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Informacje na temat niniejszej instrukcji

1 Informacje na temat niniejszej instrukcji

1.1 Funkcja niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat regulacji świeżej wody SystaExpresso II.

Są to między innymi informacje na temat:

• Bezpieczeństwa,

• Sposobu działania,

• Instalacji i uruchamiania

• Usuwania zakłóceń,

• Przeglądów technicznych,

• Danych technicznych

1.2 Adresaci instrukcji
Niniejszy dokument przeznaczony jest dla specjalistów.

1.3 Zakres obowiązywania instrukcji
Instrukcja ta obowiązuje dla regulacji świeżej wody SystaExpresso II od Wersji V 2.06.

1.4 Za łączone dokumenty
Dla użytkownika

• Instrukcja obsługi regulacji świeżej wody SystaExpresso II

• Informacje dla zbiornika świeżej wody Aqua EXPRESSO II lub informacje dla stacji 
świeżej wody WFS-35 II

Dla instalatora

• Instrukcja instalacji i uruchamiania regulacji świeżej wody SystaExpresso II

• Instrukcja instalacji i uruchamiania zbiornika świeżej wody Aqua EXPRESSO II lub 
instrukcja instalacji i uruchamiania stacji świeżej wody WFS-35 II

1.5 Przechowywanie dokumentów
Przechowywanie dokumentów leży w gestii użytkownika urządzenia, który powinien 
zadbać o to, aby były dostępne w razie potrzeby.
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2 Symbole i reguły opisów

2.1 Zastosowane symbole
W przedłożonym dokumencie stosowane są następujące symbole

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo utraty życia przez porażenie prądem

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenie ze wskazówką na stopień zagrożenia

2.2 Reguły opisów
W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące reguły opisów.

Symbole i reguły opisów

Sposób wykonania operacji, która ma tylko jeden etap lub w przypadku której kolejność 
czasowa pojedynczych czynności nie ma znaczenia.

 ► Czynność

Sposób wykonania operacji, która ma wiele etapów i w przypadku której kolejność 
czasowa pojedynczych czynności jest istotna.

1.  Pierwsza czynność

Wynik pośredni

2.  Druga czynność

  Wynik końcowy

Instrukcja wykonywania pojedynczej 
operacji

Wieloetapowa instrukcja 
postępowania

Format Opis

Text Nazwy i oznaczenia produktów są zapisane kursywą.

Przykład: SystaComfort

Odnośnik do innych dokumentów

Przykład: Informacje serwisowania znajdują się w instrukcji Serwis i usuwanie zakłóceń.

Text Punkty menu zapisane są za pomocą innej czcionki.

Przykład: Odczyt wartości mierzonych
Wybór i nastawy 

Przykład: Wybrać tryb pracy Automatyka

Text > Text Ścieżki menu zapisane są inną czcionką, kolejność  menu wskazywana jest za pomocą znaku „>”.

Przykład: Odczyt wartości mierzonych > Temp. zbiornika

„Text” Aby wyszczególnić złożenie wyrazów i język obrazowy, przedstawione są one w cudzysłowie.

Przykład: Włożyć korki do „Wejścia palnika“.

[32] W przypadku odsyłaczy do rozdziałów lub wpisów w słowniczku tego samego dokumentu podawana jest w na-
wiasach kwadratowych odpowiednia strona.

Przykład: Dalsze informacje, patrz rozdział „Przepisy [12]“.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

3.1 Zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa
Instalowanie, uruchomienie i prace na urządzeniu może wykonywać tylko instalator.

Podłączenia elektryczne znajdują si ę pod napi ęciem. Może to prowadzić do porażenia 
prądem.

 ► Prace na instalacji elektrycznej mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami.

 ► Należy upewnić się iż elementy elektryczne nie ulegną zawilgoceniu

 ► Należy stosować się do obowiązujących przepisów.

Woda w punktach poboru może być bardzo gorąca, co może doprowadzić do oparzeń.

 ► Należy obchodzić się ostrożnie z gorącą wodą w punktach poboru ciepłej wody. 

 ► Należy chronić dzieci i osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi 
lub psychicznymi.

Za niskie lub za wysokie temperatury jak również za wysoka wilgotność powietrza mogą 
prowadzić do uszkodzenia urządzenia

 ► Należy chronić urządzenie przed płynami i dużą wilgotnością powietrza

 ► Instalowanie urządzenia dozwolone jest tylko w pomieszczeniach  
o temperaturze 0 °C do 50 °C.

3.2 Wskazówki ostrzegawcze
Wskazówki ostrzegawcze w niniejszym dokumencie są wyróżnione za pomocą  
piktogramów oraz haseł. Piktogram oraz hasło wskazują stopień zagrożenia.

3.2.1 Struktura wskazówek ostrzegawczych

Wskazówki ostrzegawcze, poprzedzające każdą czynność, są zapisane w następujący 
sposób:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Rodzaj i źródło zagrożenia

Objaśnienie rodzaju i źródła zagrożenia

 ► Sposoby uniknięcia zagrożenia

Znaczenie wyrazów ostrzegawczych

NIEBEZPIECZEŃSTWO Bezpośrednie zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo ciężkich 

obrażeń cia ła w przypadku zlekceważenia tego zagrożenia.
OSTRZEŻENIE Możliwe niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń cia ła w przypadku 

zlekceważenia tego zagrożenia
UWAGA Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń cia ła w przypadku 

zlekceważenia tego zagrożenia.
WSKAZÓWKA Niebezpieczeństwo szkód materialnych w przypadku 

zlekceważenia tego zagrożenia.

Porażenie prądem

Oparzenia

Otoczenie
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Przepisy

3.3 Przepisy

Należy się stosować do obowiązujących przepisów i dyrektyw:

• Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony przed wypadkami

• Przepisy dotyczące ochrony środowiska

• Inne przepisy dotyczące ochrony pracy

• Odnośne normy i dyrektywy PN, PN-EN

3.4 Deklaracja producenta

Jako producent oświadczamy, że produkt ten pod względem koncepcji i konstrukcji, jak 
również w wersji wprowadzonej przez nas do obrotu zgodny jest z dyrektywami UE.

Produkt zgodny jest z następującymi wymogami dyrektyw EG:

• 2006/95/EG Wytyczne odnośnie niskiego napięcia

• 2004/108/EG Kompatybilność elektromagnetyczna

3.5 Obowiązki instalatora

Aby zapewnić nienaganne działanie urządzenia, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

• należy wykonywać tylko czynności opisane w niniejszej instrukcji,

• należy wykonać wszystkie czynności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

• należy pouczyć użytkownika o działaniu względnie obsłudze urządzenia,

• należy wskazać użytkownikowi konieczność konserwacji urządzenia,

• należy poinformować użytkownika o możliwych zagrożeniach, jakie mogą powstać 
podczas eksploatacji urządzenia

Podstawy prawne

Normy i dyrektywy
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Opis produktu

4 Opis produktu

4.1 Użytkowanie

4.1.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urządzenie, produkowane i sprawdzane jest zgodnie ze standardami techniki i uznanych 
reguł technicznych i bezpieczeństwa. Urządzenie należy stosować właściwie i zgodnie z 
przeznaczeniem, aby zapobiec niebezpieczeństwu dla osób i szkodom materialnym na 
urządzeniu i innym szkodom materialnym.

Regulacja świeżej wody SystaExpresso II może być używany wyłącznie do regulacji 
ogrzewania ciepłej wody w stacji świeżej wody. Regulacja świeżej wody SystaExpresso II 
obowiązuje dla następujących stacji świeżej wody:

• Stacja świeżej wody zbiornika Aqua EXPRESSO II

• Naścienna stacja świeżej wody WFS-35 II

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania poprzez następujące osoby:

• Osoby z ograniczonymi czynnościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi

• Osoby z brakiem doświadczenia lub brakującą wiedzą

• Dzieci poniżej 16 roku życia

Osoby te muszą, dla ich bezpieczeństwa, być pod opieką odpowiedzialnych osób lub 
wcześniej poinstruowane, jak powinny użytkować urządzenie.

Dzieci muszą znajdować się pod opieką, aby nie miały możliwości bawienia się 
urządzeniem.

Innego rodzaju zastosowanie niż zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem nie jest 
dozwolone. Przy każdym innym zastosowaniu jak również przy zmianach w produkcie 
także w ramach montażu i instalowania, wygasają jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne.

Przy pracach na urządzeniu należy stosować się do wszystkich przynależnych 
dokumentów. Przy nie fachowym przeprowadzeniu prac na urządzeniu, producent nie 
przejmuje odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego rodzaju postępowania.

4.1.2 Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem

Za szkody poprzez zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem, producent lub dostawca 
nie ponosi odpowiedzialności.

4.2 Opis funkcjonowania

Regulacja świeżej wody SystaExpresso II reguluje ogrzewaniem wody pitnej i jest on 
składnikiem zbiornika świeżej wody Aqua EXPRESSO II względnie stacji świeżej wody  
WFS-35 II.
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FS Stacja świeżej wody P Wymiennik płytowy

PZ Pompa cyrkulacji PSP Pompa zbiornika

TWW Temperatura ciepłej wody SP Strona zbiornika

WW Punkt poboru ciepłej wody KW Przyłącze zimnej wody

S1 Sensor - wartości mierzone 
TSP: temperatura zbiornika 
VSP: przepływ po stronie 
zbiornika

S2 Sensor - wartości mierzone 
TKW1)

VKW2)

1) Kiedy pompa cyrkulacyjna pracuje TKW wskazuje temperaturę powrotu cyrkulacji. Kiedy 
pompa cyrkulacyjna nie pracuje TKW wskazuje temperaturę ciepłej wody.

2) Kiedy pompa cyrkulacyjna pracuje VKW wskazuje strumień przepływu cyrkulacji. Kiedy 
pompa cyrkulacyjna nie pracuje VKW wskazuje strumień przepływu zimnej wody.

Dla prawidłowej regulacji, regulator świeżej wody SystaExpresso II wymaga następujących 
wartości mierzonych:

• Temperatura ciepłej wody TWW

• Temperatura zimnej wody TKW

• Temperatura zbiornika TSP

• Strumień przepływu ciepłej wody VKW

• Strumień przepływu po stronie zbiornika VSP

Regulacja świeżej wody SystaExpresso II dba o stabilną temperaturę ciepłej wody w 
punktach poboru. Regulacja w tym celu oblicza wymaganą temperaturę zbiornika i steruje 
odpowiednio pompą zbiornika.

Regulacja steruje przepływem pompy zbiornika w zależności od następujących wartości:

• indywidualnej żądanej temperatury ciepłej wody

• temperatury zimnej wody

• aktualnego przepływu ciepłej wody

• mierzonej temperatury ciepłej wody

• temperatury zbiornika

Wymagana temperatura zbiornika to temperatura minimalna którą zbiornik musi mieć, 
aby przy poborze ciepłej wody, woda osiągała indywidualną żądaną temperaturę ciepłej 
wody.

Opis produktu

SystaExpresso IISystaExpresso II

SP
P

S1

S2

TWW

PSP

PZ

(TKW, VKW)

(TSP, VSP)WW

KW

FS

Schematyczny przegląd komponentów

Ogrzewanie wody pitnej

Wymagane wartości mierzone

Sterowanie pompą zbiornika

Wymagana temperatura zbiornika
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Regulacja świeżej wody oblicza wymaganą temperaturę zbiornika w zależności od 
następujących wartości:

• indywidualnej żądanej temperatury ciepłej wody

• temperatury ciepłej wody

• maksymalnego przepływu ciepłej wody

• przepływu wody po stronie zbiornika

Dodatkowa regulacja SystaExpresso II reguluje opcjonalnie podłączoną pompą 
cyrkulacyjną.

Regulacja świeżej wody załącza lub wyłącza pompę cyrkulacyjną w zależności od 
temperatury powrotu przewodu cyrkulacji i temperatury ciepłej wody. Dzięki cyrkulacji 
osiągamy, że ciepła woda jest dostępna w punktach poboru natychmiast lub najszybciej 
jak to jest możliwe.

Pompę cyrkulacyjną możemy załączyć również Tasterem, który podłączony jest do regulacji 
ogrzewania SystaComfort II. Jeżeli otworzymy punkt poboru krótkotrwale (poniżej 7 
sekund), to również możemy załączyć pompę cyrkulacyjną (Komfort pobór). Pompa 
cyrkulacyjna działa przez czas który możemy ustawić „Czas opóźnienia”.

Przy zimnym zbiorniku, regulacja świeżej wody SystaExpresso II dba o to, aby pompa 
cyrkulacyjna nie pracowała ciągle. Gdy temperatura zbiornika jest niższa niż temperatura 
wymagana cyrkulacji, to regulacja świeżej wody wyłącza pompę cyrkulacyjną. Regulacja 
świeżej wody aktywuje ponownie pompę cyrkulacyjną dopiero wtedy, gdy nastąpi 
otwarcie punktu poboru ciepłej wody. Kiedy jest podłączona regulacja ogrzewania 
SystaComfort II i temperatura ciepłej wody w górnym obszarze zbiornika  (czujnik 
temperatury TWO) jest przekazywana do regulacji świeżej wody, to pompa cyrkulacyjna 
jest włączana również wtedy gdy temperatura na czujniku TWO jest większa niż wartość 
wymagana dla cyrkulacji.

Pompa cyrkulacyjna pozostaje wyłączona przynajmniej na czas nie krótszy niż nastawiony 
„Czas blokady“.

Za pomocą programu czasowego ogrzewania ciepłej wody, możemy określić kiedy ciepła 
woda i z jaką temperaturą ma byś do dyspozycji.

Z pomocą programu czasowego cyrkulacji decydujemy kiedy może pracować pompa 
cyrkulacji.

Regulacja świeżej wody SystaExpresso II może być podłączona z regulacją ogrzewania 
SystaComfort II Paradigma. W takim przypadku na regulacji ogrzewania można nastawić 
ogrzewanie ciepłej wody oraz cyrkulacji.

Kiedy regulacja ogrzewania połączona jest z regulacją świeżej wody, regulacje wymieniają 
następujące wartości:

• Regulacja świeżej wody od regulacji ogrzewania

 - wartość wymaganą temperatury zbiornika (Wartość wymagana zbiornik)

 - zakłócenia pracy

• Regulacja ogrzewania od regulacji świeżej wody

 - indywidualną żądaną temperaturę ciepłej wody

 - cyrkulacja zezwolona czy wyłączona

 - temperatura ciepłej wody w górnym obszarze zbiornika (czujnik TWO)

Jeśli nie jest podłączony regulator ogrzewania, należy ręcznie na kotle ustawić wartość 
wymaganą temperatury zbiornika.

Kiedy pobieramy dużo ciepłej wody, regulacja „świeżej wody” podwyższa wartość 
wymaganą temperatury zbiornika. Wartość wymagana przekazywana jest regulacji 
ogrzewania. Ta steruje kotłem i zbiornik jest ogrzewany do odpowiedniej wartości.

Kiedy pobieramy mniej ciepłej wody, ragulacja świeżej wody zmniejsza wartość wymaganą  
temperatury zbiornika.

Przy poborze ciepłej wody, regulacja „świeżej wody” aktywuje na krótki czas pompę 
cyrkulacyjną. Gorąca woda odprowadzana jest ze stacji „świeżej wody” i schładzany jest 
wymiennik ciepła. Zapobiega to odkładaniu się kamienia w wymienniku.

Cyrkulacja przy zimnym zbiorniku

Cyrkulacja

Program czasowy

Regulacja ogrzewania

Ogrzewanie zbiornika zależnie od 
zapotrzebowania

Ochrona przed zakamienianiem
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5 Montaż i podłączenie elektryczne

5.1 Montaż
Regulacja jest zmontowana fabrycznie

5.2 Podłączenie elektryczne
Instalację elektryczną przeprowadzamy razem ze zbiornikiem świeżej wody Aqua 
EXPRESSO II względnie stacją świeżej wody WFS-35 II.

Informacje dla instalacji elektrycznej zawarte są w przynależnych instrukcjach instalowania 
i uruchomienia.

Poprzez linie BUS możemy połączyć regulację świeżej wody SystaExpresso II z regulacją 
ogrzewania SystaComfort II Paradigma. Jak połączyć oba regulatory ze sobą znajdziemy 
w instrukcji Instalacji i uruchomienia zbiornika świeżej wody Aqua EXPRESSO II względnie 
stacji świeżej wody WFS-35 II.

Opcjonalnie można podłączyć pompę cyrkulacyjną. Jak podłączyć pompę cyrkulacyjną 
znajdziemy w instrukcji Instalacji i uruchomienia zbiornika świeżej wody Aqua EXPRESSO II 
względnie stacji świeżej wody WFS-35 II.

Kiedy pompa cyrkulacji jest połączona z własną regulacją, należy dezaktywować tą 
regulację lub zabudować pompę bez własnej regulacji.

5.3 Przegląd podłączeń regulacji świeżej wody

Podłączenie regulacji ogrzewania

Podłączenie elektryczne

Podłączenie pompy cyrkulacyjnej

Pompa cyrkulacji z własną regulacją

PSPZ
NNNN L

T
A51,3

230V~ 50Hz09-7572 SystaExpresso II V
BUSRES TWW PWM S1 S2

Zaciski regulacji świeżej wody

Res brak użycia PE przewód ochronny

TWW zamontowany fabrycznie 
czujnik temperatury TWW

V brak użycia

PWM sygnał sterujący wysoko 
wydajnej pompy

PZ pompa cyrkulacyjna

S1 zamontowany fabrycznie 
Sensor S1

PS zamontowany fabrycznie 
pompa zbiornika

S2 zamontowany fabrycznie 
Sensor S2

230V~`-
-50Hz

zasilanie

BUS
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6 Przegląd obsługi i elementy ekranu

6.1 Przegląd

SystaExpresso II

50 °C 77 °C

4

3

2

1

Przegląd wyświetlacza dotykowego (Touchscreen)

1 Pasek stanu 3 Pasek narzędzi

2 Wskazanie / obszar menu 4 Pokrywa zacisków

Wyświetlacz regulacji świeżej wody jest wyświetlaczem dotykowym (Touchscreen).

Wyświetlacz jest podzielony na różne zakresy

• Pasek stanu (1) - nazwa regulacji, przycisk-Dom, wskaźnik stanu

• Wskazanie / obszar menu (2) - przegląd, menu i punkty menu

• Pasek narzędzi (3) - przyciski do nawigacji w menu i przyciski zmiany nastaw i 
wartości.
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6.2 Wskazania wyświetlacza

Wskazanie standardowe „Praca regulacji”

We wskazaniu standardowym wyświetlane są następujące symbole:

• Pasek stanu

 - Nazwa regulacji

 -  - przycisk powrotu do ekranu standardowego

 -  - zielony symbol (stan pracy) - regulator pracuje bez zakłóceń

• Wskazanie / zakres menu

 -  - karta SD jest włożona

 -  - komunikacja z regulacją ogrzewania jest aktywna

 - żądana temperatura ciepłej wody (OC)

 - temperatura zbiornika (OC) - mierzona czujnikiem TWO, wskazywana jest tylko 
wtedy, kiedy regulacja świeżej wody połączona jest z regulacją ogrzewania.

 - uwarstwienie zbiornika (kolorowe)

 -  (animacja) - pompa zbiornika pracuje lub stoi

 -  (animacja) - pompa cyrkulacyjna występuje, wskazywana jest tylko wtedy 
gdy pompa cyrkulacyjna jest wykrywana automatycznie

 - aktualny tryb pracy - Ręczny, Test, Wył. Ciągle Normal, Ciągle Komfort,  
nie Auto

• Pasek narzędzi

 - przycisk szybkiego wybierania

 -  - przycisk startu uruchomienia

 -  - przycisk menu

Wyświetlanie w przypadku zakłócenia

Przy każdym zakłóceniu pracy zastanie wyświetlony komunikat o zakłóceniu i kod 
zakłócenia. Za pomocą przycisku szybkiego wybierania  możemy przejść bezpośrednio 
do menu Zakłócenia. Zostanie wyświetlony opis kodu zakłócenia.

W pasku stanu, symbol stanu pracy zmieni się z zielonego na czerwony. Kiedy naciśniemy 
czerwony symbol przejdziemy bezpośrednio do menu Zakłócenia.

Wyświetlanie w przypadku meldunku

W pasku stanu, symbol pracy zmienił się z zielonego na żółty. Kiedy naciśniemy żółty 
symbol przejdziemy bezpośrednio do menu Meldunki 

SystaExpresso II

50 °C 77 °C

Zakłócenie

Zakłócenie 06

SystaExpresso II

przykład
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Meldunek przeglądu

Meldunek przeglądu wyświetla się tylko wtedy, kiedy język ustawiony jest na „Deutsch” 
i regulacja świeżej wody nie jest połączona linią BUS z regulacją ogrzewania. Kiedy 
regulacja świeżej wody jest połączona z regulacją ogrzewania, meldunek przeglądu 
wyświetla się na zdalnym sterowaniu obsługującym regulacje ogrzewania. 

Instalator ustawia, kiedy powinien nastąpić najbliższy przegląd dla zbiornika Kombi. W 
pasku stany wyświetla się przegląd Expresso.

Podczas obsługi meldunek przeglądu nie wyświetla się. Meldunek wyświetli się ponownie, 
gdy wyświetlacz nie będzie dotykany przez 3 minuty.

Menu główne

Możemy wybrać następujące pod-menu:

• Wartości mierzone - wskazanie mierzonych temperatur i mierzonego strumienia 
przepływu

• Ilość ciepła - wskazanie ilości ciepła z ostatnich 2 tygodni i całkowitą ilość ciepła

• Nastawa - nastawa specyficznych wartości

• Dane systemu - nastawa specyficznych wartości systemu. 
Nastawy te przeprowadza instalator lub serwisant.

• Kontrola - wskazania zakłóceń i meldunków, wskazania stanu regulatora, wykonanie 
procedury uruchomienia

6.3 Obsługa regulacji
Obsługa regulacji polega na dotykaniu ekranu palcami (Touchscreen).

6.3.1 Przegląd i znaczenie przycisków i symboli

Powrót do ekranu  
standardowego

Przycisk szybkiego wyboru: 
wyświetlanie wartości

Przywołanie głównego menu Przycisk szybkiego wyboru: 
wyświetlanie ilości ciepła

Skasowanie wartości Wybór języka

Przedstawienie diagramu Przywołanie wskazania zakłócenia

Karta SD włożona Przeprowadzenie uruchomienia

Karta SD nie czytelna Stan Pracy

Wybór pod-menu Komunikacja z regulacją 
ogrzewania aktywna

Powrót z pod-menu do 
wcześniejszego menu Kartkowanie w górę

Zmiana wartości Kartkowanie w dół

Zatwierdzenie zmienionej 
wartości Podwyższenie wartości

Przerwanie czynności Zmniejszenie wartości

Wartung Expresso

50 °C 77 °C

przykład

Menu
Wartości mierzone

Odczyt ilości

Nastawa

Dane systemu

Kontrola
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6.3.2 Poruszanie się po menu

Przejście ze wskazania standardowego do głównego menu przyciskiem 

W głównym menu kartkujemy przyciskiem  lub 

• alternatywnie możemy potrzebne menu dotknąć palcem.

Wybór pod-menu przyciskiem 

• alternatywnie możemy dotknąć dwukrotnie potrzebne menu palcem.

Do danego punktu menu kartkujemy przyciskiem  lub 

Wartość lub wybór aktywujemy przyciskiem 

• alternatywnie możemy wartość lub wybór nacisnąć palcem

Wartości zmieniamy przyciskiem  lub  względnie nastawy wybieramy  
przyciskiem  lub 

• alternatywnie nastawy możemy wybrać poprzez dotknięcie palcem. Wartości 
możemy zmieniać tylko przyciskiem  lub 

• kiedy palcem trzymamy  lub  to wartości zmieniają się szybko w górę lub dół.

Wartości lub nastawy przyjmujemy przyciskiem 

Wartości lub nastawy nie przyjmujemy (anulujemy proces) przyciskiem 

Powrót do menu głównego przyciskiem 

Powrót do wskazania standardowego przyciskiem 

Nastawiane wartości są wyświetlane na czerwono.

6.4 Struktura Menu
Struktura menu znajduje się w rozdziale „Struktura menu i wskazanie standardowe”

Menu główne

Wskazanie standardowe

Pod-menu

Zmiana wartości

Pod-menu

Menu główne

Wskazówka
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7 Uruchomienie
Uruchomienie przeprowadzamy w następujących przypadkach:

• po montażu urządzenia (pierwsze uruchomienie)

• po pracach na urządzeniu takich jak przegląd techniczny

• po wymianie elementów stacji świeżej wody

• po zainstalowaniu nowej wersji oprogramowania

7.1 Napełnienie i całkowite odpowietrzenie systemu

W celu usunięcia resztek powietrza w przewodach oraz w systemie, należy całkowicie 
napełnić układ wodą i odpowietrzyć.

Muszą być spełnione następujące warunki:

• Zbiornik świeżej wody Aqua EXPRESSO II względnie stacja świeżej wody WFS II jest 
napełniona i odpowietrzona (ręcznie). 
Informacje z tym związane znajdują się w instrukcji montażu i uruchomienia.

• przewody wody pitnej są napełnione wodą i odpowietrzone (ręcznie)

• przewody cyrkulacji są napełnione wodą i odpowietrzone (ręcznie)

• w stacji świeżej wody są otwarte wszystkie zawory odcinające.

W celu całkowitego napełnienia systemu wodą i odpowietrzenia należy wykonać 
następujące czynności:

Napełnienie i całkowite odpowietrzenie strony zbiornika

1. Nastawić tryb pracy Test: 
Menu główne > Kontrola > Tryb roboczy

2. Kartkujemy do punktu menu Pompa zbiornika

3. Nastawiamy Pompa zbiornika na 100% 
Pompa startuje. 
Zostawiamy pracującą pompę na około minutę. Ustawić Pompa zbiornika z 
powrotem na 0%. Pompa zatrzymuje się.

4. Nastawić tryb pracy Auto 
Menu główne > Kontrola > Tryb roboczy 
Kiedy podłączona jest pompa cyrkulacyjna należy zostawić tryb roboczy na Test aby 
odpowietrzyć przewody cyrkulacji.

Napełnienie i całkowite odpowietrzenie przewodów cyrkulacji

Gdy podłączona jest pompa cyrkulacyjna, to instalacja cyrkulacyjna musi mieć możliwość 
przepływu. Zwróć uwagę na to, aby wszystkie zawory odcinające i inne odcięcia były 
otwarte.

1. Nastawić tryb pracy Test: 
Menu główne > Kontrola > Tryb roboczy

2. Kartkujemy do punktu menu Pompa cyrkulacji

3. Nastawiamy Pompa cyrkulacji na Wł. 
Pompa startuje. 
Zostawiamy pracującą pompę na około minutę.

4. Otworzyć punkt poboru ciepłej wody. 
Zostawiamy wypływ wody do czasu aż nie pojawia się powietrze.

5. Nastawiamy Pompa cyrkulacji na Wył.

6. Nastawić tryb pracy Auto 
Menu główne > Kontrola > Tryb roboczy

Warunek
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Napełnienie i całkowite odpowietrzenie wody pitnej

1. Otwieramy punkt poboru ciepłej wody. 
Zostawiamy wypływ wody do czasu aż nie pojawia się powietrze.

→   System jest całkowicie napełniony i odpowietrzony. Możemy przeprowadzić 
uruchomienie.

7.2 Start uruchomienia

Kiedy w menu wybierzemy Uruchomienie, regulacja wystartuje uruchomienie i 
automatycznie sprawdzi różne funkcje. Musimy potwierdzić kontrole funkcjonowania i 
podać wartości dla cyrkulacji i maksymalnej temperatury zbiornika.

Muszą być spełnione następujące warunki:

• system i zbiornik jest napełniony i całkowicie odpowietrzony

• nastawiony tryb roboczy Auto

• wszystkie punkty poboru są zamknięte

• wszystkie zawory odcinające w stacji świeżej wody są otwarte

• wszystkie urządzenia odcinające (kiedy występują, także na przewodach cyrkulacji) są 
otwarte

Aby uruchomić system do pracy, należy wykonać następujące czynności:

1. Wybrać menu Uruchomienie 
Dotknąć we wskazaniu standardowym symbol  lub wybrać z menu 
Menu główne > Kontrola > Uruchomienie

2. Nastawić kod dostępu 12 
Wskazywane są wartości mierzone. 
Sprawdzamy wartości mierzone. Kiedy wyświetlane wartości są nieprawidłowe należy 
przerwać uruchomienie. Należy sprawdzić instalacje hydrauliczną, podłączone czujniki 
i instalacje elektryczną.

3. następnie przycisk 

4. Wskazanie Uruchomienie teraz przeprowadzić? potwierdzamy przyciskiem  
lub anulujemy przyciskiem  
Automatyczny przebieg standardowego uruchomienia, patrz tabela poniżej.

Następujące punkty menu są wyświetlane krok po kroku:

Test: 
Wszystkie punkty 
poboru wody 
zamknięte?

Automatycznie

Regulacja sprawdza czy wszystkie punkty poboru wody są 
zamknięte.

Jeśli jest otwarty punkt poboru ciepłej wody, pojawia się 
meldunek Uruchomienie nie jest możliwe, zamknąć 
wszystkie punkty poboru!

1. Zamknąć wszystkie punktu poboru wody

2. Potwierdzić meldunek

3. Potwierdzić ponownie Uruchomienie teraz 
przeprowadzić?

Warunek

Uruchomienie standardowe
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Test: 
Strumień przepł. 
woda grzew. 
mierzyć

Automatycznie

Regulacja sprawdza strumień przepływu po stronie zbiornika. 
Pompa zbiornika pracuje.

Kiedy regulacja nie może zmierzyć strumienia przepływu, 
zostaje wyświetlone zakłócenie 06 i standardowe uruchomienie 
jest zatrzymywane, patrz rozdział „Zakłócenia”.

Kiedy strumień przepływu jest < 15 l/min, pojawia się meldunek 
Strumień przepływu wody grzewczej zbyt mały. 
Procedura uruchomienia zostaje przerwana. Wyświetlone 
zostaje zakłócenie 6. 
Usunąć zakłócenie 6. Sprawdzić co następuje:

1. Otworzyć wszystkie zawory odcinające

2. Nastawić 3 bieg pompy zbiornika

 ► Ponownie wykonać uruchomienie

Test: Cyrkulacja 
istnieje?

Automatycznie

Regulacja wskazuje zmierzony strumień przepływu i sprawdza 
strumień przepływu cyrkulacji

Cyrkulacja 
rozpoznana

Potwierdzić

Regulacja rozpoznała cyrkulację

Kiedy strumień przepływu zimnej wody wacha się około 
± 1l/min, wskazywany jest meldunek Test: Cyrkulacja 
niemożliwa, wszystkie punktu poboru wody zamknąć, 
sprawdzić obieg cyrkulacji.

1. Sprawdzić co następuje:

 - zawór zwrotny na przewodzie cyrkulacji uszkodzony

 - ciągle występuje powietrze w przewodzie cyrkulacji

 - uszkodzona pompa cyrkulacyjna

 - przepływ po stronie cyrkulacji musi być > 2 l/min.

2. Potwierdzić meldunek 
Regulacja przepuszcza procedurę standardowego 
uruchomienia dalej. Cyrkulacja ustalona jest jako „nie 
rozpoznana“ (patrz następny wpis).

Cyrkulacja nie 
rozpoznana

Potwierdzić

Regulacja nie rozpoznała cyrkulacji

Albo pompa cyrkulacji nie jest podłączona lub strumień 
przepływu cyrkulacji jest < 2 l/min

Kiedy nie jest podłączona pompa cyrkulacji:

 ► Potwierdzić meldunek

Kiedy pompa cyrkulacji jest podłączona:

1. potwierdzić meldunek

2. Sprawdzić hydrauliczne i elektryczne podłączenie pompy 
cyrkulacyjnej. 
Zamknąć i ponownie wykonać standardowe uruchomienie

3. ewentualnie po procedurze uruchomienia cyrkulacji, 
nastawić ręcznie 
Ustawienie pod Menu główne > Dane systemu > 
Cyrkulacja występuje nastawić na Tak 
Wskazówka: Gdy nastawiamy wartość ręcznie, ilość ciepła 
dla cyrkulacji nie jest uchwycona. 
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Różnica przełącz. 
Cyrkulacja

Nastawa

Warunek: regulacja automatycznie rozpoznała cyrkulację lub 
ustawiono cyrkulację ręcznie.

Możemy nastawić kiedy pompa cyrkulacyjna ma się włączać i 
wyłączać.

Przykład: zobacz „Przykład” w rozdziale „Dane systemu 
nastawy”.

Czas opóźnienia 
Cyrkulacja

Nastawa

Warunek: regulacja automatycznie rozpoznała cyrkulację lub 
ustawiono cyrkulację ręcznie.

Możemy nastawić jak długo pompa cyrkulacyjna ma pracować 
od momentu włączenia.

Funkcja jest wyłączona przy aktywnej  „Funkcji Taster” oraz 
przy „Pobór Komfort”.

Czas blokady 
Cyrkulacja

Nastawa

Warunek: regulacja automatycznie rozpoznała cyrkulację lub 
ustawiono cyrkulację ręcznie.

Możemy nastawić jak długo pompa cyrkulacyjna ma  
nie pracować po okresie pracy.

Maksymalna 
wartość 
wymagana 
temperatury 
zbiornika

Nastawa

Ta nastawa ma znaczenie tylko w przypadku podłączenia z 
regulacją ogrzewania.

Wartość maksymalna wymaganej temperatury zbiornika 
ogranicza obliczoną wartość wymaganą zbiornika. Gdy 
obliczona wartość wymagana zbiornika jest wyższa niż 
maksymalna wartość wymagana zbiornika, to do regulacji 
ogrzewania przesyłana jest jedynie maksymalna wymagana 
wartość zbiornika.

Aktywacja alarmu 
akustycznego

Gdy zezwolono (Tak), przy zakłóceniu regulacja daje sygnał 
akustyczny.

Następny 
przegląd

Nastawa

Meldunek przeglądu wyświetla się tylko wtedy, kiedy język 
ustawiony jest na „Deutsch” i regulacja świeżej wody nie jest 
połączona linią BUS z regulacją ogrzewania. Kiedy regulacja 
świeżej wody jest połączona z regulacją ogrzewania, meldunek 
przeglądu wyświetla się na zdalnym sterowaniu obsługującym 
regulacje ogrzewania.

Meldunek przeglądu ukazuje się na wyświetlaczu. Regulacja 
ustawi automatycznie przy uruchomieniu datę dla najbliższego 
meldunku przeglądu za rok.

Można ustawić, kiedy najbliższy meldunek przeglądu powinien 
się wyświetlić.

Uruchomienie 
przeprowadzone z 
powodzeniem

Uruchomienie jest zakończone. Wyświetlane jest wskazanie 
standardowe.

System jest gotowy do pracy
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7.3 Przekazanie urządzenia użytkownikowi

Przy przekazywaniu urządzenia użytkownikowi uwzględnić co następuje:

1. Poinstruować użytkownika odnośnie funkcjonowania urządzenia.

2. Przekazać użytkownikowi, do przechowania, wszystkie wymagane dokumenty.

3. Poinstruować użytkownika na podstawie instrukcji obsługi i udzielić odpowiedzi na 
jego pytania.

4. Uświadomić użytkownikowi możliwe występujące zagrożenia.

5. Uświadomić użytkownikowi konieczność przeprowadzania obsługi serwisowej.
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Informacje

8 Praca i nastawy

OSTRZEŻENIE

Poparzenia gorącą wodą

Woda w punktach poboru może być bardzo gorąca

 ► Ostrożnie obchodzić się z gorącą wodą w punktach poboru

Po prawidłowym uruchomieniu regulacja świeżej wody pracuje automatycznie.

Możemy przeglądać następujące informacje:

• mierzone temperatury i strumienie przepływu

• ilość ciepła dla ciepłej wody

• ilość ciepła dla cyrkulacji

• ilość ciepła w ciągu ostatnich 2 tygodni (grafika)

• stan regulacji

• wersja regulacji i Software

Możemy przeprowadzić następujące nastawy w celu dopasowania systemu do 
indywidualnych potrzeb.

• temperatura ciepłej wody

• program czasowy ciepłej wody

• program czasowy cyrkulacji

• tryb roboczy

8.1 Odczyt informacji

8.1.1 Odczyt wartości mierzonych

Możemy odczytać wartości podłączonych czujników.

Przy uszkodzonym lub niepodłączonym czujniku wartość mierzona zostanie wyświetlona 
jako „---”.

Menu główne > Wartości mierzone

Możemy wyświetlić następujące wartości:

Temp. zbiornika Temperatura wejściowa do stacji świeżej wody

Wskazywana temperatura może być niższa niż faktyczna 
temperatura w zbiorniku.

Temp. zbiornika mierzona jest sensorem S1.

Ciepła woda Temperatura na wyjściu ze stacji świeżej wody.

Aktualna temperatura ciepłej wody. Temperatura mierzona jest 
czujnikiem TWW.

Zimna woda Aktualna temperatura zimnej wody i temperatury powrotu 
cyrkulacji.

Temperatura mierzona jest sensorem S2

Strumień przepł. 
woda pitna

Aktualny strumień przepływu zimnej wody i cyrkulacji

Wartość mierzona jest sensorem S2

Nastawy

Ścieżka w menu

Wartości
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Strumień przepł. 
woda grzewcza

Strumień przepływu w stacji świeżej wody.

Pompa zbiornika tłoczy poprzez stację świeżej wody określoną 
ilość wody o określonym czasie. Wartość mierzona jest 
sensorem S1.

Max. strum. przepł. 
woda pitna

Maksymalny strumień przepływu zimnej wody w ciągu 24 
godzin.

Regulacja używa wartości do obliczenia wymaganej wartości 
zbiornika. Wartość mierzona jest sensorem S2.

Wskazówka: Regulacja wskazuje zawsze przynajmniej 10 l/min. 
Niższe wartości nie mogą być wskazywane. Wyższe wartości 
będą wskazywane. Do obliczeń regulacja stosuje Wartość 
wymagana temepratury zbiornika.

Wartość 
wymagana temp. 
zbiornika

Minimalna wymagana temperatura zbiornika aby osiągnąć 
nastawioną temperaturę poboru ciepłej wody.

Wymagana wartość zadana jest obliczana przez regulację 
świeżej wody automatycznie.

Wskazówka: kiedy podłączona jest regulacja ogrzewania, 
regulacja świeżej wody przekazuje wartość do regulacji 
ogrzewania. Kiedy regulacja ogrzewania nie jest podłączona, 
należy Wartość wymagana temp. zbiornika ustawić na 
regulacji kotła grzewczego.

Sensor S1 znajduje się w orurowaniu między zbiornikiem i stacją świeżej wody (zasilanie 
strona pierwotna). Sensor S2 znajduje się w orurowaniu między przyłączem wody zimnej 
a stacją świeżej wody. Czujnik TWW znajduje się na przyłączy ciepłej wody stacji świeżej 
wody.

Możemy przypisać przycisk skróconego wybierania do menu Wartości mierzone. 
Ustawienie klawisza skróconego wybierania znajduje się w  
Menu główne > Nastawa > Funkcja przycisku wyboru skróconego.

8.1.2 Odczyt wartości mierzonych podczas uruchomienia.

Możemy odczytać tutaj wartości, zmierzone przez regulację podczas uruchomienia.

Menu główne > Kontrola > Uruchomienie DD:MM:RRRR

Możemy wyświetlić następujące wartości:

Uruchomienie 
DD:MM:RRRR

Data przeprowadzenia uruchomienia.

Jeśli uruchomienie zostanie przeprowadzone ponownie, ta 
wartość nie zostanie zmieniona.

Strumień przepł. 
woda grzewcza

Strumień przepływu przez stację świeżej wody przy 
uruchomieniu.

Pompa zbiornika dostarcza określoną ilość wody w danym 
czasie przez stację świeżej wody. Wartość mierzona jest na 
Sensorze S1 .

Strumień przepł. 
Cyrkulacja

Strumień przepływu cyrkulacji przy uruchomieniu.

Cyrkulacja 
rozpoznanie

Stwierdzenie, czy pompa cyrkulacyjna została rozpoznana przy 
uruchomieniu

• Nie - cyrkulacja nie została wykryta

• Ręcznie - cyrkulacja została ustawiona ręcznie

• Automatycznie - cyrkulacja została wykryta automatycznie

Ścieżka w menu

Wartości

Pozycje czujników i Sensorów

Przypisanie przycisku skróconego 
wybierania
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8.1.3 Odczyt ilości ciepła

Możemy odczytać ilość energii, do ogrzewania ciepłej wody i potrzebnej do pracy 
cyrkulacji.

Menu główne > Odczyt ilości

Możemy wyświetlić następujące wartości:

Ilość ciepła c.w.u. Wskazuje ile energii zużyto do podgrzania ciepłej wody.

Podawana jest ilość energii od czasu uruchomienia względnie 
od czasu kiedy wartość została wyzerowana. Podstawą 
do ustalenia ilości ciepła jest temperatura wody zimnej, 
temperatura wody ciepłej i strumień przepływu zimnej wody.

Ilość ciepła 
cyrkulacja

Warunek rejestracji: Regulacja wykryła pompę cyrkulacyjną 
automatycznie podczas uruchomienia.

Wskazuje ile energii zużyto do pracy cyrkulacji.

Podawana jest ilość energii od czasu uruchomienia względnie 
od czasu kiedy wartość została wyzerowana. Podstawą 
do ustalenia ilości ciepła jest temperatura wody zimnej, 
temperatura wody ciepłej i strumień przepływu zimnej wody.

Zeruje wartość Ilość ciepła c.w.u. i Ilość ciepła 
cyrkulacja.

Przedstawienie ilości ciepła w formie wykresu.

Zostaną wskazane ilości ciepłą zmierzone w ostatnich 2 
tygodniach.

żółty: ilość ciepła ciepła woda 
czerwony: ilość ciepła cyrkulacja

Możemy przypisać przycisk skróconego wybierania do menu Ilość ciepła. Ustawienie 
klawisza skróconego wybierania znajduje się w  
Menu główne > Nastawa > Funkcja przycisk wyboru skróconego.

8.1.4 Odczyt stanu regulacji

Możemy odczytać aktualny stan regulacji świeżej wody.

Menu główne > Kontrola > Stan regulatora

Możemy wyświetlić następujące wartości:

Oczekiwanie na 
pobór wody

Brak działania

Pompa zbiornika i pompa cyrkulacji w tym momencie nie 
pracują. Nie ma poboru ciepłej wody.

Pobór wody Punkt poboru ciepłej wody jest otwarty i ciepła woda jest 
pobierana.

Cyrkulacja Pracuje pompa cyrkulacyjna.

Czas opóźnienia 
cyrkulacja

Pompa cyrkulacyjna pracuje z nastawionym „czasem 
opóźnienia”.

Czas blokady 
cyrkulacja

Pompa cyrkulacyjna nie może zostać włączona do momentu 
upłynięcia „czasu blokady”

Uruchomienie Przebiega uruchomienie.

Ręcznie Jest ustawiony jeden z trybów pracy:

• Wył.

• Test

• Ręczny

Ścieżka w menu

Wartości

Praca i nastawy

Ścieżka w menu

Stan regulatora

Przypisanie przycisku skróconego 
wybierania
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8.1.5 Odczyt stanu pomp

Możemy odczytać aktualny stan pompy zbiornika lub pompy cyrkulacyjnej.

Menu główne > Kontrola > Pompa zbiornika

Menu główne > Kontrola > Pompa cyrkulacyjna

Możemy wyświetlić następujące wartości:

Pompa zbiornika Ilość obrotów pompy zbiornika w %

• 0% - pompa zbiornika nie pracuje

• 100% - pompa zbiornika pracuje z maksymalną 
prędkością

Pompa cyrkulacji Warunek: pompa została rozpoznana automatycznie podczas 
uruchomiania lub ustawiona ręcznie.

• Wł. - pompa cyrkulacyjna włączona

• Wył. - pompa cyrkulacyjna wyłączona

W trybie pracy Ręczny i Test możemy nastawić ręcznie obroty pompy zbiornika oraz 
ręcznie załączyć i wyłączyć pompę cyrkulacyjną.

8.1.6 Odczyt wersji

Możemy odczytać stany wersji. Przy pytaniach serwisowych zawsze należy podać numer 
wersji.

Menu główne > Kontrola > Wersja

Pokazywane są następujące wpisy:

• Software – Numer wersji i data (MM/RR) software

• Hardware – Numer wersji hardware

• Basis-System – Numer wersji system bazowego

• SerienNr. – Numer seryjny regulacji

8.2 Nastawa trybu pracy

W codziennej pracy mamy nastawiony tryb pracy Automatyka. Aby nastawić inny tryb 
pracy, należy wykonać następujące czynności:

Menu, Menu główne > Nastawa > Tryb pracy Ciepła woda, ukazuje się tylko wtedy, 
gdy regulacja świeżej wody nie jest połączona z regulacją ogrzewania.

Kiedy regulacja świeżej wody jest połączona z regulacją ogrzewania, ustawić Tryb pracy 
na regulacji ogrzewania.

Menu główne > Nastawa > Tryb pracy Ciepła woda

Ścieżka w menu

Stan pomp

Ścieżka w menu

Wersja

Wskazówka

Warunek

Ścieżka w menu
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Możemy nastawić jak poniżej:

Auto Program czasowy ciepłej wody i program czasowy cyrkulacji są 
aktywne.

Układ pracuje automatycznie zgodnie z nastawami, które 
przeprowadzone są w programie czasowym ciepłej wody, 
w Dane systemu i ewentualnie w Program czasowy 
cyrkulacji.

Zastosowanie: Ten tryb pracy wybieramy do normalnej 
codziennej pracy.

Wskazówka: Gdy mamy podłączoną regulację ogrzewania, to 
tryb pracy ustawiamy na regulacji ogrzewania.

Ciągle Normal Program czasowy ciepłej wody nie jest aktywny. Program 
czasowy cyrkulacji jest aktywny.

Regulacja wykorzystuje tą wartość wymaganą ciepłej wody, 
nastawioną w punkcie menu Ciepła woda Normal.

We wskazaniu standardowym, na dole po lewej, pokazywany 
jest tryb pracy Normal.

Ścieżka menu: Menu główne > Nastawa > Ciepła woda 
Normal

Zastosowanie: Ten tryb pracy wybieramy wtedy, gdy w każdym 
czasie chcemy pobrać wodę o nastawionej temperaturze 
Ciepła woda Normal.

Ciągle Komfort Program czasowy ciepłej wody nie jest aktywny. Program 
czasowy cyrkulacji jest aktywny.

Regulacja wykorzystuje tą wartość wymaganą ciepłej wody, 
nastawioną w punkcie menu Ciepła woda Komfort.

We wskazaniu standardowym, na dole po lewej, pokazywany 
jest tryb pracy Komfort.

Ścieżka menu: Menu główne > Nastawa > Ciepła woda 
Komfort

Zastosowanie: Ten tryb pracy wybieramy wtedy, gdy w każdym 
czasie chcemy pobrać wodę o nastawionej temperaturze 
Ciepła woda Komfort.

OFF Pompa zbiornika i pompa cyrkulacyjna są wyłączone. W 
punkcie poboru ciepłej wody nie możemy pobierać ciepłej 
wody. Cyrkulacja jest wyłączona.

We wskazaniu standardowym, na dole po lewej, pokazywany 
jest tryb pracy OFF.

Zastosowanie: Ten tryb pracy wybieramy wtedy, gdy poprzez 
dłuższy czas przebywamy poza domem, przy pracach serwiso-
wych i przy chwilowym wyłączeniu układu z pracy.

Tryby pracy Test i Ręczny możemy nastawić w menu Kontrola. Menu, Menu główne 
> Kontrola > Tryb pracy Regulacja ukazuje się również, gdy regulacja świeżej wody 
połączona jest z regulacją ogrzewania.

Należy zwrócić uwagę iż w trybie pracy Test i Ręczny w punkcie poboru może wystąpić 
bardzo gorąca woda, co niesie za sobą ryzyko poparzenia.

OSTRZEŻENIE

Poparzenia gorącą wodą

Woda w punktach poboru może być bardzo gorąca

 ► Ostrożnie obchodzić się z gorącą wodą w punktach poboru

Tryb pracy ciepła woda
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Menu główne > Nastawa > Tryb pracy regulacja

Możemy nastawić jak poniżej:

Auto Regulacja wykorzystuje tryb pracy nastawiony w menu  
Nastawa > Tryb pracy Ciepła woda.

Test Ogrzewanie ciepłej wody przebiega w trybie testowym.

We wskazaniu standardowym, na dole po lewej, pokazywany 
jest tryb pracy Test.

W trybie pracy Test możemy nastawić co następuje:

• Ręczne za- i wyłączenie pompy cyrkulacyjnej

• Nastawienie obrotów pompy zbiornika

Zastosowanie: Ten tryb pracy wykorzystuje instalator, aby 
przeprowadzić test funkcjonowania pompy zbiornika i pompy 
cyrkulacyjnej.

Wskazówka: Gdy w przeciągu 30 min. nie dotykamy wyświe-
tlacza, regulacja świeżej wody powraca ponownie do trybu 
pracy Automatyka.

Ręczny Ogrzewanie ciepłej wody przebiega w trybie wymuszonym.

We wskazaniu standardowym, na dole po lewej, pokazywany 
jest tryb pracy Ręczny.

W trybie pracy Ręczny możemy nastawić co następuje:

• Ręczne za- i wyłączenie pompy cyrkulacyjnej

• Nastawienie obrotów pompy zbiornika (dowolne)

Zastosowanie: Ten tryb pracy wykorzystuje użytkownik, gdy 
występuje zakłócenie:

1. Nastawić tryb pracy Ręczny

2. Dowolnie nastawić obroty pompy zbiornika: 
Menu główne > Kontrola > Pompa zbiornika

3. Według potrzeby za- lub wyłączyć pompę cyrkulacyjną: 
Menu główne > Kontrola > Pompa cyrkulacyjna 
Gdy pompa cyrkulacyjna zostanie tutaj załączona, 
to pracuje ona tak długo aż zostanie również tutaj 
wyłączona.

4. Poinformować instalatora

Wskazówka: w przypadku wystąpienia usterki, w trybie pracy 
Ręczny można w dalszym ciągu korzystać z ciepłej wody. 
Należy jednak ostrożnie sprawdzać temperaturę ciepłej wody 
w punkcie poboru. Kiedy temperatura zbiornika jest bardzo 
wysoka (ok. 90 OC) i obroty pompy ustawione na 100 %, 
woda w miejscu poboru jest bardzo gorąca ( 80 OC).

Ważne: Tryb pracy musimy ponownie przywrócić manualnie. 
Tryb pracy Ręcznie nie powraca automatycznie do trybu 
pracy Automatyka.

Ścieżka w menu

Tryb pracy regulacja
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8.3 Ogrzewanie ciepłej wody

8.3.1 Nastawa temperatur ciepłej wody

OSTRZEŻENIE

Poparzenia gorącą wodą

Woda w punktach poboru może być bardzo gorąca

 ► Ostrożnie obchodzić się z gorącą wodą w punktach poboru

Możemy nastawić temperaturę ciepłej wody, którą chcemy pobierać w punkcie poboru.

Ze względów higienicznych i ochrony przed legionellą zalecamy ustawienie zadanej 
wartości ciepłej wody co najmniej 50 ° C. 

Punkty menu Ciepła woda Normal i Ciepła woda Komfort ukazują się wtedy, gdy 
regulacja świeżej wody nie jest połączona z regulacją ogrzewania.

Gdy regulacja świeżej wody połączona jest z regulacją ogrzewania, to wartości te 
nastawiamy na regulacji ogrzewania.

Menu główne > Nastawa > Ciepła woda Normal

Menu główne > Nastawa > Ciepła woda Komfort

Możemy nastawić jak poniżej:

Ciepła woda 
Normal

Temperatura ciepłej wody w punkcie poboru.

Nastawa fabryczna: 50 OC 
Zakres wartości: 30 OC do 80 OC

Temperatura stosowana jest w trybie pracy:

• Ciągle Normal

• Automatyka (gdy w programie czasowym ciepłej wody 
nastawiony jest poziom „Normal“)

Ciepła woda 
Komfort

Temperatura ciepłej wody w punkcie poboru.

Nastawa fabryczna: 60 OC 
Zakres wartości: 30 OC do 80 OC

Nastawa przy podwyższonym zużyciu ciepłej wody (np. przy 
odwiedzinach, w weekend) w tym trybie pracy:

• Ciągle Komfort

• Automatyka (gdy w programie czasowym ciepłej wody 
nastawiony jest poziom „Komfort“)

Objaśnienie: Aby przy podwyższonym zużyciu ciepłej 
wody, utrzymać normalną ilość ciepłej wody w punkcie 
poboru, ciepła woda jest domieszana zimną wodą. Poprzez 
podwyższoną temperaturę możemy, pomimo domieszania, 
pobierać „normalną” temperaturę ciepłej wody.

8.3.2 Nastawa programu czasowego ciepłej wody

Programem czasowym ciepłej wody określamy indywidualny przedział czasowy, w którym 
przeprowadzane są różne poziomy ogrzewania ciepłej wody.

Punkt menu Program ciepłej wody Nastawa ukazuje się wtedy, gdy regulacja świeżej 
wody nie jest połączona z regulacją ogrzewania.

Gdy regulacja świeżej wody połączona jest z regulacją ogrzewania, to program czasowy 
ciepłej wody nastawiamy na regulacji ogrzewania

Warunek

Ścieżka w menu

Temperatura ciepłej wody

Warunek

Wskazówka
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Menu główne > Nastawa > Program ciepłej wody nastawić

Możemy nastawić czas i przynależny poziom (punkt przełączania). Możemy nastawić 
maksymalnie 8 różnych punktów przełączania

Od nastawionego czasu (czas przełączania) regulacja stosuje nastawiony przynależny 
poziom. Poziom zostaje zmieniony, gdy osiągnięty zostanie nowy czas przełączenia. Czas 
możemy zmienić w krokach 15-to minutowych.

Czasu nie musimy sortować narastająco lub malejąco. Regulacja świeżej wody sortuje te 
wartości automatycznie

Możemy nastawić jak poniżej:

• Normal – dla poziomu „Normal“ regulacja wykorzystuje tą temperaturę, która 
została nastawiona w menu, Menu główne > Nastawa > Ciepła woda Normal

• Komfort – dla poziomu „Komfort“ regulacja wykorzystuje tą temperaturę, która 
została nastawiona w menu, Menu główne > Nastawa > Ciepła woda Komfort

• Punkt przełączenia Kasować – wybrany punkt przełączenia będzie skasowany

Dni z takim samym programem czasowym zostają automatycznie zebrane w bloki. Gdy 
chcemy zmienić program czasowy tylko dla jednego dnia z danego bloku tygodnia, to 
wybieramy ten dzień i zmieniamy program czasowy dla tego dnia. Wtedy, ten dzień 
zostaje usunięty z bloku tygodnia.

8.3.3 Program czasowy ciepłej wody, przywrócenie nastawy fabrycznej

W menu Program ciepłej wody Nastawa możemy przywrócić nastawy do nastawy 
fabrycznej.

Menu główne > Nastawa > Program ciepłej wody nastawić standard

Program czasowy Czas Poziom

Po, Wt, Śr, Cz, Pn 5:00 Normal

22:00 Blokada

So, Ni 6:00 Normal

23:00 Blokada

8.3.4 Przykład: Nastawa programu czasowego ciepłej wody

Chcemy pobierać ciepłą wodę od poniedziałku do piątku w godzinach od 5:30 do 9:00. 
Zużycie ciepłej wody w tym czasie jest bardzo duże. W czasie od 17:00 do 22:15 również 
potrzebujemy ciepłą wodę, lecz zużycie ciepłej wody jest normalne. Pomiędzy 9:00 a 
17:00 właściwie nie potrzebujemy żadnej ciepłej wody.

Aby nastawić odpowiedni program czasowy ciepłej wody, wykonujemy następujące 
czynności:

1. Wybrać program czasowy ciepłej wody 
Menu główne > Nastaw > Program ciepłej wody nastawa

2. Wybrać blok Po Wt Śr Cz Pt

3. Wybrać pierwszy punkt przełączenia 
Nastawić czas na 5:30 i potwierdzić 
Nastawić poziom na Komfort i potwierdzić

4. Wybrać drugi punkt przełączenia 
Nastawić czas na 9:00 i potwierdzić 
Nastawić poziom na Blokada i potwierdzić

5. Wybrać trzeci punkt przełączenia 
Nastawić czas na 17:00 i potwierdzić 
Nastawić poziom na Normal i potwierdzić

Wskazówka

Ścieżka w menu

Nastawa fabryczna

Opóźnienie „czas”

Nastawa

Ścieżka w menu
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6. Wybrać czwarty punkt przełączenia 
Nastawić czas na 22:15 i potwierdzić 
Nastawić poziom na Blokada i potwierdzić

7. Powrót do Menu główne lub do wskazania standardowego

Czasu nie musimy sortować narastająco lub malejąco. Regulacja świeżej wody sortuje te 
wartości automatycznie

8.4 Cyrkulacja

8.4.1 Nastawa cyrkulacji

Cyrkulacja zapewnia to, że ciepła woda jest do dyspozycji w punkcie poboru natychmiast 
lub możliwie najszybciej.

Dodatkowo możemy zmienić następujące nastawy:

• Różnica przełączeń cyrkulacji

• Czas opóźnienia cyrkulacji

• Czas blokady cyrkulacji

Te nastawy, nastawiamy przy uruchomieniu. Później możemy zmienić te nastawy w menu, 
Menu główne > Dane systemu. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale „Dane 
systemu Nastawa“

W Program czasowy ciepłej wody ustawiamy stały poziom temperatury. W Program 
czasowy cyrkulacji ustawiamy przedział czasowy w którym cyrkulacja ma przebiegać. 
Za pomocą obu programów czasowych możemy wpływać na komfort ciepłej wody i 
nakłady energii.

Aby utrzymywać niskie zapotrzebowanie energii dla cyrkulacji należy wykonać następujące 
czynności:

• nastawić programy czasowe cyrkulacji (wolny, zablokowany)

• zwiększyć różnicę przełączeń cyrkulacji

• skrócić czas opóźnienia cyrkulacji

• przedłużyć czas blokady cyrkulacji

• nastawić programy czasowe ciepłej wody (czas, poziom temperatury)

Gdy zbyt długo trwa, aż z punktu poboru wypłynie ciepła woda, możemy podwyższyć 
komfort ciepłej wody. 

Aby podwyższyć komfort ciepłej wody, należy wykonać następujące czynności:

• nastawić programy czasowe ciepłej wody (czas, poziom temperatury)

• zmniejszyć różnicę przełączenia cyrkulacji (biorąc pod uwagę straty w rurociągach, w 
pewnych warunkach pompa cyrkulacyjna pracuje stale ewentualnie przetestować)

• zwiększyć czas opóźnienia cyrkulacji  (ważne tylko przy aktywacji cyrkulacji za 
pomocą „Funkcja Tester” ewentualnie funkcja „Pobór Komfort”)

• skrócić czas blokady cyrkulacji

Musimy mieć świadomość, że nakład energii na cyrkulację zostanie zwiększony.

8.4.2 Aktywowanie cyrkulacji

Poprzez cyrkulację mamy wcześniej do dyspozycji ciepłą wodę w punkcie poboru. 
Otrzymujemy większy komfort.

Pompa cyrkulacyjna pompuje ciepłą wodę, która przepływa w instalacji do punktu poboru 
i z powrotem do stacji świeżej wody. Gdy otworzymy punkt poboru, to mamy szybciej 
do dyspozycji ciepłą wodę. Jednakże musimy mieć na uwadze to, że cyrkulacja zużywa 
energię.

Nastawy

Podwyższenie komfortu ciepłej 
wody

Zmniejszenie zużycia energii
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Pompa cyrkulacyjna może być sterowana w różny sposób:

• Program czasowy cyrkulacji

• Funkcja Taster (przycisk)

• Punkt poboru ciepłej wody (pobór Komfort)

Program cyrkulacji

Cyrkulacja regulowana jest automatycznie poprzez program czasowy. Programem 
cyrkulacyjnym określamy, w jakim przedziale czasowym regulacja świeżej wody może 
załączyć pompę cyrkulacyjną i kiedy pompa cyrkulacyjna pozostaje wyłączona. 

Gdy tylko cyrkulacja przez program czasowy jest uwolniona, regulacja sprawdza czy 
obieg cyrkulacji jest już ciepły. W tym celu pompa cyrkulacji jest włączana na około 30 
sekund. Kiedy obieg cyrkulacji jest zimny, pompa cyrkulacji pozostaje włączona tak długo, 
aż do osiągnięcia zadanej temperatury lub innego kryterium powodującego wyłączenie. 
Kiedy cyrkulacja w ciągu 30 minut nie jest ponownie aktywowana, regulacja sprawdza 
ponownie temperaturę obiegu cyrkulacji.

Program cyrkulacyjny możemy nastawić na regulacji świeżej wody lub na podłączonej 
regulacji ogrzewania. Gdy połączymy regulację świeżej wody z regulacją ogrzewania, to 
program cyrkulacyjny nie ukazuje się na wyświetlaczu regulacji świeżej wody.

Muszą być spełnione następujące warunki aby pompa cyrkulacyjna była regulowana 
programem czasowym cyrkulacji:

• Pompa cyrkulacyjna jest podłączona

• Regulacja świeżej wody rozpoznała automatycznie pompę cyrkulacyjną w czasie 
przeprowadzania uruchomienia lub cyrkulacja została manualnie nastawiona:  
Menu główne > Dane systemu > Cyrkulacja istnieje > Tak

• Tryb pracy OFF nie jest nastawiony:  
Menu główne > Nastawa > Tryb pracy Ciepła woda

• „Czas blokady“ upłynął. „Czas blokady“ nastawiony jest przy uruchomieniu:  
Menu główne > Dane systemu > Czas blokady Cyrkulacja.

Jak nastawić program czasowy cyrkulacji, znajdziesz w rozdziale „Program czasowy 
cyrkulacji Nastawa [30]“.

Cyrkulacja w programie czasowym jest uwolniona 

Pompa cyrkulacyjna jest załączana w następujących przypadkach:

• Temperatura na czujniku zimnej wody TKW (temperatura powrotu) jest mniejsza 
niż wartość wymagana temperatury ciepłej wody minus różnica przełączeń minus 1 
Kelvin. 
[Temperatura powrotu < Wartość wymagana temperatury ciepłej wody - różnica 
przełączeń cyrkulacji - 1K]

• Przy zmianie programu czasowego z „blokada” na „wolny” włącza się pompa 
cyrkulacji na około 30 sekund, aby mogła zostać zmierzona istniejąca temperatura 
powrotu.

• Pompa cyrkulacji włącza się również co 30 minut na około 30 sekund, aby mogła 
zostać zmierzona istniejąca temperatura powrotu.

Pompa cyrkulacyjna jest wyłączona w następujących przypadkach:

• Temperatura na czujniku zimnej wody TKW (temperatura powrotu) jest większa niż 
wartość wymagana temperatury ciepłej wody minus różnica przełączeń. 
[Temperatura powrotu > Wartość wymagana temperatury ciepłej wody - różnica 
przełączeń cyrkulacji]

• Zbiornik jest zimny

Cyrkulacja w programie czasowym jest zablokowana

• Pompa cyrkulacyjna nie może być załączona 
Wyjątek: w przypadku użycia funkcji „Taster” lub „Pobór komfort” pompa cyrkulacji 
zastanie załączona

Warunek

Włączenie i wyłączenie pompy 
cyrkulacyjnej
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Funkcja Taster (przycisk)

Taster (wykonany na miejscu budowy) załącza pompę cyrkulacyjną. Gdy naciśniemy 
Taster, to pompa cyrkulacyjna pracuje z nastawionym „Przedłużonym czasem” i 
następnie wyłącza się. Pompa cyrkulacyjna pozostaje wyłączona na okres nie mniejszy niż 
nastawiony „Czas blokady“. Te nastawy przeprowadza instalator.

„Przedłużony czas” i „Czas blokady“ nastawiamy na regulacji świeżej wody. Taster 
podłączamy do regulacji ogrzewania SystaComfort II.

Muszą być spełnione następujące warunki aby pompa cyrkulacyjna mogła być załączona 
Tasterem:

• Pompa cyrkulacyjna jest podłączona

• Regulacja świeżej wody połączona jest z regulacją ogrzewania SystaComfort II

• Taster podłączony jest do regulacji ogrzewania SystaComfort II

• Regulacja świeżej wody rozpoznała automatycznie pompę cyrkulacyjną w czasie 
przeprowadzania uruchomienia lub cyrkulacja została manualnie nastawiona:  
Menu główne > Dane systemu > Cyrkulacja istnieje > Tak

• „Czas blokady“ upłynął. „Czas blokady“ nastawiony jest przy uruchomieniu:  
Menu główne > Dane systemu > Czas blokady Cyrkulacja.

Pompa cyrkulacyjna włącza się, gdy naciśniemy przycisk Taster

Pompa cyrkulacyjna wyłącza się , po upływie nastawionego Czasu opóźnienia

Kiedy nie chcemy używać tej funkcji, należy ustawić Czas opóźnienia na 0 minut.

Punkt poboru ciepłej wody (Pobór Komfort)

Gdy krótko otworzymy punkt poboru ciepłej wody (poniżej 7 sek.), to pompa cyrkulacyjna 
zostaje uaktywniona. Pompa cyrkulacyjna pracuje z nastawionym „Przedłużonym czasem“ 
i zostaje ponownie wyłączona. Pompa cyrkulacyjna pozostaje wyłączona na okres nie 
mniejszy niż nastawiony „Czas blokady”. Te nastawy przeprowadza instalator. 

„Przedłużony czas” i „Czas blokady“ nastawiamy na regulacji świeżej wody.

Muszą być spełnione następujące warunki aby pompa cyrkulacyjna mogła być załączona 
poprzez krótkie otwarcie punktu poboru ciepłej wody:

• Pompa cyrkulacyjna jest podłączona

• Pompa cyrkulacyjna jest zablokowana poprzez program czasowy

• Regulacja świeżej wody rozpoznała automatycznie pompę cyrkulacyjną w czasie 
przeprowadzania uruchomienia lub cyrkulacja została ręcznie ustawiona: 
Menu główne > Nastawa > Cyrkulacja występuje > Tak

• Pompa cyrkulacyjna zablokowana jest programem czasowym

• Tryb pracy OFF nie jest nastawiony:  
Menu główne > Nastawa > Tryb pracy Ciepła woda

• „Czas blokady“ upłynął. „Czas blokady“ nastawiony jest przy uruchomieniu:  
Menu główne > Dane systemu > Czas blokady Cyrkulacja.

Pompa cyrkulacyjna jest w programie czasowym zablokowana

Pompa cyrkulacyjna włącza się, kiedy „Pobór komfort” jest używany

Pompa cyrkulacyjna wyłącza się , po upływie nastawionego Czasu opóźnienia

Kiedy nie chcemy używać tej funkcji, należy ustawić Czas opóźnienia na 0 minut.

8.4.3 Nastawa programu czasowego cyrkulacji

Programem czasowym cyrkulacji określamy, w jakim przedziale czasowym regulacja 
świeżej wody może załączyć pompę cyrkulacyjną i kiedy pompa cyrkulacyjna pozostaje 
wyłączona.

Warunek

Wskazówka

Włączenie i wyłączenie pompy 
cyrkulacyjnej

Warunek

Wskazówka

Włączenie i wyłączenie pompy 
cyrkulacyjnej
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Punkt menu, Program czasowy cyrkulacji Nastawa ukazuje się tylko wtedy, gdy 
spełnione są następujące warunki:

• Podłączona jest pompa cyrkulacyjna

• Regulacja świeżej wody rozpoznała automatycznie pompę cyrkulacyjną w czasie 
przeprowadzania uruchomienia lub cyrkulacja została manualnie nastawiona:  
Menu główne > Dane systemu > Cyrkulacja istnieje > Tak

• Regulacja świeżej wody nie jest połączona z regulacją ogrzewania. Gdy regulacja 
świeżej wody połączona jest z regulacją ogrzewania, to wartości te nastawiamy na 
regulacji ogrzewania.

Menu główne > Nastawa > Program czasowy cyrkulacji Nastawa

Możemy nastawić czas i przynależny poziom (punkt przełączania). Możemy nastawić 
maksymalnie 8 różnych punktów przełączania.

Od nastawionego czasu (czas przełączania) regulacja stosuje nastawiony przynależny 
poziom. Poziom zostaje zmieniony, gdy osiągnięty zostanie nowy czas przełączenia. Czas 
możemy zmienić w krokach 15-to minutowych.

Czasu nie musimy sortować narastająco lub malejąco. Regulacja świeżej wody sortuje te 
wartości automatycznie.

Możemy nastawić następujące poziomy:

• Wolny – Cyrkulacja jest uwolniona. W razie potrzeby pompa cyrkulacyjna zostaje 
załączona

• Blokada – Cyrkulacja jest zablokowana

• Punkt przełączenia Kasować – wybrany punkt przełączenia będzie skasowany.

Dni z takim samym programem czasowym zostają automatycznie zebrane w bloki. Gdy 
chcemy zmienić program czasowy tylko dla jednego dnia z danego bloku tygodnia, to 
wybieramy ten dzień i zmieniamy program czasowy dla tego dnia. Wtedy, ten dzień 
zostaje usunięty z bloku tygodnia.

8.4.4 Program czasowy cyrkulacji, przywrócenie nastawy fabrycznej

W menu Program cyrkulacji Nastawa możemy przywrócić nastawy do nastawy 
fabrycznej.

Menu główne > Nastawa > Program cyrkulacji nastawić standard

Program czasowy Czas Poziom

Po, Wt, Śr, Cz, Pn 06:00 Wolny

08:00 Blokada

11:00 Wolny

13:00 Blokada

18:00 Wolny

22:00 Blokada

So, Ni 07:00 Wolny

09:00 Blokada

11:00 Wolny

13:00 Blokada

18:00 Wolny

23:00 Blokada

Warunek

Ścieżka menu

Nastawa

Opóźnienie „czas”

Objaśnienie „poziom”

Wskazówka

Nastawa fabryczna

Ścieżka menu
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8.4.5 Przykład: Nastawa programu czasowego cyrkulacji

Chcemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 5:30 do 9:00 i 17:00 do 22:15 
uwolnić cyrkulację. W sobotę i niedzielę cyrkulacja powinna być uwolniona od 9:00 do 
21:30. Pomiędzy tymi czasami cyrkulacja powinna być zablokowana.

Aby nastawić odpowiedni program czasowy cyrkulacji, należy wykonać następujące 
czynności:

1. Wybrać program czasowy ciepłej wody 
Menu główne > Nastaw > Program cyrkulacji nastawa

2. Wybrać blok Po Wt Śr Cz Pt

3. Wybrać pierwszy punkt przełączenia 
Nastawić czas na 5:30 i potwierdzić 
Nastawić poziom na Wolny i potwierdzić

4. Wybrać drugi punkt przełączenia 
Nastawić czas na 9:00 i potwierdzić 
Nastawić poziom na Blokada i potwierdzić

5. Wybrać trzeci punkt przełączenia 
Nastawić czas na 17:00 i potwierdzić 
Nastawić poziom na Wolny i potwierdzić

6. Wybrać czwarty punkt przełączenia 
Nastawić czas na 22:15 i potwierdzić 
Nastawić poziom na Blokada i potwierdzić

7. Wybrać blok So Ni

8. Wybrać pierwszy punkt przełączenia 
Nastawić czas na 9:00 i potwierdzić 
Nastawić poziom na Wolny i potwierdzić

9. Wybrać drugi punkt przełączenia 
Nastawić czas na 21:30 i potwierdzić 
Nastawić poziom na Blokada i potwierdzić

10. Powrót do głównego menu lub do wskazania standardowego

Czasu nie musimy sortować narastająco lub malejąco. Regulacja świeżej wody sortuje te 
wartości automatycznie.

8.5 Nastawa danych systemu
W menu Dane systemu możemy nastawić pompę cyrkulacyjną i maksymalną wymaganą 
temperaturę zbiornika.

Menu główne > Dane systemu

Możemy nastawić jak poniżej:

Kod dostępu Menu Dane systemu chronione jest kodem dostępu.

 ► Nastawiamy kod dostępu 12. 
Menu Dane systemu zostaje uwolnione.

Gdy podamy błędny kod dostępu, to ukazuje się meldunek Kod 
dostępu błędny:

 ► Podaj prawidłowy kod dostępu

Cyrkulacja istnieje Regulacja określa tą nastawę automatycznie.

Regulacja pokazuje co następuje:

• Tak – regulacja rozpoznała cyrkulację podczas 
uruchomienia. Pompa cyrkulacyjna jest podłączona lub 
cyrkulacja została aktywowana ręcznie.

• Nie – regulacja nie rozpoznała cyrkulacji podczas 
uruchomienia. Pompa cyrkulacyjna nie jest podłączona lub 
strumień przepływu cyrkulacji jest < 2 l/min

Wskazówka

Dane systemu

Ścieżka menu

Praca i nastawy
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Cyrkulacja istnieje Wskazówka: Gdy regulacja wskazuje Nie, jednak pompa 
cyrkulacyjna jest podłączona, możemy tą wartość zmienić 
na Tak. Jeżeli ustawimy wartość ręcznie, to Ilość ciepła dla 
cyrkulacji nie jest wykrywana. 

Zalecenie Cyrkulacja powinna zostać rozpoznana podczas 
uruchomienia automatycznie: 

Wskazówka: Po przeprowadzeniu zmian w systemie, 
przeprowadzamy zawsze uruchomienie.

Różnica 
przełączeń 
Cyrkulacja

Warunek: 

• regulacja podczas uruchomienia rozpoznała 
automatycznie cyrkulację lub cyrkulacja została 
nastawiona ręcznie.

• upłynął czas blokady

• program czasowy cyrkulacji jest uwolniony

Możemy określić warunki załączenia i wyłączenia dla pompy 
cyrkulacyjnej. Zależnie od różnicy temperatur między 
temperaturą powrotu (=Istniejąca) i żądaną temperaturą ciepłej 
wody (=zadana), regulacja świeżej wody załącza lub wyłącza 
pompę cyrkulacujną.

Nastawa fabryczna: 5 K (Kelvin) 
Zakres wartości: 2 K do 30 

Pompa cyrkulacyjna włącza się, kiedy temperatura zimnej 
wody TKW (temperatura powrotu) jest mniejsza niż 
wymagana temperatura ciepłej wody minus różnica przełączeń 
minus 1 Kelvin.

[Temperatura powrotu < Wymagana temperatura ciepłej wody 
- Różnica przełączeń - 1 K]

Pompa cyrkulacyjna wyłącza się, kiedy temperatura zimnej 
wody  TKW (temperatura powrotu) jest większa niż wymagana 
temperatura ciepłej wody - różnica przełączeń.

[Temperatura powrotu > Wymagana temperatura ciepłej wody 
- Różnica przełączeń]

Przykłady patrz akapit „Przykłady“

Przedłużony czas 
pracy Cyrkulacja

Warunek: 

• regulacja podczas uruchomienia rozpoznała 
automatycznie cyrkulację lub cyrkulacja została 
nastawiona ręcznie.

• program czasowy cyrkulacji jest zablokowany

Możemy nastawić, jak długo cyrkulacja ma pracować, po 
tym jak została załączona przez funkcję „Taster” lub „Komfort 
pobór”

Nastawa fabryczna: 3 minuty 
Zakres wartości: 0 minut do 30 minut

Czas blokady 
Cyrkulacja

Warunek: Regulacja rozpoznała automatycznie cyrkulację lub 
cyrkulacja została nastawiona manualnie.

Możemy nastawić, jak długo pompa cyrkulacyjna nie może 
pracować, po tym jak została załączona i pracuje.

Nastawa fabryczna: 15 minut 
Zakres wartości: 1 minuta do 15 minut

Wskazówka
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Maksymalna 
wartość 
wymagana 
Temperatury 
zbiornika

Ta nastawa istotna jest tylko, gdy podłączona jest regulacja 
ogrzewania.

Nastawa fabryczna: 65 OC 
Zakres wartości: 40 OC do 85 OC

Maksymalna wartość wymagana Temperatury zbiornika 
ogranicza wyliczoną wartość wymaganą zbiornika. Gdy 
wyliczona wartość wymagana zbiornika jest wyższa niż 
maksymalna wartość wymagana zbiornika, to regulacji 
ogrzewania przekazywana jest tylko maksymalna wartość 
wymagana zbiornika.

Przykłady „Różnica przełączeń Cyrkulacja“

Pompa cyrkulacyjna wyłącza się:

Temperatura powrotu > Wartość wymagana temperatury ciepłej wody – różnica 
przełączeń cyrkulacja

• Wartość wymagana temperatury ciepłej wody: 50 OC

• Różnica przełączeń: 5 K

• Temperatura powrotu: 46,4 OC

46,4 OC > 50 OC – 5 OC

Pompa cyrkulacyjna załącza się:

Temperatura powrotu < Wartość wymagana temperatury ciepłej wody – różnica 
przełączeń cyrkulacja

• Wartość wymagana ciepłej wody: 40 OC

• Różnica przełączeń: 5 K

• Temperatura powrotu: 33 OC

33 OC < 40 OC – 5 OC – 1 K

8.6 Pozostałe nastawy

8.6.1 Nastawa daty i godziny

Data i godzina nastawione są fabrycznie. Data i godzina zachowane są również 
przy zaniku napięcia. Przełączanie na czas letni regulacja świeżej wody przejmuje 
automatycznie.

Gdy regulacja świeżej wody połączona jest z regulacją ogrzewania, wtedy data i godzina 
porównywane są automatycznie.

Menu główne > Nastawa > Godzina

Menu główne > Nastawa > Data

Możemy nastawić co następuje:

• Godzina w formacie hh:mm

• Data w formacie DD.MM.RRRR

8.6.2 Nastawa języka

Fabrycznie ustawiony jest język Niemiecki

Standardowo przycisk szybkiego wyboru przypisany jest jako Menu Język. Nastawa dla 
przycisku szybkiego wyboru zawarta jest w  
Menu główne > Nastawa > Funkcja przycisku szybkiego wyboru

Menu główne > Nastawa > Język

Przykład 1

Przykład 2

Ścieżka menu

Data i godzina

Wskazówka

Ścieżka menu
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Możemy wybrać następujący język:

• Deutsch

• English

• Francais

• Italiano

• Español

• Nederlands

• Polski

8.6.3 Przypisane przycisku szybkiego wybierania

We wskazaniu standardowym, na lewo u dołu, znajduje się przycisk, który możemy

przypisać funkcją (wskazanie jakiegoś menu). Standardowo przycisk szybkiego wyboru

przypisany jest jako Menu Język.

Menu główne > Nastawa > Funkcja przycisku szybkiego wyboru

Możemy nastawić jak poniżej:

Wartości 
mierzone

We wskazaniu standardowym pokazywany jest symbol .

Przycisk szybkiego wyboru obłożony jest jako Menu Wartości 
mierzone.

Gdy naciśniemy przycisk szybkiego wyboru, to ukaże się 
bezpośrednio Menu Wartości mierzone.

Ilość ciepła We wskazaniu standardowym pokazywany jest symbol .

Przycisk szybkiego wyboru obłożony jest jako Menu Ilości 
ciepła.

Gdy naciśniemy przycisk szybkiego wyboru, to ukaże się 
bezpośrednio Menu Ilości ciepła.

Język We wskazaniu standardowym pokazywany jest symbol .

Przycisk szybkiego wyboru obłożony jest jako Menu Język.

Gdy naciśniemy przycisk szybkiego wyboru, to ukaże się 
bezpośrednio Menu Język.

8.6.4 Nastawa alarmu akustycznego

Sygnał dźwiękowy (piszczek), w przypadku zakłócenia, załączany jest na 30 minut. Jeżeli 
dotkniemy wyświetlacz, to sygnał zostanie na razie przerwany. Po tym sygnał akustyczny 
załącza się ponownie rano i wieczorem, każdorazowo poprzez 30 minut, do czasu aż 
skasujemy zakłócenie.

Przed skasowaniem zakłócenia, usuwamy przyczynę zakłócenia lub zapisujemy kod 
zakłócenia.

Menu główne > Dane systemu > Alarm akustyczny uwolnić?

Możemy nastawić jak poniżej:

Tak Sygnał jest załączony

Przy zakłóceniu regulacja świeżej wody podaje sygnał 
akustyczny.

Nie Sygnał jest wyłączony

Przy zakłóceniu regulacja świeżej wody nie podaje sygnału 
akustycznego.

Ścieżka menu

Przycisk szybkiego wybierania

Ścieżka menu

Nastawa
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8.7 Ustawienie meldunku przeglądu
Regularne przeglądy serwisowe przedłużają żywotność urządzenia. Zwiększają również 
bezpieczeństwo pracy.

Dzięki pojawieniu się na wyświetlaczu regulacji świeżej wody meldunku przeglądu, nie 
zapomnimy o najbliższym przeglądzie. Meldunek przeglądu pojawia się tylko wtedy 
gdy język ustawiony jest na „Deutsch” i regulacja świeżej wody nie jest podłączona linią 
BUS z regulacją ogrzewania. Kiedy regulacja świeżej wody połączona jest z regulacją 
ogrzewania, meldunek przeglądu wyświetla się na zdalnym sterowaniu obsługującym 
regulację ogrzewania.

Możemy nastawić kiedy powinien pojawić się meldunek przeglądu.

Menu główne > Kontrola > Meldunek przeglądu nastawa

Możemy ustawić miesiąc i rok najbliższego przeglądu.

8.8 Praca przy dłuższej nieobecności
Jeżeli wybieramy się na urlop lub z innej przyczyny jesteśmy dłużej nieobecni, to możemy 
system przejściowo wyłączyć.

Aby użytkować system przy dłuższej nieobecności, należy wykonać następujące czynności:

1. Wybrać menu, Menu główne > Nastawa > Tryb pracy Ciepła woda

2. Wybrać tryb pracy OFF

→   Ogrzewanie ciepłej wody i pompa cyrkulacyjna są trwale wyłączone.

Gdy regulacja świeżej wody połączona jest z regulacją ogrzewania, to system wyłączamy 
na regulacji ogrzewania. Stosujemy się do instrukcji użytkowania przynależnej regulacji 
ogrzewania.

Bez podłączonej regulacji 
ogrzewania

Z podłączoną regulacją ogrzewania

Ścieżka menu

Meldunek przeglądu
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8.9 Co zrobić gdy...
W tym rozdziale znajdziemy tą lub inną odpowiedź na codzienne pytania przy pracy z 
SystaExpresso II. Warunkiem jest poprawne podłączenie systemu.

Dla niektórych środków lub wyjaśnień muszą zostać spełnione warunki, które nie są tutaj 
wymienione. Ewentualnie znajdziemy dalsze informacje w podanych rozdziałach (Strona).

Co zrobić gdy... Objaśnienie/Środki Strona

.. nie mogę znaleźć 
nastawy na wyświetlaczu 
SystaExpresso II?

Ewentualnie podłączona jest regulacja ogrzewania.

Niektóre nastawy znajdują się na wyświetlaczu podłączonej regulacji ogrzewania.

Podłączenie regulacji ogrzewania rozpoznamy po tym, że wtedy na wyświetlaczu regulacji 
świeżej wody pokazywany jest symbol 

... woda jest zbyt zimna? Otworzyć całkowicie punkt poboru ciepłej wody, nie domieszać żadnej zimnej wody

Podnieść temperaturę ciepłej wody na regulacji świeżej wody: 
Menu główne > Nastawa > Ciepła woda Normal lub Ciepła woda Komfort

[26]

... woda jest zbyt ciepła? Domieszać zimną wodę w punkcie poboru

Obniżyć temperaturę ciepłej wody na regulacji świeżej wody: 
Menu główne > Nastawa > Ciepła woda Normal lub Ciepła woda Komfort

[26]

... nie ma ciepłej wody? Zbiornik jest zimny

Sprawdzić czy nastawiony jest tryb pracy Automatyka, Ciągle Normal lub Ciągle 
Komfort: 
Menu główne > Nastawa > Tryb pracy Ciepła woda

[24]

Sprawdzić czy ogrzewanie wody jest włączone poprzez program czasowy ciepłej wody: 
Menu główne > Nastawa > Program ciepłej wody Nastawa

[27]

... szybko potrzebuję ciepłą 
wodę?

Nacisnąć Taster [29]

Otworzyć krótko punkt poboru ciepłej wody (< 10 sekund) [29]

... woda jest ciepła dopiero 
po pewnym czasie?

Zmniejszyć „Czas blokady“ pompy cyrkulacyjnej (tylko instalator): 
Menu główne > Dane systemu > Czas blokady Cyrkulacja

[32]

Zmniejszyć „Różnicę przełączeń“ pompy cyrkulacyjnej (tylko instalator): 
Menu główne > Dane systemu > Różnica przełączeń Cyrkulacja

[32]

... pompa cyrkulacyjna 
pracuje zbyt często?

Podwyższyć „Czas blokady“ pompy cyrkulacyjnej (tylko instalator): 
Menu główne > Dane systemu > Czas blokady Cyrkulacja

[32]

Podwyższyć „Różnicę przełączeń“ pompy cyrkulacyjnej (tylko instalator): 
Menu główne > Dane systemu > Różnica przełączeń Cyrkulacja

[32]

Zmienić program czasowy 
Menu główne > Nastawa > Program cyrkulacji Nastawa

[30]

... nie ma przebiegać żad-
na cyrkulacja?

Wyłączyć cyrkulację (tylko instalator): 
Menu główne > Dane systemu > Cyrkulacja istnieje > Nie

Wskazówka: Aby ponownie załączyć cyrkulację, przeprowadzamy uruchomienie (tylko 
instalator).

[32]
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9 Obsługa serwisowa
Regulacja solar nie wymaga stałej obsługi serwisowej.

Możemy przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką

Do czyszczenia używać tylko wody. Nie używać żadnych środków do szorowania.
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10 Naprawy

10.1 Wymiana bezpiecznika

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo utraty życia przez porażenie prądem

Podłączenia elektryczne urządzenia znajdują się pod napięciem sieciowym.

 ► Instalację elektryczną mogą wykonywać jedynie osoby do tego uprawnione.

 ► Odłączyć dopływ prądu.

 ► Zabezpieczyć odłączony dopływ prądu przed przypadkowym załączeniem.

Bezpiecznikiem regulacji jest mini bezpiecznik 3,15 AT. Znajduje się on na tylnej stronie 
płytki regulacji.

Aby wymienić bezpiecznik, należy wykonać następujące czynności:

1. Odłączyć dopływ prądu do regulacji

2. Odkręcić śrubę mocującą na pokrywie obudowy

3. Zdjąć dolną obudowę 
Zaciski podłączeniowe i śruba mocująca górnej obudowy są widoczne.

4. Poluzować wszystkie odciążenia naciągu kabli

5. Wykręcić śrubę mocującą górnej pokrywy

6. Przechylić pokrywę w górę i wyjąć z tylnej obudowy 
Obudowa jest zahaczona górną krawędzią

7. Wymienić mini bezpiecznik

8. Zahaczyć ponownie obudowę górną krawędzią i założyć na tylnej obudowie

9. Przykręcić śrubę mocującą obudowy

10. Dokręcić ponownie wszystkie odciążenia naciągu kabli

11. Przykręcić obudowę regulacji

12. Załączyć ponownie dopływ prądu
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11 Zapis danych i Update
11.1 Włożenie i wyjęcie karty pamięci SD

Po lewej stronie regulacji znajduje się slot dla karty pamięci SD. Kartę pamięci SD 

stosujemy do przeprowadzenia Software-Update lub do zapisywania danych.

Slot dla karty SD

Włożenie karty pamięci SD

Wkładamy do slotu kartę pamięci SD w celu zapisania danych lub do przekazania do 
regulacji Software-Update:

 ► Włożyć kartę pamięci SD do slotu regulacji. 
Kontakty karty pamięci SD wskazują do przodu (w kierunku wyświetlacza). 
Regulacja rozpoznaje kartę pamięci SD automatycznie.

Wyjęcie karty pamięci SD

Wyjmujemy kartę pamięci SD ze slotu aby zawarte na niej dane zapisać w komputerze lub 
przenieść na kartę nowe Software-Update:

1. Dotknąć krótko wyświetlacz 
Zanim wyjmiemy kartę pamięci SD, dotykamy krótko wyświetlacz. 
Zapis danych na karcie pamięci SD zostaje na ok. 10 minut zablokowany. Kartę 
możemy teraz bezpiecznie wyjąć, bez obawy utraty danych.

2. Wyciągnąć kartę pamięci SD

11.2 Zapis danych
Możemy zapisać dane regulacji na karcie pamięci SD. Nadają się wszystkie karty pamięci 
SD lub SD-HD o pojemności przynajmniej 2 GB.

Gdy karta pamięci SD jest włożona, to zapisywane będą na karcie pamięci SD następujące 
dane:

• Wartości mierzone

• Wartości wymagane

• Status regulacji

• Meldunki zakłóceń

• Strumień przepływu

• Stan załączeń wyjść
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Aby zapisać dane, należy wykonać następujące czynności:

 ► Włożyć kartę pamięci SD do slotu regulacji. 
Kontakty karty pamięci SD wskazują do przodu (w kierunku wyświetlacza). 
Regulacja rozpoznaje kartę pamięci SD automatycznie.

W celu przeanalizowania zapisanych w komputerze danych z karty pamięci SD, wymagane 
jest specjalne oprogramowanie do analizowania (SystaView). Software możemy pobrać z 
Download-Center Paradigma SystaView.

11.3 Przeprowadzenie Software-Update

Software jest ciągle dalej rozwijane i udoskonalane, w związku z tym możemy od czasu 
do czasu przeprowadzić Update. Software-Update możemy pobrać z Download-Center 
Paradigma.

Zwróć uwagę na wersję Software-Update. Regulacja przeprowadza Update tylko wtedy, 
gdy wersja Software-Update jest wyższa od wersji Software znajdującej się w regulacji. 
Należy zwrócić uwagę na to czy dana wersja Software-Update przeznaczona jest dla tej 
regulacji.

Software-Update przenoszone jest do regulacji poprzez kartę pamięci SD. Nadają się 
wszystkie karty pamięci SD lub SD-HD o pojemności przynajmniej 2 GB.

Aby przeprowadzić Update potrzebne nam będą następujące środki pomocnicze

• PC lub Laptop

• Karta pamięci SD

• Czytnik kart pamięci SD

Nastawione parametry przy Software-Update zostają zachowane.

Aby przeprowadzić Software-Update, należy wykonać następujące czynności:

1. Ewentualnie wyciągnąć kartę pamięci SD

2. Podłączyć kartę pamięci SD z PC lub Laptopem

3. Utworzyć na karcie pamięci SD katalog o nazwie Firmware 
Jeżeli na karcie pamięci SD znajduje się już katalog o nazwie Firmware, to nie musimy 
tworzyć nowego katalogu.

4. Plik zawierający Software-Update kopiujemy do katalogu Firmware. 
Plik posiada końcówkę .hex

5. Kartę pamięci SD wkładamy ponownie do slotu regulacji. 
Kontakty karty pamięci SD wskazują do przodu (w kierunku wyświetlacza). 
Regulacja rozpoznaje kartę pamięci SD automatycznie. Na wyświetlaczu ukazuje się 
zapytanie, czy chcemy przeprowadzić update. 
Jeżeli to zapytanie nie ukazuje się lub przestało się ukazywać, należy wyciągnąć kartę 
pamięci SD i włożyć ją ponownie.

6. Nacisnąć Tak, aby zastartować Update. 
Nie, powoduje przerwanie przebiegu. 
Update przekazywane jest do regulacji automatycznie (czas trwania ok. 20 sekund).

→   Ukazuje się wskazanie standardowe. Software-Update zostało przeprowadzone.

Analizowanie danych

Wersja Update

Karta pamięci SD

Środki pomocnicze

Wskazówka
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12 Zakłócenia i meldunki
Regulacja świeżej wody nadzoruje funkcje ogrzewania wody pitnej i cyrkulacji. Przy tym 
regulacja świeżej wody rozróżnia pomiędzy zakłóceniem a meldunkiem.

Zakłócenie ukazuje się natychmiast na wyświetlaczu. Przy zakłóceniu rozchodzi się o 
zakłócenie pracy, które wymaga interwencji instalatora.

Regulacja świeżej wody wskazuje zakłócenie w następujących przypadkach:

• Błędne funkcjonowanie, które regulacja świeżej wody nie jest w stanie samoczynnie 
skorygować

• Przy problemach podczas uruchomienia

Regulacja świeżej wody wskazuje ostatnio uchwycony kod zakłócenia. Poprzez przycisk 
 szybkiego dostępu, dochodzimy bezpośrednio do menu Zakłócenia.

Gdy mamy podłączoną regulację ogrzewania, to zakłócenie pokazywane jest na 
wyświetlaczu regulacji ogrzewania.

W menu, Menu główne > Dane systemu > Alarm akustyczny Aktywować? możemy 
nastawić, czy przy przy zakłóceniu ma być wydawany sygnał akustyczny.

Sygnał dźwiękowy (piszczek), wydawany jest wraz z zakłóceniem, poprzez 30 minut. Jeżeli 
dotkniemy wyświetlacz, to sygnał zostanie na razie przerwany. Po tym sygnał akustyczny 
załącza się ponownie rano i wieczorem, każdorazowo poprzez 30 minut, do czasu 
usunięcia zakłócenia.

Meldunki wskazywane są wyłącznie w menu Kontrola. Meldunek nie ukazuje się we 
wskazaniu standardowym wyświetlacza. Meldunki zapisywane są we własnej pamięci 
(pamięć meldunków). Przy następnym przeglądzie, instalator może te meldunki odczytać.

Gdy regulacja świeżej wody połączona jest z regulacją ogrzewania, to meldunki nie są 
przekazywane do regulacji ogrzewania.

Przy meldunku nie jest wydawany sygnał akustyczny.

Z reguły możemy w dalszym ciągu pobierać ciepłą wodę, również gdy regulacja świeżej 
wody wskazuje zakłócenie lub meldunek. Tak jak długo pracuje pompa zbiornika, 
ogrzewanie wody pitnej jest zachowane.

12.1 Wskazanie i usuwanie zakłóceń
Przy zakłóceniu rozchodzi się o zakłócenie pracy, które wymaga interwencji instalatora.

Zakłócenie zostaje wskazywane na wyświetlaczu. Na listwie statusowej, symbol dla 
stanu pracy zmienił się z zielonego na czerwony. Gdy dotkniemy czerwony symbol, to 
przejdziemy bezpośrednio do menu Zakłócenia.

Z reguły możemy w dalszym ciągu pobierać ciepłą wodę, również gdy regulacja świeżej 
wody wskazuje zakłócenie.

Jeżeli regulacja świeżej wody wskazuje zakłócenie, należy wykonać następujące czynności:

1. Dotknąć krótko wyświetlacz, aby zakończyć sygnał akustyczny

2. Wybrać menu Zakłócenie 
Dotykamy we wskazaniu standardowym symbol  lub wybieramy menu,  
Menu główne > Kontrola > Zakłócenia 
Wskazywane zostaje ostatnie zakłócenie (kod zakłócenia i krótki opis)

3. Odczytać szczegóły zakłócenia lub dalsze zakłócenie za pomocą 

4. Podać kod dostępu 12 
Ostatnie zakłócenie wskazywane jest szczegółowo (m.in. data, godzina, stan 
regulacji)

Zakłócenia

Sygnał dźwiękowy (piszczek)

Meldunki

Ogrzewanie ciepłej wody zostaje 
zachowane

Wskazanie

Ogrzewanie ciepłej wody

Usuwanie zakłócenia
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5. Odczytać dalsze zakłócenia 
Regulacja zapamiętuje ostatnie 5 zakłóceń.

6. Usunąć zakłócenie, patrz tabela

Aby usunąć zakłócenie, zwracamy uwagę na kolejność postępowania.

Kod Zakłócenie Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunięcia zakłócenia

06 Brak strumienia przepływu 
woda grzewcza

Strumień przepływu podczas 
„normalnej pracy” zbyt niski

 ► Sprawdzić pompę zbiornika

 ► Sprawdzić czujnik S1

 ► Otworzyć wszystkie zawory strony zbiornika

Strumień przepływu podczas 
uruchomienia zbyt niski

1. Nastawić tryb pracy Test: 
Menu główne > Kontrola > Tryb pracy regulacji

2. Przejść do punktu menu Pompa zbiornika

3. Ustawić pompę zbiornika na 100%

4. Odczytać wartość Strumień przepł. woda 
grzewcza. 
Menu główne > wartości mierzone 
Podczas uruchomienia strumień przepływu wody 
grzewczej musi wynosić co najmniej 15 l/min

inne możliwe przyczyny, patrz rozdział „Wskazanie i usuwanie meldunków [48]” kod 106

11 Wypadnięcie temperatury 
Sensor S2 (woda zimna)

• brak kontaktu Sensora

• zwarcie

• uszkodzenie kabla

 ► Podłączyć Sensor do prawidłowego zacisku

Gdy zakłócenie występuje nadal:

1. Wymienić Sensor S2

2. Ponownie przeprowadzić uruchomienie

12 Wypadnięcie temperatury 
Sensor S1 (woda grzewcza)

• brak kontaktu Sensora

• zwarcie

• uszkodzenie kabla

• czujnik temperatury błędnie 
mierzy temperaturę

 ► Podłączyć Sensor do prawidłowego zacisku

Gdy zakłócenie występuje nadal:

1. Wymienić Sensor S1

2. Ponownie przeprowadzić uruchomienie

13 Wypadnięcie czujnika 
temperatury TWW (ciepła 
woda)

• brak kontaktu Sensora

• zwarcie

• uszkodzenie kabla

 ► Podłączyć czujnik do prawidłowego zacisku

Gdy zakłócenie występuje nadal:

1. Wymienić czujnik TWW

2. Ponownie przeprowadzić uruchomienie

20 Wypadnięcie strumienia 
przepływu S2 (zimna woda)

• brak kontaktu Sensora

• zwarcie

• uszkodzenie kabla

 ► Podłączyć Sensor do prawidłowego zacisku

Gdy zakłócenie występuje nadal:

1. Wymienić Sensor S2

2. Ponownie przeprowadzić uruchomienie

21 Wypadnięcie strumienia 
przepływu S1 (woda 
grzewcza)

• brak kontaktu Sensora

• zwarcie

• uszkodzenie kabla

 ► Podłączyć Sensor do prawidłowego zacisku

Gdy zakłócenie występuje nadal:

1. Wymienić Sensor S1

2. Ponownie przeprowadzić uruchomienie
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12.2 Wskazanie i usuwanie meldunków

Meldunek jest wskazówką obniżenia wydajności stacji świeżej wody. Przy następnej 
obsłudze instalator może usunąć meldunek. Ogrzewanie wody pitnej nie jest pogorszone.

Wyświetlacz wyświetla wskazanie standardowe. Na listwie statusowej, symbol dla 
stanu pracy zmienił się z zielonego na żółty. Gdy dotkniemy żółty symbol, to przejdziemy 
bezpośrednio do menu Meldunki.

Z reguły możemy w dalszym ciągu pobierać ciepłą wodę, również gdy regulacja świeżej 
wody wskazuje meldunek.

Aby regulacja świeżej wody ukazała nam meldunek, należy wykonać następujące 
czynności:

1. Wybrać menu Meldunki 
Menu główne > Kontrola > Meldunki 
Wskazywany zostaje ostatni meldunek (kod meldunku i krótki opis).

2. Odczytać szczegóły meldunku lub dalsze meldunki za pomocą .

3. Podać kod dostępu 12 
Ostatni meldunek wskazywany jest szczegółowo (m.in. data, godzina, stan regulacji)

4. Odczytać dalsze meldunki za pomocą . 
Regulacja zapamiętuje ostatnich 5 meldunków.

5. Usunąć meldunek, patrz tabela 
Aby usunąć meldunek, zwracamy uwagę na kolejność postępowania.

Kod Zakłócenie Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunięcia zakłócenia

102 Wysoka potrzeba 
korekty

rzeczywista temperatura zbiornika 
jest niższa niż mierzona

Sprawdzić pomiar temperatury po stronie zbiornika Sensor 
S1, patrz rozdział „Przykład: kontrola Temperatury TSP [51]”

rzeczywista temperatura zimnej 
wody jest niższa niż mierzona

Sprawdzić pomiar temperatury po stronie wody pitnej 
Sensor S2, patrz rozdział „Przykład: Temperatura zimnej 
wody kontrola [51]”

rzeczywisty strumień przepływu 
zimnej wody jest wyższy niż 
mierzony

Sprawdzić pomiar strumienia przepływu po stronie wody 
pitnej Sensor S2, patrz rozdział „Przykład: Ocena [52]”

rzeczywisty strumień przepływu 
zbiornika jest niższy niż mierzony

Sprawdzić pomiar strumienia przepływu po stronie zbiornika 
Sensor S1, patrz rozdział „Przykład: kontrola strumienia 
przepływu zbiornika [52]”

rzeczywista temperatura ciepłej 
wody jest niższa niż mierzona

Kontrola czujnika TWW

wartości mierzone w porządku, 
wciąż występuje meldunek

1. Wyczyścić płytowy wymiennik ciepła
2. Przeprowadzić ponownie uruchomienie

103 Wysoka potrzeba 
korekty

rzeczywista temperatura zbiornika 
jest wyższa niż mierzona

Sprawdzić pomiar temperatury po stronie zbiornika Sensor 
S1, patrz rozdział „Przykład: kontrola Temperatury TSP [51]”

rzeczywista temperatura zimnej 
wody jest wyższa niż mierzona

Sprawdzić pomiar temperatury po stronie wody pitnej 
Sensor S2, patrz rozdział „Przykład: Temperatura zimnej 
wody kontrola [51]”

rzeczywisty strumień przepływu 
zimnej wody jest niższy niż 
mierzony

Sprawdzić pomiar strumienia przepływu po stronie wody 
pitnej Sensor S2, patrz rozdział „Przykład: Ocena [52]”

rzeczywisty strumień przepływu 
zbiornika jest wyższy niż mierzony

Sprawdzić pomiar strumienia przepływu po stronie zbiornika 
Sensor S1, patrz rozdział „Przykład: kontrola strumienia 
przepływu zbiornika [52]”

rzeczywista temperatura ciepłej 
wody jest wyższa niż mierzona

Kontrola czujnika TWW

wartości mierzone w porządku, 
wciąż występuje meldunek

1. Wyczyścić płytowy wymiennik ciepła
2. Przeprowadzić ponownie uruchomienie

Wskazanie

Ogrzewanie ciepłej wody

Usuwanie meldunku
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Kod Zakłócenie Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunięcia zakłócenia

104 Zbyt mały strumień 
przepływu cyrkulacji

• Uszkodzona pompa 
cyrkulacyjna

• Dodatkowy opór 
hydrauliczny w instalacji 
cyrkulacji

• Instalacja cyrkulacji 
zakamieniona

• Przeprowadzono zmiany 
na instalacji cyrkulacji, bez 
ponownego uruchomienia

1. Nastawić tryb pracy Test: 
Menu Główne > Kontrola Tryb pracy 
Regulacja

2. Kartkować do punktu menu Pompa 
cyrkulacyjna

3. Nastawić pompę cyrkulacyjną na ON

4. Sprawdzić, Strumień przepływu Woda pitna 
Menu główne > Wartości mierzone
 - Gdy wartość mierzona wynosi > 2 l/min, 

przeprowadzić ponownie uruchomienie
 - Gdy wartość mierzona wynosi „0” (zero) lub 

nie jest wskazywana, sprawdzić pojedyncze 
komponenty instalacji cyrkulacji

106 Zbyt mały strumień 
przepływu wody grzewczej

Powietrze w zbiorniku  ► Odpowietrzyć zbiornik

Zamknięte zawory odcinające  ► Otworzyć zawory odcinające po stronie zbiornika

Błędne podłączenie pompy 
zbiornika do regulacji

1. Pompę zbiornika podłączyć do regulacji Systa-
Expresso II do zacisku PSP

2. Ustawić stopień pompy na 3

Uszkodzona pompa zbiornika 1. Nastawić tryb pracy Test: 
Menu główne > Kontrola > Tryb pracy 
Regulacja

2. Kartkować do punktu menu Pompa zbiornika

3. Ustawić Pompa zbiornika na 100% 
Gdy pompa zbiornika nie pracuje:

 ► Wymienić pompę zbiornika
Gdy pompa zbiornika pracuje to jest ona w 
porządku.

Opór po stronie pierwotnej Sprawdzić, Strumień przepływu Zbiornik: 
Menu główne > Wartości mierzone 
Gdy wartość mierzona wynosi „0” (zero), wyczyścić 
zasilanie i powrót zbiornika.

Uszkodzony Sensor S1 1. Wymienić Sensor S1

2. Ponownie przeprowadzić uruchomienie
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Kod Zakłócenie Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunięcia zakłócenia

107 Zredukowany strumień 
przepływu wody grzewczej

Zawory odcinające częściowo 
zamknięte

 ► Otworzyć całkowicie zawory odcinające po stronie 
pierwotnej

Pompa zbiornika pracuje z 
błędnym stopniem pompy

 ► Ustawić stopień pompy zbiornika na 3

Powietrze w zbiorniku  ► Odpowietrzyć zbiornik

Strumień przepływu po stronie 
zbiornika (stronie pierwotnej) 
uległ pogorszeniu

1. Nastawić tryb pracy Test: 
Menu Główne > Kontrola Tryb pracy Regula-
cja

2. Kartkować do punktu menu Pompa zbiornika

3. Nastawić wartość Pompa zbiornika na 100 %

4. Sprawdzić Strumień przepływu Zbiornik: 
Menu główne > Wartości mierzone

5. Zanotować wartość Strumień przepływu woda 
grzewcza i porównać z wartością zmierzoną 
podczas pierwszego uruchomienia: 
Menu główne > Kontrola > Uruchomienie 
dd.mm.rrrr > Strumień przepływu woda 
grzewcza

6. Jeśli obie wartości różnią się od siebie o > 20% 
należy sprawdzić sensor S1, ewentualnie wymienić

7. Ponownie sprawdzić Wartość Strumień 
przepływu woda grzewcza.

8. Jeśli obie wartości nadal różnią się od siebie 
o > 20%, wymiennik ciepła należy wyczyścić 
wymiennik ciepła po stronie wtórnej i pierwotnej.

9. Zatrzymać pompę zbiornika 
Menu główne > Kontrola > Pompa zbiornika 
> 0% 

10. Przeprowadzić ponownie uruchomienie

Zakłócenia i meldunki
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12.2.1 Przykład: kontrola czujnika TSP

Możemy zapisać sobie mierzone dane, patrz rozdział „Zapis danych [42]“.

Przyłącze wody zimnej przy płytowym wymienniku ciepła jest zamknięte.

Aby sprawdzić Temperaturę TSP, należy wykonać następujące czynności:

1. na regulacji ogrzewania odczytać aktualną wartość czujnika temperatury TWO i 
zanotować 
TWO = temperatura ciepłej wody w górnej części zbiornika

2. podgrzać zbiornik

3. na regulacji świeżej wody SystaExpresso II nastawić tryb pracy Test  
Menu główne > Kontrola > Tryb pracy regulacji > Test

4. załączyć ręcznie pompę zbiornika 
Menu główne > Kontrola > Pompa zbiornika > 100%

5. po około 1 minucie na regulacji ogrzewania odczytać ponownie wartość czujnika 
temperatury TWO 

6. na regulacji świeżej wody SystaExpresso II odczytać wartość temperatury zbiornika 
Menu główne > Wartości mierzone > Temperatura zbiornika

7. kiedy wartość temperatury regulacji ogrzewania różni się o więcej niż 5 K od wartości 
temperatury regulacji świeżej wody należy wymienić Sensor S1

12.2.2 Przykład: kontrola czujnika zimnej wody

Możemy zapisać sobie mierzone dane, patrz rozdział „Zapis danych [42]“.

Aby sprawdzić temperaturę zimnej wody, należy wykonać następujące czynności:

1. nastawić tryb pracy na OFF 
Menu główne > Nastawy > Tryb pracy ciepła woda > OFF 
Pompa zbiornika nie może pracować

2. całkowicie otworzyć najbliższy punkt poboru ciepłej wody i spuścić wodę przez około 
1 minutę, tak aby zimna woda przepływała przez wymiennik

3. Zmierzyć temperaturę na wylocie. 
Temperaturę mierzymy standardowym termometrem.

4. Wartość temperatury na wylocie porównujemy z temperaturą zmierzoną na regulacji 
Menu główne > Wartości mierzone > Zimna woda

5. jeśli wartość na wylocie różni się o więcej niż 5K od wartości zmierzonej na regulacji, 
należy wymienić Sensor S2

12.2.3 Przykład: sprawdzenie

Potrzebny jest pojemnik o pojemności 10 litrów

Aby sprawdzić strumień przepływu, należy wykonać następujące czynności:

1. całkowicie otworzyć najbliższy punkt poboru ciepłej wody

2. Całkowicie napełniamy pojemnik i zatrzymujemy zmierzony czas. 
Podczas napełniania pojemnika odczytać na regulacji świeżej wody zmierzony 
Strumień przepływy wody pitnej 
Menu główne > Wartości mierzone > Strumień przepływu woda pitna

3. Obliczamy przy pierwszym napełnieniu 
Formuła: V [l]/t [s] x 60 
Przykład: 10 litrów w 50 sekund 
10 [l]/50 [s] = 12 l/min

4. Operacje i obliczenia wykonać łącznie 3 razy.

Podpowiedź

Warunek

Podpowiedź

Pomoc
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5. Wyznaczyć wartość średnią 
Przykład: 
- Pomiar 1: 12 l/min 
- Pomiar 2: 12,5 l/min 
- Pomiar 3: 11,5 l/min 
Suma = 36 l/min : 3 = 12 l/min

6. Kiedy wartość średnia różni się o więcej niż 3 l/min od wartości zmierzonej na 
regulacji świeżej wody, należy wymienić Sensor S2

12.2.4 Przykład: sprawdzenie strumienia przepływu zbiornika

Należy wykonać następujące czynności:

• Strumień przepływu, który został zmierzony podczas uruchomienia 
Menu główne > Kontrola > Uruchomienie dd.dd.rrrr

Przyłącze zimnej wody do wymiennika płytowego jest zamknięte.

Aby sprawdzić strumień przepływu zbiornika, należy wykonać następujące czynności:

1. W pełni otwieramy wszystkie zawory odcinające po stronie zbiornika

2. Pompę zbiornika ustawiamy na 3 stopień

3. Ustawiamy tryb pracy Test 
Menu główne > Kontrola > Tryb pracy regulacji > Test

4. Załączamy ręcznie pompę zbiornika 
Menu główne > Kontrola > Pompa zbiornika > 100% 
Zostawić pracującą pompę na około 2 minuty.

5. Zanotować wartość Strumień przepływu woda grzewcza: 
Menu główne > Wartości mierzone

6. Zanotowaną wartość Strumień przepływu woda grzewcza porównać z wartością 
zmierzoną podczas uruchomienia: 
Menu główne > Kontrola > Uruchomienie dd.dd.rrrr > Strumień przepływu 
woda grzewcza

7. Zatrzymać pompę zbiornika 
Menu główne > Kontrola > Pompa zbiornika > 0%

8. Jeżeli wartości strumienia przepływu różnią się o więcej niż 20% od wartości podczas 
uruchomienia, należy wymienić Sensor S1 

Wartości konieczne i środki 
pomocnicze
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13 Wyłączenie z eksploatacji

13.1 Czasowe wyłączenie z eksploatacji
Możemy wyłączyć urządzenie z pracy czasowo, kiedy chwilowo jesteśmy nieobecni (np. 
podczas urlopu). Informacje znajdują się w rozdziale „Praca przy dłuższej nieobecności 
[41]”.

Kiedy mamy podłączoną regulację ogrzewania, należy przestrzegać instrukcji dla regulacji 
ogrzewania.

13.2 Trwałe wyłączenie urządzenia z eksploatacji
Regulacja świeżej wody wyłączana jest z pracy wraz zbiornikiem świeżej wody Aqua 
EXPRESSO II względnie z stacją świeżej wody WFS-35 II.
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14 Utylizacja
Urządzenie jak również osprzęt i opakowanie transportowe w większej części stanowią 
materiał do ponownego recyklingu.

Recycling można przeprowadzić w punktach odbioru materiałów.

 ► Należy stosować się do obowiązujących przepisów.

14.1 Utylizacja opakowania
Utylizację opakowania transportowego przejmuje na siebie firma montująca urządzenie.

14.2 Utylizacja urządzenia i osprzętu
Urządzenie i osprzęt nie należą do odpadów gospodarstwa domowego.

 ► Należy zadbać o to, aby zużyte urządzenie oraz ewentualne wyposażenie i osprzęt 
zostały poddane prawidłowej utylizacji

 ► Należy zadbać o to, aby zawarte w urządzeniu baterie zostały poddane prawidłowej 
utylizacji

 ► Należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów.
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15 Struktura menu i wartości standardowe

Menu główne / pod 
menu

Wartość Jed-
nostka

Wartość 
standardowa

Nastawiona Zmieniona Strona

Wartości mierzone Wyświetlane są następujące 
wartości

• Temperatura zbiornika

• Ciepła woda

• Zimna woda

OC Wartości mierzone [25]

• Strumień przepływu woda 
pitna

• Strumień przepływu woda 
grzewcza

• Maksymalny strumień 
przepływu woda pitna

l/min Wartości mierzone [25]

Wartość wymagana temp. 
zbiornika

OC Wartości mierzone [25]

Odczyt ilości Wyświetlane są następujące 
wartości

• Ilość ciepła c.w.u.

• Ilość ciepła cyrkulacja

kWh Wartości mierzone [27]

 (Kasowanie ilości ciepła) [27]

 (Przedstawienie ilości ciepła w formie wykresu) [27]

Nastawa

Tryb roboczy ciepła 
woda 1)

• Auto

• Ciągle Normal

• Ciągle Komfort

• OFF

Auto [28]

Ciepła woda Normal 1) 30 - 80 OC 50 [31]

Ciepła woda Komfort 1) 30 - 80 OC 60 [31]

Program ciepłej wody 
nastawić 1)

• Dzień tygodnia

• Godzina

• Normal

• Komfort

• Blokada

• ---(nowy)

• Punkt przełączenia kasować

Patrz rozdział [31]

Program czasowy ciepłej wody przywrócenie nastawy fabrycznej 1) [32]

Program cyrkulacji 
nastawić 2)

• Dzień tygodnia

• Godzina

• Wolny

• Blokada

• ---(nowy)

• Punkt przełączenia kasować

Patrz rozdział [35]

Program czasowy cyrkulacji przywrócenie nastawy fabrycznej 2) [36]
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Menu główne / pod 
menu

Wartość Jed-
nostka

Wartość 
standardowa

Nastawiona Zmieniona Strona

Godzina hh:mm aktualna godzina (nastawa fabryczna) [39]

Data DD:MM:RRRR aktualna data (nastawa fabryczna) [39]

Język • Deutsch

• English

• Francais

• Italiano

• Español

• Nederlands

• Polski

Deutsch [39]

Przypisanie przycisku 
szybkiego wybierania

• Wartości mierzone

• Odczyt ilości

• Język

Język [40]

Dane systemu (Nastawa dla specjalisty) [37]

Kod dostępu 00 [37]

Cyrkulacja występuje • Tak

• Nie

automatycz-
nie

[37]

Różnica przełączeń 
cyrkulacja 3)

2-30 K 5 [37]

Czas opóźnienia 
cyrkulacja 3)

0-30 min 3 [37]

Czas blokady cyrkulacja 
3)

1-15 min 15 [37]

Maksymalna wartość 
wymagana Temperatury 
zbiornika

40-85 OC 85 [37]

Alarm akustyczny 
uwolnić?

• Tak

• Nie

Tak [40]

Kontrola

Zakłócenia [47]

Meldunki [49]

Tryb pracy regulacji • Auto

• Test

• Ręczny

Auto [28]

Stan regulacji • Oczekiwanie na pobór 
wody

• Pobór wody

• Cyrkulacja

• Czas opóźnienia cyrkulacja

• Czas blokady cyrkulacja

• Uruchomienie

• Ręcznie

Wskazanie [27]
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Menu główne / pod 
menu

Wartość Jed-
nostka

Wartość 
standardowa

Nastawiona Zmieniona Strona

Pompa zbiornika 0-100 % Wskazanie

Wybór w trybie pracy „Ręczny” lub „Test”

[28]

Pompa cyrkulacyjna • Wł

• Wył

Wskazanie

Wybór w trybie pracy „Ręczny” lub „Test”

[28]

Uruchomienie Uruchomienie rutynowe (tylko specjalista) [21]

Uruchomienie dd.dd.rrrr Wyświetlane są następujące wartości:

• Strumień przepływu ciepła woda [l/min]

• Strumień przepływu cyrkulacja [l/min]

• wykryto cyrkulację [nie/ręcznie/automatycznie]

[26]

Następny przegląd mm.rrrr Następny rok od uruchomienia 
(fabrycznie)

patrz rozdział

[40]

Wersja Wyświetlane są następujące wartości:

• Software

• Hardware

• Basic-System

• SerienNr.

[28]

1) Wskazanie tylko kiedy nie podłączona jest regulacja ogrzewania

2) Wskazanie tylko kiedy cyrkulacja występuje i nie ma połączenia z regulacją ogrzewania

3) Wskazanie tylko kiedy cyrkulacja występuje

4) Wskazanie tylko kiedy jeżyk jest ustawiony na „Deutsch”
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Dane techniczne

16 Dane techniczne

16.1 Dane Techniczne

SystaExpresso II Jednostka Wartość

Napięcie zasilania V/Hz 230/50

Maksymalny pobór mocy VA 700

Maksymalny pobór mocy regulacji świeżej wody (w stanie czuwania) VA 2,5

Dopuszczalna temperatura otoczenia OC 0...50 

Rodzaj zabezpieczenia IP40 wg. EN 60529-1 

Klasa zabezpieczenia II wg. EN 600529-1 

Elektroniczny przekaźnik przełączania zasilania pompy cyrkulacyjnej (PZI) przy 230 V/50 Hz A 1

Elektroniczny przekaźnik przełączania zasilania pompy zbiornika (PSP) przy 230 V/50 Hz A 1

Maksymalna dopuszczalna długość; linii BUS do regulacji ogrzewania m 30 

Minimalny przekrój przewodu linii BUS do regulacji ogrzewania mm2 2x0,75 

Zabezpieczenie / bezpiecznik AT 3,15 AT/250V

17.2 Wartości oporów czujnika ciepłej wody TWW (NTC 5K)
Temperatura w °C Oporność w kΩ 

-20 48,5 

-15 36,5 

-10 27,5 

-5 21,2 

0 16,3 

5 12,7 

10 10,0 

15 7,85 

20 6,25 

25 5,00 

30 4,03 

35 3,27 

40 2,66 

45 2,19 

50 1,80 

55 1,49 

60 1,24 

65 1,04 

70 0,867 

75 0,739 

80 0,627 

85 0,535 

90 0,458 

95 0,393 
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Kontakt w Polsce

Paradigma

Przedstawicielstwo Polskie GZ

ul. Kruczkowskiego 27

41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel. 32 / 2610-100

Fax 32 / 2610-101

info@paradigma.pl

www. paradigma.pl


