaComfort Pool

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Zmiany techniczne zastrzeżone. THp2050 V 1.2 03/11 11

Przykład 3
Chcemy w programie czasowym ogrzewania 3 dla wszystkich dni tygodnia o 18:00 podać podwyższoną tempe-
raturę basenu:

Wychodząc ze wskazania standardowego przyciskiem     przechodzimy do główne-
go menu. Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu Basen OG
Nastawa. Przyciskiem     przywołujemy to pod-menu Basen OG Nastawa.

Przyciskiem     kartkujemy do punktu menu Prog. czas. ogrz. Nastawa.
Przyciskiem     przywołujemy menu do nastawy  Programu czasowego ogrzewa-
nia.

Przyciskiem     wybieramy program czasowy ogrzewania 3.

Przyciskiem     przechodzimy do nastawy Dni (tygodnia) wybór.

Blok dni Poniedziałek – Czwartek jest już wybrany.

Przyciskiem     kartkujemy do pustego punktu przełączania. 

Ustawiamy nowy punkt przełączania, poprzez nastawienie przyciskiem     czasu
pustego punktu przełączenia na 18:00.

Przyciskiem     kartkujemy do następnego pustego punktu przełączenia.

Przyciskiem     wybieramy poziom „Podwyższ“.

Przyciskiem     kartkujemy do następnego pustego punktu przełączenia.

Przyciskiem     przechodzimy do nastawy Dni (tygodnia) wybór.

Przyciskiem     ustawiamy blok dni tygodnia Sobota Niedziela (SoNi).

Również tutaj przyciskiem     kartkujemy do pustego punktu przełączania. 

Dla tego bloku dni tygodnia również ustawiamy nowy punkt przełączania, poprzez
nastawienie przyciskiem     czasu pustego punktu przełączenia na 18:00.

Przyciskiem     kartkujemy do poziomu tego nowego punktu przełączenia.
Przyciskiem     wybieramy poziom „Podwyższ“.

Przyciskiem     kartkujemy do następnego pustego punktu przełączenia.

Przyciskiem     przechodzimy do nastawy Dni (tygodnia) wybór.
Przyciskiem     ustawiamy Piątek (Pi).

Również dla piątku, tak jak powyżej opisano, nastawiamy nowy punkt przełączania.

Przyciskiem     opuszczamy podawanie programu czasowego.
Przeprowadzone zmiany programu czasowego potwierdzamy przyciskiem     .

Basen OG
Nastawa

Prog. czas. ogrz.
Nastawa

Wybór programu
Program 3

SoNi 4
Czas: --:--

P3:Dni, wybór
Pi

Program prze-
jąć? Tak

P3:Dni, wybór
PoWtSrCz

PoWtSrCz 3
Czas: --:--

PoWtSrCz 3
Czas: 18:00

PoWtŚrCz    3
18:00   Podwyższ

PoWtSrCz 4
Czas: --:--

P3:Dni, wybór
SoNi

SoNi 3
Czas: --:--

SoNi 3
Czas: 18:00

SoNi       3
18:00   Podwyższ
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5.7 Przywrócenie programu czasowego ogrzewania Obieg grzewczy basenu
Każdy program czasowy ogrzewania może być przywrócony do nastawy fabrycznej.

Programy czasowe ogrzewania przywracamy w następujący sposób:
Wychodząc ze wskazania standardowego przyciskiem     przechodzimy do główne-
go menu. Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu Basen OG
Nastawa. Przyciskiem     przywołujemy to pod-menu Basen OG Nastawa.

Przyciskiem     kartkujemy do punktu menu Program czasowy ogrzewania Ustaw
Standard.
Przyciskiem     przywołujemy pod-menu do przywrócenia programu czasowego
ogrzewania.

Przyciskiem     i     wybieramy ten program czasowy ogrzewania, dla którego chce-
my przywrócić nastawę fabryczną.

Przyciskiem     kartkujemy dalej.
Ukaże się zapytanie, czy dla odpowiedniego programu czasowego chcemy przy-
wrócić nastawę fabryczną (Standard). Przyciskiem     ustawiamy „Tak“.

Przywrócenie programu czasowego ogrzewania potwierdzamy przyciskiem     .
Powracamy do punktu menu Program czasowy ogrzewania Ustaw Standard.
Jeżeli pozostawimy nastawione „Nie“ lub naciśniemy przycisk     , to program cza-
sowy nie zostanie przywrócony.

Kroki te możemy przeprowadzić również dla pozostałych programów czasowych.

Basen OG
Nastawa

Prog. czas. ogrz.
Ustaw Standard

Ustaw Standard
Program 1  Nie

Wybór programu
Program 1 

Prog. czas. ogrz.
Ustaw Standard



Obsługa i wskazanie rozbudowy SystaComfort Pool

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Zmiany techniczne zastrzeżone. THp2050 V 1.2 03/11 13

Fabrycznie nastawione programy czasowe ogrzewania
Program 1
Po – Pi 6:00 Normal

22:00 Blokada

So, Ni 7:00 Normal
23:00 Blokada

Program 2
Po – Cz 6:00 Normal

8:00 Blokada
15:30 Normal
22:00 Blokada

Pi 6:00 Normal
8:00 Blokada

15:30 Normal
23:00 Blokada

So 7:00 Normal
23:00 Blokada

Ni 7:00 Normal
22:00 Blokada

Program 3
Po – Cz 6:00 Normal

22:00 Blokada

Pi 6:00 Normal
23:00 Blokada

So 7:00 Normal
23:00 Blokada

Ni 7:00 Normal
22:00 Blokada

5.8 Blokada przycisków i wskazanie
Możemy nastawić, aby wskazanie standardowe odnosiło się do obiegu grzewczego basenu, tzn. że wskazywany
będzie tryb pracy obiegu grzewczego basenu.
Gdy obieg grzewczy basenu wybrany jest jako wskazanie standardowe, to również funkcje poza strukturą menu
(Zmiana trybu pracy) odnoszą się do obiegu grzewczego basenu. Funkcja Party i zmiana temperatury pomiesz-
czenia nie są wtedy możliwe.

Wskazanie standardowe na Obieg grzewczy basenu ustawiamy następująco:
Wychodząc ze wskazania standardowego przyciskiem     przechodzimy do główne-
go menu. Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu Blokada
przycisków i wskazanie. Przyciskiem     przywołujemy pod-menu.

Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu Wskaz. standard.
Przyciskiem     lub     wybieramy Basen OG.

Przyciskiem      powracamy do głównego menu i z głównego menu powracamy do
wskazania standardowego.

Blokada przycisk
i Wskazanie

Wskaz. standard
Basen OG
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5.9 Nastawa ręczna, Program kontrolny
Ogrzewanie może być uruchomione niezależnie od podłączonych czujników. Kocioł oraz podłączone pompy za-
czynają pracować. Mieszacze i ewentualnie zawór przełączający pomiędzy zbiornikiem ciepłej wody użytkowej a
ogrzewaniem muszą być ręcznie ustawione w położenie środkowe.

Wychodząc ze wskazania standardowego przyciskiem     przechodzimy do główne-
go menu. Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu Program
kontrolny. Przyciskiem     przywołujemy pod-menu Program kontrolny.

Przyciskami     i     ustawiamy tryb pracy Ręczny.

Jeżeli kartkujemy przyciskiem     dalej, to możemy odczytać stan podłączonych
komponentów układu grzewczego (pompa, mieszacz, zawór przełączający).

6. Zakłócenia pracy

“Wypadnięcie” czujnika basenu (TSB) i czujnika zasilania obiegu grzewczego basenu jest pokazywane. 
Czujnik powrotu obiegu grzewczego basenu jest opcjonalny, dlatego przy jego “wypadnięciu” nie pokazywane
jest żadne zakłócenie.
Przy wystąpieniu zakłócenia prosimy o niezwłoczny kontakt z obsługującym system instalatorem oraz podanie
instalatorowi kodu zakłócenia. 

Kod zakłócenia możemy odczytać następująco (patrz również dokumenty techniczne regulacji ogrzewania Systa-
Comfort wzgl. SystaComfort II):

Wychodząc ze wskazania standardowego przyciskiem     przechodzimy do główne-
go menu. Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu Kod zakłóce-
nia Odczyt. Przyciskiem     przywołujemy pod-menu Kod zakłócenia Odczyt.

Przy podłączonej rozbudowie SystaComfort Pool jest dodatkowo rozpoznany 
- uszkodzony czujnik zasilania TV SB obiegu grzewczego basenu 

poprzez kod zakłócenia 20 i
- uszkodzony czujnik basenu TSB poprzez kod zakłócenia 21

7. Kontrola, serwis i czyszczenie rozbudowy SystaComfort Pool

Rozbudowa SystaComfort Pool nie wymaga żadnego przeprowadzania kontroli i prac serwisowych. Zgodnie z
zaleceniami producenta prace kontrolne i obsługa serwisowa w regularnych odstępach wymagana jest dla syste-
mu grzewczego (kontrola poprawnej pracy czujników, pomp, mieszaczy, zaworów przełączających itp).
Czyszczenie obudowy urządzenia przeprowadzamy ogólnodostępnymi w handlu domowymi środkami czyszczący-
mi (nie środkami szorującymi). Urządzenie wycieramy lekko wilgotną ściereczką.

8. Wskazówki do recyclingu

Opakowanie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Przy wymianie regulacji lub komponentów regulacji, uszkodzone części należy zutylizować zgodnie z wymaga-
niami przepisów ochrony środowiska.

Program kontrol.

Tryb Pracy
Ręczny

Kod zakłócenia
Odczyt

Zakłóc. Czujnik
20

Zakłóc. Czujnik
21
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9. Wartości standardowe

Poniższa tabela pokazuje fabrycznie nastawione wartości standardowe dla obiegu grzewczego basenu.

Nastawione przy pierwszym uruchomieniu wartości należy również nanieść do tej tabeli.

Pod-menu Parametr Standard Nastawiono Zmiana

Basen 
Obieg grzew.  Nastawa Temp. basenu. Normal 25 °C

Temp. basenu. Podwyższ 28 °C

Nastawiono dnia:

Podpis:

Programy czasowe

Obieg grzewczy basenu Obieg grzewczy basenu
Dzień(Dni) Czas Poziom Dzień(Dni) Czas Poziom
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10. Przegląd obsługi

Wskazanie standardowe

Główne menu:

Wt 9:19 20.6˚C
Prog 1 Ogrzew.

Temperatury
Odczyt

2. Obieg grzew.
Nastawa

Ciepła woda
Nastawa

Basen OG
Nastawa

Zasil. obieg 
grzew. 2 25‚1˚C

Temp. basenu
TSB    25,6°C

Dostarcz. do ba-
senu   51,2°C

Temp. dost. Bas.
Powinna  51,8°C

Powrót basen
    32,4°C

Pompa obieg. UP
     OFF

Temp. c.w.u.
TWO      48‚6˚C

Temp. basenu
TSB    25,6°C

Tryb pracy
Auto Program 1 

Temp. basenu
Normal   25,0°C

Temp. basenu
Podwyższ   28,0°C

Prog. czas. ogrz.
Nastawa

Prog. czas. ogrz.
Ustaw Standard

Nadmiar ciepła
Odprowadzić Nie

...

Temp. buforu
Góra TPO   51‚3˚C

...

. . .

Punkty menu SystaComfort wzgl. SystaComfort II

Dodatkowe punkty menu dla rozbudowy SystaComfort Pool
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11. Co należy robić gdy….

(dalsze informacje zawarte są w instrukcji obsługi regulacji ogrzewania SystaComfort wzgl. SystaComfort II)

… basen jest zbyt zimny
• podnieść pożądaną temperaturę dla basenu (patrz rozdział 5.5)
• Sprawdzić tryb pracy, nie powinien być nastawiony Ciągle Blokada (patrz rozdział 5.5.)
• Sprawdzić Program czasowy ogrzewania, jest aktywny prawidłowy Program czasowy ogrzewania? 

(Tryb pracy Auto Program 1, 2 lub 3) (patrz rozdział 5.5 i 5.6)
• Sprawdzić, czy kocioł nie jest w zakłóceniu (patrz instrukcja obsługi regulacja ogrzewania SystaComfort wzgl.

SystaComfort II)
• Przy niskich temperaturach zewnętrznych, zainstalowana moc kotła może nie być wystarczająca dla równoczes-

nego ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania basenu. Należy przełożyć ogrzewanie basenu do czasu obniżenia
obiegów grzewczych (patrz rozdział 5.6)

… basen jest zbyt ciepły
• obniżyć pożądaną temperaturę dla basenu (patrz rozdział 5.5)

… zmienione powinny być czasy ogrzewania
• Nastawić Programy czasowe ogrzewania (patrz rozdział 5.6).

… wybieramy się na urlop
• Nastawiamy tryb pracy dla obiegu grzewczego basenu Ciągle Blokada (patrz rozdział 5.5).

… chcemy odczytać mierzone temperatury
• Przywołać pod-menu Temperatury Odczyt (patrz rozdział 5.4).
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