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1 Informacje na temat niniejszej instrukcji

1 Informacje na temat niniejszej instrukcji

1.1 Funkcja niniejszej instrukcji
Niniejszy dokument zawiera informacje na temat rozbudowy SystaComfort KAS  
i rozbudowy SystaComfort SI / KAS. 

Są to między innymi informacje na temat:

• Bezpieczeństwa

• Funkcjonowania

• Instalacji i uruchomienia

• Usuwania zakłóceń

• Obsługi serwisowej

• Danych technicznych

1.2 Adresaci instrukcji
Niniejszy dokument przeznaczony jest dla specjalistów.

1.3 Zakres obowiązywania instrukcji
Dokument ten obowiązuje dla rozbudowy SystaComfort KAS i rozbudowy  
SystaComfort SI / KAS połączonej z regulacją ogrzewania SystaComfort II od wersji V1.14 
sierpień 2014.

1.4 Za łączone dokumenty

Dla Użytkownika

• Instrukcja obsługi rozbudowy SystaComfort KAS względnie SystaComfort SI / KAS

• Instrukcja obsługi regulacji ogrzewania SystaComfort II

Dla Instalatora

• Instrukcja instalacji i uruchomienia rozbudowy SystaComfort KAS względnie 
rozbudowy SystaComfort SI / KAS

• Instrukcja instalacji i uruchomienia regulacji ogrzewania SystaComfort II

1.5 Przechowywanie dokumentów
Przechowywanie dokumentów leży w gestii użytkownika urządzenia. Użytkownik 
powinien zadbać aby dokumenty 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.

2 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 
nawiasach kwadratowych odpowiednia strona.

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

3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

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

 ► Należy choronić urządzenie przed płynami i dużą wilgotnością powietrza

 ► Instalowanie urządzenia dozwolone jest tylko w pomieszczeniach  
o temperaturze od 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.

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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3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

3.3 Przepisy

Należy się stosować do obowiązujących przepisów i wytycznych:

• Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony przed wypadkami

• Przepisy dotyczące ochrony środowiska

• Inne przepisy dotyczące ochrony pracy

• Właściwe normy i dyrektywy PN, PN-EN

3.4 Deklaracja producenta

Oświadczamy jako producent, że produkt ten zgodny jest z następującymi dyrektywami 
Wspólnoty Europejskiej:

• 2006/95/EG Wytyczne odnośnie niskiego napięcia

• 2004/108/EG Kompatybilność elektromagnetyczna

3.5 Obowiązki instalatora
Aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie układu, należy stosować się do 
następujących zaleceń:

 ► Należy wykonać wszystkie czynności zgodnie z obowiązującymi normami  
i przepisami,

 ► Pouczyć użytkownika odnośnie funkcjonowania i obsługi systemu.

 ► Pouczyć użytkownika odnośnie obsługi serwisowej.

 ► Pouczyć użytkownika odnośnie możliwych zagrożeń, mogących wastąpić podczas 
pracy systemu.

Podstawy prawne

Normy i dyrektywy
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4 Opis produktu

4 Opis produktu

4.1 Zastosowanie

4.1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Rozbudowa SystaComfort KAS względnie rozbudowa SystaComfort SI / KAS może 
pracować tylko przy podłączeniu do regulacji SystaComfort II.

Rozbudowa SystaComfort KAS względnie rozbudowa SystaComfort SI / KAS może być 
zastosowana wyłącznie do regulacji następujących układów grzewczych:

• Układy grzewcze z 1 lub 2 kotłami grzewczami (również w kombinacji):

 - Modula NT

 - Modula II

 - Modula III

 - Pelletti III

 - 1-stopniowy kocioł olejowy

 - 1-stopniowy gazowy kocioł kondensacyjny

• Układy grzewcze z 2-stopniowym kotłem olejowym

• Układy grzewcze z 2-stopniowym gazowym kotłem kondensacyjnym

Dodatkowo rozbudowa SystaComfort SI / KAS może być zastosowana do opisanych 
układów grzewczych z podłączonym zbiornikiem warstwowym (zbiornik wody pitnej z 
zewnętrznym płytowym wymiennikiem ciepła).

Inne zastosowanie, niż zastosowanie zgodne z przeznaczeniem nie jest dozwolone.  
Za ewentualnie wynikłe szkody producent nie ponosi odpowiedzialności.

Przy wszystkich pracach na urządzeniu, należy stosować się do przynależnej dokumentacji. 
Przy nieprawidłowym obejściu się z produktem, producent nie ponosi odpowiedzialności 
za wynikłe szkody.

4.1.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Za szkody wynikłe z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem, producent lub 
dostawca nie ponoszą odpowiedzialności.

4.2 Opis funkcjonowania

Rozbudowa SystaComfort KAS

Rozbudowa SystaComfort KAS stanowi rozbudowę regulacji ogrzewania SystaComfort II. 
Za pomocą rozbudowy może być regulowana kaskada złożona z maksymalnie 2 kotłów 
lub jeden 2-stopniowy kocioł grzewczy.

Moc kaskady kotłów obliczana jest w zależności od różnic pomiędzy wartością wymaganą 
temperatury kotła a temperaturą zasilania kaskady kotłów. Obliczenie przebiega poprzez 
regulator PI.

Przy układach z 2 gazowymi kotłami kondensacyjnymi Paradigma, regulacja reguluje mocą 
kotłów w taki sposób, aby jeśli to możliwe obydwa kotły pracowały z mniejszą mocą. 
Dzięki temu podniesiony zostaje stopień sprawności kotłów. Przy układach z 2 kotłami na 
Pellets lub 2 1-stopniowymi kotłami olejowymi lub gazowymi, pracuje w miarę możliwości 
jeden kocioł.

Przy układach z jednym kotłem wiodącym i kotłem szczytowym (tzn. 2 różne typy kotła 
grzewczego) regulacja załącza najpierw kocioł wiodący. Gdy moc kotła wiodącego nie jest 
wystarczająca, regulacja załącza dodatkowo kocioł szczytowy.

Możemy nastawić, który kocioł ma być zastosowany jako kocioł wiodący a który jako 
kocioł szczytowy.

Sterowanie kotłem
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Aby ten sam kocioł nie był zawsze załączany jako pierwszy, możemy nastawić, po jakim 
czasie pracy zmieniona ma być kolejność załączeń. Aktualnie drugi kocioł, po odwróceniu 
kolejności, będzie zasterowany jako pierwszy i stanie się pierwszym kotłem.

Regulacja ponadto sumuje czasy pracy kotła, który obecnie załączany jest jako pierwszy. 
Gdy czas pracy obecnie pierwszego kotła przekroczy nastawioną wartość, regulacja 
załącza kotły z odwróconą kolejnością. Odwrócenie kolejności przebiega wyłącznie wtedy, 
gdy podłączone są 2 jednakowe typy kotłów.

Dla każdego kotła możemy nastawić oddzielnie, czy ma on pracować podczas 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dla pracy na potrzeby ogrzewania, zezwolenie 
pracy posiadają zawsze obydwa kotły względnie obydwa stopnie przy 2-stopniowym kotle 
grzewczym.

Rozbudowa SI / KAS

Rozbudowa SystaCofort SI / KAS posiada funkcje rozbudowy SystaComfort KAS. 
Dodatkowo rozbudowa SystaCofort SI / KAS reguluje podłączony zbiornik wody pitnej  
z zewnętrznym płytowym wymiennikiem ciepła (zbiornik warstwowy).

W górnym obszarze zbiornika znajduje się czujnik temperatury TWE a w dolnym obszarze 
czujnik temperatury TWA. W zależności od wymaganej wartości temperatury ciepłej wody 
i mierzonej temperatury na czujniku TWE, regulacja załącza ogrzewanie zbiornika. Gdy 
wymagana wartość dla temperatury ciepłej wody na czujniku TWA zostanie osiągnięta, to 
regulacja przerywa ogrzewanie zbiornika.

Przy optymalnym ładowaniu warstwowym, temperatura ładowania równa jest 
wartości wymaganej dla temperatury ciepłej wody. Aby utrzymać optymalne ładowanie 
warstwowe, regulacja reguluje w zależności od temperatury na czujniku temperatury TWS, 
obroty pompy ładowania zbiornika PSL. Pompa ładowania zbiornika załączana jest wtedy, 
gdy ciepła woda dotarła do płytowego wymiennika ciepła. Aby w czasie ogrzewania zimna 
woda nie była ładowana, regulacja załącza i wyłącza pompę ładowania, w zależności od 
temperatury na czujniku temperatury TVSI.

Wymagana temperatury ciepłej wody użytkowej w punkcie poboru może zostać 
nastawiona.

Zbiornik warstwowy może być ładowany ze zbiornika buforowego. Wtedy regulacja 
reguluje zarówno ogrzewanie zbiornika buforowego jak i też zbiornika warstwowego.

4 Opis produktu

Odwrócenie kolejności

Podgrzewanie ciepłej wody 
użytkowej

Warstwowe ładowanie zbiornika 
wody pitnej

Ogrzewanie zbiornika warstwowego 
poprzez zbiornik buforowy
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5 Montaż

5 Montaż

5.1 Wymagania dla miejsca montażu

WSKAZÓWKA

Uszkodzenie urządzenia poprzez zbyt dużą wilgotność powietrza.

Elektryczne elementy budowy urządzenia korodują.

 ► Urządzenie montować tylko w suchych pomieszczeniach wewnętrznych

 ► Zapewnić dobre przewietrzanie pomieszczenia

5.2 Wymiary

230

17
0

Wymiary obudowy

5.3 Minimalne odstępy
Należy utrzymać wystarczające odstępy od sufitów i ścian, aby zapewnić łatwość montażu 
i przeprowadzania obsługi serwisowej.

5.4 Kontrola zakresu dostawy
 ► Dostawę należy sprawdzić na uszkodzenia i kompletność dostawy.

Zakres dostawy zawiera:

• Rozbudowa w obudowie naściennej

• Czujnik temperatury TK

• tylko przy rozbudowie SystaComfort SI / KAS:  
Czujniki temperatury TWE, TWA, TWS, TVSI

• Materiał montażowy

• Zatyczki przeprowadzania kabli
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5 Montaż

5.5 Montaż obudowy naściennej

WSKAZÓWKA

Uszkodzenie urządzenia poprzez spadające krople płynów.

Płyny powodują zwarcia elektryczne.

 ► Montować urządzenie zabezpieczając je przed spadającymi kroplami płynów

WSKAZÓWKA

Uszkodzenie przy wierceniu w miejscu montażu

Ułożone przewody instalacyjne oraz inne elementy mogą być niewidoczne.

 ► Przed wierceniem upewnić się czy w miejscu montażu nie znajdują przewody 
instalacyjne i inne elementy.

Do montażu wymagane są następujące narzędzia:

• Poziomica

• Wiertarka

• Wiertło do ściany, 6 mm

• Śrubokręt krzyżowy

Aby zamontować obudowę naścienną na ścianie należy wykonać następujące czynności:

11

Obudowa naścienna: Pokrywa obudowy

1 Śruby mocujące

1. Wykręcić śruby mocujące (1) pokrywy obudowy

2. Pokrywę obudowy odchylić do góry i zdjąć 
Płytka jest widoczna. Nie spowodować uszkodzenia płytki.

3. Wyłamać z dolnej części obudowy wymagane uchwyty dla odciążenia naciągu. 
Po wykonaniu instalacji elektrycznej, wszystkie kable muszą być w obudowie 
naściennej przymocowane (odciążenie naciągu).

Narzędzia i materiały pomocnicze
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210 mm

10
5 

m
m

Obudowa naścienna: Dolna część obudowy, odstępy otworów

4. Zaznaczyć na miejscu montażu górne punkty zamocowania 
Odstęp 210 mm

5. Wywiercić otwory 
Średnica 6 mm

6. Włożyć dostarczane dyble 
Zależnie od rodzaju ściany ewentualnie zastosować inny materiał mocujący

7. Zamontować górne śruby mocujące 
Odstęp pomiędzy ścianą a łbem śruby ok. 5 mm

8. Zawiesić dolną część obudowy

9. Zaznaczyć dolny punkt zamocowania

10. Ponownie zdjąć dolną część obudowy

11. Wywiercić otwór 
Średnica 6 mm

12. Włożyć dybel

13. Zawiesić dolną część obudowy

14. Zamocować dolną część obudowy dolną śrubą mocującą 
→ Obudowa naścienna jest zamontowana. 
 Pokrywa obudowy pozostaje zdjęta. Pokrywę obudowy montujemy po  
 wykonaniu instalacji elektrycznej.

5 Montaż
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6 Instalacja elektryczna

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem

Podłączenia elektryczne urządzenia znajdują się pod napięciem.

 ► Instalację elektryczną może wykonywać jedynie osoba uprawniona.

 ► Odłączyć zasilanie elektryczne.

 ► Zabezpieczyć dopływ prądu przed przypadkowym załączeniem

6.1 Przegląd podłączeń

3,15 AT / 250V

L L1 L1N N NPE PE PE B1 B2 TK TWE TWA TWS TVSI
230 AC PSL LP

CE

BUSOT 1 OT 2

09-7587 SystaComfort SI / KAS

PK
PWM

23

1

4

8

6

5

7

Przegląd podłączeń

1 Połączenie BUS - Regulacja 
ogrzewania

5 Wyjścia 230 V

2 Czjnik temperatury - Zbiornik 6 Zasilanie elektryczne

3 Czujnik temperatury - 
Temperatura kotła

7 LED

4 Wyjścia wolne od napięcia (obcy 
kocioł)

8 Połączenie BUS - Kocioł 
Paradigma

6.2 Dostęp do zacisków podłączeniowych
Zaciski podłączeniowe znajdują się pod pokrywą obudowy. Jeżeli pokrywa obudowy 
została już zdjęta lub jeszcze nie została zamontowana, wtedy mamy dostęp do zacisków 
podłączeniowych.

Gdy pokrywa obudowy jest zamontowanana, należy wykonać następujące czynności.

1. Wykręcić 2 śruby pokrywy obudowy naściennej

2. Pokrywę obudowy odchylić w górę i zdjąć

→ Zaciski podłączeniowe są dostępne.
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6.3 Podłączenie czujników temperatury

3,15 AT / 250V

L L1 L1N N NPE PE PE B1 B2 TK TWE TWA TWS TVSI
230 AC PSL LP

CE

BUSOT 1 OT 2

09-7587 SystaComfort SI / KAS

PK
PWM

4 3 2 15

Przegląd podłączeń – Czujniki temperatury

Poz. Zacisk Miejsce montażu czujnika temperatury Typ czujnika

1 TVSI tylko przy SystaComfort SI / KAS

Temperatura zasilania płytowego wymiennika 
ciepła po stronie ogrzewania

NTC 5 K

2 TWS tylko przy SystaComfort SI / KAS

Temperatura ładowania zbiornika warstwowego 
na zasilaniu płytowego wymiennika ciepła po 
stronie wody pitnej

NTC 5 K

3 TWA tylko przy SystaComfort SI / KAS

Czujnik temperatury zbiornika w dolnym obszarze

NTC 5 K

4 TWE tylko przy SystaComfort SI / KAS

Czujnik temperatury zbiornika w środkowym lub 
górnym obszarze

NTC 5 K

5 TK Temperatura zasilania kaskady kotłów względnie 
czujnik temperatury 2- stopniowego kotła 
grzewczego

NTC 5 K

6.4 Podłączenie rozbudowy do regulacji ogrzewania

WSKAZÓWKA

Wadliwe funkcjonowanie urządzenia

Kable sieciowe i kable sygnałowe (np. kable podłączeń czujników, linia BUS) wpływają na 
siebie poprzez indukcję.

 ► Kable sieciowe i kable sygnałowe ułożyć w oddzielnych przestrzeniach.

Przestrzegać następujących wytycznych: 

• Stosować kabel dwużyłowy (2 x 0,75 mm2)

• Maksymalna długość kabla BUS: 30 m

• Biegunowość połączenia BUS: dowolna

Wytyczne dla podłączenia BUS
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Pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby podłączyć rozbudowę do regulacji ogrzewania, należy wykonać następujące 
czynności:

1. Na płytce rozbudowy podłączyć linię BUS do zacisku BUS

2. Na płytce regulacji ogrzewania podłączyć linię BUS do zacisku BUS EXTENSION

3. Mocno zamocować odciążenie naciągu

Zaciskamy kabel w prowadzeniu kabla poniżej listwy zaciskowej.

→ Rozbudowa jest połączona z regulacją ogrzewania.

6.5 Podłączenie kotła do rozbudowy
Do rozbudowy podłączamy 2 kotły lub jeden kocioł 2-stopniowy. Jeżeli chcemy podłączyć 
tylko jeden kocioł Paradigma lub jeden kocioł 1-stopniowy, to kocioł ten podłączymy 
bezpośrednio do regulacji ogrzewania SystaComfort II.

3,15 AT / 250V

L L1 L1N N NPE PE PE B1 B2 TK TWE TWA TWS TVSI
230 AC PSL LP

CE

BUSOT 1 OT 2

09-7587 SystaComfort SI / KAS

PK
PWM

3

1 2

4

Przegląd podłączenia kotła

Poz. Zacisk Opis Typ

1 OT1 Przyłącze Źródło ciepła 1 

wszystkie kotły grzewcze Paradigma

Bus

2 OT2 Przyłącze Źródło ciepła 2 

wszystkie kotły grzewcze Paradigma

Bus

3 B1 Przyłącze Źródło ciepła 1 wzgl. 1. stopień kotła 
2-stopniowego 

Kocioł obcy (nie Paradigma)

bez 
potencjału

4 B2 Przyłącze Źródło ciepła 2 wzgl. 2. stopień kotła 
2-stopniowego 

Kocioł obcy (nie Paradigma)

bez 
potencjału

Założenie
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6.6 Podłączenie wyjść 230 V
Rozbudowa SystaComfort SI / KAS jest podłączona.

Podłączyć do rozbudowy pompę ładowania i pompę ładowania zbiornika:

3,15 AT / 250V

L L1 L1N N NPE PE PE B1 B2 TK TWE TWA TWS TVSI
230 AC PSL LP

CE

BUSOT 1 OT 2

09-7587 SystaComfort SI / KAS

PK
PWM

12

Przegląd podłączeń 230 V

Poz. Podłączenie Opis Typ

1 LP Pompa ładowania Triak 230V/1 A

2 PSL Pompa ładowania zbiornika Triak 230V/1 A

Zacisk Opis

L Przewód fazowy 230 V

L1 Przełączony przewód fazowy 230 V

N Przewód zerowy

PE Uziemienie

6.7 Podłączenie napięcia zasilającego do rozbudowy

WSKAZÓWKA

Wadliwe funkcjonowanie urządzenia poprzez niefachowe ułożenie kabli

Kable sieciowe i kable sygnałowe (np. kable podłączeń czujników, linia BUS) wpływają na 
siebie poprzez indukcję.

 ► Kable sieciowe i kable sygnałowe ułożyć w oddzielnych przestrzeniach.

Przestrzegać następujących wytycznych:

• Maksymalna moc podłączeniowa sumy wszystkich odbiorników: 230 V,  
maksymalnie 3 A

• Maksymalna moc podłączeniowa każdego wyjścia: 230 V, maksymalnie 1 A

• Prawidłowe podłączenie do zacisków

Pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby podłączyć napięcie sieciowe do rozbudowy, należy wykonać następujące czynności:

1. Podłączyć napięcie zasilające

2. Mocno zamocować odciążenie naciągu. 
Zaciskamy wszystkie kable w prowadnicach kabli poniżej listwy zaciskowej.

Założenie

Wytyczne dla podłączenia zasilania

Założenie
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Zacisk Opis

L Przewód zewnętrzny 230 V

L1 Przełączony przewód zewnętrzny 230 V

N Przewód zerowy

PE Uziemienie

6.8 Montaż pokrywy obudowy
Po wykonaniu instalacji elektrycznej, montujemy pokrywę obudowy.

Spełnione muszą być następujące założenia:

• Wszystkie wymagane czujniki temperatury są podłączone

• Rozbudowa połączona jest z regulacją ogrzewania

• Wszystkie kable umocowane są za pomocą odciążenia naciągu

Aby zamontować pokrywę obudowy, należy wykonać następujące czynnosci:

1. Zawiesić pokrywę obudowy u góry obudowy naściennej 
Na górnej krawędzi dolnej części obudowy znajdują się szczeliny. Pokrywę obudowy 
zawieszamy na tych szczelinach.Pokrywę obudowy zawieszamy pod kątem 45° w 
stosunku do dolnej części obudowy.

2. Zamknąć pokrywę obudowy pochylając w dół

3. Przykręcić pokrywę obudowy 2 śrubami mocującymi

→ Pokrywa obudowy jest zamontowana.

Założenie
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7. Przegląd elementów obsługi i wskazania

7.1 Obsługa rozbudowy
Rozbudowę możemy obsługiwać zawsze poprzez panel obsługi regulacji ogrzewania.

Rozbudowa podłączona jest do regulacji ogrzewania SystaComfort II.

Rozbudowę obsługujemy poprzez panel obsługi regulacji ogrzewania SystaComfort II. 
Gdy mamy podłączone wiele obiegów grzewczych, to rozbudowę obsługujemy panelem 
obsługi 1-go obiegu grzewczego.

Informacje dotyczące obsługi panelu obsługi regulacji ogrzewania SystaComfort II zawarte 
są w instrukcji regulacji ogrzewania SystaComfort II.

Regulacja ogrzewania rozpoznaje rozbudowę automatycznie. Na wyświetlaczu panelu 
obsługi ukazuje się dodatkowe menu i nastawy dotyczące rozbudowy. W tej instrukcji 
opisane są wyłącznie informacje dotyczące dodatkowe menu i nastaw. Opis dalszych 
menu i nastaw znajduje się w instrukcji regulacji ogrzewania SystaComfort II lub w 
instrukcji dalszych podłączonych rozbudów.

7.2 Struktura menu
Struktura menu zawarta jest w rozdziale „Struktura menu i wartości standardowe”

Założenie

Obsługa panelu obsługi

Wskazania menu i nastawy
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8. Uruchomienie

8.1 Warunki dla uruchomienia
Rozbudowę uruchamiamy wspólnie z regulacją ogrzewania SystaComfort II.

Przed uruchomieniem sprawdzamy co następuje:

Kontrola czujników temperatury

1. Sprawdzić pozycję czujników TWE i TWA przy zbiorniku warstwowym zgodnie ze 
schematem systemu

2. Sprawdzić pozycję czujników TWS i TVSI przy płytowym wymienniku ciepła zgodnie 
ze schematem systemu

3. Sprawdzić pozycję czujników TK zgodnie ze schematem systemu

4. Gdy czujniki temperatury zamontowane zostały w tulejkach zanurzeniowych:  
upewnić się czy czujniki wsunięte są całkowicie do tulejek a nie znajdują się tylko w 
izolacji zbiornika.

5. Gdy czujnik zamontowany jest przylgowo:  
sprawdzić czy czujnik temperatury jest odpowiednio zaizolowany (cieplnie).

Kontrola połączeń

1. Sprawdzić połączenie BUS pomiędzy regulacją ogrzewania a rozbudową

2. Sprawdzić połączenie pomiędzy rozbudową a kotłem. 
Sprawdzić połączenia BUS OT1 i OT2 wzgl. połączenia B1 i B2.

Kontrola podłączonych komponentów

1. Kocioł podłączony i uruchomiony, patrz dokumentacja kotła

2. System hydraulicznie kompletnie podłączony

3. System i zbiornik napełnione

4. Gdy podłączony jest zbiornik warstwowy: Czujniki temperatury i pompy podłączone 
do rozbudowy

Kontrola wskazania standardowego

Po załączeniu urządzenia na wyświetlaczu ukazuje się „Wskazanie standardowe Tryb 
pracy“.

Gdy wystąpi zakłócenie, to ukazuje się „Wskazanie standardowe Zakłócenie“

 ► Aby można było uruchomić regulację ogrzewania, muszą być usunięte wszystkie 
zakłócenia. 
Dalsze informacje zawarte są w rozdziale „Zakłócenia [32]“

8.2 Nastawa danych systemu (poziom serwisowy)

Nastawy zależne są od typu systemu. Podane numery stopki wskazują na zależność i 
wyjaśnione są na końcu tabeli.

Menu główne > Dane systemu Kocioł/Bufor

Menu główne > Dane systemu Zbiornik SI

Wskazówka

Scieżka menu
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Możemy nastawić następujące parametry:

Kod dostępu Menu Dane systemu chronione jest kodem dostępu.

 ► Nastawiamy kod dostępu 12 
Menu Dane systemu zostaje uwolnione.

Gdy podamy nieprawidłowy kod dostępu, to ukaże się 
komunikat Błędny kod dostępu:

 ► Podać poprawny kod dostępu

Min. Obroty Pom-
pa PSL

1) Minimalne obroty pompy ładowania zbiornika PSL.  
Im wolniejsze obroty pompy ładowania zbiornika, tym 
cieplejsza jest woda w płytowym wymienniku ciepła.

Nastawa fabryczna: 25 % 
Zakres nastawy: 25% do 100 %

Zastosowanie: Z reguły wartość ta nie musi być 
dopasowywana.

Liczba źródeł 
ciepła

6) Liczba i rodzaj podłączonych kotłów grzewczych.

Wartość 1: jeden kocioł 2-stopniowy

Wartość 2: 2 kotły (kaskada kotłów)

Zakres nastawy: 1 
Zastosowanie: 1, 2

Kocioł  
wiodący

5) Nastawa, który kocioł ma pracować jako kocioł wiodący .

Zakres nastawy: Gazowy kondensacyjny, Pellets, 
1-stopniowy

Kocioł szczytowy 5) Wskazanie, który kocioł pracuje jako kocioł szczytowy. 
Automatycznie, jako kocioł szczytowy, pracuje ten kocioł, 
który nie pracuje jako kocioł wiodący.

Wyjaśnienie: Kocioł szczytowy załączany jest dopiero 
wtedy, gdy moc kaskady kotłów powinna być 
podwyższona i kocioł wiodący pracuje z pełną mocą.

Wskazanie: Gazowy kondensacyjny, Pellets, 1-stopniowy

Zwłoka w  
załączeniu
Kaskada

2) Czas, z jakim opóźnieniem 1-szy kocioł kaskady kotłów 
powinien być załączany.

Wyjaśnienie: Przy systemach bez zbiornika buforowego, 
przy rozpoczęciu ogrzewania, upływa trochę czasu zanim 
mieszacze otworzą się. Gdy kocioł dostarcza ciepło za 
szybko (np. gazowy kocioł kondensacyjny, lub gdy kocioł 
jest jeszcze ciepły, to ciepło nie jest odbierane przez obieg 
grzewczy.

Nastawa fabryczna: 1 minuta 
Zakres nastawy: 1 minuta do 60 minut

Zakres 
proporcjonalności

2) Zakres proporcjonalności regulacji PI dla regulowania 
temperatury zasilania kaskady może być nastawiony.

Wartość wymagana – wartość istniejąca = Zakres 
proporcjonalności: pełna moc obydwóch kotłów

Wskazówka: Gdy wybierzemy małą wartość, to wartość 
wymagana jest szybciej osiągnięta. Kotły mogą taktować. 
Wysoka wartość zapobiega taktowaniu, lecz wymagana 
wartość osiągana jest później.

Nastawa fabryczna: 20 Kelvin 
Zakres nastawy: 1 Kelvin do 90 Kelvin

Dane systemu
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Zakres  
proporcjonalności

2) Przykład

2 kotły każdy 50 kW

Zakres proporcjonalności = 20 K

Wartość wymagana – wartość istniejąca = 20 K: 
Wymagana moc kaskady = 100 kW

Wartość wymagana – wartość istniejąca = 10 K: 
Wymagana moc kaskady = 50 kW

Wartość wymagana – wartość istniejąca = 5 K: Wymagana 
moc kaskady = 25 kW

Czas  
dopasowania

2) Dynamicze zachowanie się regulacji mocy.

Wyjaśnienie: Poprzez wartość czasu dopasowania, 
możemy również przy wysokiej wartości zakresu 
proporcjonalności osiągnąć to, że zaistniała odchyłka 
pomiędzy wartością istniejącą a wartością wymaganą 
zostaje wyrównana.

Wskazówka: Gdy wybierzemy małą wartość, to 
wartość wymagana jest szybciej osiągnięta. Regulacja 
może „przeskakiwać“. Wysoka wartość zapobiega 
„przeskakiwaniu“, lecz wymagana wartość osiągana jest 
później.

Nastawa fabryczna: 20 minut

Zakres nastawy: 1 minuta do 240minut

Przykład

2 kotły każdy 50 kW

Zakres proporcjonalności = 20 K

Czas dopasowania = 20 minut

Wartość wymagana – wartość istniejąca = 5 K: Wymagana 
moc kaskady = 25 kW

W przeciągu czasu dopasowania, moc obliczana poprzez 
zakres proporcjonalności zostaje dodawana:

t = 0 minut: Pwymag. = 25 kW

t = 5 minut: Pwymag. = 25 + 7,25 = 32,25 kW

t = 10 minut: Pwymag. = 25 + 12,5 = 37,5 kW

t = 15 minut: Pwymag. = 25 + 19,75 = 44,75 kW

t = 20 minut: Pwymag. = 25 + 25 = 50 kW

Wskazówka: Obliczenie obowiązuje tylko wtedy, gdy 
odchyłka Wartość wymagana – wartość istniejąca 
pozostaje niezmienna.

Odwrócenie 
kolejności

7) Po upływie nastawionego czasu pracy kotła, który 
aktualnie załączany jest jako pierwszy ([w godzinach]), 
kolejność zostaje odwrócona.

Opis: Przy systemach z 2 kotłami jednakowych typów, 
regulacja odwraca kolejność, w której kotły zostają 
załączane. Jeżeli dotychczas jako pierwszy załączany jest 
kocioł 1, to po upływie wartości Odwrócenie kolejności 
jako pierwszy załączany będzie kocioł 2.

Wskazówka: Gdy wartość Odwrócenie kolejności 
zostanie ustawiona na 0, to funkcja ta nie jest aktywna.

Nastawa fabryczna: 500 godzin

Zakres nastawy: 0 godzin do 999 godzin
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Możemy nastawić co następuje:

Wyłączenie TA  
2. stopień

3) Gdy temperatura zewnętrzna przekracza wartość 
Wyłączenie TA 2. stopień, to 2. stopień nie jest więcej 
załączany dla ogrzewania. Nastawa ta nie wpływa na 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Nastawa fabryczna: 7 °C 
Zakres nastawy: -20 °c do 50 °C

Zwłoka w  
załączaniu  
2. stopień

3) Zwłoka, z którą załączany jest 2. stopień kotła dla 
ogrzewania. Taktowanie 2. stopnia kotła przy zmianie 
mocy zostaje zredukowane.

Nastawa fabryczna: 5 minut 
Zakres nastawy: 1 minuta do 99 minut

2. stopień  
załączony  
Ciepła woda

3) Wybór, czy 2. stopień może być załączany dla 
przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Nastawa fabryczna: tak 
Zakres nastawy: tak, nie

Typ kotła  
WEZ 1

2) Rodzaj kotła grzewczego, który podłączony jest jako kocioł 
1. Kocioł 1 podłączony jest do podłączenia OT1 wzgl. B1.

Wskazówka: Gazowy kocioł kondensacyjny wzgl. Pelletti 
III Paradigma (podłączenie OT1) zostaje automatycznie 
rozpoznany przez regulację. Wtedy nie ma możliwości 
nastawy wartości Typ kotła WEZ 1.

Zakres nastawy: Gazowy kondensacyjny, na pellets, 
1-stopniowy

Moc maksymalna 
WEZ 1

2) Maksymalna moc kotła1. Nanosimy tutaj wartość, która 
zawarta jest na tabliczce zanamionowej kotła 1.

Wskazówka: Gdy podłączony zostaje gazowy kocioł 
kondensacyjny wzgl. Pelletti III Paradigma (podłączenie 
OT1), to wartość Maksymalna moc WEZ1 zostaje 
nanoszona automatycznie. Wartość Moc maksymalna 
WEZ 1 zostaje pokazywana. Nie ma możliwości nastawy 
tej wartości.

Nastawa fabryczna: 50 kW 
Zakres nastawy: 1 kW do 999 kW

Minimalny czas 
pracy WEZ 1

2)

4)
Minimalny czas pracy kotła 1. Taktowanie kotła 1 zostaje 
zredukowane.

Nastawa fabryczna: 5 minut 
Zakres nastawy: 1 minuta do 99 minut

Zwłoka w  
załączaniu  
WEZ 1

2) Zwłoka, z którą załączany jest kocioł 1. Taktowanie kotła 1 
przy zmianie mocy zostaje zredukowane.

Wskazówka: Nastawa ta jest aktywna tylko wtedy, gdy 
kocioł 1 załączany zostaje jako drugie źródło ciepła.

Nastawa fabryczna: 5 minut 
Zakres nastawy: 1 minuta do 60 minut

WEZ1 załączony  
Ciepła woda

2) Wybór, czy kocioł 1 może być załączany, poza pracą dla 
ogrzewania, dla ciepłej wody użytkowej.

Wskazówka: Gdy nastawa ta nie jest aktywna (nastawa 
nie) i gdy kocioł 1 jest kotłem mocy podstawowej, dla 
przygotowania ciepłej wody użytkowej załączany jest tylko 
kocioł mocy szczytowej.

Nastawa fabryczna: tak
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Typ kotła WEZ 2 2) Rodzaj kotła grzewczego, który podłączony jest jako kocioł 
2. Kocioł 2 podłączony jest do podłączenia OT2 wzgl. B2.

Wskazówka: Gazowy kocioł kondensacyjny wzgl. Pelletti 
III Paradigma (podłączenie OT2) zostaje automatycznie 
rozpoznany przez regulację. Wtedy nie ma możliwości 
nastawy wartości Typ kotła WEZ 2.

Nastawa fabryczna: 1-sopniowy 
Zakres nastawy: Gazowy kondensacyjny, na pellets, 
1-stopniowy

Moc maksymalna 
WEZ 2

2) Maksymalna moc kotła2. Nanosimy tutaj wartość, która 
zawarta jest na tabliczce zanamionowej kotła 2.

Wskazówka: Gdy podłączony zostaje gazowy kocioł 
kondensacyjny wzgl. Pelletti III Paradigma (podłączenie 
OT2), to wartość Maksymalna moc WEZ2 zostaje 
nanoszona automatycznie. Wartość Maksymalna moc 
WEZ 2 zostaje pokazywana. Nie ma możliwości nastawy 
tej wartości.

Nastawa fabryczna: 50 kW 
Zakres nastawy: 1 kW do 999 kW

Minimalny  czas 
pracy WEZ 2

2)

4)
Minimalny czas pracy kotła 2. Taktowanie kotła 2 zostaje 
zredukowane.

Nastawa fabryczna: 5 minut 
Zakres nastawy: 1 minuta do 99 minut

Zwłoka w 
załączeniu  
WEZ 2

2) Zwłoka, z którą załączany jest kocioł 2. Taktowanie kotła 2 
przy zmianie mocy zostaje zredukowane.

Wskazówka: Nastawa ta jest aktywna tylko wtedy, gdy 
kocioł 2 załączany zostaje jako drugie źródło ciepła.

Nastawa fabryczna: 5 minut 
Zakres nastawy: 1 minuta do 60 minut

WEZ 2 załączony  
Ciepła woda

2) Wybór, czy kocioł 2 może być załączany, poza pracą dla 
ogrzewania, dla ciepłej wody użytkowej.

Wskazówka: Gdy nastawa ta nie jest aktywna (nastawa 
nie) i gdy kocioł 2 jest kotłem mocy podstawowej, dla 
przygotowania ciepłej wody użytkowej załączany jest tylko 
kocioł mocy szczytowej.

Nastawa fabryczna: tak 
Zakres nastawy: tak, nie

1) Wskazanie tylko wtedy, gdy podłączona jest rozbudowa SystaComfort SI / KAS.
2) Wskazanie tylko wtedy, gdy podłączone są 2 kotły (2 różne lub 2 takie same).
3) Wskazanie tylko wtedy, gdy podłączony jest tylko jeden kocioł 2-stopniowy.
4) Wskazanie tylko wtedy, gdy nie jest podłączony żaden gazowy kocioł kondensacyjny.
5) Wskazanie tylko wtedy, gdy nastawa Typ kotła WEZ 1 jest różna od nastawy Typ kotła 
WEZ 2.
6) Wskazanie tylko wtedy, gdy podłączony jest czujnik temperatury TK lub do przyłącza OT1 
i/lub do przyłącza OT2 podłączony jest kocioł.
7) Wskazanie tylko wtedy, gdy nastawa Typ kotła WEZ 1 jest równa nastawie Typ kotła 
WEZ 2.
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8.3 Kontrola wyjść
Sprawdzić podłączone pompy i wyjścia.

Aby sprawdzić wyjścia, wykonujemy następujące czynności:

1. Nastawić tryb pracy Ręczny 
Menu główne > Nastawa > Tryb pracy > Test

2. Załączyć ręcznie pompę zbiornika 
Menu główne > Program kontrolny > Pompa zbiornika PSL 
Ustawić wartość powyżej 25 %

Pompa zbiornika pracuje

3. Wyłączyć pompę zbiornika 
Menu główne > Program kontrolny > Pompa zbiornika PSL 
Ustawić wartość 0 %

4. Załączyć ręcznie pompę ładowania 
Menu główne > Program kontrolny > Pompa ładowania LP > zał.

Pompa zbiornika pracuje

Wyłączyć pompę ładowania 
Menu główne > Program kontrolny > Pompa ładowania LP > wył.

5. Załączyć ręcznie kontakty B1 i B2 
Menu główne > Program kontrolny > Kontakt palnika B1 > ON 
Menu główne > Program kontrolny > Kontakt palnika B2 > ON

Startuje odpowiedni kocioł wzgl. startuje pierwszy i drugi stopień kotła.

6. Wyłączyć ręcznie kontakty B1 i B2 
Menu główne > Program kontrolny > Kontakt palnika B1 > OFF 
Menu główne > Program kontrolny > Kontakt palnika B2 > OFF

7. Nastawić tryb pracy Automatyczny 
Menu główne > Nastawa > Tryb pracy > Auto

 Wszystkie wyjścia są sprawdzone i sprawne.

8.4 Przekazanie urządzenia użytkownikowi

Przy przekazywaniu urządzenia użytkownikowi uwzględnić co następuje:

 ► Poinstruować użytkownika odnośnie funkcjonowania urządzenia.

 ► Przekazać użytkownikowi, do przechowania, wszystkie wymagane dokumenty.

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

 ► Uświadomić użytkownikowi możliwe występujące zagrożenia.

 ► Uświadomić użytkownikowi konieczność przeprowadzania obsługi serwisowej.
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9 Praca i nastawy

9.1 Ochrona przed zamarzaniem zbiornika warstwowego
Gdy temperatura na czujniku temperatury TWE lub na czujniku temperatury TWA spadnie 
poniżej 5 °C, to regulacja załącza ładowanie zbiornika warstwowego. Ładowanie odbywa 
się tak długo, aż osiągnięta zostanie temperatura zbiornika 10 °C.

Gdy temperatura na czujniku temperatury TWE spadnie poniżej 5 °C, to regulacja załącza 
pompę ładowania zbiornika PSL. Pompa ładowania zbiornika pracuje tak długo, aż 
temperatura na czujniku temperatury TWS przekroczy 10 °C.

Gdy temperatura na czujniku temperatury TVSI spadnie poniżej 5 °C, to regulacja załącza 
pompę ładowania LP. Pompa ładowania pracuje tak długo, aż temperatura na czujniku 
temperatury TVSI przekroczy 10 °C.

9.2 Ochrona przed zamarzaniem kaskady kotłów
Gdy temperatura na czujniku temperatury TK spadnie poniżej 5 °C, to załączany 
zostaje kocioł grzewczy. Kocioł grzewczy pracuje tak długo, aż temperatura na czujniku 
temperatury TK przekroczy 10 °C.

9.3 Wskazanie stanu LED
LED na płytce wskazuje obecny stan rozbudowy. LED znajduje się za pokrywą obudowy na 
płytce rozbudowy.

Aby umożliwić dostęp do LED, nalezy wykonać następujące czynności:

Wykręcić 2 śruby mocujące pokrywy obudowy naściennej

1. Pokrywę obudowy przechylić w górę i zdjąć

 Płytka rozbudowy jest dostępna. LED znajduje się u góry po lewej.

LED wskazuje następujące stany:

Wskazanie LED Znaczenie

błyskanie powolne wszystko w porządku

Komunikacja pomiędzy rozbudową a SystaComfort II 
funkcjonuje

błyskanie pulsujące Brak komunikacji pomiędzy rozbudową a SystaComfort II

LED wyłączone Brak napięcia sieciowego

LED ciągle załączone Uszkodzony procesor na płytce

błyskanie szybkie Brak obowiązującego software

9.4 Odczyt temperatur

Menu główne > Odczyt temperatur

Wskazywane są następujące wartości:

Temperatura kotła 
TK

1) Wartość mierzona czujnika temperatury TK w °C

2 kotły grzewcze: Temperatura zasilania kaskady

kocioł 2-stopniowy: Temperatura kotła

Moc wymagana 
kaskady

2) Wortość obliczana przez regulację w kW

Suma z Mocy wymaganej WEZ 1 i Mocy wymaganej 
WEZ 2

Dostęp do LED

Wskazanie

Ścieżka menu

Temperatury
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Ściezka menu

Temperatury

Ściezka menu

Moc wymagana  
WEZ 1

2) Wortość obliczana przez regulację w kW

konieczna moc wymagana dla kotła 1

Moc wymagana  
WEZ 2

2) Wortość obliczana przez regulację w kW

konieczna moc wymagana dla kotła 2

Temp. zasilania  
WEZ 1

3) Temperatura zasilania kotła 1

Temp. zasilania  
WEZ 2

3) Temperatura zasilania kotła 2

Temp. ciepłej wody 
góra TWE

4) Temperatura w górnym obszarze zbiornika 
warstwowego

Temp. ciepłej wody 
góra TWA

4) Temperatura w dolnym obszarze zbiornika 
warstwowego

Temp. warstwowania 
TWS

4) Wartość mierzona czujnika temperatury TWS

Temperatura ładowania warstwowego na zasilaniu 
płytowego wamiennika ciepła po stronie wody pitnej

Temp. zasilania 
zbiornika SI TVSI

4) Wartość mierzona czujnika temperatury TVSI

Temperatura zasilania płytowego wamiennika ciepła po 
stronie wody grzewczej

1) Wskazanie tylko wtedy, gdy podłączony jest czujnik temperatury TK lub do podłączenia 
OT 1 i/lub do podłączenia OT 2 podłączony jest kocioł grzewczy.

2) Wskazanie tylko przy kaskadzie kotłów (żaden kocioł 2-stopniowy).

3) Wskazanie tylko przy Pelletti III lub gazowym kotle kondensacyjnym Paradigma.

4) Wskazanie tylko wtedy, gdy podłączona jest rozbudowa SystaComfort SI / KAS.

9.5 Odczyt stanu zbiornika warstwowego

Menu główne > Program kontrolny > Odczyt stanu > Stan zbiornik SI

Wskazywane są następujące wartości:

Żadne 
zapotrzebowanie 
c.w.u.

Zbiornik jest wystarczająco gorący.

Ładowanie Zbiornik jest aktualnie ogrzewany.

Ochrona przed 
zamarzaniem

Funkcja ochrony przed zamarzaniem jest aktywna.

Blokada TPO Jest zapotrzebowanie ciepłej wody, jednak zbiornik buforowy 
jest za zimny.

Przedłuż. czas 
pracy

Pompa ładowania LP i pompa zbiornika PSL aktualnie jeszcze 
pracują.

Schładzanie Zbiornik buforowy i kocioł za ciepłe.

9.6 Odczyt stanu pomp
Możemy odczytać, w jakim stanie aktualnie znajduje się pompa zbiornika lub pompa 
ładowania.

Menu główne > Program kontrolny > Pompa zbiornika PSL

Menu główne > Program kontrolny > Pompa ładowania LP
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Wskazywane są następujące wartości:

Pompa zbiornika 
PSL

Obroty pompy zbiornika w %

• 0% - pompa zbiornika jest wyłączona

• 100% - pompa zbiornika pracuje na najwyższych obrotach

Pompa ładowania 
PSL

Stan pompy ładowania

• zał. - pompa ładowania jest załączona

• wył. - pompa ładowania jest wyłączona

W trybie pracy Ręczny i Test, możemy nastawić ręcznie obroty pompy zbiornika i 
możemy ręcznie za- i wyłączyć pompę ładowania.

9.7 Odczyt stanu kontaktów B1 i B2

Możemy odczytać, w jakim stanie znajdują się aktualnie kontakty palnika B1 i B2

Menu główne > Program kontrolny > Kontakt palnika B1

Menu główne > Program kontrolny > Kontakt palnika B2

Wskazywane są następujące wartości:

Kontakt palnika B1 Stan kotła grzewczego podłączonego do B1

• zał. – kocioł podłączony do kontaktu B1 jest załączony i 
pracuje

• wył. – kocioł podłączony do kontaktu B1 jest wyłączony

Kontakt palnika B2 Stan kotła grzewczego podłączonego do B2

• zał. – kocioł podłączony do kontaktu B2 jest załączony i 
pracuje

• wył. – kocioł podłączony do kontaktu B2 jest wyłączony

W trybie pracy Ręczny i Test, możemy kontakty palnika ręcznie załączyć lub wyłączyć.

9.8 Nastawy danych systemu
Na poziomie serwisowym możemy przeprowadzić specyficzną dla systemu konfiguirację 
oraz nastawić parametry, które mają bezpośredni wpływ na jakość spalania.

Szczegółowy opis punktów menu znajduje się w rozdziale Uruchomienie „Nastawa danych 
systemu (poziom serwisowy) 20]“.

Menu główne > Dane systemu

Menu Dane systemu chronione jest kodem dostępu.

 ► Nastawić Kod dostępu 12.

Stan pomp

Wskazówka

Ściezka menu

Stan kontaktów

Wskazówka

Wskazówka

Ściezka menu

Kod dostepu
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10 Obsługa serwisowa
Regulacja nie wymaga obsługi.

Powierzchnię możemy przetrzeć wilgotną ściereczką.

Do czyszczenia wykorzystujemy jedynie wodę. Nie stosować żadnych środków 
szorujących.

Obsługa serwisowa
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11 Zapis danych i Update

11.1 Zapisywanie danych

Dane regulacji możemy zapisać na karcie pamięci SD. Zastosowane mogą być wszystkie 
karty SD lub SD-HC o pojemności pamięci przynajmniej 2 GB.

Kartę SD wkładamy do regulacji ogrzewania SystaComfort II. Informacje odnośnie zapiu 
danych znajdują się w instrukcji regulacji ogrzewania SystaComfort II.

11.2 Przeprowadzenie Software-Update
Software jest bieżąco dalej rozwijane i poprawiane, dlatego od czasu do czasu możemy 
przeprowadzić update. Paradigma informuje o nowym Software-Update.

 ► Software-Update przeprowadzamy na regulacji ogrzewania SystaComfort II.

Potrzebne informacje znajdują się w instrukcji regulacji ogrzewania SystaComfort II.
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12 Naprawa

12.1 Wymiana płytki
Wszystkie nastawy zapisywane są w regulacji ogrzewania SystaComfort II. Po wymianie 
płytki rozbudowy, nastawy zostają zachowane.

Regulacja odłączona jest od napięcia.

Aby wymienić płytkę, należy wykonać następujące czynności:

1. Wykręcić 2 śruby mocujące pokrywy obudowy naściennej

2. Pokrywę obudowy przechylić w górę i zdjąć ją 
Płytka jest widoczna.

3. Odłączyć wszystkie wtyczki 
połączenie BUS, czujniki temperatury, dopływ prądu, wyjścia 230 V

4. Wykręcić śruby płytki i wyjąć płytkę

5. Włożyć nową płytkę i przykręcić

6. Podłączyć wszystkie wtyczki 
połączenie BUS, czujniki temperatury, wyjścia 230 V, patrz rozdział „Instalacja 
elektryczna [14]”

7. Zamontować pokrywę obudowy, patrz rozdział „Montaż pokrywy obudowy [18]”

8. Przywrócić dopływ prądu

9. Sprawdzić czujniki temperatury

10. Sprawdzić system, patrz rozdział „Kontrola wyjść [24]”

 Płytka jest wymieniona.

Naprawa

Wskazówka

Warunek
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13 Zakłócenia

13.1 Usuwanie zakłóceń (z kodem zakłócenia)
Zakłócenie dotyczy usterki, które wymaga obecności fachowca (serwisanta).

Zakłócenie wskazywane jest na panelu obsługi regulacji ogrzewania SystaComfort II. Na 
wyświetlaczu ukazuje się kod zakłócenia.

Zakłócenia czujników temperatury

Wskazanie

Kod 25
Czujnik temperatury TWE

Możliwa przyczyna: Czujnik temperatury TWE nie podłączony lub uszkodzony

Krok sprawdzający Sposób postępowania w celu usunięcia zakłóceń

a. Wtyczka kabla czujnika poprawnie 
przykręcona?

tak  dalej z b. ↓

nie  Dobrze połączyć wtyczkę i kabel czujnika

b. Kabel czujnika lub wtyczka uszkodzone?
np. kabel czujnika przełamany

tak   ► Wymienić czujnik temperatury

nie  dalej z c. ↓

c. Oporność czujnika temperatury jest 
prawidłowa?

Wartość oporu, patrz rozdział „Wartości 
oporów czujnika temperatury (NTC 5 K) 
[42]“

tak   ► Wymienić płytkę, patrz rozdział „Wymiana płytki [31]“

nie   ► Wymienić czujnik temperatury

Kod 26
Czujnik temperatury TWA

Możliwa przyczyna: Czujnik temperatury TWA nie podłączony lub uszkodzony

Krok sprawdzający Sposób postępowania w celu usunięcia zakłóceń

a. Wtyczka kabla czujnika poprawnie 
przykręcona?

tak  dalej z b. ↓

nie  Dobrze połączyć wtyczkę i kabel czujnika

b. Kabel czujnika lub wtyczka uszkodzone?
np. kabel czujnika przełamany

tak   ► Wymienić czujnik temperatury

nie  dalej z c. ↓

c. Oporność czujnika temperatury jest 
prawidłowa?

Wartość oporu, patrz rozdział „Wartości 
oporów czujnika temperatury (NTC 5 K) 
[42]“

tak   ► Wymienić płytkę, patrz rozdział „Wymiana płytki [31]“

nie   ► Wymienić czujnik temperatury

Kod 27
Czujnik temperatury TWS

Możliwa przyczyna: Czujnik temperatury TWS nie podłączony lub uszkodzony

Krok sprawdzający Sposób postępowania w celu usunięcia zakłóceń

a. Wtyczka kabla czujnika poprawnie 
przykręcona?

tak  dalej z b. ↓

nie  Dobrze połączyć wtyczkę i kabel czujnika

b. Kabel czujnika lub wtyczka uszkodzone?
np. kabel czujnika przełamany

tak   ► Wymienić czujnik temperatury

nie  dalej z c. ↓

c. Oporność czujnika temperatury jest 
prawidłowa?

Wartość oporu, patrz rozdział „Wartości 
oporów czujnika temperatury (NTC 5 K) 
[42]“

tak   ► Wymienić płytkę, patrz rozdział „Wymiana płytki [31]“

nie   ► Wymienić czujnik temperatury
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Kod 28 1)

Czujnik temperatury TWO

Możliwa przyczyna: Czujnik temperatury TWO nie podłączony lub uszkodzony

Krok sprawdzający Sposób postępowania w celu usunięcia zakłóceń

a. Wtyczka kabla czujnika poprawnie 
przykręcona?

tak  dalej z b. ↓

nie  Dobrze połączyć wtyczkę i kabel czujnika

b. Kabel czujnika lub wtyczka uszkodzone?
np. kabel czujnika przełamany

tak   ► Wymienić czujnik temperatury

nie  dalej z c. ↓

c. Oporność czujnika temperatury jest 
prawidłowa?

Wartość oporu, patrz rozdział „Wartości 
oporów czujnika temperatury (NTC 5 K) 
[42]“

tak   ► Wymienić płytkę, patrz rozdział „Wymiana płytki [31]“

nie   ► Wymienić czujnik temperatury

1) Ten kod zakłócenia pokazywany jest tylko przy systemach  ze zbiornikiem buforowym i 
warstwowym

Zakłócenia kotła grzewczego

Przy systemach z gazowymi kotłami kondensacyjnymi Paradigma i kotłami na Pellets 
Paradigma, automat ogniowy kotła przekazuje kod zakłócenia do regulacji ogrzewania. 
Dodatkowo nadzorowana jest komunikacja pomiędz kotłem a regulacją ogrzewania. 
Gdy nie występuje połączenie BUS lub kocioł jest wyłączony, to na wyświetlaczu regulacji 
ukazuje się komunikat „żaden OT-BUS“.

Dalsze informacje znajdują się w dokumentacji danego kotła grzewczego.

13.2 Usuwanie zakłóceń (Zakłócenia pracy bez wskazania)

Kocioł 1 nie załącza się

Możliwa przyczyna: Brak połączenia pomiędzy kotłem a rozbudową, kocioł jest zablokowany

Krok sprawdzający Sposób postępowania w celu usunięcia zakłóceń

a. Rozbudowa jest poprawnie połączona z 
kotłem?

tak  dalej z b. ↓

nie   ► Sprawdzić łącze wtykowe
 - Gazowy kocioł kondensacyjny lub Pelletti Paradigma: Połączenie 
BUS kotła musi być włożone do podłączenia OT1 rozbudowy

 - Kocioł 1-stopniowy: Połącznie kotła musi być włożone do 
podłączenia B1

b. Kaskada kotłów zablokowana jest po-
przez temperaturę zewnętrzną?
Menu główne > Dane systemu Kocioł 
> Wyłącz. TA Kocioł

tak   ► Uwolnić kaskadę kotłów 
Zmienić nastawę.

nie  dalej z c. ↓

c. Kocioł 1 zablokowany jest dla przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej.

Menu główne > Dane systemu Kocioł 
> WEZ 1 zał. Ciepła woda

tak   ► Uwolnić zródło ciepła 1 dla przygotowania c.w.u. 
Menu główne > Dane systemu Kocioł > WEZ 1 zał. Ciepła 
woda> Tak
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Kocioł 1 załącza się zbyt późno

Możliwa przyczyna: Nie przebiegła zwłoka w załączeniu

 ► Gdy kocioł 1 w kaskadzie kotłów załączany jest jako pierwsze źrłdło ciepła, zmniejszyć wartość Zwłoka w załącz. Kaskada

 ► Gdy kocioł 1 w kaskadzie kotłów załączany jest jako drugie źródło ciepła, zmniejszyć wartość Zwłoka w załącz. WEZ 1

Kocioł 2 nie załącza się

Możliwa przyczyna: Brak połączenia pomiędzy kotłem a rozbudową, kocioł jest zablokowany

Krok sprawdzający Sposób postępowania w celu usunięcia zakłóceń

a. Rozbudowa jest poprawnie połączona z 
kotłem?

tak  dalej z b. ↓

nie   ► Sprawdzić łącze wtykowe
 - Gazowy kocioł kondensacyjny lub Pelletti Paradigma: Połączenie 
BUS kotła musi być włożone do podłączenia OT2 rozbudowy

 - Kocioł 1-stopniowy: Połącznie kotła musi być włożone do podłą-
czenia B2

b. Kaskada kotłów zablokowana jest po-
przez temperaturę zewnętrzną?
Menu główne > Dane systemu Kocioł 
> Wyłącz. TA Kocioł

tak   ► Uwolnić kaskadę kotłów 
Zmienić nastawę.

nie  dalej z c. ↓

c. Kocioł 1 zablokowany jest dla przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej.

Menu główne > Dane systemu Kocioł 
> WEZ 2 zał. Ciepła woda

tak   ► Uwolnić zródło ciepła 2 dla przygotowania c.w.u. 
Menu główne > Dane systemu Kocioł > WEZ 2 zał. Ciepła 
woda > Tak

Kocioł 2 załącza się zbyt późno

Możliwa przyczyna: Nie przebiegła zwłoka w załączeniu

 ► Gdy kocioł 2 w kaskadzie kotłów załączany jest jako pierwsze źrłdło ciepła, zmniejszyć wartość Zwłoka w załącz. Kaskada

 ► Gdy kocioł 2 w kaskadzie kotłów załączany jest jako drugie źródło ciepła, zmniejszyć wartość Zwłoka w załącz. WEZ 2

2. stopień palnika nie załącza się

Możliwa przyczyna: Brak połączenia pomiędzy kotłem a rozbudową, kocioł jest zablokowany

Krok sprawdzający Sposób postępowania w celu usunięcia zakłóceń

a. Rozbudowa jest poprawnie połączona z 
kotłem?

tak  dalej z b. ↓

nie   ► Sprawdzić łącze wtykowe 
Połącznie 2. stopnia kotła musi być włożone do podłączneia B2

b. 2. stopień zablokoway jest poprzez tem-
peraturę zewnętrzną?
Menu główne > Dane systemu Kocioł 
> Wyłącz. TA 2. stopień

tak   ► Uwolnić 2. stopień 
Zmienić wartość temperatury

nie  dalej z c. ↓

c. 2. stopień zablokowany jest dla przygo-
towania ciepłej wody użytkowej.

Menu główne > Dane systemu Kocioł 
> 2. stopień zał. Ciepła woda

tak   ► Uwolnić 2. stopień dla przygotowania c.w.u. 
Menu główne > Dane systemu Kocioł > 2. stopień zał. Ciepła 
woda > Tak

Kocioł 1 wyłącza się zbyt późno

Możliwa przyczyna: Nie przebiegła zwłoka w załączeniu

Krok sprawdzający Sposób postępowania w celu usunięcia zakłóceń

a. Przebiegł minimalny czas pracy dla kotła 
grzewczego 1?
Menu główne > Dane systemu Kocioł 
> Min. czas pracy WEZ 1

nie   - Zmniejszyć wartość Min. czas pracy WEZ 1

Zakłócenia
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Zakłócenia

Kocioł 2 wyłącza się zbyt późno

Możliwa przyczyna: Nie przebiegła zwłoka w załączeniu

Krok sprawdzający Sposób postępowania w celu usunięcia zakłóceń

a. Przebiegł minimalny czas pracy dla kotła 
grzewczego 1?
Menu główne > Dane systemu Kocioł 
> Min. czas pracy WEZ 2

nie   - Zmniejszyć wartość Min. czas pracy WEZ 2

Zbiornik warstwowy nie jest ładowany

Możliwa przyczyna: Zbiornik buforowy jest zimny, uszkodzona pompa

Krok sprawdzający Sposób postępowania w celu usunięcia zakłóceń

a. Systemy ze zbiornikiem buforowym: 
Bufor jest zimny?

Wyjaśnienie: Pompa ładowania LP 
załącza się dopiero, gdy temperatura 
zbiornika buforowego na czujniku 
temperatury TWO lub TPO  jest wyższa 
niż minimum z Wartość wymagana 
c.w.u. + 5 K i temperatura na czujniku 
temperatury TWE

tak  1. Sprawdzić program czasowy ciepłej wody i tryb pracy obiegów 
grzewczych

2. Sprawdzić czujniki zbiornika buforowego 

nie  dalej z b. ↓

b. Temperatura zasilania po stronie ogrze-
wania płytowego wymiennika ciepła jest 
za niska?

Wyjaśnienie: Pompa zbiornika PSL 
załącza się dopiero, gdy temperatura na 
zasilaniu zbiornika warstwowego (TVSI) 
jest wyższa niż minimum z Wartość 
wymagana c.w.u. + 5 K i temperatura na 
czujniku temperatury TWE

tak  1. Zbiornik buforowy jest za zimny, dalej z a. ↓
2. Zmienić nastawę termicznego zaworu mieszającego
3. Pompa ładowania LP uszkodzona, dalej z c. ↓
4. Kocioł nie dostarcza ciepła

 - Występuje zakłócenie kotła? Sprawdzić kocioł
 - Kocioł jest sterowany? Sprawdzić linię BUS, sprawdzić połączenia 
B1 i B2

nie  dalej z c. ↓

c. Pompa zbiornika PSL pracuje?

Tryb pracy Test:

Menu główne > Program kontrolny > 
Pompa zbiornika PSL > zał.

tak  dalej z d. ↓

nie   ► Wymienić pompę zbiornika

d. Pompa ładowania LP pracuje?

Tryb pracy Test:

Menu główne > Program kontrolny > 
Pompa ładowania LP > zał.

nie   ► Wymienić pompę ładowania
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Zbiornik warstwowy nie jest wystarczająco ładowany

Możliwa przyczyna: Zbiornik buforowy jest zimny, nie wystarczająca moc kotła, zbyt mały strumień przepływu, zbyt niska temperatu-
ra zasilania, zakamieniony płytowy wymiennik ciepła, niepoprawnie zamontowany czujnik temperatury

Krok sprawdzający Sposób postępowania w celu usunięcia zakłóceń

a. Systemy ze zbiornikiem buforowym: 
Bufor jest zimny?

Wyjaśnienie: Pompa ładowania LP 
załącza się dopiero, gdy temperatura 
zbiornika buforowego na czujniku 
temperatury TWO lub TPO  jest wyższa 
niż minimum z Wartość wymagana 
c.w.u. + 5 K i temperatura na czujniku 
temperatury TWE

tak  1. Sprawdzić program czasowy ciepłej wody i tryb pracy obiegów 
grzewczych

2. Sprawdzić czujniki zbiornika buforowego

nie  dalej z b. ↓

b. Temperatura zasilania po stronie ogrze-
wania płytowego wymiennika ciepła jest 
za niska?

Wyjaśnienie: Pompa zbiornika PSL 
załącza się dopiero, gdy temperatura na 
zasilaniu zbiornika warstwowego (TVSI) 
jest wyższa niż minimum z Wartość 
wymagana c.w.u. + 5 K i temperatura na 
czujniku temperatury TWE

tak  1. Zbiornik buforowy jest za zimny, dalej z a. ↓
2. Zmienić nastawę termicznego zaworu mieszającego
3. Pompa ładowania LP uszkodzona, dalej z c. ↓
4. Kocioł nie dostarcza ciepła

 - Występuje zakłócenie kotła? Sprawdzić kocioł
 - Kocioł jest sterowany? Sprawdzić linię BUS, sprawdzić połączenia 
B1 i B2

nie  dalej z c. ↓

c. Moc kotła jest wystarczająca? tak  dalej z d. ↓

nie   ► Zapewnić odpowiednią moc kotła

d. Strumień przepływu po stronie 
ogrzewania płytowego wymiennika 
ciepła jest za mały?

tak   ► Podwyższyć strumień przepływu 
Dopasować moc pompy ładowania LP

nie  dalej z e. ↓

e. Płytowy wymiennik ciepła jest zakamie-
niony?

tak   ► Odkamienić płytowy wymiennik ciepła

nie  dalej z f. ↓

f. Czujniki temperatury TWE i TWA 
zamontowane są na zbiorniku 
warstwowym poprawnie?

nie   ► Zamontować czujniki temperatury na poprawnych pozycjach

Zbiornik warstwowy jest za gorący

Możliwa przyczyna: Błędnie zamontowane czujniki temperatury

Krok sprawdzający Sposób postępowania w celu usunięcia zakłóceń

a. Czujniki temperatury TWE i TWA 
zamontowane są na zbiorniku 
warstwowym poprawnie?

nie   ► Zamontować czujniki temperatury na poprawnych pozycjach
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Wyłączenie z pracy

14 Wyłączenie z pracy

14.1 Całkowite wyłączenie urządzenia z pracy
Urządzenie zostaje wyłączane z pracy razem z systemem grzewczym.

 ► Odłączyć dopływ prądu.
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Utylizacja

15 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.

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

15.2 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 przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów.
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Struktura menu i wskazanie standardowe

16 Struktura menu i wskazanie standardowe

Menu główne /  
pod-menu

Wartość Jed-
nostka

Wskazanie 
standardowe

Nastawiono Zmieniono Strona

Odczyt temperatur

1)
Wskazywane są następujące wartości

• Temp kotła TK
0C

Wartość mierzona
[26]

2)

• Moc wymagana Kaskady

• Moc wymagana WEZ 1

• Moc wymagana WEZ 2

[26]

2)
• Temp. zasilania WEZ1

• Temp zasilania WEZ2
0C [26]

2)

• Temp. c.w.u., góra TWE

• Temp. c.w.u., dół TWA

• Temp. ładowania TWS

• Temp. zasilania SI TVSI

0C [26]

Dane systemu Kocioł/Bufor

Kod dostępu 00

Dobieg bufor PK/LP 4) 0,5-60 min 1 [20]

Różnica załączeń 
Kocioł

5) 2-20 K 5 [20]

Min. czas pracy Kocioł 4) 0-60 min 5 [20]

Uruchomiona PK 4)
• Impuls

• PWM
PWM [20]

Liczba źródeł ciepła 1) 1-2 2 [20]

Kocioł wiodący 9)

• Gazowy kocioł kondensacyjny

• Kocioł na Pellet

• Jednostopniowy

[20]

Kocioł szczytowy 9)

• Gazowy kocioł kondensacyjny

• Kocioł na Pellet

• Jednostopniowy

[20]

Zwłoka w załączeniu 
kaskada

2) 1-60 min 1 [20]

Zakres 
proporcjonalności

2) 1-99 K 20 [20]

Czas dopasowania 2) 1-240 min 20 [20]

Odwrócenie 
kolejności

10) 0-999 h 500 [20]

Wyłączenie TA 
2. stopień

4) -20-50 0C 7 [20]

Zwłoka w załączeniu 
2. stopień

4) 1-99 min 5 [20]

2. stopień załączony 
Ciepła woda

4)
• Tak

• Nie
Tak [20]

Typ kotła WEZ 1
6)

2)

• gazowy kocioł kondensacyjny

• kocioł Pellet

kiedy podłączony, automatycznie 
rozpoznawany

[20]

• jednostopniowy [20]
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Menu główne /  
pod-menu

Wartość Jed-
nostka

Wskazanie 
standardowe

Nastawiono Zmieniono Strona

Moc max. WEZ 1 7) 1-999 kW 50 [20]

Min. czas pracy  
WEZ 1

8) 1-99 min 5 [20]

Zwłoka w załączeniu 
WEZ 1

2) 1-60 min 5 [20]

WEZ 1 załączony 
Ciepła woda

2)
• Tak

• Nie
Tak [20]

Typ kotła WEZ 2
6)

2)

• gazowy kocioł kondensacyjny

• kocioł Pellet

• jednostopniowy

jednostop-
niowy

[20]

Moc max. WEZ 2 7) 1-999 kW 50 [20]

Min. czas pracy  
WEZ 2

8) 1-99 min 5 [20]

Zwłoka w załączeniu 
WEZ 2

2) 1-60 min 5 [20]

WEZ 2 załączony 
Ciepła woda

2) • Tak
• Nie

Tak [20]

Dane systemu Zbiornik SI

Min. obroty pompy 
PSL

3) 25-100 % 25 [20]

Program kontrolny

Pompa kotła PK 4)

Kontakt palnika B1 1)
Wskazać

Wybór trybu pracy „Ręczny” lub „Test”
[28]

Kontakt palnika B2 1)
Wskazać

Wybór trybu pracy „Ręczny” lub „Test”
[28]

Pompa zbiornika PSL 3) 25-100
Wskazać

Wybór trybu pracy „Ręczny” lub „Test”
[27]

Stan Zbiornik SI 3)

• Brak zapotrzebowania c.w.u

• Ładowanie

• Ochrona przed zamarzaniem

• Blokada TPO

• Przedłużony czas pracy

• Schładzanie

[20]

1) Wskazanie tylko wtedy, gdy podłączony jest czujnik temperatury TK lub do podłączenia 
OT 1 i/lub do podłączenia OT 2 podłączony jest kocioł grzewczy.

2) Wskazanie tylko przy kaskadzie kotłów (żaden kocioł 2-stopniowy).

3) Wskazanie tylko wtedy, gdy podłączona jest rozbudowa SystaComfort SI / KAS.

4) Wskazanie tylko dla kotła 2-stopniowego.

5) Wskazanie tylko przy kaskadzie kotłów ze zbiornikiem buforowym lub gdy podłączony 
jest 2-stopniowy kocioł grzewczy.

6) Gazowy kocioł kondensacyjny i Pelletti rozpoznawane są automatycznie.

Struktura menu i wskazanie standardowe
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7) Wskazanie tylko przy kaskadzie kotłów (żaden kocioł 2-stopniowy). Gdy rozbudowa 
podłączona jest poprzez OpenTherm, to wartość ta nie jest nastawna.

8) Wskazanie tylko przy kaskadzie kotłów z kotłami Pelletti lub kotle 1-stopniowym.

9) Wskazanie tylko wtedy, gdy nastawa Typ kotła WEZ 1 nie jest równa nastawie Typ kotła 
WEZ 2.

10) Wskazanie tylko wtedy, gdy nastawa Typ kotła WEZ 1 równa jest nastawie Typ kotła 
WEZ 2.
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Dane techniczne

17 Dane techniczne

17.1 Dane Techniczne

Jednostka Wartość

Dopuszczalna temperatura otoczenia 0C 0-50 

Moc załączeniowa wyjść V
A

230
1

Maksymalna dopuszczalna długość; linii BUS do regulacji ogrzewania m 30 

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

Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm 175 x 313 x 75

Napięcie zasilania V
Hz

230 +/- 10 %
50

Pobór mocy (w stanie czuwania) W 4

Rodzaj zabezpieczenia IP20 wg. EN 60529-1 

Klasa zabezpieczenia II wg. EN 60730-1 

Zabezpieczenie / bezpiecznik AT 3,15 AT

Deklaracja wszystkie komponenty zgodne z CE

17.2 Wartości oporów czujnika NTC
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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Notatki



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


