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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:

Prawo autorskie
Wszystkie, zawarte w tym dokumencie informacje oraz przedstawione rysunki i opisy
techniczne pozostają naszą własnością i bez naszego, wcześniejszego pisemnego
zezwolenia nie mogą być powielane w całości lub też częściowo.

PARADIGMA® jest znakiem zastrzeżonym
Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG.
Zmiany techniczne zastrzeżone. 
© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG.
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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 urządze-
niach zasilanych prądem elektrycznym,
mogą doprowadzić do porażenia elektrycz-
nego i zagrożenia życia.

2.1 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Regulacja ogrzewania SystaComfort II może być zasto-
sowana wyłącznie do regulacji systemów grzewczych z
gazowym kotłem kondensacyjnym Paradigma, Pelletti
Paradigma lub też jednostopniowym kotłem olejowym
czy też gazowym. Regulacja ogrzewania SystaComfort
II może pracować samodzielnie lub też w połączeniu z
regulacją solar Paradigma SystaSolar, SystaSolar Aqua
wzgl. SystaSolar Aqua II lub z regulacją „świeżej wody“
SystaExpresso Paradigma.

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 regulacji
ogrzewania SystaComfort II. 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 II od wersji software 1.00
03/11.
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  3. Funkcje regulacji ogrzewania SystaComfort

3.1 Obsługa
Obsługa regulacji ogrzewania SystaComfort II przebie-
ga za pomocą menu panelu obsługi regulacji.
Układy z gazowymi kotłami kondensacyjnymi
Modula NT wzgl. Modula III lub kotłami Pelletti III
Paradigma
Panel obsługi jest na stałe zabudowany w kotle. Pop-
rzez ten panel obsługi możemy wartości wszystkich
obiegów grzewczych odczytać i nastawić.
Dodatkowo możemy zabudować dalsze panele obsługi
w pomieszczeniu mieszkalnym:
• panel obsługi dla wszystkich obiegów grzewczych
• lub panel obsługi dla 1. i 3. obiegu grzewczego 
(gdy istnieje) i własny panel obsługi dla 2. obiegu
grzewczego 

Układy z kotłem innego producenta
Dostarczany wraz z regulacją panel obsługi może być
zamontowany w pomieszczeniu zabudowy kotła lub w
pomieszczeniu mieszkalnym. Poprzez ten panel obsłu-
gi możemy wartości wszystkich obiegów grzewczych
odczytać i nastawić.
Dodatkowo możemy dla 2. obiegu grzewczego zabu-
dować własny panel obsługi w pomieszczeniu miesz-
kalnym. W tym przypadku, możemy 1. panelem obsługi
odczytać i nastawić wartości tylko dla 1. i 3. obiegu
grzewczego (gdy istnieje).

Zmiana pożądanej temperatury pomieszczenia, nasta-
wa trybu pracy, funkcji Party i funkcji kominiarz może
być przeprowadzana za pomocą przycisku, poza struk-
turą menu.
Jeżeli z regulacją ogrzewania za pomocą linii bus
połączona jest regulacja solar SystaSolar, SystaSolar
Aqua wzgl. SystaSolar Aqua II, to na panelu obsługi
możemy odczytać temperaturę kolektora, moc solar
oraz uzyski solar.

3.2 Obieg grzewczy
Regulacja obiegu grzewczego może być przeprowad-
zana w zależności od temperatury zewnętrznej lub
temperatury pomieszczenia. Możliwa jest również
praca kombinowana - w ciągu dnia na podstawie tem-
peratury zewnętrznej a w nocy na podstawie tempera-
tury pomieszczenia.
Jeżeli mierzona temperatura pomieszczenia ma mieć
wpływ na regulację obiegu grzewczego, to panel obsł-
ugi regulacji musi być zamontowany w pomieszczeniu
referencyjnym.
Możliwa jest nastawa trzech tygodniowych programów
czasowych dla obiegu grzewczego. Poprzez wybór
trybu pracy Auto(matyka) Program 1, Auto(matyka)
Program 2 lub Auto(matyka) Program 3 określamy,
który z tych trzech tygodniowych programów czaso-
wych jest aktywny. Tym sposobem możemy w prosty
sposób dopasować czas grzania do zmiennego czasu
pracy, dni wolnych lub urlopu.

3.3 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Istnieje nastawny tygodniowy program czasowy dla
przygotowania ciepłej wody użytkowej. Alternatywnie,
przygotowanie ciepłej wody może przebiegać równole-
gle do aktywnego programu czasowego ogrzewania.
Gdy przygotowanie ciepłej wody jest zablokowane, to
możliwe jest jednorazowe podgrzanie ciepłej wody. 
Regulacja ogrzewania porównuje mierzoną temperatu-
rę ciepłej wody (czujnik TWO) z aktualną wartością
powinną. Gdy temperatura ciepłej wody spada poniżej
wartości powinnej o więcej niż nastawiona różnica
przełączeń, to kocioł przystępuje do podgrzewania cie-
płej wody, aż jej temperatura podniesie się ponownie
powyżej wartości powinnej.

3.4 Cyrkulacja
Opcjonalnie regulacja ogrzewania SystaComfort II
może sterować również pompą cyrkulacyjną. Może się
to odbywać za pomocą nastawnego tygodniowego
programu czasowego cyrkulacji. Lub też pompa cyrku-
lacyjna aktywowana jest z nastawnym czasem pracy
za pomocą przycisku np. w łazience lub w kuchni.
Aby zredukować zużycie energii poprzez cyrkulację, to
pompa cyrkulacyjna zostaje wyłączona gdy instalacja
cyrkulacyjna jest dostatecznie nagrzana (pomiar na
czujniku TZR).

3.5 Sterowanie kotłem
Regulacja ogrzewania SystaComfort II załącza i wyłą-
cza kocioł w zależności od zapotrzebowania. Przy
zastosowaniu gazowego kotła kondensacyjnego Para-
digma, moc kotła dopasowywana jest do aktualnego
zapotrzebowania ciepła aby zapobiec taktowaniu kotła
(ciągłe za- i wyłączanie się).

3.6 Ładowanie zbiornika “świeżej wody”, kombi 
lub buforowego

Przy systemach ze zbiornikiem EXPRESSO, OPTIMA,
TITAN lub buforowym, zbiornik jest warstwowo łado-
wany i rozładowany. Ogranicza to wyraźnie częstotli-
wość załączania kotła i poprzez to redukuje zużycie
energii oraz emisję substancji szkodliwych przy star-
tach kotła.

3.7 Rozbudowa regulacji ogrzewania
SystaComfort II

Regulacja ogrzewania SystaComfort II może być 
opcjonalnie rozbudowana o następujące funkcje:
• Sterowanie pompy cyrkulacyjnej dla ciepłej wody

użytkowej
• Sterowanie pieca na pellets firmy Wodtke
• Sterowanie kominka lub kotła na drewno
• Regulacja 3-go obiegu grzewczego
• Regulacja obiegu grzewczego basenu
Dla rozbudowy wymagane są dodatkowe komponenty
(czujniki, przyłącza lub płytki do rozbudowy).



  4. Praca regulacji ogrzewania SystaComfort II 

4.1 Pierwsze uruchomienie poprzez fachowca
Pierwszego uruchomienia regulacji ogrzewania i dopa-
sowania regulacji ogrzewania do układu grzewczego i
budowli (nastawa danych systemu) powinna dokonać
firma instalująca system lub polecony przez firmę
instalującą fachowiec w technice Paradigma. Aby uni-
knąć nieuzasadnionych dochodzeń gwarancyjnych
(brak podstaw), użytkownik zobowiązany jest do prze-
chowywania protokołów 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:
• Nastawa trybu pracy 

(np. Party, ciągłe obniżenie),
• Podanie czasu urlopowego,
• Zmiana pożądanych temperatur pomieszczenia i pro-

gramów czasowych ogrzewania,
• Zmiana pożądanej temperatury ciepłej wody użytko-

wej i programu czasowego ciepłej wody,
• Zmiana programu czasowego cyrkulacji.

4.4 Praca podczas dłuższej nieobecności 
Na czas dłuższej nieobecności możemy nastawić tryb
pracy Ciągłe obniżenie lub też podać odpowiednią
liczbę dni Urlopu.
Obieg grzewczy pracuje w trybie obniżonym a przygo-
towanie ciepłej wody i cyrkulacja są zablokowane.

Wskazówka!
Jeżeli przy układach z wieloma obiegami
grzewczymi cały system ma pracować z
obniżeniem, to Ciągłe obniżenie lub liczba
dni Urlopu musi być nastawiona dla
wszystkich obiegów grzewczych.

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.

4.6 Zachowanie się przy zakłóceniu
Zakłócenie kotła gazowego kondensacyjnego oraz
kotła Pelletti Paradigma jak również regulacji solar
SystaSolar, SystaSolar Aqua wzgl. SystaSolar Aqua II
oraz regulacji „świeżej wody“ SystaExpresso (gdy
regulacja połączona jest linią bus z regulacją ogrzewa-
nia) pokazywane są na panelu obsługi regulacji ogrze-
wania.
W pod-menu Kod zakłócenia Odczyt (patrz rozdział
Zakłócenia pracy) możemy odczytać kod zakłócenia
kotła względnie systemu solar lub regulacji „świeżej
wody“.
Prosimy nawiązać kontakt z obsługującym Cię instala-
torem i powiadomić go podając kod zakłócenia.
Zakłócenie jednostopniowego kotła olejowego lub
gazowego nie jest pokazywane na panelu obsługi
regulacji ogrzewania.

4.7 Wskazanie obsługi
Obsługujący Cię instalator ma możliwość nastawienia
na regulacji ogrzewania czasu następnego terminu
obsługi (serwisu). Przy niektórych kotłach Paradigma,
kocioł określa samoczynnie kiedy wymagana jest ob-
sługa (serwis).
W tym punkcie czasowym, na panelu obsługi regulacji
ogrzewania wyświetlane jest wskazanie „Kocioł
dogląd“ świadczące o konieczności obsługi (serwisu).
W tym przypadku należy  uzgodnić termin z obsługują-
cym cię instalatorem.
Regularna obsługa (serwis) układu grzewczego zapew-
nia jego niezawodne działanie, obniża zużycie energii a
co za tym idzie obniża koszty eksploatacji. Regularna
obsługa serwisowa jest również warunkiem gwarancji
urządzeń!
Wskazanie „Kocioł dogląd“ nie jest zakłóceniem. 

Praca regulacji ogrzewania SystaComfort II 
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  5. Obsługa i wskazanie regulacji ogrzewania
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5.1 Wskazanie standardowe
Jeżeli nie przeprowadzane są żadne nastawy lub odczyty wartości, to na wyświet-
laczu 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 ukazuje się - w przypadku gdy poprzez panel obsługi nastawiane są
dane dla wielu obiegów grzewczych - na przemian do aktualnego trybu pracy ozna-
czenie obiegu grzewczego, do którego odnosi się wskazanie standardowe (1. Ob.
grzew., 2. Ob. grzew. lub podana nazwa obiegu grzewczego).

Wskazanie przy zablokowanym panelu obsługi
Gdy na zabudowanym w kotle panelu obsługi naciśniemy przycisk, to opcjonalne
panele obsługi dla 1. i 2. obiegu grzewczego zostaną zablokowane.
We wskazaniu tych paneli obsługi ukazuje się obok zamieszczony meldunek. Po 5
min. od ostatniego użycia przycisku panele obsługi dla 1. i 2. obiegu grzewczego
zostają uwolnione i na ich ekranie ukazuje się ponownie wskazanie standardowe.

Wskazanie przy połączeniu z kotłem Pelletti Paradigma z komfortową obsługą popiołu
Gdy pojemnik popiołu kotła Pelletti Paradigma jest prawie cały napełniony, to ukazu-
je się w pierwszej linijce „Popiół wysypać“ a gdy jest pełny „Popiół pełny“. Kocioł
pracuje dalej lecz motor przenoszenia popiołu wyłącza się. Proszę opróżnić pojem-
nik popiołu kotła Pelletti (patrz instrukcja obsługi kotła Pelletti). Meldunek ten ukazu-
je się tylko przy kotłach Pelletti Paradigma z komfortową obsługą popiołu.

Wskazanie zakłócenia

Przy zakłóceniu pracy w pierwszej linii ukazuje się meldunek Zakłóc. Kocioł,
Zakłóc. Solar, Zakłóc. Czujnik lub Zakłóc. ciepła woda. Przy zakłóceniach prosi-
my o kontakt z obsługującym system instalatorem. Kod zakłócenia możemy odczy-
tać w pod-menu Kod zakłócenia Odczyt.

Wskazanie zakłócenia systemu solar ukazuje się tylko wtedy, gdy do regulacji 
ogrzewania linią bus podłączona jest regulacja solar SystaSolar, SystaSolar Aqua
wzgl. SystaSolar Aqua II. 

Zakłócenia kotła przekazywane są tylko z podłączonych kotłów gazowych konden-
sacyjnych Paradigma lub kotłów na pellets Paradigma.

Wskazanie zakłócenia regulacji „świeżej wody“ SystaExpreso ukazuje się tylko
wtedy, gdy regulacja „świeżej wody“ połączona jest linią bus z regulacją ogrzewania.

Wskazanie przy aktywnym programie ogrzewania Jastrych
W czasie ogrzewania jastrychu ogrzewania podłogowego, na wyświetlaczu ukazuje
się mierzona temp. zasilania i bieżący dzień nastawionego programu ogrzewania
jastrychu.

Wskazanie przy zablokowanych przyciskach
Gdy zablokowane zostały przyciski (patrz rozdział Blokada przycisków), to ukazuje
się wskazanie jak obok. Jeżeli naciśniemy jednocześnie przyciski     i     to blokada
przycisków zostaje zdjęta. 15 min po ostatnim użyciu przycisku, blokada przycisków
zostaje ponownie uaktywniona.

Wt  12:15 20.8˚C
Prog. 1 Ogrzew.

Panel aktywny
dla serwisu

Zakłóc. Czujnik
Prog. 1 Ogrzew.

Zakłócenie solar
Prog. 1 Ogrzew.

Zakłóc. Kocioł
Prog. 1 Ogrzew.

TV 35˚C 1.    Dzień
Jastrych suszyć

Przyciski blokada
+ i – nacisnąć

Popiół wysypać
Progr. 1 Ogrzew.

Zakłóc. c.w.u.
Prog. 1 Ogrzew.
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Wskazanie obsługi
Jeżeli wymagany jest dogląd (serwis) układu grzewczego, to co 10 min na krótko
ukazuje się wskazanie jak obok uświadamiające użytkownikowi konieczność prze-
prowadzenia obsługi. Prosimy o kontakt z instalatorem opiekującym się układem
grzewczym.

Wskazówka! 
Wskazanie temperatur we wskazaniu standardowym.
Poprzez strukturę menu możemy nastawić czy we wskazaniu standardowym ma być pokazywana
temp. zewnętrzna lub temp. pomieszczenia (rozdział 6.17 Blokada przycisków i wskazanie).

Układy z wieloma obiegami grzewczymi
Przy układach z wieloma obiegami grzewczymi, obsługa może przebiegać poprzez wspólny panel obsługi. W tym
przypadku możemy nastawić czy wskazanie standardowe odnosi się do 1., 2. lub 3. obiegu grzewczego (patrz
rozdział 6.17 Blokada przycisków i wskazanie).
W 2-giej linijce wskazania standardowego ukazuje się zależnie od tego, do którego obiegu grzewczego odnosi się
wskazanie standardowe, na przemian tryb pracy i 1. Ob. grzew., 2. Ob. grzew. lub 3. Ob. grzew. wzgl. podana
nazwa obiegu grzewczego. Opisane następująco funkcje zmiany temperatury pomieszczenia, zmiany trybu pracy
i funkcja party odnoszą się do tego obiegu grzewczego.
Gdy 2. obieg grzewczy posiada własny panel obsługi to wskazanie standardowe i jego funkcje odnoszą się przy
tym panelu obsługi zawsze dla 2. obiegu grzewczego.

We wskazaniu standardowym niezależnie od struktury menu możliwe są następujące funkcje:

5.2 Zmiana pożądanej temperatury pomieszczenia

Użycie przy wskazaniu standardowym przycisków     lub     powoduje ukazanie się
wskazania jak obok. Przyciskami     lub     możemy o 4 stopnie obniżyć lub podnie-
ść pożądaną temperaturę pomieszczenia. 

5.3 Nastawa wymaganego trybu pracy
Użycie przy wskazaniu standardowym przycisków     lub     powoduje ukazanie się
wskazania jak obok. Przyciskami     lub     możemy zmienić nastawiony tryb pracy.
Możemy nastawić następujące tryby pracy:
• Auto(matyka) Program 1, 2 lub 3

Tryb ogrzewania względnie obniżony, zależnie od nastawionego programu czaso-
wego ogrzewania 1, 2 lub 3. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej i pompa cyr-
kulacyjna zgodnie ze swoimi programami czasowymi.

• Ciągle Ogrzewanie
Powinna temp. pomieszczenia = Ogrzewanie. Przygotowanie ciepłej wody użytko-
wej i pompa cyrkulacyjna zgodnie ze swoimi programami czasowymi.

• Ciągle Komfort
Powinna temp. pomieszczenia = Komfort. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej i
pompa cyrkulacyjna zgodnie ze swoimi programami czasowymi.

• Ciągle Obniżenie
Powinna temp. pomieszczenia = Obniżenie. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
i pompa cyrkulacyjna zablokowane.

• Praca letnia
Ogrzewanie wyłączone. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej i pompa cyrkulacyj-
na zgodnie ze swoimi programami czasowymi.

• OFF
Ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i pompa cyrkulacyjna zabloko-
wane. Gwarantowana jest ochrona przed zamarzaniem.

• Party
Do następnego punktu przełączenia: Powinna temp. pomieszczenia = Ogrzewanie,
Wartość powinna c.w.u. = Normal a pompa cyrkulacyjna jest uwolniona.

Temp. pomieszcz.
Zmienić o -0.5K

Tryb pracy
Auto Program 1

Dogląd Kotła
01234 56789
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5.4 Funkcja Party
Jeżeli naciśniemy jednocześnie przyciski     i     to funkcja Party staje się aktywna. 
Aż do następnego punktu przełączenia nastawionego programu czasowego ogrze-
wania, ogrzewanie pracuje i zezwolone jest przygotowanie ciepłej wody oraz praca
pompy cyrkulacyjnej.
Ponowne użycie  przycisków     i     lub nastawa innego trybu pracy kończy aktyw-
ność funkcji Party.

Wskazówka! 
Przy układach ze zbiornikiem „świeżej wody“, kombi lub buforowym, możliwa jest za pomocą
funkcji party, latem (przy wysokich temperaturach zewnętrznych), praca obiegu grzewczego tylko
z energią solar:
• przy wysokich temperaturach zewnętrznych obieg grzewczy nie jest wyłączony, jedynie kocioł

jest zablokowany dla ogrzewania
• wartość powinna temperatury zasilania obiegu grzewczego jest wtedy równa nastawionemu

punktowi podstawy, lecz przynajmniej 30° C
• gdy temperatura buforu (mierzona czujnikiem TPO) spada poniżej wartości powinnej temperatu-

ry zasilania, to pompa obiegu grzewczego zostaje wyłączona

5.5 Funkcja Kominiarz
Funkcję Kominiarz uaktywniamy w następujący sposób:

Przy wskazaniu standardowym naciskamy jednocześnie przyciski     i     .
Ukazuje się wskazanie jak obok, funkcja Kominiarz jest aktywna na okres 30 min.
Kocioł zaczyna pracować.
We wskazaniu standardowym ukazuje się tryb pracy „Kominiarz“.

Ponowne jednoczesne użycie  przycisków     i     lub nastawa innego trybu pracy
kończy aktywność funkcji Kominiarz.
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Tryb pracy
Party  ON

Kominiarz
 ON

Wt  9:18 20.8˚C
Kominiarz
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  6. Struktura menu - obsługa

Obsługa regulacji ogrzewania przeprowadzana jest 6 przyciskami na podstawie menu:

  przejście do następnego poziomu menu,

  przejście do poprzedniego poziomu menu,

  kartkowanie na jednym poziomie menu,

  zmiana wartości.

Wskazówka! 
Wartości nastawne wyświetlane są jako mrugające.

Przyciskiem     przechodzimy ze wskazania standardowego do głównego menu.

W głównym menu kartkujemy przyciskiem      lub     . 
Wybór pod-menu następuje przyciskiem     .
Przyciskiem     powracamy do wskazania standardowego.

Przyciskiem       lub      wybieramy punkty pod-menu (nastawy).
Zmiana wartości następuje przyciskiem      lub     .
Przyciskiem     powracamy do głównego menu.

6.1 Przegląd głównego menu
Następująco opisane będzie krótko główne menu. 
Przegląd wszystkich dostępnych dla obsługującego menu i nastaw znajduje się w rozdziale „Przegląd obsługi“. 
Zależnie od budowy układu grzewczego, nie wszystkie opisane tutaj pod-menu regulacji mogą mieć zastosowa-
nie w Twojej regulacji ogrzewania.

Temperatury Odczyt
Wskazanie mierzonych temperatur i wartości powinnych obiegów grzewczych, przy-
gotowania ciepłej wody i cyrkulacji.

Dane solar Odczyt
Wskazanie mocy solar, uzysku dziennego i uzysku solar zastosowanego systemu
solar. 
Możliwy tylko wtedy, gdy regulacja solar SystaSolar, SystaSolar Aqua wzgl. Systa-
Solar Aqua II połączona jest linią bus z regulacją ogrzewania.

1-wszy Obieg grzewczy Nastawa
Nastawa trybu pracy, pożądanych temperatur pomieszczenia, programów czaso-
wych ogrzewania i programu urlopowego dla pierwszego obiegu grzewczego. Gdy
podana została własna nazwa dla obiegu grzewczego, to ukazuje się on w pierwszej
linijce zamiast 1.Obieg grzew.

Wskazanie standardowe

Główne menu

Pod-menu

Temperatury
Odczyt

Dane solar
Odczyt

1.Obieg grzew.
Nastawa 
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2. 2-gi Obieg grzewczy Nastawa
Nastawa trybu pracy, pożądanych temperatur pomieszczenia, programów czaso-
wych ogrzewania i programu urlopowego dla drugiego obiegu grzewczego. Gdy
podana została własna nazwa dla obiegu grzewczego, to ukazuje się on w pierwszej
linijce zamiast 2.Obieg grzew.
Możliwe tylko przy układach z dwoma obiegami grzewczymi i jednym panelem ob-
sługi dla obydwóch obiegów. Gdy 2-gi obieg grzewczy posiada własny panel obsłu-
gi, to nastawy dla 2-go obiegu grzewczego przeprowadzane są na tym panelu.

Ciepła woda Nastawa 
Start jednorazowego przygotowania ciepłej wody, nastawa pożądanej temp. ciepłej
wody użytkowej i programu czasowego przygotowania ciepłej wody.

Cyrkulacja Nastawa 
Nastawa programu czasowego cyrkulacji. 
Możliwa tylko przy układach z cyrkulacją ciepłej wody.

Licznik Odczyt 
Odczyt godzin pracy i liczby startów kotła.

Godzina Data Nastawa 
Nastawa daty i godziny. Data i godzina pozostają zachowane również po odłączeniu
napięcia zasilania regulacji.

Blokada przycisków i Wskazanie
Blokada przycisków obsługi np. jako ochrona przed dziećmi. Wybór wskazania stan-
dardowego. Nastawa, czy tryb pracy 1-go obiegu grzewczego obowiązuje dla
wszystkich obiegów grzewczych.

Następujące główne menu zastrzeżone są dla instalatora:

Dane systemu 1-wszy Obieg grzewczy
Nastawa danych systemu pierwszego obiegu grzewczego. Gdy podana została
własna nazwa dla obiegu grzewczego, to ukazuje się on w drugiej linijce zamiast 
1. Ob. grzew.

Dane systemu 2-gi Obieg grzewczy
Nastawa danych systemu drugiego obiegu grzewczego, aby dopasować regulację
ogrzewania do drugiego obiegu grzewczego oraz do budowli. Gdy podana została 
własna nazwa dla obiegu grzewczego, to ukazuje się on w drugiej linijce zamiast 2.
Ob. grzew.

Dane systemu Bufor/Kocioł 
Nastawa danych systemu dla sterowania kotła oraz przeprowadzania ładowania
zbiornika buforowego.

Dane systemu Cyrkulacja
Nastawa danych systemu dla sterowania pompy cyrkulacyjnej.

Program kontrolny
W tym menu instalator może odczytać stan pracy wyjść (pompa, mieszacz, zawór
przełączający) i dla celów testowych manualnie sterować wyjściami.

Ciepła woda
Nastawa

Cyrkulacja
Nastawa

Licznik
Odczyt

Godzina Data
Nastawa

Blokada przycisk
i Wskazanie

Dane systemu 
1. Ob. grzew.

Dane systemu
2. Ob. grzew.

Dane systemu
Bufor/Kocioł

Dane systemu
Cyrkulacja

Program kontrol.

2.Obieg grzew.
Nastawa
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Kod zakłócenia Odczyt
Odczyt kodu zakłócenia przy wystąpieniu zakłócenia pracy.

6.2 Odczyt temperatur
W menu Temperatury Odczyt możemy odczytać mierzone wartości podłączonych czujników oraz obliczone
przez regulację wartości powinne. 
Zależnie od budowy układu grzewczego, ukazują się nie wszystkie wymienione tutaj wskazania.
Przy podłączonym rozszerzeniu regulacji ogrzewania SystaComfort II (dla pieca na pellets, kominka względnie
kotła na drewno, 3-go obiegu grzewczego lub obiegu grzewczego basenu) będą w tym menu pokazywane mie-
rzone temperatury i obliczane wartości powinne dla tego rozszerzenia. Opis tych wartości zawarty jest w
instrukcji odpowiedniego rozszerzenia.
Przy uszkodzonym lub nie podłączonym czujniku w miejscu wartości temperatury widzimy „---“.

Wychodząc ze wskazania standardowego przechodzimy przyciskiem     do główne-
go menu. Ukazuje się punkt menu Temperatury Odczyt. Przyciskiem     przywołuje-
my pod-menu Temperatury Odczyt. Przyciskami     i     możemy teraz odczytać
mierzone poprzez czujniki temperatury. 
Kolejno będą pokazywane następujące punkty pod-menu:

Mierzona temperatura zewnętrzna (czujnik TA na zewnętrznej ścianie budowli). 

Mierzona temperatura pomieszczenia (np. czujnik zabudowany w panelu obsługi).

Aktualna wartość powinna dla temperatury pomieszczenia.

Aktualna wartość powinna dla 2-go obiegu grzewczego. Wskazanie tylko przy ukła-
dach z dwoma obiegami grzewczymi.

Temperatura w górnym obszarze zbiornika ciepłej wody użytkowej względnie zbior-
nika “świeżej wody” lub zbiornika kombi (czujnik TWO).

Aktualna wartość powinna dla zbiornika ciepłej wody użytkowej względnie górnego
obszaru zbiornika “świeżej wody” lub zbiornika kombi.

Temperatura zasilania obiegu grzewczego (czujnik TV w grupie obiegu grzewczego -
do odbiornika ciepła). Zastosowany tylko przy obiegu grzewczym z mieszaczem.

Aktualna wartość powinna temperatury zasilania obiegu grzewczego.

Temperatura powrotu obiegu grzewczego (czujnik TR w grupie obiegu grzewczego -
z odbiornika ciepła).

Temperatura zasilania 2-go obiegu grzewczego (czujnik TV w grupie obiegu grzew-
czego - do odbiornika ciepła). Tylko przy układach z dwoma obiegami grzewczymi.

Aktualna wartość powinna temperatury zasilania 2-go obiegu grzewczego. Tylko
przy układach z dwoma obiegami grzewczymi.

Temperatura powrotu 2-go obiegu grzewczego (czujnik TR w grupie obiegu grzew-
czego - z odbiornika ciepła). Tylko przy układach z dwoma obiegami grzewczymi.

Kod zakłócenia
Odczyt

Temperatury
Odczyt

Temp. zewnętrzna
TA -2‚0˚C

Temp. pomieszcz.
20‚3˚C

Temp. pomieszcz.
Powinna 20‚5˚C

Temp. pomieszcz.
Pow. 2OG  20‚0˚C

Temp. c.w.u.
TW0 48‚6˚C

Temp. c.w.u.
Powinna 50‚0˚C

Temp. zasil. ob.
grzew. TV 45‚8˚C

Temp. zasilania
Powinna 45,1˚C

Temp. powrotu
TR 31‚2˚C

Zasil. obieg
grzew. 2 37‚2˚C

Temp. zasil.  2OG
Powinna 37‚6˚C

Powrót obieg
grzew. 2 37‚2˚C
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Temperatura w środkowym obszarze zbiornika “świeżej wody” lub zbiornika kombi,
względnie przy układach bez zbiornika “świeżej wody” lub zbiornika kombi tempe-
ratura zasilania jednostopniowego kotła olejowego lub gazowego (czujnik TPO). Tylko
przy układach ze zbiornikiem “świeżej wody” lub zbiornikiem kombi lub z kotłem
jednostopniowym.

Temperatura w dolnym obszarze zbiornika “świeżej wody” lub zbiornika kombi (czuj-
nik TPU). Tylko przy układach ze zbiornikiem “świeżej wody” lub zbiornikiem kombi.

Temperatura powrotu cyrkulacji (czujnik TZR). Tylko wtedy, gdy do regulacji podłą-
czony jest czujnik TZR.

Stan wejścia przycisku cyrkulacji. Tylko wtedy, gdy zastosowana jest cyrkulacja cie-
płej wody.

6.3 Odczyt danych solar

Wychodząc ze wskazania standardowego przyciskiem     przechodzimy do główne-
go menu. Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu Dane solar
Odczyt. Przyciskiem     przywołujemy pod-menu Dane solar Odczyt. Za pomocą
przycisków     i     możemy teraz odczytać dane solar. 
Odczyt jest możliwy tylko wtedy, gdy regulacja solar SystaSolar lub SystaSolar Aqua
połączona jest linią bus z regulacją ogrzewania.

Następująco przedstawione będą te punkty pod-menu:

Temperatura kolektora (czujnik TSA w kolektorze).

Chwilowa moc systemu solar, obliczona na podstawie różnicy temperatur pomiędzy
wyjściem z kolektora i wejściem do kolektora oraz strumienia przypływu w obiegu
solar.

Dzienny uzysk energii poprzez system solar. O północy wartość uzysku ustawiona
zostaje na 0.

Uzysk energii solar poprzez system solar od czasu uruchomienia systemu względ-
nie od ostatniego skasowania Uzysku solar.
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Dane solar
Odczyt

Kolektor
TSA 90‚3˚C

Moc solar
3 kW

Uzysk dzienny
15 kWh

Uzysk solar
1525 kWh

Temp. buforu dół
TPU 43‚7˚C

Cyrkulacja
TZR 45‚2˚C

Cyrkulacja
Przycisk OFF

Temp. buforu
Góra TP0 60‚1˚C
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6.4   Nastawa 1-go obiegu grzewczego
Tryb pracy, pożądaną temperaturę pomieszczenia, programy czasowe ogrzewania i czas urlopowy ustawi-
amy dla 1-go obiegu grzewczego w następujący sposób:

(Gdy podana została własna nazwa dla 1-go obiegu grzewczego, to okazuje się on w pierwszej linijce
zamiast 1.Obieg grzew.)

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

Następująco przedstawione będą te punkty pod-menu:

Nastawa dla obiegu grzewczego trybu pracy, przygotowania ciepłej wody i cyrkula-
cji. Możliwe są następujące nastawy:
• Auto(matyka) Program 1, 2 lub 3

Tryb ogrzewania względnie obniżony, zależnie od nastawionego programu czaso-
wego ogrzewania 1, 2 lub 3. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej i pompa cyr-
kulacyjna zgodnie ze swoimi programami czasowymi.

• Ciągle Ogrzewanie
Powinna temp. pomieszczenia = Ogrzewanie. Przygotowanie ciepłej wody użytko-
wej i pompa cyrkulacyjna zgodnie ze swoimi programami czasowymi.

• Ciągle Komfort
Powinna temp. pomieszczenia = Komfort. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej i
pompa cyrkulacyjna zgodnie ze swoimi programami czasowymi.

• Ciągle Obniżenie
Powinna temp. pomieszczenia = Obniżenie. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
i pompa cyrkulacyjna zablokowane.

• Praca letnia
Ogrzewanie wyłączone. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej i pompa cyrkulacyj-
na zgodnie ze swoimi programami czasowymi.

• OFF
Ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i pompa cyrkulacyjna zabloko-
wane. Gwarantowana jest ochrona przed zamarzaniem. 

• Party
Do następnego punktu przełączenia: Powinna temp. pomieszczenia = Ogrzewanie,
Wartość powinna c.w.u. = Normal a pompa cyrkulacyjna jest uwolniona.

Pożądana temperatura pomieszczenia dla ogrzewania.

Pożądana temperatura pomieszczenia dla podwyższonego trybu ogrzewania 
(Komfort).

Pożądana temperatura pomieszczenia dla obniżonego trybu ogrzewania 
(Obniżenie).

Nastawa tygodniowych programów czasowych dla obiegu grzewczego. Za pomocą
przycisku     przywołujemy menu do nastawy programów czasowych (patrz rozdział
Nastawa programu czasowego ogrzewania).

Nastawa czasu urlopowego. W okresie nastawionego tutaj czasu urlopowego obieg
grzewczy pracuje z obniżeniem, przygotowanie ciepłej wody i cyrkulacja są zabloko-
wane. Przyciskiem     przywołujemy menu do nastawy czasu urlopowego (patrz
rozdział Nastawa czasu urlopowego).

W tym punkcie pod-menu przywrócona może zostać nastawa fabryczna programów
czasowych ogrzewania. Przyciskiem     przywołujemy menu do przywrócenia progra-
mów czasowych ogrzewania (patrz rozdział Przywrócenie prog. czas. ogrzew.).

1.Obieg grzew.
Nastawa 

Tryb pracy
Auto Program 1 

Temp. pomieszcz.
Ogrzew. 20‚0˚C

Temp. pomieszcz.
Komfort 22‚0˚C

Temp. pomieszcz.
Obniż. 15‚0˚C

Prog. czas. ogrz.
Nastawa

Urlop
Nastawa

Prog. czas. ogrz.
Ustaw Standard
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6.5 Nastawa programu czasowego ogrzewania
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 1. Obieg
grzewczy Nastawa. Przyciskiem     przywołujemy to pod-menu. 

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 Ogrzewanie, Komfort i Obniżenie. Dodatkowo możemy ustawić poziom
Kasować. 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 przyci-
skiem     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.
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1.Obieg grzew.
Nastawa 

Prog. czas. ogrz.
Nastawa

Wybór programu
Program 1 

P1:Dni, wybór
PoWtSrCzPi

PoWtSrCzPi 1
Czas: 06:00

PoWtSrCzPi 1
06:00 Ogrzew.

PoWtSrCzPi 2
Czas: 22:00

PoWtSrCzPi 2
22:00   Obniż.

PoWtSrCz 3
Czas: --:--



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.
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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 Obieg
grzewczy Nastawa. Przyciskiem     przywołujemy to pod-menu. 

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

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 Obieg
grzewczy Nastawa. Przyciskiem     przywołujemy to pod-menu. 

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

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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1.Obieg grzew.
Nastawa 

Prog. czas. ogrz.
Nastawa

Wybór programu
Program 1 

P1:Dni, wybór
PoWtSrCzPi

PoWtSrCzPi 1
Czas: 05:30

Program prze-
jąć? Tak

1.Obieg grzew.
Nastawa 

Prog. czas. ogrz.
Nastawa

Wybór programu
Program 2

P2:Dni, wybór
Sr

PoWtSrCzPi 1
Czas: 06:30

Program prze-
jąć? Tak



Przykład 3
Chcemy w programie czasowym ogrzewania 3 nastawić dla wszystkich dni tygodnia o 18:00 podwyższoną
temperaturę pomieszczenia (Komfort):

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

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 poziomu tego nowego punktu przełączenia.
Przyciskiem     ustawiamy poziom „Komfort“.

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     ustawiamy poziom „Komfort“.

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     .
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1.Obieg grzew.
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

PoWtSrCz 3
18:00 Komfort

PoWtSrCz 4
Czas: --:--

P3:Dni, wybór
SoNi

SoNi 3
Czas: --:--

SoNi 3
Czas: 18:00

SoNi 3
18:00 Komfort
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6.6 Nastawa czasu urlopowego
Początek (pierwszy dzień urlopu po wyjeździe) i koniec (ostatni dzień urlopu przed przyjazdem) czasu urlopowego
może być nastawiony na regulacji ogrzewania.
W czasie tego czasu urlopowego obieg grzewczy pracuje z obniżeniem, przygotowanie ciepłej wody i cyrkulacja
są zablokowane, jako tryb pracy ukazuje się „Urlop“.
Po zakończeniu nastawionego czasu urlopowego, powraca poprzednio nastawiony tryb pracy.

Przy układach z dwoma obiegami grzewczymi i własnym panelem obsługi dla 2-go obiegu grzewczego, przygoto-
wanie ciepłej wody i cyrkulacji podczas czasu urlopowego jest zablokowane tylko wtedy, gdy również dla 2-go
obiegu grzewczego ustawiono blokadę poprzez ustawienie trybu pracy lub nastawiono czas urlopowy.
W czasie trwania czasu urlopowego na wyświetlaczu wskazania standardowego ukazuje się „Urlop“.
Poprzez nastawienie innego trybu pracy (np. Auto(matyka) Program 1) możemy przerwać nastawiony czas urlo-
powy.
Czas urlopowy nastawiamy w następujący sposób:

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

Przyciskiem     kartkujemy do punktu menu Urlop Nastawa.
Przyciskiem     przywołujemy menu do nastawy  czasu urlopowego.

Ukazuje się punkt menu do podania początku urlopu (dzień po wyjeździe). Za
pomocą przycisków     i     ustawiamy początek urlopu.

Przyciskiem     przechodzimy dalej do podania końca urlopu (dzień przed przyjaz-
dem). Przyciskami     i     ustawiamy koniec czasu urlopowego.

Przyciskiem      powracamy do punktu menu Urlop Nastawa.

6.7 Przywrócenie programów czasowych ogrzewania
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 Obieg
grzewczy Nastawa. Przyciskiem     przywołujemy to pod-menu. 

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.
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1.Obieg grzew.
Nastawa 

Urlop
Nastawa

Początek urlopu
Ni 26.09.04

Koniec urlopu
Wt 12.10.04

1.Obieg grzew.
Nastawa 

Prog. czas. ogrz.
Ustaw Standard

Ustaw Standard
Program 1  Nie

Wybór programu
Program 1 

Prog. czas. ogrz.
Ustaw Standard



Fabrycznie nastawione programy czasowe ogrzewania
Program 1
Po – Pi        6:00            Ogrzewanie
                    22:00           Obniżenie

So, Ni          7:00            Ogrzewanie
                    23:00           Obniżenie

Program 2
Po – Cz       6:00            Ogrzewanie
                    8:00            Obniżenie
                    15:30            Ogrzewanie
                    22:00           Obniżenie

Pi                6:00            Ogrzewanie
                    8:00            Obniżenie
                    15:30            Ogrzewanie
                    23:00           Obniżenie

So               7:00            Ogrzewanie
                    23:00           Obniżenie

Ni                7:00            Ogrzewanie
                    22:00           Obniżenie

Program 3
Po – Cz       6:00            Ogrzewanie
                    22:00           Obniżenie

Pi                6:00            Ogrzewanie
                    23:00           Obniżenie

So               7:00            Ogrzewanie
                    23:00           Obniżenie

Ni                7:00            Ogrzewanie
                    22:00           Obniżenie

6.8   Nastawa 2-go obiegu grzewczego
Przy układach z wieloma obiegami grzewczymi, mamy następujące możliwości przeprowadzenia nastaw dla dru-
giego obiegu grzewczego:

Przy układach z kotłami Paradigma Modula NT wzgl. Modula III lub Pelletti III
• na panelu obsługi zabudowanym w kotle
• gdy istnieje, na zabudowanym w pomieszczeniu mieszkalnym panelu obsługi dla 1. obiegu grzewczego, jeżeli

nie zastosowano panelu obsługi dla 2. obiegu grzewczego
• gdy istnieje, na zabudowanym w pomieszczeniu mieszkalnym panelu obsługi dla 2. obiegu grzewczego

Przy układach z kotłami Paradigma Modula II, ModuVario, ModuVario Aqua lub przy układach z kotłem
innego producenta 
• na panelu obsługi dla 1. obiegu grzewczego zainstalowanym w kotle Paradigma, w pomieszczeniu technicznym

lub w pomieszczeniu mieszkalnym, jeżeli nie zastosowano panelu obsługi dla 2. obiegu grzewczego
• gdy istnieje, na zabudowanym w pomieszczeniu mieszkalnym panelu obsługi dla 2. obiegu grzewczego

Wychodząc ze wskazania standardowego przyciskiem     przechodzimy do główne-
go menu. Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu 2. Obieg
grzew. Nastawa. Przyciskiem     przywołujemy to pod-menu. Za pomocą przyci-
sków     i     możemy przywołać poszczególne punkty menu, kontrolować nastawy
oraz za pomocą przycisków     i     zmienić.
Obsługa odpowiada obsłudze menu 1. Obieg grzew. Nastawa.
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2. Obieg grzew.
Nastawa
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6.9 Nastawa ciepłej wody 
Nastawa pożądanej temperatury ciepłej wody i programu czasowego ciepłej wody odbywa się w pod-menu Cie-
pła woda Nastawa. Tutaj znajduje się również funkcja jednorazowego podgrzania ciepłej wody.
Jeżeli układ grzewczy posiada dwa obiegi i drugi obieg posiada własny panel obsługi, to również dla drugiego
obiegu grzewczego możemy nastawić pożądaną temperaturę ciepłej wody oraz program czasowy ciepłej wody.
Regulacja ogrzewania określa na podstawie programu czasowego i nastawionej pożądanej temperatury ciepłej
wody wartość powinną dla temperatury ciepłej wody. 
Np. dla pierwszego obiegu grzewczego przygotowanie ciepłej wody w ciągu dnia jest zablokowane, jednakże dla
drugiego obiegu grzewczego poprzez program czasowy podana jest pożądana powinna temperatura 50 °C, to
wartość powinna dla przygotowania ciepłej wody wynosi 50 °C.
Dostarczana fabrycznie regulacja posiada dla drugiego obiegu grzewczego nastawę wartości powinnej ciepłej
wody użytkowej 10 °C, aby przygotowanie ciepłej wody było startowane tylko poprzez program czasowy pierw-
szego obiegu grzewczego.
Nastawę przygotowania ciepłej wody użytkowej przeprowadzamy następująco:

Wychodząc ze wskazania standardowego przyciskiem     przechodzimy do główne-
go menu. Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu Ciepła woda
Nastawa. Przyciskiem     przywołujemy pod-menu Ciepła woda Nastawa. Za
pomocą przycisków     i     możemy przywołać poszczególne punkty menu, kontro-
lować nastawy oraz za pomocą przycisków     i     zmienić.

Następująco przedstawione są poszczególne punkty pod-menu:

Jeżeli przyciskiem     ustawimy tutaj „Tak“, to nastąpi jednorazowe podgrzanie cie-
płej wody, również wtedy gdy przygotowanie ciepłej wody poprzez program czaso-
wy jest zablokowane. Zaraz po osiągnięciu wartości powinnej ciepłej wody wskaza-
nie przeskakuje ponownie na „Nie“.

Wartość powinna ciepłej wody użytkowej.

Podwyższona wartość powinna ciepłej wody użytkowej. Korzystna w czasie zwięk-
szonego zużycia ciepłej wody lub dla ochrony przed bakteriami Legionella poprzez
czasowe ogrzewanie zbiornika do podwyższonej temperatury.

Nastawa tygodniowego programu czasowego dla przygotowania ciepłej wody.
Przyciskiem     przywołujemy menu do nastawy programu czasowego 
(patrz rozdział Nastawa programu czasowego ciepłej wody).

W tym pod-menu program czasowy ciepłej wody może zostać przywrócony do
nastawy fabrycznej. Przyciskiem      przywołujemy menu Program c.w.u. Ustaw
Standard (patrz rozdział Przywrócenie programu czasowego c.w.u.).

Jeżeli ustawimy tutaj „Tak“, to przygotowanie ciepłej wody przeprowadzane będzie
równolegle do aktywnego programu czasowego ogrzewania. Tym sposobem może-
my zapewnić że, np. również przy zmiennym czasie pracy ciepła woda będzie do
dyspozycji w odpowiednim czasie. 
Punkty menu „Ciepła woda Nastawa“ i „Program c.w.u. Ustaw standard“ nie są
wtedy wyświetlane.

Nastawa ta podaje o ile temperatura ciepłej wody może obniżyć się poniżej aktual-
nej wartości powinnej, zanim nastąpi zastartowanie podgrzania ciepłej wody po-
przez kocioł.
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Ciepła woda
Nastawa

Ciepła woda 1  x
podgrzać  Nie

Temp. c.w.u.
Normal 50‚0˚C

Temp. c.w.u.
Podwyższ 60‚0˚C

Program c.w.u.
Nastawa

Program c.w.u.
Ustaw Standard

Ciepła woda jak
prog. ogrz  Nie

Różnica przełącz
Ciepła woda 5 K
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6.10 Nastawa programu czasowego ciepłej wody 
Tygodniowy program czasowy może zostać dopasowany do własnych potrzeb. Przy układach z dwoma obiegami
grzewczymi i własnym panelem obsługi dla drugiego obiegu, możemy nastawić dla drugiego obiegu program
czasowy ciepłej wody. Regulacja ogrzewania określa na podstawie programów czasowych i nastawionych pożąd-
anych temperatur ciepłej wody wartość powinną dla temperatury ciepłej wody.
Program czasowy ciepłej wody nastawiamy następująco:

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

Przyciskiem     kartkujemy do punktu menu Program c.w.u. Nastawa. Za pomocą
przycisku     przywołujemy pod-menu do nastawy programu czasowego ciepłej
wody.

Wyświetlane zostają dni tygodnia, wybór. 
Za pomocą przycisków     i     możemy teraz wybrać bloki dni lub też pojedyncze
dni. Dni z nastawionym tym samym programem czasowym ujmowane są automa-
tycznie 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 Normalny, Podwyższony i Blokada. Dodatkowo możemy ustawić poziom
Kasować. Punkt przełączenia zostaje wtedy usunięty z programu czasowego.

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.

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.

Dni, wybór
PoWtSrCzPi

Ciepła woda
Nastawa

Program c.w.u.
Nastawa

PoWtSrCzPi 1
Czas: 05:00

PoWtSrCzPi 1
06:00 Normal

PoWtSrCzPi 2
Czas: 22:00

PoWtSrCzPi 2
22:00  Blokada

PoWtSrCz 3
Czas: --:--

Dni, wybór
PoWtSrCzPi

Dni, wybór
SoNi

SoNi 1
Czas: 07:00
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Tak jak opisano na stronie 19, 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 Program c.w.u. Nastawa.

Przykład
Chcemy zablokować ogrzewanie zbiornika ciepłej wody użytkowej kotłem dla dni tygodnia od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00:

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

Przyciskiem     kartkujemy do punktu menu Program c.w.u. Nastawa.

Dni tygodnia od poniedziałku do piątku są już nastawione.

Przyciskiem     kartkujemy do pustego punktu przełączania.

Ustawiamy nowy punkt przełączania, poprzez nastawienie przyciskiem     czasu
pustego punktu przełączenia na 9:00.

Przyciskiem     kartkujemy dalej do poziomu tego nowego punktu przełączenia. 
Poziom blokada jest już nastawiony.

Przyciskiem     kartkujemy do pustego punktu przełączania.

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

Przyciskiem     kartkujemy dalej do poziomu tego nowego punktu przełączenia. 
Przyciskiem     ustawiamy poziom „Normal“.

Przyciskiem     opuszczamy podawanie programu czasowego.
Przeprowadzone zmiany programu czasowego potwierdzamy przyciskiem     .
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Program prze-
jąć? Tak

Program c.w.u.
Nastawa

Ciepła woda
Nastawa

Program c.w.u.
Nastawa

Dni, wybór
PoWtSrCzPi

PoWtSrCz 3
Czas: --:--

PoWtSrCzPi 3
Czas: 09:00

PoWtSrCzPi 3
09:00  Blokada

PoWtSrCzPi 4
Czas: --:--

PoWtSrCzPi 4
Czas: 18:00

PoWtSrCzPi 4
18:00      Normal

Program prze-
jąć? Tak



6.11 Przywrócenie programu czasowego c.w.u. 
Program czasowy ciepłej wody może być przywrócony do nastawy fabrycznej.
Program czasowy ciepłej wody przywracamy w następujący sposób:

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

Przyciskiem     kartkujemy do punktu menu Program c.w.u. Ustaw Standard.
Za pomocą przycisku     przywołujemy pod-menu do przywrócenia programu cza-
sowego ciepłej wody.

Ukaże się zapytanie, czy dla programu czasowego chcemy przywrócić nastawę
fabryczną (Standard). Przyciskiem     ustawiamy „Tak“.

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

Nastawa fabryczna programu czasowego ciepłej wody

Po – Pi              5:00                 Normalny
                         22:00                 Blokada
So, Ni                6:00                 Normalny
                         23:00                 Blokada

6.12 Nastawa cyrkulacji 
Nastawa programu czasowego cyrkulacji przeprowadzana jest w pod-menu Cyrkulacja Nastawa. 
Przy układach z dwoma obiegami grzewczymi i własnym panelem obsługi dla drugiego obiegu, możemy nastawić
dla drugiego obiegu program czasowy cyrkulacji. Regulacja ogrzewania określa na podstawie programów czaso-
wych czas blokady i uwolnienia sterowania pompą cyrkulacyjną. 
Np. dla pierwszego obiegu grzewczego pompa cyrkulacyjna w ciągu dnia jest zablokowana, jednakże dla drugie-
go obiegu grzewczego poprzez program czasowy uwolniona, to pompa cyrkulacyjna pozostaje uwolniona.
W dostawie fabrycznej cyrkulacji, dla drugiego obiegu grzewczego cyrkulacja jest zablokowana poprzez program
czasowy we wszystkie dni. Sterowanie cyrkulacji odbywa się poprzez program czasowy pierwszego obiegu.
Nastawę sterowania cyrkulacją przeprowadzamy następująco:

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

Następująco przedstawione są poszczególne punkty pod-menu:

Nastawa Program czasowy cyrkulacji do sterowania pompą cyrkulacyjną.
Przyciskiem     przywołujemy menu do nastawy programu czasowego 
(patrz rozdział Nastawa programu czasowego cyrkulacji).

W tym pod-menu program czasowy cyrkulacji może zostać przywrócony do nasta-
wy fabrycznej. Przyciskiem      przywołujemy menu Prog. cyrkulacji Ustaw Stan-
dard (patrz rozdział Przywrócenie programu czasowego cyrkulacji).

Jeżeli ustawimy tutaj „Tak“, to uwolnienie pompy cyrkulacyjnej odbywa się równole-
gle do aktywnego programu ciepłej wody. Punkty menu „Program czasowy cyrku-
lacji“ i „Program cyrkulacji standard“ nie są wtedy wyświetlane.

Struktura menu - Obsługa                                                                        

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Zmiany techniczne zastrzeżone.                                                  THp2254 V 1.0 03/11                             23

Ustaw Standard
Nie

Program c.w.u.
Ustaw Standard

Cyrkulacja
Nastawa

Program czasowy
cyrkulacji

Prog. cyrkulacji
Ustaw Standard

Cyrkulacja jak
Prog. c.w.u.  Nie

Ciepła woda
Nastawa

Program c.w.u.
Ustaw Standard
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6.13 Nastawa programu czasowego cyrkulacji 
Tygodniowy program czasowy możemy dopasować do swoich potrzeb. Przy układach z dwoma obiegami
grzewczymi i własnym panelem obsługi dla drugiego obiegu, możemy nastawić dla każdego obiegu własny pro-
gram czasowy cyrkulacji. Regulacja ogrzewania określa na podstawie obydwóch programów czasowych czas
blokady i uwolnienia sterowania pompą cyrkulacyjną.
Program czasowy cyrkulacji nastawiamy następująco:

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

Przyciskiem     kartkujemy do punktu menu Program czasowy cyrkulacji.
Przyciskiem     przywołujemy pod-menu do nastawy programu czasowego cyrku-
lacji.

Wyświetlane zostają dni tygodnia, wybór. 
Za pomocą przycisków     i     możemy teraz wybrać bloki dni lub też pojedyncze
dni. Dni z nastawionym tym samym programem czasowym ujmowane są automa-
tycznie 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 Wolny i Blokada. Dodatkowo możemy ustawić poziom Kasować. Punkt
przełączenia zostaje wtedy usunięty z programu czasowego.

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.

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.
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Cyrkulacja
Nastawa

Program czasowy
cyrkulacji

Dni, wybór
PoWtSrCzPi

PoWtSrCzPi 1
Czas: 06:00

PoWtSrCzPi 1
06:00 Wolny

PoWtSrCzPi 2
Czas: 22:00

PoWtSrCzPi 2
22:00  Blokada

PoWtSrCz 3
Czas: --:--

Dni, wybór
PoWtSrCzPi

Dni, wybór
SoNi



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 Program czasowy cyrkulacji.

6.14 Przywrócenie programu czasowego cyrkulacji 
Program czasowy cyrkulacji może być przywrócony do nastawy fabrycznej.
Program czasowy cyrkulacji przywracamy w następujący sposób:

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

Przyciskiem     kartkujemy do punktu menu Prog. cyrkulacji Ustaw Standard.
Za pomocą przycisku     przywołujemy pod-menu do przywrócenia programu cza-
sowego cyrkulacji.

Ukaże się zapytanie, czy dla programu czasowego chcemy przywrócić nastawę
fabryczną (Standard). Przyciskiem     ustawiamy „Tak“.

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

Nastawa fabryczna programu czasowego cyrkulacji
Po – Pi              6:00                 Wolny
                         8:00                 Blokada
                         11:00                 Wolny
                         13:00                 Blokada
                         18:00                 Wolny
                         22:00                 Blokada
So, Ni                6:00                 Wolny
                         9:00                 Blokada
                         11:00                 Wolny
                         13:00                 Blokada
                         18:00                 Wolny
                         23:00                 Blokada
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SoNi 1
Czas: 07:00

Program prze-
jąć? Tak

Program czasowy
cyrkulacji

Cyrkulacja
Nastawa

Prog. cyrkulacji
Ustaw Standard

Ustaw Standard
Nie

Prog. cyrkulacji
Ustaw Standard



Struktura menu - Obsługa                                                                        

6.15 Odczyt licznika
Regulacja ogrzewania sumuje godziny pracy kotła oraz liczbę startów (załączeń) kotła.
Obydwa liczniki możemy tutaj odczytać oraz ustawić ponownie na zero.
Liczniki odczytujemy następująco:

Wychodząc ze wskazania standardowego przyciskiem     przechodzimy do główne-
go menu. Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu Licznik Od-
czyt. Przyciskiem     przywołujemy pod-menu Licznik Odczyt. Za pomocą przyci-
sków     i     możemy teraz przywołać poszczególne punkty menu.

Godziny pracy kotła od czasu uruchomienia lub ostatniego skasowania licznika.

Liczba startów kotła od czasu uruchomienia lub ostatniego skasowania licznika.

Jeżeli przyciskiem     ustawimy tutaj „Tak“, to wartości obydwóch liczników zostaną
ustawione na zero.

Wskazówka!
Przy pracy z kotłem Pelletti Paradigma (od wersji Software 2.2 automatu ogniowego Pelletti)
określone przez kocioł godziny pracy i liczba startów palnika zostają przekazywane do regulacji
ogrzewania.
Kasowanie tych wartości jest w tym przypadku możliwe tylko przy kotle, nastawa „Licznik kaso-
wać“ nie ukazuje się.

6.16 Nastawa godziny i daty
Data i godzina są już fabrycznie ustawione i pozostają zachowane również po odłączeniu napięcia zasilania.
Przełączenie na czas letni odbywa się automatycznie.
Datę i godzinę ustawiamy następująco:

Wychodząc ze wskazania standardowego przyciskiem     przechodzimy do główne-
go menu. Przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu menu Godzina
Data Nastawa. Przyciskiem     przywołujemy pod-menu Godzina Data Nastawa.
Za pomocą przycisków     i     możemy przywołać poszczególne punkty menu,
nastawy kontrolować oraz za pomocą przycisków     i     zmienić.

Tutaj przyciskami     i     ustawiamy godzinę.

Tutaj przyciskami     i     ustawiamy datę.

Dokładność zegara może być nastawiona.
Gdy z biegiem czasu zegar spóźnia się, nastawiamy wartości powyżej zera a gdy się
śpieszy nastawiamy wartości poniżej zera (w sekundach na miesiąc).

6.17 Blokada przycisków i wskazanie

Aby uniknąć niepożądanej zmiany nastaw regulacji np. przypadkowo lub poprzez dzieci, obsługa regulacji może
zostać zablokowana . 

Przy zablokowanych przyciskach ukazuje się wskazówka „Blokada przycisków“.
Przy jednoczesnym użyciu przycisków     i     blokada przycisków zostaje zdjęta. Po
upływie 15 min od czasu użycia jakiegoś przycisku blokada przycisków zostaje
ponownie uaktywniona.
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Licznik
Odczyt

Godziny pracy
kotła 1234 h

Liczba startów
kotła 2987

Licznik kasować?
 Nie

Godzina Data
Nastawa

Godzina
09:29

Data
Wt 10.05.05

Przyciski blokada
+ i – nacisnąć

Zegar kalibrow.
   0 s/miesiąc



Blokadę przycisków 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 Blokada przyci-
sków. 

Przyciskiem     i     możemy blokadę przycisków załączyć lub wyłączyć. Przy załą-
czonej blokadzie przycisków, przyciski zablokowane są pierwszy raz po 15 min od
użycia ostatniego przycisku.

Możemy nastawić, czy dla wszystkich obiegów grzewczych obowiązuje zawsze ten
sam tryb pracy lub czy też dla każdego obiegu grzewczego może być przeprowa-
dzana oddzielna nastawa.
Gdy nastawimy tutaj Tak, to tryb pracy 1-go obiegu grzewczego obowiązuje dla
wszystkich obiegów grzewczych. Przeprowadzenie nastawy trybu pracy 2-go obiegu
grzewczego (i gdy istnieje, 3-go obiegu grzewczego) nie jest możliwe. Tryb pracy
obiegu grzewczego basenu musi być zawsze przeprowadzony oddzielnie.
Nastawa ta ukazuje się tylko przy układach, w których istnieje tylko jeden panel
obsługi dla wszystkich obiegów grzewczych.

Przyciskiem     kartkujemy do punktu menu Wskaz. standard.
Przyciskiem     i     możemy możemy wybrać, czy wskazanie standardowe ma 
wyświetlać mierzoną temperaturę zewnętrzną lub mierzoną panelem obsługi tempe-
raturę pomieszczenia.

Przy systemach z wieloma obiegami grzewczymi, możemy w tym punkcie menu
nastawić czy wskazanie standardowe odnosi się do 1., 2. czy też 3. obiegu grzew.
Również funkcje poza strukturą menu (zmiana temp. pomieszczenia, zmiana trybu
pracy i funkcja Party) odnoszą się do wybranego tutaj obiegu grzewczego (patrz
rozdział Obsługa i wskazanie). Gdy dla obiegu grzewczego nastawiona została jego
nazwa, to ukazuje się ona w drugiej linijce zamiast tekstu np. 1. Ob. grzew..
Gdy zastosowano panel obsługi dla 2. obiegu grzewczego, to na panelu obsługi dla
1. obiegu grzewczego możemy nastawić tylko, czy wskazanie standardowe odnosi
się do 1. lub 3. obiegu grzewczego.
Wskazanie standardowe panelu obsługi 2. obiegu grzewczego odnosi się zawsze do
2. obiegu grzewczego.

6.18 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).
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Blokada przycisk
aktywna  Nie

Program kontrol.

Tryb Pracy
Ręczny

Wskaz. standard.
Temp. zewnętrzna

Wskaz. standard.
1. Ob. grzew.

Tryb pracy 
Wszystkie OG   Nie

Blokada przycisk
i Wskazanie



Zakłócenia pracy / Czyszczenie / Wskazówki dla Recyclingu             
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Regulacja ogrzewania nie wymaga żadnego przeprowadzania kontroli i prac serwisowych. 
Zgodnie z zaleceniami producenta prace kontrolne i obsługa serwisowa w regularnych odstępach wymagana jest
dla systemu grzewczego (kontrola poprawnej pracy czujników, pomp, mieszaczy, zaworów przełączających itp). 

Czyszczenie obudowy regulacji ogrzewania przeprowadzamy ogólnodostępnymi w handlu domowymi środkami
czyszczącymi (nie środkami szorującymi). Urządzenie wycieramy lekko wilgotną ściereczką.

Płytka regulacji ogrzewania zawiera baterię buforującą nastawę godziny i daty.
W przypadku wymiany baterii, należy ją zutylizować zgodnie z przepisami.
Również przy wyzłomowaniu regulacji lub też kotła, należy baterię wybudować i zutylizować zgodnie z wymaga-
niami przepisów. Również opakowanie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  8. Kontrola, serwis i czyszczenie regulacji ogrzewania

  9. Wskazówki do recyclingu

Regulacja ogrzewania pokazuje meldunki zakłócenia podłączonych kotłów Paradigma. Gdy linią bus z regulacją
ogrzewania połączona jest regulacja solar SystaSolar, SystaSolar Aqua, SystaSolar Aqua II lub regulacja “świeżej
wody” SystaExpresso, to pokazywane są również meldunki zakłócenia tych regulacji.
Regulacja rozpoznaje również “wypadnięcie” czujnika temp. zewnętrznej oraz przy systemach ze zbiornikiem
buforowym “wypadnięcie” czujnika TPO. W miejscu wartości temperatury ukazuje się “--”. “Wypadnięcie” innych
czujników nie jest pokazywane, ponieważ poprzez podłączone czujniki konfiguracja systemu grzewczego jest ści-
śle określona.
Przy wystąpieniu zakłócenia prosimy o niezwłoczny kontakt z obsługującym system instalatorem oraz podanie
instalatorowi kodu zakłócenia.

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 uszkodzonym czujniku temp. zewnętrznej wyświetlany jest kod zakłócenia 10,
natomiast uszkodzony czujnik TPO wskazuje kod zakłócenia 11.

Wskazywany jest przekazany przez kocioł Paradigma kod zakłócenia (patrz doku-
menty techniczne odpowiedniego kotła Paradigma).
Przy zakłóceniu komunikacji pomiędzy kotłem Paradigma a regulacją ogrzewania, w
miejscu kodu zakłócenia wyświetlane jest wskazanie „żaden OT-Bus“.
Przy kotle Pelletti Paradigma z komfortowym sterowaniem popiołu, ukazuje się tutaj
kod zakłócenia 201 gdy pojemnik popiołu jest prawie pełny i kod zakłócenia 199 gdy
pojemnik popiołu jest pełny.
Należy opróżnić pojemnik popiołu kotła Pelletti (patrz - instrukcja obsługi Twojego
kotła).

Wskazywany jest kod zakłócenia przekazywany poprzez regulację solar SystaSolar.
SystaSolar Aqua lub SystaSolar Aqua II (patrz - dokumentacja techniczna regulacji
solar).

Gdy regulacja “świeżej wody” SystaExpresso połączona jest linią bus z regulacją
ogrzewania, to wskazywane jest zakłócenie regulacji “świeżej wody” (patrz - Doku-
mentacja techniczna regulacji “świeżej wody” SystaExpresso).

  7. Zakłócenia pracy

Kod zakłócenia
Odczyt

Zakłóc. Czujnik
10

Zakłóc. Kocioł
02

Zakłócenie solar
20

Zakłócenie
c.w.u.    11
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  10. Wartości standardowe

Poniższa tabela pokazuje fabrycznie nastawione wartości standardowe regulacji ogrzewania. 
Nastawione przy pierwszym uruchomieniu wartości należy również nanieść do tej tabeli.

Zależnie od układu grzewczego, nie wszystkie pokazane tutaj nastawy są dostępne:

Pod-menu                            Parametr                                       Standard                   Nastawiono      Zmiana

Nastawa obiegu grzew.      Temp. pomieszcz. Ogrzew.                    20 °C
                                               Temp. pomieszcz. Komfort                    22 °C
                                               Temp. pomieszcz. Obniżenie                 15 °C
Nastawa 2-gi obieg grz.    Temp. pomieszcz. Ogrzew.                    20 °C

                                               Temp. pomieszcz. Komfort                    22 °C
                                               Temp. pomieszcz. Obniżenie                 15 °C
Nastawa ciepła woda           Temp. c.w.u. Normalna                          50 °C
                                               Temp. c.w.u. Podwyższona                    60 °C
                                               Temp. c.w.u. jak Prog. Ogrz.                    Nie
                                               Różnica przełączeń c.w.u.                     5 K *1

Nastawa cyrkulacja           Cyrkulacja jak Prog. c.w.u.                      Nie
Blokada przycisków           Blokada przycisków aktywna                  Nie
i                                             Tryb pracy wszystkie obiegi                    Nie
wskazanie                            Wskazanie standardowe              Temp. zewnętrzna
                                                                                                    Nastawiono dnia:                                   Podpis:

*1 Przy kotle ModuVario 10 K
Przy kotle Pelletti 10 K, w niektórych warunkach należy podwyższyć wymaganą temp. ciepłej wody o 5 K

Programy czasowe

Obieg grzewczy 1                                             Obieg grzewczy 2                                    Ciepła woda
 Dzień(Dni)        Czas       Dzień(Dni)        Czas          Poziom        Poziom      Dzień(Dni)       Czas          Poziom

  Obieg grzewczy 1                              Obieg grzewczy 2                                     Cyrkulacja
 Dzień(Dni)        Czas       Dzień(Dni)        Czas          Poziom        Poziom      Dzień(Dni)       Czas          Poziom
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  11. Przegląd obsługi

Wskazanie standardowe

Wskazanie standardowe przy aktywnym programie Jastrych

Wskazanie standardowe przy zablokowanych przyciskach

Wskazanie doglądu

Wskazanie przy zakłóceniu

Wskazanie przy połączeniu z kotłem Pelletti Paradigma z komfortową obsługą popiołu

Wt  9:18  20.8˚C
Prog. 1 Ogrzew.

Przyciski blokada
+ i – nacisnąć

Dogląd Kotła
01234 56789

TV 35˚C 1.    Dzień
Jastrych suszyć

Temp. pomieszcz.
Zmienić o -0.5K

Tryb pracy
Auto Program 1 

Tryb pracy
Party  ON

Kominiarz
 ON

lub 1 min bez użycia przycisku

Zmiana wartości

Nastawa trybu pracy

Popiół wysypać
Progr. 1 Ogrzew.

Popiół pełny
Prog. 1 Ogrzew.

lub

lub

i

i

Zakłóc. Czujnik
Prog. 1 Ogrzew.

Zakłóc. Kocioł
Prog. 1 Ogrzew.

Zakłócenie solar
Prog. 1 Ogrzew.

Zakłóc. c.w.u.
Prog. 1 Ogrzew.
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Struktura menu

Wskazanie standardowe

Główne menu:

Pod-menu: 

Wt  9:18  20.8˚C
Prog. 1 Ogrzew.

Temperatury
Odczyt

Dane solar
Odczyt

Temp. zewnętrzna
TA -2‚0˚C

Kolektor
TSA 90‚3˚C

Temp. pomieszcz.
20‚3˚C

Temp. pomieszcz.
Powinna 20‚3˚C

Temp. c.w.u.
TW0 48‚6˚C

Temp. c.w.u.
Powinna 50‚0˚C

Temp. zasil. ob.
grzew. TV 45‚8˚C

Temp. zasil.
Powinna 45‚1˚C

Temp. powrotu
TR 31‚2˚C

Temp. zasil. 2OG
Powinna 37‚6˚C

Powrót obieg
grzew. 2 37‚2˚C

Temp. buforu
Góra TP0 60‚1˚C

Temp. buforu
Powinna 60‚6˚C

Temp. buforu dół
TPU 43‚7˚C

Cyrkulacja
TZR 45‚2˚C

Cyrkulacja
Przycisk OFF

Moc solar
3 kW

Uzysk dzienny
15 kWh

Uzysk solar
1525 kWh

Zasil. obieg
grzew. 2 37‚2˚C

*2 *6

*5

*5

*3

*7

*7

*4

*4

*2

*4

*5
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Główne menu (Ciąg dalszy):

Pod-menu: 

1.Obieg grzew.
Nastawa 

2. Obieg grzew.
Nastawa

Ciepła woda
Nastawa

Tryb pracy
Auto Program 1 

*2*1

Temp. pomieszcz.
Ogrzew. 20‚0˚C

Temp. pomieszcz.
Komfort 22‚0˚C

Temp. pomieszcz.
Obniż. 15‚0˚C

Prog. czas. ogrz.
Nastawa

Urlop
Nastawa

Prog .czas. ogrz.
Ustaw Standard

Tryb pracy
Auto Program 2

Temp. pomieszcz.
Ogrzew. 21‚0˚C

Temp. pomieszcz.
Komfort 23‚0˚C

Temp. pomieszcz.
Obniż. 10‚0˚C

Prog. czas. ogrz.
Nastawa

Urlop
Nastawa

Prog .czas. ogrz.
Ustaw Standard

Ciepła woda 1  x
podgrzać  Nie

Temp. c.w.u.
Normal 50‚0˚C

Temp. c.w.u.
Podwyższ 60‚0˚C

Program c.w.u.
Nastawa

Program c.w.u.
Ustaw Standard

Ciepła woda jak
prog. ogrz  Nie

Różnica przełącz
Ciepła woda 5 K

Program czasowy ogrzewania
Nastawa:
patrz strona 36

Urlop
Nastawa:
patrz strona 37

Program czasowy ogrzewania
Ustaw Standard:
patrz strona 37

Program c.w.u.
Nastawa:
patrz strona 38

Program c.w.u.
Ustaw Standard:
patrz strona 38
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Główne menu (Ciąg dalszy):

Pod-menu: 

Cyrkulacja
Nastawa

Licznik
Odczyt

Godzina Data
Nastawa

Program czasowy
cyrkulacji

Prog. cyrkulacji
Ustaw Standard

Cyrkulacja jak
Prog. c.w.u.  Nie

*4

Godziny pracy
kotła 1234 h

Liczba startów
kotła 2987

Licznik kasować?
 Nie

Godzina
09:29

Data
Wt 10.05.05

Zegar kalibrow.
   0 s/miesiąc

Program czasowy cyrkulacji
Nastawa:
patrz strona 39

Program cyrkulacji
Ustaw Standard:
patrz strona 39

*6



Dane systemu
Bufor/Kocioł

Dane systemu
2. Ob. grzew.

Dane systemu 
1. Ob. grzew.

Przegląd obsługi
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Główne menu (Ciąg dalszy):

Pod-menu: 

Blokada przycisk
i Wskazanie

Blokada przycisk
aktywna  Nie

Dostęp do tych pod-menu danych systemu zastrzeżony jest dla fachowca (instalatora, serwisanta)

Wskaz. standard.
Temp. zewnętrzna

Wskaz. standard.
1. Ob. grzew.

Tryb pracy 
Wszystkie OG   Nie

*1

*1
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Główne menu (Ciąg dalszy):

Pod-menu: 

Dane systemu
Cyrkulacja

Program kontrol.

Tryb pracy
Auto  Program 1

Zakłóc. Kocioł
02

Zakłócenie solar
20

*4

Zakłóc. Czujnik
--

*5

*3

Zakłócenie
c.w.u.    11 *7

Kod zakłócenia
Odczyt

Dostęp do tych pod-menu danych systemu 
zastrzeżony jest dla fachowca (instalatora, serwisanta)

Dostęp do dalszych punktów menu 
zastrzeżony jest dla fachowca 
(instalatora, serwisanta)
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Programy czasowe ogrzewania - Nastawa

• Nastawne poziomy: Ogrzewanie, Komfort, Obniżenie, Kasować
• Kasowanie punktu przełączania: Ustawić poziom kasowania lub ustawić czas na --:-- (pomiędzy 23:45 i 0:00)
• Wprowadzenie punktu przełączania: Nastawić czas i poziom pustego punktu przełączania
• Punkty przełączania sortowane są automatycznie według godziny, jeżeli wybrany jest punkt menu „Dni, wybór“ 
• Dni z tymi samymi punktami przełączania ujmowane są razem w bloki dni, jeżeli wybrany jest punkt menu „Dni,

wybór“
• Punkt menu „Dni, wybór“: Wskazanie wybranego programu (P1, P2 lub P3)
• Nastawa czasu lub poziomu: Wskazanie numeru punktu przełączania (1...8)

Prog. czas. ogrz.
Nastawa

Program prze-
jąć? Tak

Wybór programu
Program 1 

P1:Dni, wybór
PoWtSrCzPi

PoWtSrCzPi 1
Czas: 06:00

PoWtSrCzPi 1
06:00 Ogrzew.

PoWtSrCzPi 2
Czas: 22:00

PoWtSrCzPi 2
22:00   Obniż.

PoWtSrCz 3
Czas: --:--

max. 8 punktów przełączania

(jeżeli pusty punkt przełączania lub 8. przełączania)
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Nastawa czasu urlopowego, Przywrócenie wartości standardowych Programu czasowego ogrzewania

Urlop
Nastawa

Początek urlopu
Ni 26.09.05

Ustaw Standard
Program 1  Nie

Wybór programu
Program 1 

Koniec urlopu
Wt 12.10.05

Prog. czas. ogrz.
Ustaw Standard
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Nastawa Programu czasowego ciepłej wody

• Nastawne poziomy: Normalny, Podwyższony, Blokada, Kasować
• Kasowanie punktu przełączania: Ustawić poziom kasowania lub ustawić czas na --:-- (pomiędzy 23:45 i 0:00)
• Wprowadzenie punktu przełączania: Nastawić czas i poziom pustego punktu przełączania
• Punkty przełączania sortowane są automatycznie według godziny, jeżeli wybrany jest punkt menu „Dni, wybór“ 
• Dni z tymi samymi punktami przełączania ujmowane są razem w bloki dni, jeżeli wybrany jest punkt menu „Dni,

wybór“
• Nastawa czasu lub poziomu: Wskazanie numeru punktu przełączania (1...8)

Przywrócenie wartości standardowych Programu czasowego ciepłej wody

Program c.w.u.
Nastawa

Program prze-
jąć? Tak

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: --:--

Program c.w.u.
Ustaw Standard

Ustaw Standard
 Nie

max. 8 punktów przełączania

(jeżeli pusty punkt przełączania lub 8. przełączania)
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Nastawa Programu czasowego cyrkulacji

• Nastawne poziomy: Wolny, Blokada, Kasować
• Kasowanie punktu przełączania: Ustawić poziom kasowania lub ustawić czas na --:-- (pomiędzy 23:45 i 0:00)
• Wprowadzenie punktu przełączania: Nastawić czas i poziom pustego punktu przełączania
• Punkty przełączania sortowane są automatycznie według godziny, jeżeli wybrany jest punkt menu „Dni, wybór“ 
• Dni z tymi samymi punktami przełączania ujmowane są razem w bloki dni, jeżeli wybrany jest punkt menu „Dni,

wybór“
• Nastawa czasu lub poziomu: Wskazanie numeru punktu przełączania (1...8)

Przywrócenie wartości standardowych Programu czasowego cyrkulacji

Program czasowy
cyrkulacji

Program prze-
jąć? Tak

Dni, wybór
PoWtSrCzPi

PoWtSrCzPi 1
Czas: 06:00

PoWtSrCzPi 1
06:00 Wolny

PoWtSrCzPi 2
Czas: 22:00

PoWtSrCzPi 2
22:00  Blokada

PoWtSrCz 3
Czas: --:--

Prog. cyrkulacji
Ustaw Standard

Ustaw Standard
 Nie

max. 8 punktów przełączania

(jeżeli pusty punkt przełączania lub 8. przełączania)



Obsługa dla wskazania
*1: System z dwoma obiegami grzewczymi lecz z tylko jednym panelem obsługi dla obydwóch obiegów
*2: Istniejące przygotowanie ciepłej wody
*3: Regulacja solar połączona jest linią bus z regulacją ogrzewania
*4: Istnieje cyrkulacja
*5: Istnieje kocioł Paradigma 
*6: Nie ukazuje się przy systemach z kotłami Pelletti Paradigma
*7: Regulacja “świeżej wody” SystaExpresso połączona jest z regulacją ogrzewania linią BUS
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  12. Co należy robić gdy….

… w pomieszczeniach jest zbyt zimno
• Otworzyć więcej zawory termostatyczne.
• Podnieść pożądaną temperaturę pomieszczenia (patrz rozdział 5.2).
• Sprawdzić tryb pracy, nie powinien być ustawiony OFF, Lato lub Ciągłe obniżenie (patrz rozdział 5.3).
• Sprawdzić Program czasowy ogrzewania, jest aktywny prawidłowy Program czasowy ogrzewania? 

(Tryb pracy Auto Program 1, 2 lub 3) (patrz rozdział 5.3 i 6.5).
• Sprawdzić, czy kocioł nie jest w zakłóceniu (patrz rozdział 7).

… w pomieszczeniach jest zbyt ciepło
• Przymknąć więcej zawory termostatyczne.
• Obniżyć pożądaną temperaturę pomieszczenia (patrz rozdział 5.2).

… wieczorem przebywamy dłużej niż zwykle
• Załączamy ogrzewanie funkcją Party (patrz rozdział 5.4).

… potrzebujemy ciepłą wodę poza programem
• Podgrzać jednorazowo ciepłą wodę (patrz rozdział 6.9).

… przychodzi kominiarz
• Uaktywnić funkcję Kominiarz (patrz rozdział 5.5).

… nie ma ciepłej wody
• Sprawdzić tryb pracy, nie powinien być ustawiony OFF, Obniżenie lub Ciągłe obniżenie (patrz rozdział 5.3).
• Sprawdzić program czasowy ciepłej wody, jest zezwolone przygotowanie ciepłej wody (patrz rozdział 6.10)?
• Sprawdzić, czy kocioł nie jest w zakłóceniu (patrz rozdział 7).

… ciepła woda jest zbyt gorąca
• Sprawdzić pożądaną temperaturę ciepłej wody (patrz rozdział 6.9).
• Sprawdzić mierzoną temperaturę ciepłej wody (patrz rozdział 6.2), poinformować instalatora, gdy czujnik jest

uszkodzony.

… zmienione powinny być czasy ogrzewania
• Nastawić Programy czasowe ogrzewania (patrz rozdział 6.5).

… wybieramy się na urlop
• Nastawić czas nieobecności (urlopu) (patrz rozdział 6.6).

… chcemy odczytać mierzone temperatury
• Przywołać pod-menu Temperatury Odczyt (patrz rozdział 6.2).

… wyświetlane jest zakłócenie
• Odczytać kod zakłócenia (patrz rozdział 7) i nawiązać kontakt z instalatorem obsługującym system.

… wyświetla się wskazanie obsługi
• Nawiązać kontakt z instalatorem obsługującym system i ustalić termin przeglądu (serwisu).

Co należy robić gdy….                                                                              
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Paradigma 
Przedstawicielstwo Polskie GZ

ul. Kruczkowskiego 27
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.  032 / 2610-100
Fax 032 / 2610-101

info@paradigma.pl
www.paradigma.pl

ekologiczne
systemy

grzewcze


