
Instrukcja instalacji i uruchomienia

Dla instalatora

THPL-2610 08/16     V1.2
ekologiczne

systemy
grzewcze

So 3. Mai 2015            12:45

Innen

Außen                       23,6 °C

21,4 °C
So 3. Mai 2015

Inne

Paradigma
Regulacja ogrzewania

SystaComfort II
z panelem obsługi S-Touch
od Hardware V 2.0
od Software V 2.0



Prawa autorskie
Wszystkie informacje podane w niniejszej dokumentacji technicznej, jak też udostępnione rysunki i opisy techniczne pozostają naszą 
własnością i nie mogą być powielane bez naszego wcześniejszego, pisemnego zezwolenia.

PARADIGMA to zarejestrowana marka firmy Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych.



THPL-2610 08/16  V 1.2 3

Spis treści
1 Informacje na temat niniejszej instrukcji 7

1.1 Funkcja niniejszej instrukcji  7

1.2 Adresaci instrukcji  7

1.3 Zakres obowiązywania instrukcji  7

1.4 Załączone dokumenty 7

1.5  Przechowywanie dokumentów  7

2  Symbole i reguły opisów  8

2.1  Zastosowane symbole  8

2.2  Reguły opisów  8

3  Informacje dotyczące bezpieczeństwa  9

3.1  Zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa  9

3.2  Wskazówki ostrzegawcze  9

 3.2.1 Struktura wskazówek ostrzegawczych 9

3.3  Przepisy 10

3.4 Deklaracja producenta 10

3.5 Obowiązki instalatora 10

4  Opis produktu 11

4.1  Użytkowanie  11

 4.1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem  11

 4.1.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem  11

4.2 Przegląd urządzenia 12

4.3 Opis funkcjonowania 12

 4.3.1 Panel obsługi 13

 4.3.2 Rozbudowa 13

 4.3.3 Używane wartości temperatur 13

 4.3.4 Połączenie z kotłem 14

 4.3.5 Połączenie z regulacją Solar 14

 4.3.6 Połączenie z regulacją świeżej wody 14

 4.3.7 Ochrona blokowania 15

 4.3.8 Web-Portal SystaWeb 15

5 Montaż 16

5.1 Montaż regulacji ogrzewania 16

 5.1.1 Wymagania dotyczące montażu 16

 5.1.2 Minimalne odległości 16

 5.1.3 Montaż obudowy naściennej 16

5.2 Montaż panelu obsługi 18

 5.2.1 Wymagania dotyczące montażu 18

 5.2.2 Minimalne odległości 18

 5.2.3 Montaż panelu obsługi 18

5.3 Kompaktowa centrala grzewcza ENERGY VARIO 20

6 Instalacja elektryczna 21

6.1  Bezpiecznik 21

6.2 Dostęp do zacisków podłączeniowych 21

6.3 Podłączenie panelu obsługi  22

6.4 Podłączenie regulacji ogrzewania 22

6.5 Mocowanie pokrywy 25

Spis treści



THPL-2610 08/16  V 1.24

Spis treści

7 Przegląd elementów obsługi i wskazań 26

7.1 Obsługa regulacji 26

7.2 Wyświetlanie  26

 7.2.1 Wskazanie standardowe i przegląd symboli 26

 7.2.2  Szybki dostęp 27

 7.2.3  Menu główne 28

 7.2.4  Wskazanie w przypadku zakłócenia 28

7.3 Uwagi na temat struktury menu  28

8  Uruchomienie  29

8.1  Warunki dla uruchomienia 29

8.2  Ustawienie identyfikatora ID panelu obsługi  29

8.3  Nastawa języka 29

8.4  Nastawa danych systemu 29

 8.4.1  Obieg grzewczy 29

 8.4.2  Ciepła woda 35

 8.4.3  Cyrkulacja 36

 8.4.4  Solar 37

 8.4.5  Zbiornik 37

 8.4.6  Kocioł 38

8.5  Sprawdzenie wejść i wyjść 41

8.6  Zakończenie uruchomienia 43

8.7  Przekazanie urządzenia użytkownikowi 44i

9  Praca i nastawy 45

9.1  Uwagi dotyczące struktury menu  45

9.2  Ochrona przed zamarzaniem  45

9.3  Awaria zasilania 45

9.4 Odczyt stanu 45

 9.4.1  Obieg grzewczy 45

 9.4.2  Ciepła woda 48

 9.4.3  Solar 48

 9.4.4  Zbiornik 49

 9.4.5  Kocioł 49

 9.4.6 System 49

9.5 Odczyt statystyk 50

 9.5.1  Obieg Solar 50

 9.5.2  Kocioł 50

9.6  Odczyt Wersji i Adresu MAC 51

9.7  Obieg grzewczy 51

 9.7.1  Ustawienie trybu pracy 51

 9.7.2  Nastawa krzywej grzewczej 52

 9.7.3  Korekta krzywej grzewczej 54

 9.7.4  Nastawa wpływu pomieszczenia 54

 9.7.5  Ustawienia dla różnych typów ogrzewania 55

 9.7.6  Suszenie jastrychu 55

 9.7.7.  Zmiana nazwy obiegu grzewczego 57

9.8  Ciepła woda 57

9.9 Cyrkulacja 57

 9.9.1  Cyrkulacja z podłączonym zbiornikiem kombi Aqua EXPRESSO 57

 9.9.2  Nastawy cyrkulacji 58

 9.9.3  Załączenie cyrkulacji 58



THPL-2610 08/16  V 1.2 5

Spis treści

9.10  Solar 59

9.11 Basen  59

9.12  Piec na Pellet (opcjonalnie) 60

9.13  Kocioł lub piec na drewno (opcjonalnie) 60

9.14  Pozostałe nastawy 60

 9.14.1  Nastawy wskazania doglądu 60

9.15  Nastawy danych systemu 60

9.16  Co zrobić gdy ...  60

10  Obsługa serwisowa  62

11  Zapis danych i Update 63

11.1  Zapisywanie danych  63

11.2  Przeprowadzenie Software-Update  63

12  Naprawy 64

12.1  Wymiana płytki regulacji ogrzewania  64

13  Zakłócenia 65

13.1  Usuwanie zakłóceń  65

 13.1.1  Nieprawidłowa praca bez kodów błędu 65

14  Wyłączenie z eksploatacji 68

14.1  Czasowe wyłączenie z eksploatacji  68

14.2  Trwałe wyłączenie urządzenia z eksploatacji 68

15  Utylizacja 69

15.1  Utylizacja opakowania  69

15.2  Utylizacja urządzenia i osprzętu 69

16  Deklaracja zgodności 70

17  Struktura menu i wartości standardowe 71

17.1  Obieg grzewczy  71

17.2  Ciepła woda 74

17.3  Solar 76

17.4  Zbiornik 78

17.5  System 79

17.6  Kocioł 81

18  Dane techniczne 82



THPL-2610 08/16  V 1.26

Notatki



THPL-2610 08/16  V 1.2 7

Informacje na temat niniejszej instrukcji

1 Informacje na temat niniejszej instrukcji

1.1 Funkcja niniejszej instrukcji
Niniejszy dokument zawiera informacje na temat regulacji ogrzewania SystaComfort II z 
panelem obsługi S-Touch. Są to między innymi informacje na temat:

Są to między innymi informacje na temat:

• Bezpieczeństwa

• Sposobu działania

• Montażu i instalacji

• Sposobu działania

• Uruchomienia

• Usuwania zakłóceń

• Przeglądów

• Napraw

• Danych technicznych

1.2 Adresaci instrukcji
Niniejszy dokument przeznaczony jest dla specjalistów.

1.3 Zakres obowiązywania instrukcji
Dokument ten obowiązuje dla regulacji ogrzewania SystaComfort II od Hardwareversion 
2.0 i Software-Version 2.0 z panelem obsługi S-Touch od stycznia 2016.

1.4 Za łączone dokumenty
Dla użytkownika

• Instrukcja obsługi regulacji ogrzewania SystaComfort II z panelem obsługi S-Touch

• opcjonalnie: Instrukcja obsługi dotyczące rozbudowy np. rozbudowa  
SystaComfort SI/KAS, rozbudowa SystaComfort Heat

Dla instalatora

• Instrukcja instalacji i uruchamiania regulacji ogrzewania SystaComfort II z panelem 
obsługi S-Touch

• Instrukcja instalacji i uruchamiania rozbudowy np. rozbudowa  
SystaComfort SI/KAS, rozbudowa SystaComfort Heat

• Schematy hydrauliczne i okablowania regulacji ogrzewania SystaComfort 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 
nawiasach 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:

• 2014/35/EU Wytyczne odnośnie niskiego napięcia

• 2014/30/EU 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 uznanymi 
regułami technicznymi 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 ogrzewania SystaComfort II może być używana wyłącznie do sterowania 
systemami grzewczymi z następującymi kotłami grzewczymi:

• Kocioł gazowy Paradigma Modula NT, ModuVario NT lub Modula III

• Kocioł gazowy Paradigma Modula II, (po przystosowaniu)

• Kompaktowa centrala grzewcza Paradigma ENERGY VARIO

• Kocioł Pellets Paradigma Pelletti III, Pelletti Touch lub PELEO OPTIMA

• 1-stopniowy kocioł gazowy lub olejowy

Regulacja ogrzewania SystaComfort II może być używana samodzielnie lub w połączeniu z 
następującymi regulacjami:

• Regulacja Solar Paradigma SystaSolar Aqua II

• Regulacja świeżej wody Paradigma SystaExpresso 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.



THPL-2610 08/16  V 1.212

Opis produktu

4.2 Przegląd urządzenia

So 3. Mai 2015            12:45

Innen

Außen                       23,6 °C

21,4 °C

Heizkreis EG

Messwerte

Einstellungen

Anlagendaten

Kontrolle

Heizkreis OG

Messwerte

Einstellungen

Anlagendaten

Kontrolle

1 2 3

45

1 Główna panel sterujący S-Touch 1) 4
Regulacja ogrzewania  
SystaComfort II 1)

2
Oddzielny panel sterujący  S-Touch
Obieg grzewczy 1 (opcjonalnie)

5
Rozbudowa SystaComfort  
(opcjonalnie)

3
Oddzielny panel sterujący  S-Touch
Obieg grzewczy 2 (opcjonalnie)

1) w przypadku kompaktowej centrali grzewczej ENRGY VARIO jest już zamontowana

 
4.3 Opis funkcjonowania
Regulacja ogrzewania SystaComfort II reguluje 1 lub 2 mieszanymi obiegami grzewczymi 
w zależności od temperatury zewnętrznej lub temperatury wewnętrznej. 

Ponadto steruję ogrzewaniem wody pitnej przez kocioł. 

W przypadku systemu grzewczego z zbiornikiem Kombi lub zbiornikiem buforowym 
Paradigma, regulacja ogrzewania reguluje warstwowym ładowaniem zbiornika.

Regulacja ogrzewania może zostać połączona z regulacją świeżej wody SystaExpresso II. 
W tym przypadku regulatory wymieniają wartości i informacje. Z łatwością można 
obsłużyć cały system za pomocą panelu sterowania.

Regulacja ogrzewania włącza i wyłącza kocioł w zależności od zapotrzebowania.

Przy kotłach Paradigma, regulacja dopasowuje moc kotła w zależności od aktualnego 
zapotrzebowania na ciepło. Dzięki temu unikamy częstych wyłączeń kotła grzewczego.

Do regulacji ogrzewania można podłączyć regulację solar SystaSolar Aqua II. 
W takim przypadku regulatory wymieniają wartości i informacje i dzięki temu za pomocą 
panelu sterowania możemy sterować systemem solar.

Przegląd regulacji ogrzewania SystaComfort II

Ogrzewanie wody pitnej

Regulacja świeżej wody

Sterowanie kotłem grzewczym

Regulacja solar
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4.3.1 Panel obsługi

So 3. Maj 2015            12:45

Wewnątrz

Zewnątrz                   23,6 °C

21,4 °C

Przegląd panelu obsługi

 
Na panelu obsługi S-Touch możemy odczytywać wartości systemu grzewczego  
i przeprowadzać wszystkie niezbędne nastawy.

W części mieszkalnej można zamontować maksymalnie 2 dodatkowe panele obsługi.

W przypadku kompaktowej centrali grzewczej ENERGY VARIO panel obsługi jest już 
zamontowany.

4.3.2 Rozbudowa

Regulacja ogrzewania SystaComfort II możne opcjonalnie być rozbudowana o sterowanie 
następującymi funkcjami:

• Sterowanie pompą cyrkulacyjną dla cyrkulacji ciepłej wody

• Sterowanie kaskadą kotłów lub kotłem 2-stopniowym

• Sterowanie zbiornikiem warstwowym SI

• Sterowanie piecem pellets Pira Vivo lub Wodke

• Sterowanie kominkiem lub piecem na drewno

• Sterowanie trzecim obiegiem grzewczym

• Sterowanie obiegiem grzewczym basenu

Dla rozbudowy wymagane są dodatkowe komponenty np. czujniki temperatury, interfejsy, 
płyty rozbudowy.

4.3.3 Używane wartości temperatur

Regulacja ogrzewania SystaComfort II wykrywa i wykorzystuje do sterowania następujące 
wartości temperatury:

• Temperatura zewnętrzna (TA)

• Temperatura pomieszczenia (opcjonalnie, czujnik temperatury wbudowany w panelu 
obsługi)

• Temperatura zasilania obieg grzewczy (TV)

• Temperatura powrotu obieg grzewczy (TR)

• Temperatura zasilania obieg grzewczy 2 (TV2), opcjonalnie

• Temperatura powrotu obieg grzewczy 2 (TR2), opcjonalnie

• Temperatura zbiornika wody użytkowej lub temperatura górnej części zbiornika 
kombi Aqua EXPRESSO II lub TITAN Plus (TWO)

• Temperatura w środkowym/górnym obszarze (zasilanie ogrzewania) zbiornika kombi 
lub zbiornika buforowego (TPO)

• Temperatura w dolnym obszarze (powrót ogrzewania) zbiornika kombi lub zbiornika 
buforowego (TPU)

• Temperatura powrotu cyrkulacji (TZR)

dodatkowe panele obsługi

zintegrowane panele obsługi
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4.3.4 Połączenie z kotłem

Poprzez przyłącze BUS (OpenTherm) regulacji można podłączyć następujące kotły 
grzewcze:

• Kocioł pellets Paradigma Peletti III

• Kocioł gazowy Paradigma Modula II, Modula NT, Modula III, ModuVario NT

Regulacja wymienia przez przyłącze BUS z kotłem grzewczym następujące wartości i 
meldunki:

• Zadana wartość temperatury kotła

• Zadana wartość mocy kotła

• Temperatura kotła

• Informacje o zakłóceniach

• Informacje o stanie, np. łagodny rozruch, przegrzanie (tylko przy kotle Pelletti III)

• Odczyt liczników, np. Czas pracy kotła, Starty kotła (tylko przy kotle Pelletti III)

Poprzez przyłącze LAN (interface LAN 2) regulacji można podłączyć następujące kotły 
grzewcze:

• Kocioł pellets Paradigma Pelletti Touch

• Kocioł pellets Paradigma PELEO OPTIMA

Regulacja wymienia przez przyłącze LAN z kotłem grzewczym następujące wartości i 
meldunki:

• Zadana wartość temperatury kotła

• Zadana wartość mocy kotła

• Temperatura kotła

• Informacje o zakłóceniach

• Informacje o stanie, np. łagodny rozruch, przegrzanie

• Odczyt liczników, np. Czas pracy kotła, Starty kotła

1-stopniowy kocioł gazowy lub olejowy może być podłączony poprzez styki 
bezpotencjałowe. Wartości i komunikaty nie są wymieniane.

4.3.5 Połączenie z regulacją Solar

Regulacja ogrzewania może być połaczona 2-przewodową linią BUS z regulacją solar 
SystaSolar Aqua II.

Gdy regulacja solar jest podłączona do regulacji ogrzewania, można na panelu obsługi 
regulacji ogrzewania odczytywać wartości regulacji solar i dokonać wszystkich nastaw.

Regulacja ogrzewania przez przyłącze BUS wymienia z regulacją solar SystaSolar Aqua II 
następujące wartości:

• Wartość zadana temperatury ciepłej wody z regulacji ogrzewania jest przekazywana 
do regulacji solar.

• Czas i data są przekazywane z regulacji ogrzewania do regulacji solar.

• Temperatura kolektora słonecznego i uzyski solar są wyświetlane na panelu obsługi  
regulacji ogrzewania.

• Zakłócenia wyświetlane są na panelu obsługi regulacji ogrzewania.

4.3.6 Połączenie z regulacją świerzej wody

Regulacja ogrzewania może być połączona 2-przewodową linią BUS z regulacją świeżej 
wody SystaExpresso II

LAN

styk bezpotencjałowy
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Gdy regulacja świeżej wody jest podłączona do regulacji ogrzewania, można na panelu 
obsługi regulacji ogrzewania odczytywać wartości regulacji świeżej wody i dokonać 
wszystkich nastaw.

Regulacja ogrzewania przez przyłącze BUS wymienia z regulacją świeżej wody 
SystaExpresso II następujące wartości:

• Wartość zadana temperatury ciepłej wody jest przekazywana z regulacji ogrzewania 
do regulacji świeżej wody.

• Temperatura zbiornika jest przekazywana z regulacji ogrzewania do regulacji świeżej 
wody.

• Zakłócenia wyświetlane są na panelu obsługi regulacji ogrzewania.

• Wartość zadana temperatury zbiornika jest przekazywana z regulacji świeżej wody do 
regulacji ogrzewania.

Kiedy regulacja świeżej wody połączony jest z regulatorem ogrzewania, punkty menu 
Ciepła woda nastawy  i Cyrkulacja nastawy nie nastawiamy już na regulacji świeżej 
wody.

4.3.7 Ochrona blokowania

Funkcja ”Ochrona blokowania” regulacji zapobiega blokowaniu pomp i mieszaczy:

• Regulacja o godzinie 12:00 załącza na chwilę wszystkie pompy.

• Jeśli obieg grzewczy jest wyłączony, regulacja o godzinie 12:00 uruchamia na chwilę 
wszystkie mieszacze.

4.3.8 Web-Portal SystaWeb

Web-Portal jest płatną usługą internetową Online. Po podłączeniu regulacji ogrzewania 
poprzez ruter DSL z internetem, uzyskujemy dostęp do regulacji ogrzewania poprzez 
SystaWeb. SystaWeb zapewnia dostęp do następujących funkcji:

• Odczyt aktualnych parametrów

• Zamiana parametrów

• Zapis danych i przedstawienie graficzne

• Powiadomienia przez e-mail (bezpłatnie), przez Fax lub SMS (za dodatkową opłatą)

Informacje o Web-Portal SystaWeb można uzyskać od instalatora

Wskazówka
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5 Montaż

5.1 Montaż regulacji ogrzewania

5.1.1 Wymagania dotyczące montażu

UWAGA

Uszkodzenia spowodowane wysoką wilgotnością

Komponenty elektryczne korodują.

 ► Urządzenia montować tylko w suchych pomieszczeniach

 ► Zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń

5.1.2 Minimalne odległości

 ► Upewnić się, że odległość do sufitów i ścian jest wystarczająca do przeprowadzenia 
prac instalacyjnych i konserwacji.

 ► Upewnić się, że gniazdo na kartę SD znajdujące się na prawym boku obudowy 
regulacji jest dostępne i bezpieczne.

5.1.3 Montaż obudowy naściennej

UWAGA

Uszkodzenia spowodowane przez kapiące płyny

Płyny powodują zwarcia elektryczne.

 ► Urządzenia zamontować w miejscach chronionych przed kapiącymi płynami

UWAGA

Szkody materialne podczas wiercenia w miejscu instalacji

Zasłonięte linie elektryczne czy elementy instalacji mogą nie być widoczne.

 ► Przed rozpoczęciem wiercenia należy upewnić się iż w miejscu wiercenia nie 
występują żadne linie elektryczne czy inne instalacje.

Do montażu potrzebne są następujące narzędzia:

• Poziomica

• Wiertarka

• wiertło do betonu, średnica 6 mm

• śrubokręt krzyżakowy
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Aby zamontować obudowę naścienną do ściany, należy wykonać następujące czynności:

11

Obudowa naścienna: pokrywa obudowy

1 Śruby mocujące

1. Odkręcić śruby mocujące (1)

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).

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
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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.

5.2 Montaż panelu obsługi

5.2.1 Wymagania dotyczące montażu

UWAGA

Uszkodzenia spowodowane wysoką wilgotnością

Komponenty elektryczne korodują.

 ► Urządzenia montować tylko w suchych pomieszczeniach

 ► Zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń

5.2.2 Minimalne odległości

 ► Zamontować panel obsługi na wysokości 1,5 m nad podłogą

 ► Upewnić się, że odległość do sufitów i ścian jest wystarczająca do przeprowadzenia 
prac instalacyjnych i konserwacji.

5.2.3 Montaż panelu obsługi

W części mieszkalnej można zamontować dodatkowe panele obsługi dla maksymalnie 2 
obiegów grzewczych.

UWAGA

Uszkodzenia spowodowane przez kapiące płyny

Płyny powodują zwarcia elektryczne.

 ► Urządzenia zamontować w miejscach chronionych przed kapiącymi płynami

UWAGA

Szkody materialne podczas wiercenia w miejscu instalacji

Zasłonięte linie elektryczne czy elementy instalacji mogą nie być widoczne.

 ► Przed rozpoczęciem wiercenia należy upewnić się iż w miejscu wiercenia nie 
występują żadne linie elektryczne czy inne instalacje.

Przy wyborze miejsca instalacji należy przestrzegać następujących zasad:

4. Zamontować panel obsługi na dostępnej ścianie wewnętrznej. Źle izolowane ściany 
zewnętrznie nie nadają się.

5. Zamontować panel obsługi w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych.
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Do montażu potrzebne są następujące narzędzia:

• Poziomica

• Wiertarka

• wiertło do betonu (lub inne wiertło w zależności od rodzaju ściany), średnica 5 mm

• śrubokręt krzyżakowy

Aby zamontować obudowę naścienną do ściany, należy wykonać następujące czynności:

Zdejmowanie panelu obsługi z płytki mocującej

1. Zdjąć panel obsługi z płytki mocującej. 
Odchylić dołem panel obsługi i wyciągnąć go do góry z zawiesi.

5

7

1 3

4

6

2

Montaż płytki mocującej na ścianie

1 Zawiesie 5 Kabel podłączeniowy

2 Płytka mocująca 6 Dyble

3 Śruby 7 Zaczep blokujący

4 Panel obsługi

2. Ustawić w poziomie płytkę mocującą (2), zaznaczyć punkty mocowania. Upewnić się 
że zawiesia (1) skierowane są do góry. 
Zaczepy blokujące (7) skierowane są w dół.

3. Wywiercić dwa otwory o średnicy 5 mm.

4. Zamontować odpowiednie dyble (6) 
W zależności od rodzaju ściany użyć innego materiału mocującego
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5. Wystający ze ściany przewód przyłączeniowy (5) przeprowadzić przez otwór w płytce 
mocującej

6. Przymocować płytkę mocującą za pomocą dwóch śrub (3). 

7. Podłączyć panel obsługi, patrz rozdział „Podłączenie panelu obsługi [18]”.

click

1

2

Zdejmowanie panelu obsługi z płytki mocującej

8. Zamocować panel obsługi na płytce mocującej. 
Zawiesić panel obsługi górną częścią na zawiesiach (1) płytki montażowej i przechylić  
panel w dół aż do zatrzaśnięcia w zaczepach blokujących (2).

5.3 Kompaktowa centrala grzewcza ENERGY VARIO

W kompaktowej centrali grzewczej ENERGY VARIO regulacja ogrzewania i panel 
sterowania jest już zamontowany. Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączenia 
elektrycznego z regulacją ogrzewania i panelem obsługi patrz. Instrukcja instalacji 
Kompaktowa centrala grzewcza ENERGY VARIO.
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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 Bezpiecznik
Bezpiecznik (bezpiecznik miniaturowy 3.15 AT) znajduje się na płycie regulacji obok 
zacisków zasilania.

6.2 Dostęp do zacisków podłączeniowych

Regulacja ogrzewania

Aby dostać się do zacisków podłączeniowych regulacji ogrzewania należy wykonać 
następujące czynności:

1. Odkręcić śruby mocujące pokrywy obudowy naściennej

2. Pokrywę obudowy odchylić w górę i zdjąć

→ Zaciski podłączeniowe regulacji ogrzewania są dostępne.

Panel obsługi

Dostęp do zacisków podłączeniowych

Zaciski są umieszczone na tylnej stronie panelu obsługi.

Aby otworzyć panel obsługi, należy wykonać następujące czynności:

1. Panel obsługi wypiąć na dole z zaczepów i przechylić do góry

2. Zdjąć panel sterujący do góry z zawiesi płytki montażowej

→ Zaciski podłączeniowe panelu obsługi są dostępne

Instalacja elektryczna
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6.3 Podłączenie panelu obsługi

1

2

Podłączenie panelu obsługi

 ► Podłączyć  2-żyłowy przewód do linii BUS (1) w złącze (2) na płycie panelu 
sterującego. Polaryzacja jest dowolna

6.4 Podłączenie regulacji ogrzewania

Uwaga

Wadliwe działanie urządzenia na skutek niewłaściwego poprowadzenia kabli

Przewody sieciowe (230 V) i przewody sygnałowe (np. przewody przyłączeniowe 
czujników temperatury, linii BUS) oddziaływują na siebie poprzez indukcję.

 ► Przewody sieciowe i sygnałowe muszą być prowadzone oddzielnie z odstępem 
minimum 20cm.

BOILER
CONTROL

BUS

1
CONTROL

BUS

2
CONTROL

BUS

TA TV TR TWO TZR

LAN 1

SOLAR
BUS

EXPRESSO
BUS

EXTENSION
BUS

TV2 TR2 TPO TPU

TasterOT

LAN 2

Złącza zaciskowe BUS i czujników temperatury



THPL-2610 08/16  V 1.2 23

Instalacja elektryczna

Podłączenie magistrali BUS

Należy przestrzegać następujących zasad:

• przewód 2-żyłowy (2 x 0,75 mm2)

• maksymalna długość linii BUS: 30 m

• biegunowość magistrali BUS: dowolna

 ► Podłączyć wszystkie niezbędne linie BUS, zależnie od schematu systemu.

Zacisk Typ

BUS 
SOLAR

Magistrala BUS do regulacji solar (SystaSolar, SystaSolar 
Aqua, SystaSolar Aqua II)

BUS

BUS 
EXPRESSO

Magistrala BUS do regulacji świeżej wody SystaExpresso II BUS

BUS 
EXTENSION

Magistrala BUS do rozbudowy (SystaComfort SI/KAS, 
SystaComfort Heat, SystaComfort Pool, SystaComfort 
Stove, SystaComfort Wood)

BUS

BUS 
CONTROLER 
BOILER

Magistrala BUS do wszystkich 2-żyłowych paneli obsługi, 
które są zainstalowane na stałe w kotle grzewczym 
Paradigma. 
Panel obsługi S-Touch nie może być tu podłączony.

BUS

BUS  
CONTROL 1

Magistrala BUS dla panelu obsługi S-Touch dla obiegu 
grzewczego 1

BUS

BUS  
CONTROL 2

Magistrala BUS dla głównego panelu obsługi S-Touch i 
oddzielnego panelu obsługi dla obiegu grzewczego 2

BUS

OT Magistrala OpenTherm-BUS dla kotła gazowego i pellets 
Paradigma

OpenTherm 
BUS

LAN 1 Interfejs LAN, złącze dla Web Portal SystaWeb Ethernet

LAN 2 Interfejs LAN, złącze dla kotła pellets Pelletti Touch lub 
PELEO OPTIMA

Ethernet

Podłączenie Taster „Przycisk” Cyrkulacji

 ► Jeśli to konieczne, należy podłączyć Taster „przycisk” służący do załączenia pompy 
cyrkulacyjnej.

Zacisk Typ

TASTER Złącze dla bezpotencjałowego przycisku do załączenia 
pompy cyrkulacyjnej

Wejście 
cyfrowe

Podłączenie czujników temperatury

 ► Podłącz wszystkie niezbędne czujniki temperatury, zależnie od schematu systemu.

Zacisk Typ

TV2 Zasilanie obieg grzewczy 2 NTC 5K

TR2 Powrót obieg grzewczy 2 NTC 5K

TPO Bufor górny obszar: przy zbiorniku Aqua EXPRESSO II 
lub TITAN Plus montowany w środkowym obszarze na 
wysokości zasilania obiegu grzewczego

NTC 5K

TPU Bufor dolny obszar: przy zbiorniku Aqua EXPRESSO II 
lub TITAN Plus montowany w środkowym obszarze na 
wysokości powrotu obiegu grzewczego

NTC 5K

TA Czujnik zewnętrzny na północnej lub północno-zachodniej 
stronie budynku, brak bezpośredniego nasłonecznienia

NTC 5K

Wytyczne
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TV Zasilanie obieg grzewczy 1 NTC 5K

TR Powrót obieg grzewczy 1 NTC 5K

TWO Ciepłą woda góra: przy  zbiorniku wody uzytkowej, 
zbiorniku Aqua EXPRESSO II lub TITAN Plus montowany w 
górnej strefie

NTC 5K

TZR na powrocie przewodu cyrkulacji, minimum 1m przed 
zbiornikiem

NTC 5K

Należy się upewnić, iż czujniki są prawidłowo zamocowane i zabezpieczone oraz czujniki 
temperatury poprawnie zaizolowane.

Podłączenie wyjść 230 V i sygnałów sterujących PWM

L1  N  PE
PK

L1  N  PE
Netz

L1  N  PE
PHK

L1  N  PE
PHK 2

L1  N  PE
PZ

B1
M+ M- N PE

MISCHER
M+ M- N PE
MISCHER 2

L1  L  N  PE
ULV PK/LP

OUT
OUT 1

OUT
PWM

IN
PK

Złącza zaciskowe 230 V i sygnałów sterujących PWM

Należy przestrzegać następujących zasad:

• Maksymalna moc przełączeniowa wszystkich odbiorników razem: 230 V, max. 3 A

• Maksymalna moc przełączeniowa pojedynczego odbiornika: 230 V, max. 1 A

• Należy uwzględnić oznaczenia zacisków

• Należy uwzględnić biegunowość zacisków PWM PK

 ► Podłączyć zasilanie i wszystkie niezbędne odbiorniki (pompy, mieszacze, zawory 
przełączające), zależnie od schematu systemu

Zacisk Wyjście

Oznaczenia przewodów

L Przewód fazowy 230 V

L1 Przełączony przewód fazowy 230 V

N Przewód zerowy

PE Uziemienie

Oznaczenie zacisków

Netz Zasilanie regulacji ogrzewania i odbiorników

PK Pompa kotła Triak 230V / 1A

PHK Pompa obiegu grzewczego 1 Triak 230V / 1A

PHK 2 Pompa obiegu grzewczego 2 Triak 230V / 1A

Instalacja elektryczna

Wskazówka

Wytyczne
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Zacisk Wyjście

Mieszacz Przewód fazowy 230 V Triak 230V / 1A

Mieszacz Mieszacz obieg grzewczy 1 
M+: Mieszacz ON 
M-: Mieszacz OF

Przekaźnik 
230V / 1A

Mieszacz 2 Mieszacz obieg grzewczy 2 
M+: Mieszacz ON 
M-: Mieszacz OF

Przekaźnik 
230V / 1A

ULV PK/LP Zawór przełączający ogrzewanie/zbiornik ciepłej 
wody, ewentualnie pompa ładująca zbiornika wody 
użytkowej

Triak 230V / 1A

PZ Pompa cyrkulacyjna 1) Triak 230V / 1A

B1 Palnik 1, bezpotencjałowy, przełączane obciążenie 
230 V, max. 1 A

Przekaźnik 
230V / 1A 
bezpotencjałowy

PWM PK Wysoko sprawna-pompa kotła PWM

1) w układach z zbiornikiem kombi Aqua EXPRESSO II, pompa cyrkulacyjna jest podłączona 
bezpośrednio do regulacji świeżej wody SystaExpresso II.

Ułożenie kabli i zamocowanie w prowadnicach

Aby zapewnić zabezpieczenie przed wyrwaniem i zamknąć niewykorzystane przepusty 
kablowe należy postępować w następujący sposób:

1. Wyłamać z dolnej części obudowy wymagane uchwyty dla odciążenia naciągu i 
zacisnąć wszystkie kable w prowadnicach.

6.5 Mocowanie pokrywy

Regulacja ogrzewania

Aby zamknąć regulacje po instalacji, należy postępować w następujący sposób:

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 i przykręcić pokrywę obudowy 2 
śrubami mocującymi
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7 Przegląd elementów obsługi i wskazań

7.1 Obsługa regulacji
Aby obsługiwać regulacje, dotykamy palcem ekran (Touchscreen)

 
7.2 Wyświetlanie

7.2.1 Wskazanie standardowe i przegląd symboli

Wskazanie standardowe i Stand-by

Jeśli nie obsługujemy panelu, to na wyświetlaczu pojawia się wskazanie standardowe. 
Można wybrać różne standardowe wyświetlacze i kolory tła.

Jeśli nie używamy wyświetlacza przez 15 minut, panel obsługi powraca do ekranu 
standardowego.

Po kolejnych 5 minutach oświetlenie zostaje przyciemnione lub wyłączone w celu 
oszczędzania energii.

W przypadku zakłócenia pracy zakłócenie jest wyświetlane w górnej części ekranu, patrz 
rozdział „Wskazanie w przypadku zakłócenia [28]”.

Przegląd symboli

Na liście symboli, można uzyskać dostęp do różnych głównych menu. Jeśli poszczególne 
elementy nie są częścią systemu grzewczego, ikony są wygaszone.

So 3. Maj 2015            12:45

Wewnątrz

Zewnątrz                  23,6 °C

21,4 °C

Kocioł Basen

Obieg
grzewczy

Solar

System

Ciepła
woda

Zbiornik

Kocioł
dodatkowy
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7.2.2 Szybki dostęp

Poprzez szybki dostęp możemy uzyskać bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji i 
ustawień.

Szybki dostęp Obieg grzewczy

Szybki dostęp Obieg grzewczy podzielony jest na dwa ekrany. Miedzy nimi można 
poruszać się tam i z powrotem za pomocą przycisków  i 

Za pomocą szybkiego dostępu Obieg grzewczy możemy odczytać aktualną temperaturę 
pomieszczenia oraz zadaną temperaturę pomieszczenia. Można również ustawić zadaną 
temperaturę pomieszczenia i tryb pracy. Można uzyskać bezpośredni dostęp do programu 
urlopowego i 3 programów czasowych ogrzewania.

Szybki dostęp Ciepła woda

Za pomocą szybkiego dostępu Ciepłą woda możemy odczytać aktualną temperaturę 
ciepłej wody oraz zadaną temperaturę ciepłej wody. Kiedy ciepła woda nie jest do 
dyspozycji ze względu na ustawiony program czasowy ciepłej wody, możemy za pomocą 
przycisku Ogrzać teraz załączyć natychmiastowe ogrzewanie ciepłej wody. Ponadto 
mamy bezpośredni dostęp do programu czasowego ciepłej wody i programu czasowego 
cyrkulacji (opcjonalnie, jeśli pompa cyrkulacji jest zamontowana i podłączona).

Szybki dostęp Solar

Za pomocą szybkiego dostępu Solar możemy odczytać aktualną i maksymalną 
temperaturę kolektora. Można również zobaczyć dzisiejszy uzysk solar oraz całkowity 
uzysk solar. Przez dotknięcie Kolektor (temperatura kolektora) i uzysku solar Dziś można 
przedstawić wartości w formie graficznej.

Szybki dostęp Zbiornik

Za pomocą szybkiego dostępu Zbiornik możemy odczytać aktualne temperatury 
zbiornika.

Przegląd elementów obsługi i wskazań

Ciepła woda

Ciepła woda jest
Ciepła woda zadana 

Teraz ogrzewana

Ciepła
woda

Cyrku-
lacja

55,0ºC
47,3ºC

Solar

Kolektor  106,8ºC
max. 108,2ºC

Dziś         0 kWh
Całkowita 99999 kWh

Obieg grzewczy

Temp. pom. jest
Temp. pom. zadana

Tryb pracy
Prog. czasowy ogrzew. 1

- +

Obieg grzewczy

Prog. czasowy ogrzew. 1

Prog. czasowy ogrzew. 2

Prog. czasowy ogrzew. 3

Urlop

20,3ºC
20,5ºC

Zbiornik

57,2ºC

43,6ºC
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Szybki dostęp Kocioł

Za pomocą szybkiego dostępu Kocioł możemy odczytać aktualną temperaturę zasilania i 
powrotu kotła. Możemy zobaczyć czy kocioł grzewczy aktualnie pracuje czy nie. Za 
pomocą  możemy również aktywować funkcję kominiarz.

Za pomocą  każdorazowo dotrzemy do menu głównego.

7.2.3 Menu główne

W zależności jaki symbol naciśniemy na pasku symboli, odpowiednie wpisy pojawią się na 
menu głównym.

Możemy wybrać następujące pod-menu:

• Wartości mierzone - wskazanie mierzonych temperatur i innych mierzonych 
wartości

• Uzysk solar - wskazuje dzienny uzysk solar i uzysk całkowity

• Ilość ciepła - wskazanie ilość ciepłą dla ciepłej wody i cyrkulacji z ostatnich 2 
tygodni i całkowitą ilość ciepła.

• Liczniki - wskazuje czas pracy kotła oraz ilość startów kotła

• Nastawy - nastawa specyficznych wartości

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

• Kontrola - wskazania zakłóceń i meldunków, wskazania stanu regulatora.  
Nastawy i odczyty przeprowadza instalator lub serwisant na głównym panelu obsługi.

7.2.4 Wskazanie w przypadku zakłócenia

Zakłócenie pracy jest wyświetlane w górnej części wyświetlacza w następujący sposób:

• w wskazaniu standardowym w widoku symboli w pierwszej linii wyświetlany jest 
komunikat błędu

• we wszystkich innych wskazaniach zmienia symbol stanu pracy w pasku stanu z 
zielonego na czerwony

Kiedy dotkniemy meldunku zakłócenia ewentualnie Symbolu stanu pracy, przejdziemy 
bezpośrednio do menu Zakłócenia. Tam, wyświetlany jest opis kodów zakłóceń. Aby 
uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział „Zakłócenia [65]”.

7.3 Uwagi na temat struktury menu
Kompletna struktura menu przedstawiona jest w rozdziale „Struktura menu i wskazanie 
standardowe [71]”.

Kocioł

57,2°C

43,8°C

Stan 

On

So 3. Maj 2015            12:45

Wewnątrz

Zewnątrz                   23,6 °C

21,4 °C

Zakłócenie czujnik 11

Obieg grzewczy

Wartości mierzone

Nastawy

Dane systemu

Kontrola
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8. Uruchomienie

8.1 Warunki dla uruchomienia
Przed uruchomieniem należy sprawdzić następujące warunki:

Strona

Regulacja ogrzewania SystaComfort II zamontowana i podłączona 
elektrycznie (w ENERGY VARIO już zmontowana)

[16], [21]

Panel obsługi S-Touch zamontowany i podłączony elektrycznie  
(w ENERGY VARIO już zmontowana

[16], [21]

wszystkie wymagane czujniki temperatury zainstalowane [21]

Magistrala BUS zainstalowana i sprawdzona [21]

Podłączone regulacje (SystaSolar Aqua II, SystaExpresso II) pracują, 
ewentualne występujące zakłócenia usunięte

8.2 Ustawienie identyfikatora ID panelu obsługi

Aby ustawić ID panelu obsługi należy wykonać następujące czynności:

1. Podać napięcie do regulacji SystaComfort II. 
Na panelu obsługi S-Touch, po około 3 sekundach wyświetlony zostaję przycisk  
SET-ID.

2. Naciskamy przycisk SET-ID.

3. Wybieramy na panelu ID: 
Panel obsługi obieg grzewczy 1: ID1 
Panel obsługi obieg grzewczy 2: ID2 
Główny panel obsługi: ID15

W kompaktowej centrali grzewczej ENERGY VARIO, panel obsługi ma już ustawiony 
identyfikator ID (ID15)

8.3 Nastawa języka

Fabrycznie ustawiony jest język niemiecki.

System > Sprache

Można wybrać następujące języki:

• niemiecki

• angielski

• francuski

• włoski

• hiszpański

• holenderski

• polski

8.4 Nastawa danych systemu

8.4.1 Obieg grzewczy

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

ENERGY VARIO

postępowanie

ścieżka menu

wskazówka
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Obieg grzewczy > Menu główne > Dane systemu

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 Kod dostępu błąd:

 ► Podać poprawny kod dostępu

Punkt podstawy 1) Temperatura punktu podstawy  krzywej grzewczej.

Nastawa fabryczna: 35 0C 
Zakres nastaw: 20 0C do 70 0C

Zastosowanie: jej wartość zależna jest od indywidualnych 
czynników jak straty budynku i musi zostać dopasowana 
na miejscu. Dalsze informacje na temat nastawiania 
krzywej grzewczej najdziemy w rozdziale „Nastawa 
krzywej grzewczej [52]”.

Nachylenie 1) Nachylenie krzywej grzewczej.

Nastawa fabryczna: 1,3 K/K 
Zakres nastaw: 0,0 K/K do 3,0 K/K

Zastosowanie: jej wartość zależna jest od indywidualnych 
czynników jak typ ogrzewania, strefa klimatyczna i 
musi zostać dopasowana na miejscu. Dalsze informacje 
na temat nastawiania krzywej grzewczej najdziemy w 
rozdziale „Nastawa krzywej grzewczej [52]”.

Regulacja 
ogrzewania 
według

Sposób regulacji temperatury dla obiegu grzewczego.

• Temperatura zewnętrzna - regulacja według 
temperatury zewnętrznej (nastawa fabryczna)

• Temperatura pomieszczenia - w ciągu dnia 
regulacja według temperatury zewnętrznej, w nocy 
regulacja według temperatury pomieszczenia

• TA/TI kombinowany - regulacja według 
temperatury pomieszczenia

• OG lokalne - regulacja według temperatury 
zewnętrznej, temperatura zasilania wynosi co 
najmniej tyle co temperatura ciepłej wody +10K 

Zastosowanie: rodzaj regulacji zależy od typu systemu i 
musi zostać dopasowany na miejscu. Dalsze informacje 
na temat nastawiania krzywej grzewczej najdziemy w 
rozdziale „Nastawa trybu pracy [51]”.

Maksymalna 
temperatura 
zasilania

Maksymalna temperatura zasilania obiegu grzewczego.

Nastawa fabryczna: 70 0C 
Zakres nastaw: 5 0C do 90 0C

Zastosowanie: w zależności od typu ogrzewania można 
ograniczyć maksymalną temperaturę pracy. Dalsze 
informacje na temat nastawiania krzywej grzewczej 
najdziemy w rozdziale „Nastawy dla róznych typów 
ogrzewania [55]”.

Dane systemu

ścieżka menu
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Granica grzania 
Ogrzewanie

1) Temperatura zewnętrzna, w trybie ogrzewania (zadana 
temperatura pomieszczenia Normalna lub Komfort) 
obieg grzewczy włącza się lub wyłącza.

Nastawa fabryczna: 20 0C 
Zakres nastaw: -9 0C do 50 0C

Granica grzania działa w następujący sposób:

• kiedy temperatura zewnętrzna spada poniżej granicy 
grzania o ponad 3 K włącza się pompa obiegu 
grzewczego

• kiedy temperatura zewnętrzna przekracza granicę 
grzania, pompa obiegu  grzewczego wyłącza się z 
opóźnieniem 5 minutowym.

Zastosowanie: wartość zależy od indywidualnych 
czynników, takich jak poziom izolacji domu i dlatego 
powina być dostosowana do warunków lokalnych.

Granica grzania 
Obniżenie

1) Temperatura zewnętrzna, w trybie obniżenia (zadana 
temperatura pomieszczenia Obniżenie) obieg grzewczy 
włącza się lub wyłącza.

Nastawa fabryczna: 10 0C 
Zakres nastaw: -9 0C do 50 0C

Granica grzania działa w następujący sposób:

• kiedy temperatura zewnętrzna spada poniżej granicy 
grzania o ponad 3 K włącza się pompa obiegu 
grzewczego

• kiedy temperatura zewnętrzna przekracza granicę 
grzania, pompa obiegu  grzewczego wyłącza się z 
opóźnieniem 5 minutowym.

Zastosowanie: wartość zależy od indywidualnych 
czynników, takich jak poziom izolacji domu i dlatego 
powinna być dostosowana do warunków lokalnych.

Ochrona przed 
zamarzaniem 
Temperatura 
zewnętrzna

1) Temperatura zewnętrzna, w trybie pracy Lato lub OFF 
obieg grzewczy włącza się lub wyłącza.

Ta nastawa działa w następujący sposób:

• kiedy temperatura zewnętrzna spada poniżej 
Ochrona przed zamarzaniem Temperatura 
zewnętrzna, załączana jest pompa obiegu 
grzewczego. Regulacja reguluje temperaturę w 
pomieszczeniu do wartości zadanej temperatury 5 ° C

• kiedy temperatura zewnętrzna jest wyższa o 3 K 
niż Ochrona przed zamarzaniem Temperatura 
zewnętrzna, pompa obiegu grzewczego zostaje 
wyłączona.

Nastawa fabryczna: 2 0C 
Zakres nastaw: -9 0C do 20 0C

Zastosowanie: na ogół wartość nie musi być zmieniana

Uruchomienie
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Czas 
przetrzymania 
ogrzewanie

Czas, o ile kocioł powinien załączyć się wcześniej, aby 
osiągnąć zadaną temperaturę pokojową na czas.

W zależności od temperatury zewnętrznej, temperatury 
pomieszczenia i Czasu przetrzymania ogrzewania, 
regulacja ogrzewania oblicza kiedy system grzewczy 
powinien zacząć grzać. Początek ogrzewania jest 
przesuwany wcześniej niż ustawiony punkt przełączenia 
w programie czasowym ogrzewania. Zadana temperatura 
pokojowa jest osiągana o godzinie nastawionej w 
programie czasowym ogrzewania.

Nastawa fabryczna: 120 min 
Zakres nastaw: 0 min do 480 min

Zastosowanie: wartość ta zależy od rodzaju ogrzewania i 
muszą być dostosowana do indywidualnych warunków. 
Dalsze informacje na temat dopasowania typu ogrzewania 
znajdziemy w rozdziale „Nastawy dla róznych typów 
ogrzewania [55]”.

Wpływ 
pomieszczenia

2) Wpływ, który zmienia temperaturę zasilania, gdy 
temperatura w pomieszczeniu różni się od wartości 
zadanej.

Nastawa fabryczna: 0 K/K 
Zakres nastaw: 0 K/K do 20 K/K

Zastosowanie: kiedy ustawiamy wpływ pomieszczenia, 
to panel obsługi musi być zmontowany w pomieszczeniu 
mieszkalnym. Pomieszczenie mieszkalne musi być 
reprezentacyjne dla całej części mieszkalnej.

Kiedy Wpływ pomieszczenia ustawiony jest na o K/K, 
temperatura pomieszczenia nie wpływa na temperaturę 
zasilania.

Wartość ta zależy od rodzaju ogrzewania i muszą być 
dostosowana do indywidualnych warunków. Dalsze 
informacje na temat dopasowania typu ogrzewania 
znajdziemy w rozdziale „Nastawy dla róznych typów 
ogrzewania [55]”.

Optymalizacja 
krzywej grzania

2) Regulacja ogrzewania automatycznie koryguje krzywą 
grzewczą (Punkt podstawy i nachylenie) do warunków 
budynku.

• Nie - brak automatycznej optymalizacji krzywej 
grzewczej (nastawa fabryczna)

• Tak - automatyczna optymalizacja krzywej grzewczej

Zastosowanie: kiedy ustawiamy Optymalizacje krzywej 
grzania, to panel obsługi musi być zmontowany w 
pomieszczeniu mieszkalnym. Pomieszczenie mieszkalne 
musi być reprezentacyjne dla całej części mieszkalnej.
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Przewyższenie 
temperatury kotła

Przewyższenie temperatury zasilania, aby wyrównać straty 
ciepła.

Regulacja ogrzewania dodaje do wartości zadanej 
temperatury zasilania wartość Przewyższenie 
temperatury kotła. Obliczona wartość staje się zadaną 
temperaturą kotła.

Nastawa fabryczna: 0 K 
Zakres nastaw: 0 K do 30 K

Zastosowanie: wartość zależy od ewentualnych strat ciepła 
w orurowaniu między kotłem a instalacją grzewczą.

Delta T obieg 
grzewczy

Wartość zadana dla różnicy temperatur między 
temperaturą zasilania i powrotu obiegu grzewczego.

Regulacja ogrzewania porównuje wartość zadaną z 
faktyczną różnicą temperatur i ureguluje ilość obrotów 
pompy obiegu grzewczego. Kiedy różnica temperatury 
obiegu grzewczego jest mniejsza niż wartość zadana, 
regulator ogrzewania zmniejsza ilość obrotów. Kiedy 
różnica temperatury obiegu grzewczego jest większa niż 
wartość zadana, regulator ogrzewania zwiększa ilość 
obrotów.

Nastawa fabryczna: 20 K 
Zakres nastaw: 5 K do 40 K

Zastosowanie: wartość ta zależy od rodzaju ogrzewania i 
muszą być dostosowana do indywidualnych warunków. 
Dalsze informacje na temat dopasowania typu ogrzewania 
znajdziemy w rozdziale „Nastawy dla róznych typów 
ogrzewania [55]”.

Minimalne obroty 
pompa obiegu 
grzewczego

Minimalne obroty pompy obiegu grzewczego. 

Nastawa fabryczna: 100 % 
Zakres nastaw: 20 % do 100 %

Zastosowanie: przy pompach elektronicznych i wysoko 
sprawnych pompach (np. Grundfos Alpha II) minimalne 
obroty muszą być ustawione na 100 %, w przeciwnym 
wypadku pompa nie będzie pracować. Dla innych pomp 
wartość ta zależy od rodzaju ogrzewania i musi być 
dostosowana do indywidualnych warunków. Dalsze 
informacje na temat dopasowania typu ogrzewania 
znajdziemy w rozdziale „Nastawy dla różnych typów 
ogrzewania [55]”.

Mieszacz czas 
pracy

Czas pracy mieszacza ogrzewania w którym jest wstanie  
wyregulować temperaturę zasilania do wartości zadanej. 
Mieszacz ogrzewania miesza do zasilania obiegu 
grzewczego chłodniejszą wodę z powrotu.

Nastawa fabryczna: 2 min 
Zakres nastaw: 1 min do 8 min

Zastosowanie: wartość zależy od typu mieszacza. 
informacje na ten temat są zazwyczaj nadrukowane 
na obudowie mieszacza i przynależnej mieszaczowi 
dokumentacji.
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Zakres 
proporcjonalności

3) Zakres proporcjonalności regulatora-PI.

Nastawa fabryczna: 5 K 
Zakres nastaw: 1 K do 10 K

Zastosowanie: wartość ta zależy od typu systemu i musi 
zostać dopasowana na miejscu. Dalsze informacje na 
temat rodzajów regulacji znajdziemy w rozdziale „Nastawa 
trybu pracy [51]”.

Czas opóźnienia 3) Czas opóźnienia regulatora-PI.

Nastawa fabryczna: 30 min 
Zakres nastaw: 1 min do 240 min

Zastosowanie: wartość ta zależy od typu systemu i musi 
zostać dopasowana na miejscu. Dalsze informacje na 
temat rodzajów regulacji znajdziemy w rozdziale „Nastawa 
trybów pracy [51]”.

Ciepła woda 
priorytet

Regulacja ogrzewania wykonuje ogrzewanie ciepłej wody 
zgodnie z priorytetem.

• Nie - brak priorytetu ogrzewania ciepłej wody 
(nastawa fabryczna)

• Tak - podczas ogrzewania ciepłej wody, regulacja 
ogrzewania włącza obieg grzewczy i mieszacz 
ogrzewanie przechodzi do (pozycja „zimny”). Obieg 
grzewczy nie jest zasilany.

Zastosowanie: 

System bez zbiornika buforowego lub zbiornika kombi:

Nastawiamy Tak, dzięki temu cała moc kotła jest dostępna 
dla przygotowania ciepłej wody, a woda może być szybko 
ogrzana.

System z zbiornikiem buforowym lub zbiornikiem kombi:

Generalnie w systemach ogrzewania podłogowego 
ustawiamy na Tak. Ze względu na niskie temperatury 
powrotu kotła tylko w taki sposób możemy uzyskać 
szybkie ogrzanie ciepłej wody do zadanej temperatury.

Wskazówka: Kiedy nastawiamy Tak i temperatura 
zewnętrzna lezy poniżej nastawionej temperatury ochrony 
przed zamarzaniem, regulacja ogrzewania włączy pompę 
obiegu grzewczego maksymalnie po godzinie, aby 
zabezpieczyć system grzewczy przed mrozem.

Suszenie 
jastrychu

Można suszyć jastrych ogrzewania podłogowego za 
pomocą dwóch różnych programów:

• Stopień

• Pochylnia

Zastosowanie: wybór programu zależy od rodzaju 
jastrychu. Dalsze informacje na temat suszenia jastrychu 
znajdziemy w rozdziale „Suszenie jastrychu [55]”.

Nazwa obieg 
grzewczy

Obiegi grzewcze można nazwać indywidualnie, np. „Parter 
grzejniki”

Wskazówka: możemy wprowadzić maksymalnie 11 
znaków.
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Dopasowanie 
temperatury 
pomieszczenia

Kiedy temperatura pomieszczenia na panelu obsługi różni 
się od temperatury na zewnętrznym pomiarze, można 
odchylenia skompensować.

Nastawa fabryczna: 0 K 
Zakres nastaw: -10 K do 10 K

Przykład: Jeśli zewnętrzny pomiar wskazuje 
temperaturę wyższą o 2 0C od wyświetlanej na panelu 
obsługi, nastawiamy Dopasowanie temperatury 
pomieszczenia na + 2 K

Zastosowanie: z reguły wartość ta nie musi być 
nastawiana.

1) Wyświetlane tylko wtedy gdy ustawiona jest regulacja według temperatury zewnętrznej 
lub kombinowany (TA/TI).
2) Wyświetlane tylko wtedy, gdy ustawiona jest regulacja według temperatury zewnętrznej 
oraz kiedy dla tego obiegu grzewczego podłączony jest oddzielny panel obsługi i jest 
ustawiony na regulację Kombinowani (TA/TI)
3) Wyświetlane tylko wtedy, gdy ustawiona jest regulacja według temperatury 
pomieszczenia lub kombinowany (TA/TI).

8.4.2 Ciepła woda

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

Ciepła woda > Menu główne > Dane systemu

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 Kod dostępu błąd:

Różnica 
przełączeń ciepła 
woda

Różnica przełączeń ogrzewania ciepłej wody

Regulacja używa tej wartości do obliczenia temperatury 
załączenia dla ogrzewania ciepłej wody. Ogrzewanie 
ciepłej wody włącza się kiedy temperatura ciepłej wody na 
czujniku temperatury TWO spadnie poniżej nastawionej 
wartości zadanej o wartość różnicy przełączeń.

Nastawa fabryczna: 5 K 
Zakres nastaw: 2 K do 20 K

Zastosowanie: z reguły wartośc ta nie musi być 
nastawiana.

Maksymalna 
temperatura 
ciepłej wody

1) Maksymalna temperatura ciepłej wody zbiornika ciepłej 
wody.

Gdy temperatura w zbiorniku buforowym (TPO) przekracza 
80 0C, regulacja włącza pompę ładowania i ładuje zbiornik 
ciepłej wody. Dzieje się tak niezależnie od programu 
czasowego ciepłej wody i od trybu pracy. Zbiornik 
ciepłej wody jest podgrzewany do nastawionej tutaj 
Maksymalna temperatura ciepłej wody.

Nastawa fabryczna: 85 0C 
Zakres nastaw: 10 0C do 90 0C

Zastosowanie: z reguły wartośc ta nie musi być 
nastawiana.

1) Wyświetlane tylko wtedy gdy istnieje zbiornik buforowy i oddzielny zbiornik ciepłej wody 
i typ buforu jest ustawiony jako Bufor i LP.

Dane systemu

ścieżka menu

wskazówka
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8.4.3 Cyrkulacja

Kiedy integralną częścią instalacji jest zbiornik kombi Aqua EXPRESSO II, należy 
przeprowadzić uruchomienie na regulacji świeżej wody SystaExpresso II, patrz. TH -2419 
SystaExpresso II

Parametry możemy ustawiać, gdy podłączona jest cyrkulacja.

Ciepła woda > Menu główne > Dane systemu

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 Kod dostępu błąd:

Różnica 
przełączeń 
Cyrkulacja

Załączenie i wyłączenie pompy cyrkulacyjnej

Nastawa fabryczna: 5 K 
Zakres nastaw: 5 K do 50 K

System z zbiornikiem kombi Aqua EXPRESSO II

Warunki załączenia u wyłączenia znajdziemy w TH-2419 
SystaExpresso II.

System bez zbiornika kombi Aqua EXPRESSO II

Warunki załączenia u wyłączenia znajdziemy w rozdziale 
„Załączenie cyrkulacji [59]”.

Zastosowanie: z reguły wartość ta nie musi być nastawiana.

Czas opóźnienia 
pompa cyrkulacji

Czas pracy pompy cyrkulacyjnej po załączeniu przyciskiem 
Tater (wewnątrz).

Nastawa fabryczna: 3 min 
Zakres nastaw: 1 min do 60 min

Zastosowanie: wartość ta zależy od długości przewodów 
ciepłej wody i musi zostać ustawiona na miejscu instalacji. 
Dalsze informacje znajdziemy w rozdziale „Załączenie 
cyrkulacji [59]”

Czas blokady 
pompa cyrkulacji

Czas na który pompa cyrkulacyjna jest blokowana po pracy. 
Jeśli pompa została zablokowana ponowny sygnał z przycisku 
Taster jest ignorowany.

Nastawa fabryczna: 15 min 
Zakres nastaw: 0 min do 60 min

Zastosowanie: wartość ta zależy od strat ciepła przewodów 
ciepłej wody i musi zostać ustawiona na miejscu instalacji. 
Dalsze informacje znajdziemy w rozdziale „Załączenie 
cyrkulacji [59]”

Dane systemu

ścieżka menu

wskazówka

Aqua EXPRESSO II
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8.4.4 Solar

Należy przeprowadzić uruchomienie na regulacji solar SystaSolar Aqua II, patrz. TH -2127 
SystaSolar Aqua II

Kiedy chcemy zmienić dane systemu później, możemy to zrobić za pomocą panelu obsługi 
S-Touch.

Solar > Menu główne > Dane systemu

Wszystkie informacje na temat danych systemu możemy znaleźć w dokumentacji regulacji 
solar TH -2127 SystaSolar Aqua II

8.4.5 Zbiornik

Kiedy integralną częścią instalacji jest zbiornik kombi Aqua EXPRESSO II, należy 
przeprowadzić uruchomienie na regulacji świeżej wody SystaExpresso II, patrz. TH -2419 
SystaExpresso II

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

Zbiornik > Menu główne > Dane systemu

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 Kod dostępu błąd:

Maksymalna 
temperatura 
buforu

Maksymalna wartość zadana w górnym obszarze zbiornika 
buforowego.

Jeśli temperatura na czujniku temperatury TPO przekracza 
maksymalną nastawioną temperaturę buforu, regulacja 
ogrzewania aktywuje zabezpieczenia przed przegrzaniem. 
Regulacja ogrzewania włącza, niezależnie od programu 
ogrzewania i trybu pracy, pompy obiegów grzewczych. 
Mieszacz reguluje do maksymalnej temperatury zasilania 
obiegu grzewczego.

Ponadto, nastawa ta również ogranicza z góry zadaną 
temperaturę buforu.

Nastawa fabryczna: 90 0C 
Zakres nastaw: 10 0C do 110 0C

Zastosowanie: z reguły wartość ta nie musi być 
nastawiana.

Wskazówka: przy ogrzewaniu słonecznym zbiornika 
kombi Aqua EXPRESSO lub TITAN Plus musimy nastawić 
maksymalną temperaturę buforu na 90 0C

Minimalna 
temperatura 
buforu

Temperatura, która ogranicza od dołu zadaną temperaturę 
buforu.

Nastawa fabryczna: 0 0C (brak ograniczenia) 
Zakres nastaw: 0 0C do 90 0C

Zastosowanie: wartość ta musi być nastawiona, kiedy 
kocioł grzewczy nie jest kotłem kondensacyjnym 
względnie niskotemperaturowym.

Dane systemu

ścieżka menu

wskazówka

Aqua EXPRESSO II

ścieżka menu
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Typ buforu Nastawa określająca używany tyb zbiornika buforowego 
względnie zbiornika kombi.

• OPTIMA/EXPRESSO - system z zbiornikiem kombi 
OPTIMA lub Aqua EXPRESSO II (nastawa fabryczna).

• TITAN - system z zbiornikiem kombi TITAN Plus.

• Bufor i ULV - system z zbiornikiem buforowym i 
oddzielnym zbiornikiem ciepłej wody, gdzie ładowanie 
zbiornika buforowego lub zbiornika ciepłej wody w 
zależności od zapotrzebowania odbywa się poprzez 
zawór przełączający.

•  Bufor i LP - system z zbiornikiem buforowym i 
oddzielnym zbiornikiem ciepłej wody, gdzie przez 
kocioł ładowany jest zbiornik buforowy a następnie ze 
zbiornika buforowego poprzez pompę ładowany jest 
zbiornik ciepłej wody.

• Bufor i SI - system z zbiornikiem buforowym i 
oddzielnym zbiornikiem warstwowym SI (zbiornik 
ciepłej wody z zewnętrznym wymiennikiem), gdzie 
przez kocioł ładowany jest zbiornik buforowy a 
następnie ze zbiornika buforowego poprzez pompę 
ogrzewany jest zbiornik ciepłej wody, patrz THPL-
1519 Rozobudowa SystaComfort KAS, SystaComfort 
SI/KAS 
Wskazówka: Jeżeli rozbudowa SystaComfort SI/
KAS jest podłączona do regulacji ogrzewania, 
automatycznie jest ustawione Bufor i SI i nie może 
zostać zmieniona.

Maksymalna 
wartość zadana 
temperatury 
zbiornika

1) Temperatura, która ogranicza od góry obliczoną wartość 
zadaną temperatury zbiornika.

Nawet jeśli wyliczona wartość zadana jest wyższa niż tu 
ustawiona wartość, to do regulacji jest użyta wartośc tu 
ustawiona.

Nastawa fabryczna: 65 0C 
Zakres nastaw: 40 0C do 85 0C

Zastosowanie: z reguły wartość ta nie musi być 
nastawiana.

1) Wyświetlane tylko wtedy gdy istnieje zbiornik kombi Aqua EXPRESSO II.

8.4.6 Kocioł grzewczy

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

Kocioł > Menu główne > Dane systemu

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 Kod dostępu błąd:

wskazówka

ścieżka menu

Dane systemu
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Czas opóźnienia 
pompa 
kotła/ zawór 
przełączający

1) Czas przez który po wyłączeniu kotła pracuje pompa kotła 
/ zawór przełączający.

Nastawa fabryczna: 1 min 
Zakres nastaw: 0,5 min do 60,0 min

Zastosowanie: wartość ta zależy od typu kotła i muszą być 
dostosowana do istniejących warunków.

Dla kotłów o dużej masie termicznej (np., kocioł olejowy) 
sprawdzają się większe wartości, np. 5 minut.

Dla kotłów z małą masą termiczną (np. Kocioł gazowy), 
należy ustawić mniejszą wartość, np. 1 minutę.

Różnica 
przełączeń Kocioł

2) Załączenie i wyłączenie kotła grzewczego.

Kocioł grzewczy włącza się, kiedy temperatura (TPO) w 
górnej części zbiornika spada poniżej wartości zadanej 
o różnicę przełączeń (TPO < TPO Zadana - Różnica 
przełączeń).

Kocioł grzewczy wyłącza się, kiedy temperatura (TPO) 
w górnej części zbiornika osiągnęła wartość zadaną. Jeśli 
jest podłączony czujnik (TPU) w dolnej części zbiornika 
to musi osiągnąć wartość zadaną minus połowa różnicy 
przełączeń. 

System bez zbiornika kombi wzglednie buforowego: 
TPO>TPO Zadana.

System z zbiornikiem kombi względnie buforowym: 
TPO>TPO Zadana i TPU > TPO Zadana - ½ Róznica 
przełączeń.

Nastawa fabryczna: 5 K 
Zakres nastaw: 2 K do 20 K

Zastosowanie: z reguły wartośc ta nie musi być 
nastawiana.

Minimalny czas 
pracy kotła

1) Minimalny czas pracy kotła. Kocioł pracuje przez czas nie 
któtszy niż tutaj nastawiony. Zmniejsza to taktowanie 
kotła.

Nastawa fabryczna: 5 min 
Zakres nastaw: 0 min do 60 min

Nastawa ten nie jest stosowana w przypadku ogrzewania 
wody użytkowej. Podczas ogrzewania wody użytkowej, 
minimalny czas pracy kotła nie może być określony.

Zastosowanie: z reguły wartość ta nie musi być 
nastawiana.

Typ kotła 1) Typ kotła

• jednostopniowy - 1 stopniowy kocioł gazowym 
olejowy lub na Pellets.

• Gaz kondensacyjny - kocioł kondensacyjny Paradigma

• Kocioł Pellets - kocioł Pellets Paradigma

Wskazówka: jeżeli kocioł jest połączony za pomocą 
magistrali BUS z regulacją ogrzewania, typ kotła jest 
wykrywany automatycznie i nie można go nastawić 
ręcznie



THPL-2610 08/16  V 1.240

Uruchomienie

Kocioł OFF przy 
temperaturze 
zewnętrznej 
powyżej

Temperatura zewnętrzna, powyżej której kocioł jest 
wyłączony do ogrzewania. Potencjalnie zapotrzebowanie 
na ciepło może być pokryte np. układem solar.

Nastawa fabryczna: 40 0C 
Zakres nastaw: -10 0C do 50 0C

Zastosowanie: wartość ta zależy od indywidualnego 
zapotrzebowania ciepła i musi zostać ustawiona na 
miejscu instalacji.

Zasterowanie 
pompa kotła PK

Sposób starowania pompą kotła.

• PWM - dla wysoko wydajnych pomp PWM profil 
„Solar”. Gdy sygnał PWM jest podawany, pompa jest 
wyłączona.

• PWM odwrócone - dla wysoko wydajnych pomp 
PWM profil „Ogrzewanie” (nastawa fabryczna). 
Gdy sygnał PWM nie jest podawany, pompa jest 
wyłączona z pełną mocą.

• Pakiet Impulsów - dla starszych modeli pomp 
(pomp nie elektronicznych i nie wysoko wydajnych)

Minimelne obroty 
pompy kotła PK

3) Minimalne obroty pompy kotła.

Nastawa fabryczna: 100 % 
Zakres nastaw: 10 % do 10 %

Zastosowanie: przy pompach elektronicznych i wysoko 
sprawnych pompach bez wyjścia sterującego PWM (np. 
Grundfos Alpha II) minimalne obroty muszą być ustawione 
na 100 %, w przeciwnym wypadku pompa nie będzie 
pracować.

Dla wysoko sprawnych pomp z sygnałem sterującym PWM 
wartość zależy od typu kotła:

Przy 1-stopniowy kocioł gazowy lub olejowy, regulacja 
steruje obrotami pompy w zalezności od temperatury na 
czujniku temperatury TPO. Zalecana nastawa: 25 %.

Przy Kotle gazowym kondensacyjny Paradigma, regulacja 
steruje obrotami pompy w zależności od osiąganej 
temperatury zasilania kotła. Temperatura zasilania jest 
przekazywana do sterownika kotła.  
Zalecana nastawa: 25 %

Przy kotle Pellets Paradigma regulacją obrotów pompy 
kotła steruje sterownik kotła. Nastawa ta nie ma tutaj 
żadnej funcji

pozostałe dane 
systemu

4) W instalacjach z kotłem 2-stopniowym lub kaskadą 
kotłów, można ustawić dodatkowe dane systemowe. 
Zawarte są one w TH-2519 Rozbudowa SystaComfort KAS, 
SystaComfort SI/KAS

1) Wyświetlane tylko wtedy gdy występuje pojedynczy kocioł (brak kaskady).
2) Wyświetlane tylko wtedy gdy występuje pojedynczy kocioł (brak kaskady) i nie 
występuje zbiornik buforowy lub kombi
3) Wyświetlane tylko wtedy gdy występuje zbiornik buforowy lub zbiornik kombi
4) Wyświetlane tylko wtedy gdy występuje kocioł 2-funkcyjny lub kaskada kotłów, patrz 
TH-2519 Rozbudowa SystaComfort KAS, SystaComfort SI/KAS 
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8.5 Sprawdzenie wejść i wyjść

Sprawdź wejścia i wyjścia na głównym panelu sterowania (panel sterowania kotła).
Opcjonalnie zainstalowane dodatkowo panele sterujące np. w salonie mogą być 
przypisane do jednego obiegu grzewczego i nie obejmują wszystkich wejść i wyjść.

Aby sprawdzić wejścia i wyjścia, wykonaj następujące czynności:

1. Ustaw tryb pracy Test 
System> Menu główne> Kontrola> Tryb pracy> Test

2. Sprawdź wejścia i wyjścia zgodnie z opisem w poniższych tabelach

wskazówka

Czujnik temperatury podłączony? Sprawdź wynik

Czujnik temperatury zewnętrznej TA 1) Temperatura zewnętrzna jest wyświetlana poprawnie.

Obieg grzewczy > Menu główne > Wartości mierzone > 
Temperatura zewnętrzna TA

Czujnik temperatury ciepłej wody TWO Symbol „ciepła woda” jest wyświetlany na liście symboli.

Czujnik temperatury zasilania TV, 1 obieg grzewczy Temperatura zasilania 1 obiegu grzewczego jest wyświetlana poprawnie.

Obieg grzewczy > (1. obieg grzewczy >) Menu główne > Wartości 
mierzone > Temperatura zasilania obiegu grzewczego TV

Czujnik temperatury powrotu TR, 1 obieg grzewczy Temperatura powrotu 1 obiegu grzewczego jest wyświetlana poprawnie.

Obieg grzewczy > (1. obieg grzewczy >) Menu główne > Wartości 
mierzone > Temperatura powrotu obiegu grzewczego TR

Czujnik temperatury zasilania TV, 2 obieg grzewczy 2) Temperatura zasilania 2 obiegu grzewczego jest wyświetlana poprawnie.

Obieg grzewczy > (2. obieg grzewczy >) Menu główne > Wartości 
mierzone > Temperatura zasilania obiegu grzewczego TV

Czujnik temperatury powrotu TR, 2 obieg grzewczy 2) Temperatura powrotu 2 obiegu grzewczego jest wyświetlana poprawnie.

Obieg grzewczy > (2. obieg grzewczy >) Menu główne > Wartości 
mierzone > Temperatura powrotu obiegu grzewczego TR

Czujnik temperatury cyrkulacji TZR 3) Temperatura cyrkulacji jest wyświetlana poprawnie.

Ciepła woda >  Menu główne > Wartości mierzone > Temperatura

cyrkulacji TZR

Czujnik temperatury kotła TK 4) Temperatura kotła jest wyświetlana poprawnie.

Kocioł >  Menu główne > Wartości mierzone > Temperatura kotła

TK

Czujnik temperatury buforu góra TPO 5) Temperatura góry buforu jest wyświetlana poprawnie.

Zbiornik >  Menu główne > Wartości mierzone > Temperatura 
buforu góra TPO

Czujnik temperatury buforu dół TPU 5) Temperatura dpłu buforu jest wyświetlana poprawnie.

Zbiornik >  Menu główne > Wartości mierzone > Temperatura 
buforu dół TPU

1) System ze sterowaniem na podstawie temperatury zewnętrznej o podłączonym czujnikiem.
2) System z dwoma obiegami grzewczymi
3) System z cyrkulacją ciepłej wody i podłączonym czujnikiem TZR
4) System z jednostopniowym kotłem bez zbiornika buforowego lub kombi
5) System z zbiornikiem buforowym lub kombi
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Kontrola wyjść Sprawdź wynik

Uruchomić przycisk Taster cyrkulacji 1) Przycisk taster jest włączony.

Ciepła woda> Menu główne> Sterowanie> Taster 
„Przycisk” Cyrkulacji > Zamknięty

Włączyć zawór przełączający

Ciepła woda >  Menu główne > Kontrola > Zawór 
przełączający ULV > ON

2) Zawór przełączający włącza się (otwiera się w kierunku 
zasobnika CWU).

Wyłączyć zawór przełączający

Ciepła woda >  Meny główne > Kontrola > Zawór 
przełączający ULV > OFF

2) Zawór przełączający włącza się (otwiera się w kierunku 
zasobnika zbiornika buforowego).

Włączyć pompę ładowania

Ciepła woda >  Menu główne > Kontrola > Pompa 
ładowania LP > ON

3) Pompa ładowania pracuje

Wyłączyć pompę ładowania

Ciepła woda >  Menu główne > Kontrola > Pompa 
ładowania LP > OFF

3) Pompa ładowania nie pracuje

Włączyć pompę cyrkulacji

Ciepła woda >  Menu główne > Kontrola > Pompa 
Cyrkulacji PZ > ON

4) Pompa cyrkulacji pracuje

Wyłączyć pompę cyrkulacji

Ciepła woda >  Menu główne > Kontrola > Pompa 
Cyrkulacji PZ > OFF

4) Pompa cyrkulacji nie pracuje

Włączyć pompę obiegu grzewczego

Obieg grzewczy >  Menu główne > Kontrola > Pompa 
obiegu grzewczego PHK > 100%

5) Pompa obiegu grzewczego pracuje

Wyłączyć pompę obiegu grzewczego

Obieg grzewczy >  Menu główne > Kontrola > Pompa 
obiegu grzewczego PHK > 0%

5) Pompa obiegu grzewczego nie pracuje

Otwórz mieszacz w stonę ciepły

Obieg grzewczy >  Menu główne > Kontrola > Mieszacz 
obiegu grzewczego > Ciepły

5) Mieszacz pracuje w kierunku, w którym do obiegu 
grzewczego jest dodawane mniej zimnej wody powrotnej. 
Wskaźnik mieszacza przesuwa się na czerwoną stronę skalę.

Otwórz mieszacz w stonę zimny

Obieg grzewczy >  Menu główne > Kontrola > Mieszacz 
obiegu grzewczego > Zimny

5) Mieszacz pracuje w kierunku, w którym do obiegu 
grzewczego jest dodawane więcej zimnej wody powrotnej. 
Wskaźnik mieszacza przesuwa się na niebieską stronę skalę.

Wyłącz mieszacz

Obieg grzewczy >  Menu główne > Kontrola > Mieszacz 
obiegu grzewczego > Off

5) Mieszacz nie pracuje.

Włączyć pompę kotła

Kocioł >  Menu główne > Kontrola > Pompa kotła PK > 
100%

Pompa kotła pracuje

Wyłączyć pompę Kotła

Kocioł >  Menu główne > Kontrola > Pompa kotła PK > 
0%

Pompa kotła nie pracuje

Uruchomienie
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Kontrola wyjść Sprawdź wynik

Włączyć styk palnika B1

Kocioł >  Menu główne > Kontrola > Styk palnika B1 > 
ON

Kocioł grzewczy załączył się

Wyłączyć styk palnika B1

Kocioł >  Menu główne > Kontrola > Styk palnika B1 > 
OFF

Kocioł grzewczy wyłączył się

Uruchomienie

1) System z zamontowanym przyciskiem tastery
2) Systemy ze zbiornikiem buforowym i oddzielnym zbiornikiem ciepłej wody, w którym jest 
ładowany zaworem przełączającym między zbiornikiem buforowym a zasobnikiem CWU
3) Systemy ze zbiornikiem buforowym i oddzielnym zbiornikiem ciepłej wody, gdzie kocioł 
zasila zbiornik buforowy, a zbiornik buforowy podgrzewa zasobnik CWU za pomocą 
pompy ładującej lub w systemach bez zbiornika buforowego / kombi.
4) Systemy z cyrkulacją ciepłej wody
5) W systemach z kilkoma obiegami grzewczymi wejścia i wyjścia dla wszystkich obiegów 
grzewczych muszą być testowane oddzielnie.

Jeśli podłączono zasobnik warstwowy lub 2 kotły lub kocioł dwustopniowy z rozbudową 
SystaComfort SI / KAS lub KAS, należy przetestować dalsze wejścia i wyjścia, patrz TH-
2519 Rozbudowa SystaComfort KAS, SystaComfort SI / KAS.

Ustaw tryb Auto 
System > Menu główne > Kontrola > Tryb pracy > Auto

→      Wszystkie wejścia i wyjścia są przetestowane i funkcjonują.

8.6 Zakończenie uruchomienia

 ► Dostosowanie sterowania ogrzewaniem do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dla zadowolenia użytkownika instalacji i płynnej pracy, szczególnie ważne są następujące 
ustawienia:

Punk menu Nastawa

zadana temperatura 
pomieszczenia

Ustawić temperaturę pomieszczenia (Normalna, 
Komfort, Obniżenie) zgodnie z wymaganiami klienta, 
patrz instrukcja obsługi.

zadana temperatura ciepłej 
wody

Ustawić temperaturę ciepłej wody (Normalna, Komfort) 
zgodnie z wymaganiami klienta, patrz instrukcja 
obsługi.

program czasowy ogrzewania Ustawić programy czasowy ogrzewania, zgodnie z 
wymaganiami klienta, patrz instrukcja obsługi.

program czasowy ciepłej wody Ustawić programy czasowy ciepłej wody, zgodnie z 
wymaganiami klienta, patrz instrukcja obsługi.

program czasowy cyrkulacji Ustawić programy czasowy cyrkulacji, zgodnie z 
wymaganiami klienta, patrz instrukcja obsługi.

krzywa grzewcza (dla czujnika 
temperatury zewnętrznej 
lub w kombinacji z panelem 
obsługii)

Dostosuj krzywą grzewczą do warunków lokalnych 
i żądanej temperatury pomieszczenia, patrz rozdział 
„Ustawianie krzywej grzewczej [52]”.

wskazanie doglądu Ustaw wskazanie doglądu zgodnie z okresami 
serwisowymi, patrz rozdział „Ustawianie wskazania 
doglądu [60]”.
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Uruchomienie

8.7 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 Uwagi dotyczące struktury menu
Pełna struktura menu znajduje się w rozdziale „Struktura menu i wartości domyślne [71]”

9.2 Ochrona przed zamarzaniem

Uwaga

Uszkodzenie instalacji spowodowane mrozem z powodu przerwy w zasilaniu lub 
awarii zasilania

Jeśli zasilanie sterownika zostanie przerwane, ochrona przed zamarzaniem nie będzie 
działać. Uszkodzenia systemu grzewczego i budynku przez mróz występują w bardzo 
niskich temperaturach.

 ► Nie wyłączaj zasilania sterownika, jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia

 ► W przypadku przedłużającej się awarii zasilania lub dłuższej naprawie serwisowe, jeśli 
istnieje ryzyko zamarznięcia, wykwalifikowany specjalista musi całkowicie opróżnić 
system.

Niezależnie od nastawionego trybu pracy, regulator automatycznie aktywuje ochronę 
przeciwzamarzaniową budynku i obiegu grzewczego.

9.3 Awaria zasilania
W przypadku awarii zasilania wszystkie nastawy zostają zachowane.

9.4 Odczyt stanu
Możesz zapytać o stan pracy całego systemu grzewczego i poszczególnych komponentów.

9.4.1 Obieg grzewczy

Obieg grzewczy > Menu główne > Kontrola

Wskazywane są następujące wartości:

Stan Obieg grzewczy Stan obiegu grzewczego. Możliwe są następujące 
wskazania:

Praca ogrzewanie - Regulator aktualnie reguluje obieg 
grzewczy do zadanej temperatury pokojowej Normalna.

Praca Obniżenie - Regulator aktualnie reguluje obieg 
grzewczy do zadanej temperatury pokojowej Obniżenie.

Praca Komfortowa - Regulator aktualnie reguluje obieg 
grzewczy do zadanej temperatury pokojowej Komfort.

Czas przetrzymania - Jest realizowane wyprzedzenie 
załączenia ogrzewania. Po upływie tego czasu, obieg 
grzewczy powinien osiągnąć zadaną temperaturę 
pomieszczenia.

OFF Granica grzania - przy sterowaniu obiegiem 
grzewczym według temperatury zewnętrznej lub trybem 
mieszanym: Temperatura zewnętrzna przekracza aktualnie 
ustawioną granicę ogrzewania, obieg grzewczy jest 
wyłączony

Paraca i nastawy

Ścieżka menu
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Stan Obieg grzewczy OFF TI - W przypadku regulacji obiegiem grzewczym 
na podstawie temperatury pomieszczenia: Temperatura 
pomieszczenia przekracza aktualnie zadaną wartość 
temperatury pokojowej, obieg grzewczy jest wyłączony.

Tryb ciepłej wody - W przypadku zdecentralizowanych 
obiegów grzewczych temperatura zasilania reguluje się do 
wartości żądanej dla podgrzewu wody użytkowej.

Zablokowany TPO - Obieg grzewczy jest wyłączony. 
Powód: Kocioł jest obecnie zablokowany do trybie 
ogrzewania, a temperatura w górnej części zbiornika 
buforowego (mierzona na czujniku temperatury TPO) jest 
poniżej aktualnej wartości zadanej temperatury zasilania.

Chłodzenie - Obieg grzewczy jest włączony w celu 
zabezpieczenia przed przegrzaniem.

OFF cwu wpierw - Obieg grzewczy jest wyłączony, 
ponieważ funkcja CWU ma ustawiony priorytet i jest 
aktywne  ogrzewanie CWU.

Ochrona przeciw zamarzaniu - Obieg grzewczy jest 
włączony w celu ochrony przed zamarzaniem.

OFF - Obieg grzewczy jest wyłączany przez tryb pracy (tryb 
pracy Lato lub OFF)

Ochrona przeciw zamarzaniu - Obieg grzewczy jest 
włączony w celu ochrony przed zamarzaniem.

Suszenie jastruchu - Program suszenia jastrychu jest 
uruchomiony i obecbie realizowany.

Pompa obiegu 
grzewczego PHK

Prędkość pompy obiegu grzewczego w %

0% oznacza: pompa obiegu grzewczego jest wyłączona.

Mieszacz obiegu 
grzewczego

Stan mieszacza

Ciepły - Mniej zimnej wody powrotnej jest mieszane z 
zasilaniem obiegu grzewczego

Zimny - Więcej zimnej wody powrotnej jest mieszane z 
zasilaniem obiegu grzewczego

OFF - Mieszacz jest wyłączony

9.4.2 Ciepła woda

Ciepła woda > Menu główne > Kontrola

Wskazywane są następujące wartości:

Stan Ciepła woda Stan podgrzewu ciepłej wody. Możliwe są następujące 
wskazania:

żadne zapotrzebowanie Ciepłej wody - Nie ma 
zapotrzebowania na ciepłą wodę.

Ładowane - Kocioł ogrzewa zbiornik do wartości żądanej 
dla podgrzewu wody użytkowej.

Ochrona Przeciw Zamarzaniu - Kocioł podgrzewa 
zbiornik CWU do 10 ° C (ochrona przed zamarzaniem jest 
aktywowana, gdy zbiornik CWU schłodzi się do 5 °C).

Oczekiwanie na pobór wody 1) - Pompa zbiornika i 
pompa obiegowa nie działają w tej chwili. Nie ma poboru 
ciepłej wody.

Pobór wody 1) - Kran z ciepłą wodą jest otwarty i 
występuje pobór ciepłej wody

Praca i nastawy

Ścieżka menu
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Stan Ciepła woda Uruchomienie - przebiega uruchomienie.

Zablokowany TPO 2) 

Przedłużony czas 2) - Kocioł podgrzewa zbiornik CWU 
do 10 ° C (ochrona przed zamarzaniem jest aktywowana, 
gdy zbiornik CWU schłodzi się do 5 °C).

Chłodzenie 2)

Stan Cyrkulacja Stan cyrkulacji. Możliwe są następujące wskazania: 

OFF czujnik TZR - Pompa cyrkulacyjna jest wyłączona, 
ponieważ temperatura wody na czujniku TZR (temperatura 
powrotu cyrkulacji) jest wyższa niż obliczona temperatura 
wyłączenia.

ON - Pompa cyrkulacyjna pracuje.

Czas blokady - Pompa obiegowa nie może być włączona, 
dopóki nie upłynie ustawiony „czas blokady”.

Przedłużony czas - Pompa obiegowa pracuje przez 
ustawiony „Przedłużony czas”.

Zablokowany - Cyrkulacja jest blokowana przez tryb pracy 
lub program cyrkulacji.

Zawór 
przełączający 
ULV

3) Stan zaworu przełączającego: 

ON - zawór przełączający jest przełączony

OFF - zawór przełączający jest otwarty

Pompa ładowania 
LP

4) Stan pompy ładowania: 

ON - Pompa LP pracuje

OFF - Pompa LP nie pracuje

Pompa Cyrkulacji 
PZ

5) Stan pompy cyrkulacji: 

ON - Pompa cyrkulacyjna pracuje

OFF - Pompa cyrkulacyjna nie pracuje

Taster „Przycisk” 
Cyrkulacji

5) Stan Taster „Przycisk” cyrkulacji: 

Otwarty - Przycisk jest załączony, cyrkulacja jest 
uruchomiona

Zamknięty - przycisk nie jest załączony 

1) Wyświetlany tylko wtedy, gdy występuje zbiornik kombi Aqua EXPRESSO II/III

2) Wyświetlany tylko wtedy, gdy występuje zbiornik warstwowy  
patrz rozbudowa TH-2519 SystaComfort KAS, SystaComfort SI / KAS.

3) Wyświetlany tylko wtedy, gdy jest bufor lub połączony zasobnik i nie ma pompy 
ładującej.

4) Wyświetlany tylko wtedy, gdy jest zbiornik buforowy z oddzielnym zbiornikiem CWU i 
pompą ładującą.

5) Wyświetlany tylko wtedy, gdy istnieje i jest podłączona cyrkulacja.

Paraca i nastawy
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Praca i nastawy

9.4.3 Solar

Solar > Menu główne > Kontrola

Wskazywane są następujące wartości:

Stan Solar Stan Solar. Możliwe są następujące wskazania:

Oczekiwanie na słońce - Woda w kolektorze jest 
zimniejsza niż woda w zbiorniku.

Ochrona przed mrozem - Ochrona przed mrozem jest 
aktywna.

Popychanie - Sterownik solar włącza pompę solarną 
na krótki czas, aby prawidłowo zmierzyć temperaturę 
kolektora.

Opóźnienie załączenia - Woda w kolektorze jest 
cieplejsza niż woda w zbiorniku. Po upływie czasu 
opóźnienia, pompa solarna włącza się.

System solar ogrzewa zbiornik - Pompa solar jest 
włączona i transportuje gorącą wodę do zbiornika 
magazynującego.

Zbiornik pełny - Woda w zbiorniku osiągnęła 
maksymalną ustawioną temperaturę zbiornika. Pompa 
solar została wyłączona.

Kolektor przegrzany - Temperatura kolektora 
przekroczyła 115 ° C. W kolektorze wytworzyła się para. 
Układ solar pozostaje wyłączony, dopóki temperatura 
kolektora nie spadnie poniżej 65 ° C

Ręcznie - Ustawiono tryb pracy Wył., Test lub Ręczny.

Pomiar - Sterownik wykonuje pomiar podczas 
uruchamiania lub diagnostyki.

Tryb awaryjny - Wystąpiło zakłócenie. Układ solar 
działa w trybie awaryjnym. Ochrona przed mrozem jest 
zapewniona.

Pompa Solar Prędkość pompy solarnej w %

0% oznacza: pompa solarna jest wyłączona

Zawór strefowy Stan Zawór strefowy. Możliwe są następujące wskazania:

ON - Zawór strefowy jest otwarty

OFF - Zawór strefowy jest zamknięty

Zawór 
przełączający

1) Stan Zawór przełączający. Możliwe są następujące 
wskazania:

ON - Zawór przełączający jest przełączony w kierunku 
zbiornika 2

OFF - Zawór przełączający jest przełączony w kierunku 
zbiornika 1

1) Wyświetlany tylko wtedy, gdy występują 2 zbiorniki magazynowe lub systemy z 
przełączeniem na ogrzewanie.

Ścieżka menu
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Paraca i nastawy

9.4.4 Zbiornik

Zbiornik > Menu główne > Kontrola

Wskazywane są następujące wartości:

Pompa Zbiornika 1) Prędkość pompy zbiornika w %

0% oznacza: pompa zbiornika jest wyłączona

1) Wyświetlany tylko wtedy, gdy występuje zbiornik Aqua EXPRESSO.

9.4.5 Kocioł

Zbiornik > Menu główne > Kontrola

Wskazywane są następujące wartości:

Stan Kocioł Stan Solar. Możliwe są następujące wskazania:

ON ciepła woda - Kocioł jest włączony dla podgrzewu 
ciepłej wody użytkowej.

ON Ogrzewanie- Kocioł jest włączony dla ogrzewania.

Zablokowany Kocioł na drewno - Kocioł jest wyłączony, 
ogrzewanie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kotła 
na drewno.

Zablokowany Piec - Kocioł jest wyłączony, ogrzewanie 
odbywa się wyłącznie za pośrednictwem pieca na Pellet.

Zablokowany TA - Kocioł jest wyłączony, ponieważ 
temperatura zewnętrzna przekracza ustawioną 
temperaturę „Wyłączenie kotła TA”.

Pompa kotła PK Prędkość pompy kotła w %

0% oznacza: pompa kotła jest wyłączona

Stan palnika B1 Stan palnika B1. Możliwe są następujące wskazania:

OFF - Kocioł jest włączony (styk B1 jest otwarty)

ON - Kocioł jest włączony (styk B1 zwarty)

9.4.6 System

System > Menu główne > Kontrola

Wskazywane są następujące wartości:

Tryb pracy 
regulacji

Ustawiony tryb pracy regulacji:

Auto - System działa normalnie zgodnie z nastawami.

Test - System działa w trybie testowym. To ustawienie jest 
wymagane przez instalatora do dokonywania regulacji i 
sprawdzania pracy komponentów. Jeśli żaden przycisk nie 
zostanie naciśnięty przez 30 minut, tryb pracy zostanie 
automatycznie przywrócony do stanu automatycznego.

Ręcznie - System działa w trybie awaryjnym. Ten tryb 
pracy włączany jest przez specjalistę w sytuacji awaryjnej.

Ścieżka menu

Ścieżka menu

Ścieżka menu
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Stan SystaWeb Stan połączenia z usługą online SystaWeb:

brak sieci - nie ma połączenia między regulatorem 
ogrzewania a siecią lokalną lub routerem DSL.

brak połączenia - regulator ogrzewania jest podłączony 
do sieci lokalnej lub routera DSL. Nie ma jednak połączenia 
internetowego z portalem SystaWeb.

nie aktywowano - Istnieje połączenie z portalem 
internetowym SystaWeb. Jednak żaden wariant systemu 
nie został jeszcze wybrany w SystaWeb.

połączenie ok - Istnieje połączenie z portalem 
internetowym SystaWeb. Dane są przesyłane do SystaWeb i 
tam przechowywane.

SystaService LAN - regulator ogrzewania jest podłączony 
do SystaWeb za pośrednictwem interfejsu serwisowego 
SystaService LAN.

Stan karta SD Stan karty SD w regulatorze ogrzewania:

nie dostępna - w gnieździe karty SD nie ma karty SD

uszkodzona - W gnieździe karty SD znajduje się 
uszkodzona / nieczytelna karta SD.

karta podłączona - W gnieździe kart SD znajduje się 
karta SD.

9.5 Odczyt statystyk

9.5.1 Obieg Solar

Solar > Menu główne > Kontrola

Wskazywane są następujące wartości:

Czas pracy 
pompy

Czas pracy pompy solar od uruchomienia systemu, w godz.

Suma stagnacji Czas od uruchomienia, w którym układ solar znajdojował się w 
stanie stagnacji, w godz.

Stagnacja oznacza, że przy wysokim nasłonecznieniu, a 
jednocześnie przy magazynie nagrzanym do maksimum, pompa 
solar już nie pracuje i dlatego może dojść do odparowania 
wody w kolektorze.

Ten stan jest przewidziany dla systemów słonecznych i nie jest 
zagrożeniem.

9.5.2 Kocioł

Kocioł > Menu główne > Licznik

Wskazywane są następujące wartości:

Godziny pracy 
kotła

Czas pracy kotła od uruchomienia lub od ostatniego kasowania 
licznika, w godz.

Liczba startów 
palnika

Liczba startów kotłów od uruchomienia lub od ostatniego 
kasowania licznika

zeruje godziny pracy kotła i starty kotła

Praca i nastawy

Ścieżka menu

Ścieżka menu
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9.6 Odczyt Wersji i Adresu MAC
System > Menu główne > Kontrola

Wskazywane są następujące wartości:

Adres MAC Adres MAC (adres sprzętowy) regulacji

Adres zazwyczaj nie jest potrzebny.

Wersja Aktualana wersja Software regulacji

9.7 Obieg grzewczy

Wszystkie podstawowe informacje dotyczące obsługi można znaleźć w odpowiedniej 
instrukcji obsługi regulacji SystaComfort II S-Touch - użytkownik

9.7.1 Ustawienie trybu pracy

Regulacja według temperatury zewnętrznej

Do sterowania według temperatury zewnętrznej potrzebny jest czujnik temperatury 
zewnętrznej.

Regulacja steruje temperaturą zasilania obiegu grzewczego w zależności id zmierzonej 
temperatury zewnętrznej.

Im zimniej jest na zewnątrz, tym wyższe jest zapotrzebowanie na ciepło, a temperatura 
zasilania w obiegu grzewczym jest odpowiednio wyższa.

Typ pracy można ustawić w danych systemu.

Zależność między temperaturą zewnętrzną a temperaturą zasilania opisują charakterystyki 
krzywej grzewczej, patrz rozdział „Ustawianie krzywej grzewczej [52]”.

Wszelkie zewnętrzne wpływy ciepła w budynku mogą być kompensowane przez 
nastawienie wpływu pomieszczenia, patrz rozdział „Ustawianie wpływu pomieszczenia 
[54]”.

Regulacja według temperatury pomieszczenia

Do sterowania według temperatury w pomieszczeniu potrzebny jest w części mieszkalnej, 
dla każdego obiegu, oddzielny panel sterowania. Czujnik temperatury pomieszczenia jest 
zintegrowany z panelem sterowania. Sterownik mierzy temperaturę w pomieszczeniu 
odpowiadającą rzeczywistej temperaturze pomieszczenia i porównuje z zadaną wartością 
temperatury pomieszczenia. Z odchylenia między dwiema temperaturami regulator oblicza 
wartość zadaną dla temperatury zasilania obiegu grzewczego (regulacja PI).

Obliczenie zależy od zakresu proporcjonalności i wydłużonego czasu.

Zakres proporcjonalności i wydłużony czas, zależą od różnych czynników, takich jak rodzaj 
ogrzewania, izolacja budynku i struktura budynku (lekkie lub solidne ściany).

Poniższa zasada dotyczy obu wartości:

Zbyt mała wartość prowadzi do szybszego osiągnięcia temperatury pomieszczenia, 
ale może spowodować wahania temperatury w pomieszczeniu. Wahanie temperatury 
rzeczywistej oscyluje wokół temperatury żądanej.

Zbyt duża wartość prowadzi do stabilnej regulacji, ale temperatura pomieszczenia powoli 
osiąga wartość zadaną.

Regulacja kombinowana (TA/TI kombinacja)

Do sterowania potrzebny jest czujnik temperatury zewnętrznej. Ponadto dla każdego 
obiegu grzewczego potrzebny jest oddzielny panel sterowania w części mieszkalnej.

Regulacja w ciągu dnia steruje obiegiem grzewczym według temperatury zewnętrznej a w 
nocy według temperatury pomieszczenia.

Ścieżka menu

Zakres proporcjonalności i 
wydłużony czas

Praktyczna porada
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Regulacja rozróżnia pracę dzienną i nocną. Czas działania w ciągu dnia i pracy w nocy 
zależy od punktów przełączania w wybranym programie czasowym ogrzewania:

Praca dzienna rozpoczyna się od pierwszego punktu przełączania po godzinie 04:00 
(poziom temperatury Normalna lub Komfort).

Tryb nocny rozpoczyna się od ostatniego punktu przełączania przed 04:00 rano 
(Obniżenie).

Aktywny jest program czasowy ogrzewania 1

Ustawienie programu czasowego ogrzewania 1 wykonujemy w następujący sposób:

Przykład

Praca i nastawy

Prog. czas ogrzew 1
Po  Wt  Śr  Cz  Pt

06:30 Normalna

09:00 Obniżenie

16:30 Komfort

22:30 Obniżenie

          

Program czasowy ogrzewania (przykład)

Regulacja steruje obiegiem grzewczym według temperatury zewnętrznej w trybie 
dziennym od godziny 06:30 do 22:30 oraz według temperatury pokojowej  w trybie 
nocnym od godziny 22:30 do godziny 06:30.

Lokalny obieg grzewczy

Regulacja ogrzewania może regulować lokalne obiegi grzewcze stacji domowych.

Lokalne stacje domowe decentralnie ogrzewają wodę pitną. W razie potrzeby woda pitna 
w każdym mieszkaniu jest ogrzewana płytowym wymiennikiem ciepła.

W przypadku stacji domowych, obieg grzewczy musi zapewnić niezbędną temperaturę 
zasilania dla podgrzewu wody użytkowej niezależnie od wartości żądanej dla ogrzewania.

Po włączeniu podgrzewu CWU regulator ogrzewania reguluje obieg grzewczy 
przynajmniej do temperatury nastawy CWU +10 K. Podgrzewanie CWU realizowane jest 
zgodnie z programem czasowym i trybie pracy.

Jeśli temperatura zasilania obiegu grzewczego musi być wyższa niż temperatura zasilania 
podgrzewu wody użytkowej, regulacja ogrzewania reguluje wymaganą temperaturę 
zasilania obiegu grzewczego według zmierzonej temperatury zewnętrznej.

9.7.2 Nastawa krzywej grzewczej

Krzywa grzewcza opisuje zależność między temperaturą zewnętrzną a temperaturą 
zasilania obiegu grzewczego. W celu osiągnięcia stałego poziomu temperatury w 
pomieszczeniach wraz ze zmieniającymi się temperaturami zewnętrznymi, system 
grzewczy musi być zasilany określoną temperaturą zasilania. Sterownik wykorzystuje 
temperaturę zewnętrzną i krzywą grzewczą do obliczenia temperatury zasilania. Im niższa 
temperatura zewnętrzna, tym wyższa temperatura zasilania.

W danych systemu można ustawić charakterystykę ogrzewania za pomocą parametrów 
Punkt podstawy i Nachylenie.

Stacje domowe
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Punkt podstawy Punkt podstawy jest punktem wyjścia krzywej grzewczej. Zależy to od systemu 
grzewczego i izolacji termicznej budynku.

W przypadku punktu podstawy obowiązują następujące wytyczne:

Rodzaj budynku i rodzaj ogrzewania Punkt podstawy

dobrze izolowany termicznie dom z ogrzewaniem podłogowym 20 0C

dobrze izolowany termicznie dom z grzejnikami 30 0C

starszy budynek z grzejnikami 35 0C

Nachylenie wskazuje, jak bardzo układ sterowania musi zmienić temperaturę zasilania, 
gdy zmienia się temperatura zewnętrzna. Im większe nachylenie, tym wyższa temperatura 
zasilania, gdy spada temperatura zewnętrzna. Stromość zależy od systemu grzewczego, 
izolacji termicznej budynku i strefy klimatycznej.

Dla Nachylenia w średniej strefie klimatycznej -12 °C, zastosowanie mają następujące 
wartości:

Rodzaj budynku i rodzaj ogrzewania Nachylenie (Strefa 
klimatyczna -120C)

dobrze izolowany termicznie dom z ogrzewaniem 
podłogowym

0,8 - 1,1

dobrze izolowany termicznie dom z grzejnikami 1,5 - 2,2

starszy budynek z grzejnikami 1,3 - 2,1

Krzywe grzewcze w formie tabeli

W tabeli można znaleźć przykładowe wartości, w zależności od parametrów instalacji 
grzewczej i strefy klimatycznej.

Charakterystyka z wyższym punktem podstawy dotyczy słabo izolowanych domów, 
ponieważ wymagają one wyższych temperatur zasilania w okresie przejściowym. 
Charakterystyka z dolnym punktem podstawy dotyczy dobrze izolowanych domów.

Nachylenie

Projektowane ogrzewanie 
(Tem. zasilania / Temp. 
powrotu)

Punkt 
podstawy

Nachylenie

Strafa klimatyczna
0C - 16 0C - 14 0C - 12 0C - 10 0C - 8 0C

40 / 30 20 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9

25 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7

50 / 35 20 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

25 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

70 / 50 30 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

35 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

90 / 70 30 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4

35 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3

Przykład

Projektowane ogrzewanie 70/50, Strefa klimatyczna -10 °C:

• Dobrze izolowany budynek: Punkt podstawy = 30 °C, Nachylenie = 1,6 K/K

• Źle izolowany budynek: Punkt podstawy = 35 °C, Nachylenie = 1,4 K/K

Wartości można także odczytać z poniższego diagramu.
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Krzywe grzewcze dla punktu podstawy 350C

Jeśli masz ustawiony inny punkt podstawy, najpierw przesuń krzywą grzewczą równolegle 
w górę lub w dół

9.7.3 Korekta krzywej grzewczej

Temperatura zewnętrzna 
w ciągu dnia

Temperatura pomieszczenia

za zimno za ciepło

+5 °C bis +15 °C Zwiększ nachylenie o 0,2 K/K i zwiększ punkt 
podstawy o 5 K.

Zmniejsz nachylenie o 0,2 K/K i zmniejsz punkt 
podstawy o 5 K.

-20 °C bis +5 °C Zwiększ nachylenie o 0,2 K/K Zmniejsz nachylenie o 0,2 K/K

9.7.4 Nastawa wpływu pomieszczenia

Potrzebny jest panel sterowania w pomieszczeniu, który mierzy temperaturę 
pomieszczenia.

Jeśli w systemie z regulacją temperatury na zewnątrz, temperatura w pomieszczeniu 
zależy od ciepła z zewnątrz, np. światło słoneczne, możesz ustawić wpływ pomieszczenia. 
Sterownik następnie koryguje temperaturę zasilania zgodnie z wpływem pomieszczenia.

Możesz ustawić wartość wpływu pomieszczenia w danych systemu. Im wyższa wartość, 
tym bardziej zmierzona temperatura pomieszczenia wpływa na temperaturę zasilania.
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Wpływ pomieszczenia

Jeśli wpływ pomieszczenia jest ustawiony na 0, zmierzona temperatura pomieszczenia nie 
ma wpływu na temperaturę zasilania. Ustawić wpływ pomieszczenia na 0, jeśli:

• panel sterowania jest zamontowany w pomieszczeniu, które nie jest reprezentatywne 
dla mieszkania, np. Kuchnia lub korytarz.

• panel sterowania jest zamontowany na zewnątrz mieszkania.

9.7.5 Ustawienia dla różnych typów ogrzewania

W zależności od tego, czy ogrzewamy grzejnikami, czy ogrzewaniem podłogowym lub 
ściennym, musimy ustawić sterowanie dla różnych rodzajów ogrzewania

Jednostka Grzejniki Ogrzewanie 
podłogowe

Ogrzewanie ścienne

maksymalna temp. zasilania 0C 70 50 50

czas przetrzymania min 120 210 180

wpływ pomieszczenia 1) K/K 6 3 3

delta T obiegu grzewczego K 20 10 10

minimalne obroty pompy obiegu 
grzewczego 2)

% 25 100 100

1) Tylko, jeśli panel sterowania jest zamontowany w odpowiedniej przestrzeni mieszkalnej. 
W przeciwnym razie należy ustawić wpływ pomieszczenia na 0.

2) W przypadku pomp sterowanych elektronicznie lub pomp o wysokiej wydajności (np. 
Grundfos Alpha II), ustawić minimalną prędkość na 100%.

9.7.6 Suszenie jastrychu

Jastrych, w którym zainstalowany jest system ogrzewania podłogowego, musi być suszony 
zgodnie z danym planem ogrzewania, aby uniknąć pękania.

Możesz wysuszyć jastrych ogrzewania podłogowego za pomocą 2 różnych programów 
ogrzewania:

• Stopień

• Pochylnia

Wybierasz program ogrzewania zgodnie z instrukcjami producenta jastrychu. Możesz 
dostosować oba programy indywidualnie, zgodnie z instrukcjami producenta.
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Program suszenia „Stopień”

Sterownik utrzymuje przez pierwsze kilka dni temperaturę zasilania 25 °C. Następnie 
sterownik zwiększa temperaturę zasilania do odpowiedniej zadanej wartości maksymalnej, 
i pracuje z tą temperaturą przez nastawianą liczbę dni. Potem sterownik obniża 
temperaturę powrotu z powrotem do 25 °C i pracuje z  temperaturą 25 °C przez jeden 
dzień. Fazy ogrzewania przebiegają stale, nie następuje redukcja temperatury na dzienną i 
nocną.
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Program suszenia „Stopień”

Można nastawić następujące parametry

Ciągle TV = 25 0C Początkowa liczba dni, w których sterownik utrzymuje 
temperaturę zasilania do 25 °C

Nastawa fabryczna: 3 dni
Zakres nastaw: od 1 dnia do 50 dni

Zasilanie max. temp. Temperatura maksymalna w °C, do której regulator 
ogrzewa zasilanie obiegu grzewczego

Nastawa fabryczna: 50 °C
Zakres nastaw: 30 °C do 65 °C

Ciągle zasilanie maximum Liczba dni, w których sterownik utrzymuje temperaturę 
zasilania TV o wartości ustawionej maksymalnej 
temperaturze zasilania.

Nastawa fabryczna: 4 dni
Zakres nastaw: od 1 dnia do 50 dni

Program suszenia „Pochylnia”

Sterownik utrzymuje temperaturę zasilania 25 ° C przez pierwsze kilka dni. Następnie 
sterownik co dzień zwiększa temperaturę zasilania o nastawianą różnicę temperatur, aż 
do osiągnięcia odpowiedniej wartości maksymalnej. Regulator utrzymuje maksymalną 
temperaturę zasilania przez kilka dni. Następnie sterownik stopniowo obniża temperaturę 
zasilania (regulacja różnicy temperatur) do 25 ° C. Fazy ogrzewania przebiegają stale, nie 
następuje redukcja temperatury na dzienną i nocną.
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Można nastawić następujące parametry

Ciągle TV = 25 0C Początkowa liczba dni, w których sterownik utrzymuje 
temperaturę zasilania do 25 °C

Nastawa fabryczna: 3 dni
Zakres nastaw: od 1 dnia do 50 dni

Podnoszenie zasilania na 
dzień

Różnica temperatur o jaką sterownik codziennie 
zwiększa temperaturę zasilania w K.

Nastawa fabryczna: 5 K
Zakres regulacji: 1 K do 50 K

Zasilanie max. temp. Temperatura maksymalna w °C, do której regulator 
ogrzewa zasilanie obiegu grzewczego

Nastawa fabryczna: 50 °C
Zakres nastaw: 30 °C do 65 °C

Ciągle zasilanie maximum Liczba dni, w których sterownik utrzymuje temperaturę 
zasilania TV o wartości ustawionej maksymalnej 
temperaturze zasilania.

Nastawa fabryczna: 4 dni
Zakres nastaw: od 1 dnia do 50 dni

Spadek zasilania na dzień Różnica temperatur o jaką sterownik codziennie 
zmniejsza temperaturę zasilania w K.

Nastawa fabryczna: 5 K
Zakres regulacji: 1 K do 50 K

9.7.7. Zmiana nazwy obiegu grzewczego

Można zmienić nazwę obiegu grzewczego. Opisanie ułatwia identyfikację zwłaszcza w 
przypadku wielu obiegów grzewczych.

Obieg grzewczy > Menu główne > Dane  systemu > Nazwa obiegu grzewczego

Dostępnych jest maksymalnie 10 znaków.

9.8 Ciepła woda

Wszystkie podstawowe informacje dotyczące obsługi można znaleźć w odpowiedniej 
instrukcji obsługi regulacji SystaComfort II S-Touch - użytkownik

9.9 Cyrkulacja

Wszystkie podstawowe informacje dotyczące obsługi można znaleźć w odpowiedniej 
instrukcji obsługi regulacji SystaComfort II S-Touch - użytkownik

Obieg zapewnia szybszy dostęp do ciepłej wody w punkcie poboru. Masz wyższy komfort.

Pompa cyrkulacyjna pompuje ciepłą wodę przez rury do kranu z ciepłą wodą i z powrotem 
do zbiornika. Jeśli otworzysz kran z ciepłą wodą, możesz szybciej użwać ciepłą wodę.

Należy pamiętać, że cyrkulacja zużywa energię.

9.9.1 Cyrkulacja z podłączonym zbiornikiem kombi Aqua EXPRESSO 

Jeśli zastosowana w systemie zbiornik kombi Aqua EXPRESSO II, wszystkie informacje 
znajdziesz w dokumentacji znajdziesz wszystkie informacje o obiegu w dokumentacji 
regulacji SytaExpresso II.

Ścieżka menu
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9.9.2 Nastawy cyrkulacji 

Obieg cyrkulacji zapewnia, że ciepła woda w punkcie poboru jest dostępna natychmiast, 
lub tak szybko  jak to możliwe.

Możemy wykonać następujące nastawy:

• Różnica przełączeń

• Wydłużony czas pracy

• Czas zablokowania

Nastawy te są ustawiane podczas uruchamiania. Następnie możemy je zmienić ustawienia 
w Menu główne > Dane systemu. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 
„Nastawa Danych systemu [29]”

Za pomocą Programu czasowy ciepłej wody możemy ustawić poziom temperatury. 
Za pomocą Program czasowy cyrkulacji określa się okresy, w którym cyrkulacja może 
działać. Oba programy czasowe mogą wpływać na komfort ciepłej wody i zużycie energii.

Aby zminimalizować energię potrzebną do obiegu cyrkulacji, postępujemy w następujący 
sposób:

• Ustawić program czasu cyrkulacji (Wolny, Blokada)

• Zwiększyć różnicę przełączeń cyrkulacji

• Skrócić wydłużony czas pracy do niezbędnego minimum

• Wydłużyć czas zablokowania

• Ustawić program czasowy ciepłej wody

 - Skróć okresy pracy za pomocą punktów przełączania

 - Zmniejszyć poziom temperatury

Jeśli upływa zbyt dużo czasu, zanim w punkcie poboru ciepłej wody pojawią się ciepłą 
woda, możesz zwiększyć komfort ciepłej wody.

Aby zwiększyć komfort ciepłej wody użytkowej, wykonujemy następujące czynności:

• Ustawić program czasowy ciepłej wody

 - Wydłużyć okres za pomocą punktów przełączania

 - Zwiększyć poziom temperatury

• Zmniejszyć różnicę przełączeń cyrkulacji (obserwować straty orurowania, w pewnych 
okolicznościach pompa cyrkulacyjna pracuje na stałe, w razie potrzeby sprawdzić)

• Zwiększyć wydłużony czas pracy (dotyczy tylko aktywacji cyrkulacji za pomocą funkcji 
Taster „Przycisk”)

• Skrócić czasu blokowania cyrkulacji 

Należy pamiętać, że energia wymagana do cyrkulacji wzrasta.

9.9.3 Załączenie cyrkulacji 

Pompa cyrkulacji może być sterowana na różne sposoby:

• Program czasowy cyrkulacji

• Funkcja Taster „Przycisk”

Program czasowy cyrkulacji

Cyrkulacja jest regulowana automatycznie przez program czasowy. Dzięki programowi 
czasowemu cyrkulacji można określić okresy, w którym regulacja ogrzewania może 
włączyć pompę cyrkulacyjną i kiedy pompa cyrkulacyjna nie może być włączona.

Aby sterować pompą cyrkulacyjną poprzez program czasowy cyrkulacji, muszą być 
spełnione następujące wymagania:

• Podłączona jest pompa cyrkulacyjna.

• Podłączony jest czujnik temperatury TZR.

Nastawy

Zmniejszenie zużycia energii

Zwiększenie komfortu ciepłej wody

Wymagania

Praca i nastawy
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• Cyrkulacja nie jest dezaktywowana przez tryb pracy (tryb pracy OFF, Ciągle 
Obniżenie, Urlop): Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawy > Tryb pracy 
obieg grzewczy i ciepła woda.

• Upłynął „czas zablokowania”. „Czas zablokowania” jest ustawiany podczas 
uruchamiania w: Ciepła woda > Menu główne> Dane systemu > Czas 
zablokowania

Gdy aktywny jest program czasowy cyrkulacji, pompa cyrkulacyjna włącza się, gdy 
spełnione są następujące warunki:

• Temperatura powrotu cyrkulacji spada poniżej wartości żądanej temperatury c.w.u. 
pomniejszonej o ustawioną różnicę przełączania, o więcej niż 1 K

i
• temperatura powrotu cyrkulacji spada poniżej bieżącej temperatury ciepłej wody 

pomniejszonej o ustawioną różnicę przełączania, o więcej niż 1 K.

Pompa cyrkulacyjna wyłącza się, jeśli spełniony jest następujący warunek:

• Temperatura powrotu cyrkulacji przekracza minimum z nastawionej na regulacji 
żądanej temperatury ciepłej wody i istniejącej temperatury ciepłej wody minus 
ustawiona różnica przełączeń.

Funkcja Taster „Przycisk”

Taster „Przycisk” (w danym miejscu) włącza pompę cyrkulacyjną. Po naciśnięciu przycisku 
pompa cyrkulacyjna pracuje przez ustawiony czas „Wydłuzony czas pracy”, a następnie 
wyłącza się ponownie. Pompa cyrkulacyjna pozostaje wyłączona przynajmniej przez 
ustawiony „Czas blokowania”. Nastawy te są wykonywane przez specjalistę.

Aby włączyć pompę obiegową za Taster „Przycisk”, muszą zostać spełnione następujące 
wymagania:

• Podłączona jest pompa cyrkulacyjna.

• Taster „Przycisk” jest podłączony do regulatora ogrzewania SystaComfort II.

• Upłynął „Czas blokowania”. „Czas blokowania” można ustawić w Menu główne > 
Dane systemu > Czas blokowania.

Jeśli Tater „Przycisk” został naciśnięty, pompa obiegowa włącza się zgodnie z ustawionym 
„Wydłużony czas pracy”, jeśli spełnione są następujące warunki:

• Temperatura powrotu cyrkulacji spada poniżej wartości żądanej temperatury c.w.u. 
pomniejszonej o ustawioną różnicę przełączania o więcej niż 1 K

i
• Temperatura powrotu cyrkulacji spada poniżej bieżącej temperatury ciepłej wody 

pomniejszonej o ustawioną różnicę przełączania o więcej niż 1 K.

Pompa cyrkulacyjna wyłącza się, jeśli spełniony jest następujący warunek:

• Temperatura powrotu cyrkulacji przekracza minimalną aktualną temperaturę c.w.u. i 
ustawioną wartość żądanej temperatury c.w.u. minus ustawiona różnica przełączania.

9.10 Solar
Jeśli korzystamy z systemu solar, możemy podłączyć sterownik solar SystaSolar Aqua II do 
regulacji ogrzewania. Dzięki temu można nastawiać system solar i odczytywać wartości 
bezpośrednio na panelu sterowania regulacji ogrzewania.

Informacje o tym, jak ustawić system solarny na panelu sterowania regulacji ogrzewania i 
jak odczytywać wartości, można znaleźć w dokumentacji podłączonego sterownika solar.

9.11 Basen
Jeśli korzystamy z rozbudowy SystaComfort Pool sterowania obiegiem grzewczym 
basenu, możemy nastawić obieg grzewczy i odczytywać wartości bezpośrednio na panelu 
sterowania regulacji ogrzewania.

Wszystkie informacje można znaleźć w dokumentacji rozbudowy SystaComfort Pool.

Paraca i nastawy

Warunki włączenia i wyłączenia 

Wymagania

Warunki włączenia i wyłączenia 
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9.12 Piec na Pellet (opcjonalnie)
Jeśli korzystamy z rozbudowy SystaComfort Stove do sterowania piecem na pellet, 
możemy nastawić piec na pellet i odczytywać wartości bezpośrednio na panelu sterowania 
regulacji ogrzewania.

Wszystkie informacje można znaleźć w dokumentacji rozbudowy SystaComfort Stove.

9.13 Kocioł lub piec na drewno (opcjonalnie)
Jeśli korzystamy z rozbudowy SystaComfort Wood do sterowania kotłem na drewno, 
możemy nastawić kocioł na drewno i odczytywać wartości bezpośrednio na panelu 
sterowania regulacji ogrzewania.

Wszystkie informacje można znaleźć w dokumentacji rozbudowy SystaComfort Wood.

9.14 Pozostałe nastawy

9.14.1 Nastawy wskazania doglądu

Na ekranie doglądu można ustawić, kiedy należy wykonać następny przegląd. Można 
także wpisać nazwisko i kontaktowy numer telefonu, aby był widoczny podczas 
przypomnienia.

System > Nastawy

9.15 Nastawy danych systemu
W danych systemu można przeprowadzić nastawy związane ze specyfiką systemu.

Szczegółowy opis nastaw i pozycji menu można znaleźć w rozdziale „Uruchomienie” w 
„Nastawy danych systemu [29]”.

Menu Dane systemu są chronione kodem dostępu.

 ► Kod dostępu, ustawić 12

9.16 Co zrobić gdy ...
W tym rozdziale znajdziesz jedną lub drugą odpowiedź na codzienne pytania dotyczące 
obsługi za pomocą panelu S-Touch. Warunkiem jest prawidłowe połączenie systemu.

W przypadku niektórych środków lub wyjaśnień należy spełnić wymagania, które nie 
zostały tutaj wymienione. Jeśli to konieczne, dalsze informacje znajdziesz w określonych 
rozdziałach (stronach).

Ścieżka menu

Wskazówka

Kod dostępu

Co zrobić gdy... Objaśnienie/Środki Strona

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

Podnieść temperaturę ciepłej wody 
Ciepła woda < Menu główne > Nastawa > Ciepła woda Normalna lub Ciepła woda 
Komfort

Powtórz polecenie1)

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

Obniżyć temperaturę ciepłej wody 
Ciepła woda < Menu główne > Nastawa > Ciepła woda Normalna lub Ciepła woda 
Komfort

Powtórz polecenie1)
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Co zrobić gdy... Objaśnienie/Środki Strona

... nie ma ciepłej wody? Zbiornik jest zimny

Sprawdzić czy tryb pracy ustawiony jest na Program czasowy ogrzewania 1/2/3, 
Ciągle Normalna lub Ciągle Komfort: 
Menu główne > Nastawa > Tryb pracy Obieg grzewczy i Ciepła woda

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

... szybko potrzebuję ciepłą 
wodę?

Nacisnąć Taster

Otworzyć krótko punkt poboru ciepłej wody (< 7 sekund) 1)

... woda jest ciepła dopiero 
po pewnym czasie?

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

[36]

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

[36]

... w pomieszczeniach jest 
zbyt zimno?

Otworzyć wszystkie zawory termostatyczne

Podnieść temperaturę pomieszczeń 
Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawa > Temperatura pomieszczenia 
Normalna lub Temperatura pomieszczenia Komfort

Sprawdzić czy nastawiony jest tryb pracy Program czasowy ogrzewania 1/2/3, Ciągle 
Normalna lub Ciągle Komfort: 
Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawa > Tryb pracy Obieg grzewczy i Ciepła 
woda

Sprawdzić czy poprawnie jest nastawiony program czasowy ogrzewania:  
Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawa > Tryb pracy Obieg grzewczy i Ciepła 
woda > Program czasowy ogrzewania 1,2 lub 3

Sprawdzić, czy punkty przełączenia są prawidłowo ustawione w aktualnie wybranym 
programie czasowym ogrzewania:  
Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawa >  Program czasowy ogrzewania 
nastawa

Dopasować krzywą grzewczą

Obieg grzewczy > Menu główne > Dane systemu > Punkt podstawy i Nachylenie

[52]

... w pomieszczeniach jest 
zbyt ciepło?

Zamknąć wszystkie zawory termostatyczne

Obniżyć temperaturę pomieszczeń 
Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawa > Temperatura pomieszczenia 
Normalna lub Temperatura pomieszczenia Komfort

Dopasować krzywą grzewczą

Obieg grzewczy > Menu główne > Dane systemu > Punkt podstawy i Nachylenie

[52]

... chcę zmienić czasy 
ogrzewania?

Zmienić program czasowy ogrzewania 
Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawa > Program czasowy ogrzewania 
nastawa

... pompa cyrkulacyjna 
pracuje zbyt często?

Zmienić program czasowy cyrkulacji 
Ciepła woda > Menu główne > Nastawa > Program czasowy cyrkulacji nastawa

Zwiększyć różnicę przełączeń cyrkulacji 
Ciepła woda > Menu główne > Dane systemu > Różnica przełączeń

[36]

Zwiększyć czas zablokowania cyrkulacji 
Ciepła woda > Menu główne > Dane systemu > Czas zablokowania

[36]

... Chcę odczytać mierzone 
temperatury

Wyświetl temperatury

1) tylko wtedy, gdy występuje zbiornik Aqua EXPRESSO II 
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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.
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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 zapisu 
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.

Aby wykonać aktualizację oprogramowania, wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz folder „Firmware” na pustej karcie SD

2. Skopiuj pliki aktualizacji (* .hex) do folderu „Firmware” na karcie SD

3. Włóż kartę SD do gniazda karty SD regluacji ogrzewania 
Styki karty SD (1) muszą być skierowane do przodu.

4. Potwierdź zapytanie na panelu sterowania za pomocą Tak

 Aktualizacja oprogramowania zostanie przeprowadzona.

Po aktualizacji oprogramowania, wszystkie ustawienia są zachowywane.

1
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12 Naprawy

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.

12.1 Wymiana płytki regulacji ogrzewania
Jeśli to możliwe, przed wymianą płytki regulacji odczytaj wszystkie ustawione wartości. 
Zanotuj odczytane wartości.

Aby wymienić płytkę, należy wykonać następujące czynności:

1. Upewnić się że regulacja jest odłączona od napięcia

2. Wykręcić 2 śruby mocujące pokrywy obudowy naściennej 
Pokrywę obudowy przechylić w górę i zdjąć ją

3. Odłączyć wszystkie wtyczki 
połączenie BUS, czujniki temperatury, przewód zasilający, 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

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

8. Podłączyć napięcie sieciowe do regulacji

9. Nastawić wszystkie parametry

10. Sprawdzić czujniki temperatury i wyjścia 

11. Sprawdź komunikację z kotłem, regulacją solar i regulatorem świeżej wody itp.

 Płytka jest wymieniona.
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13 Zakłócenia

13.1 Usuwanie zakłóceń

Kod Zakłócenie Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunięcia zakłócenia

Zakłócenie czujnika

10 Uszkodzony czujnik Temperatury 
zewnętrznej TA

Sprawdzić działanie czujnika temperatury:

1. Sprawdź połączenie kabla pod kątem luźnych 
połączeń

2. Zmierz opór

3. Porównaj wartość rezystancji, patrz rozdział „Dane 
techniczne”

4. W razie potrzeby wymień czujnik temperatury

11 Uszkodzony czujnik temperatury 
góry buforu TPO

Sprawdzić działanie czujnika temperatury:

1. Sprawdź połączenie kabla pod kątem luźnych 
połączeń

2. Zmierz opór

3. Porównaj wartość rezystancji, patrz rozdział „Dane 
techniczne”

4. W razie potrzeby wymień czujnik temperatury

Zakłócenie kocioł

W systemach z wartością opałową gazu lub z kotłem na pellet, wyświetlany jest kod błędu przesłany przez automat palnikowy kotła. 
Dodatkowo monitorowana jest komunikacja między kotłem a regulatorem ogrzewania.

Dalsze informacje można znaleźć w dokumentacji kotła.

Zakłócenie Solar

W systemach z regulacją solar Paradigma, wyświetlany jest kod błędu przesyłany przez sterownik solar. Dalsze informacje można 
znaleźć w dokumentacji regulacji solar.

Zakłócenie Ciepła woda

W systemach z regulacją świeżej wody Paradigma, wyświetlany jest kod błędu przesyłany przez sterownik świeżej wody. Dalsze 
informacje można znaleźć w dokumentacji regulacji świeżej wody.

13.1.1 Nieprawidłowa praca bez kodów błędu

Zakłócenie Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunięcia zakłócenia

Pompa obiegu grzewczego 
nie włącza się

Za wysoka temperatura 
zewnętrzna

Brak błędu, jeśli sterowanie obiegiem grzewczym działa 
na podstawie temperatury zewnętrznej, pompa obiegu 
grzewczego włącza się tylko wtedy jeśli temperatura 
zewnętrzna spada poniżej ustawionej granicy 
ogrzewania

Nieprawidłowo ustawiony tryb 
pracy

 ► Sprawdzić tryb pracy, w razie potrzeby zmienić z 
Lato lub OFF na inny tryb pracy

Nieprawidłowo ustawiona 
granica grzania

1. Sprawdzić Granica grzania Ogrzewanie i 
Granica grzania Obniżenie w danych systemu, 
w razie potrzeby zmienić

2. Sprawdzić nastawę Ochrona przed 
zamarzaniem w danych Systemu i sprawdzić 
temperaturę zewnętrzną, w razie potrzeby zmienić

Nieprawidłowo ustawiona 
minimalna wydajność pompy 
obiegu grzewczego

 ► w przypadku pomp elektronicznych i pomp 
o wysokiej wydajności (np. Grundfos Alpha 
II) ustawić prędkość minimalną na 100% , w 
przeciwnym razie pompa nie włączy się
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Zakłócenie Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunięcia zakłócenia

Pompa obiegu grzewczego 
nie wyłącza się

Czas dobiegu pompy obiegu 
grzewczego (5 minut) jeszcze nie 
upłynął

Brak błędu, pompa obiegu grzewczego nie wyłącza się, 
dopóki nie upłynie czas dobiegu

Temperatura pomieszczenia 
odbiega od wartości 
żądanej

Nieprawidłowo ustawiona 
krzywa grzewcza lub zakres 
proporcjonalności

1. W przypadku sterowania na podstawie 
temperatury zewnętrznej: zmienić krzywą 
grzewczą

2. W przypadku sterowania temperaturą 
pomieszczenia: Zmniejszyć zakres 
proporcjonalności i czas wydłużenia regulatora PI

W okresie przejściowym, 
temperatura pomieszczenia 
jest zbyt wysoka lub zbyt 
niska

Nieprawidłowo ustawiona 
granica grzania

 ► w przypadku sterowania na podstawie 
temperatury zewnętrznej: sprawdzić nastawione 
granice grzania  w razie potrzeby zmienić

Kocioł nie włącza się Istnieje żądanie ciepła dla kotła Sprawdź, czy jest zapotrzebowanie na ciepło:

z kotłem modulującym:

1. Sprawdzić przekazaną wartość zadaną i 
temperaturę kotła. Brak błędu, jeśli wartość 
zadana spadnie poniżej temperatury kotła.

2. Jeśli nie jest przesyłana żadna wartość zadana, 
sprawdź komunikację z kotłem

z 1-stopniowym kotłem:

 ► Sprawdź, czy styk palnika B1 jest zamknięty

Nie ma żądania ciepła dla kotła Jeśli nie ma żądania ciepła:

 ► Sprawdzić tryb pracy, wartości żądane i nastawy 
obiegów grzewczych, w razie potrzeby zmienić

dla systemów z zbiornikami buforowymi lub 
zbiornikami kombi:

1. Sprawdź temperaturę w górnej części zbiornika 
(Czujnik temperatury TPO)

2. Sprawdzić położenie czujnika temperatury w 
górnej części (czujnik TPO) 
Czujnik temperatury musi znajdować się na 
wysokości lub zaraz poniżej przyłącza zasilania  
obiegu grzewczego

Kocioł nie wyłącza się lub 
wyłącza się za późno

Czujnik temperatury w dolnej 
części zbiornika buforowego 
(TPU) umiejscowiony w 
niewłaściwej pozycji

dla systemów z zbiornikami buforowymi lub 
zbiornikami kombi:

1. Sprawdź temperaturę w dolnej części zbiornika 
(czujnik TPU) 
Kocioł wyłączy się tylko wtedy, gdy temperatura w 
dolnej części zbiornika (czujnik temperatury TPU) 
przekroczy nastawioną temperaturę buforu

2. Sprawdź położenie czujnika temperatury na dole 
zbiornika ( czujnik TPU) 
Czujnik temperatury musi być zainstalowany 
na przyłączu powrotu obiegu grzewczego lub 
bezpośrednio nad nim.
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Zakłócenie Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunięcia zakłócenia

Pompa kotła nie włącza się Uruchomiona pompa PK źle 
ustawione

Sprawdzić Uruchomiona pompa PK i nastawy pompy 
kotła. W przypadku pomp o wysokiej wydajności 
ustawienia te muszą być zgodne.

• Ustawienie pompy o wysokiej wydajności: profil 
PWM „Solar”, Uruchomiona pompa PK: PWM

• Ustawienie pompy o wysokiej wydajności: profil 
PWM „Ogrzewanie”, Uruchomiona pompa PK: 
PWM odwrócone

Pompa kotła nie włącza się Bufor max.  źle ustawione Sprawdź maksymalną temperaturę buforu Bufor max. 
w danych systemu, w razie potrzeby zmień 
Pompa kotła jest wyłącza się, gdy temperatura w 
górnej części zbiornika (czujnik temperatury TPO) 
przekroczy ustawioną maksymalną temperaturę buforu.

Kocioł grzewczy taktuje Nieprawidłowo ustawiony 
Minimalny czas pracy

 ► dla systemów bez zbiornika buforowego: 
zwiększyć Minimalny czas pracy kotła

Nieprawidłowo ustawiona 
Różnica przełączeń

 ► dla systemów ze zbiornikami TITAN Plus i Aqua 
EXPRESSO II: sprawdź Różnica przełączeń 
kotła, w razie potrzeby ustaw na 5 K.

Pompa cyrkulacyjna nie 
włącza się

Uszkodzona pompa cyrkulacyjna 1. Sprawdź, czy wyjście PZ jest załączone

2. Jeśli tak, wymień pompę cyrkulacyjną.

Cyrkulacja jest obecnie wyłączona 
z powodu wybranego trybu pracy 
lub ustawienia w programie 
czasowym cyrkulacji

 ► Sprawdzić tryb pracy i program czasowy cyrkulacji

Cyrkulacja jest zablokowana, 
ponieważ temperatura 
wyłączenia jest niższa

 ► Sprawdzić, czy temperatura na powrocie cyrkulacji 
(TZR) leży poniżej temperatury wyłączenia

Po naciśnięciu Taster „Przycisk”: 
Cyrkulacja jest zablokowana, 
ponieważ nie upłynoł czas 
blokady po naciśnięciu przycisku

 ► Sprawdzić, czy upłynął już czas blokady

Pompa cyrkulacyjna nie 
wyłącza się

w pracy Taster „Przycisk”: zbyt 
długi Przedłużony czas

 ► Sprawdzić nastawę Przedłużonego czasu

Uszkodzone wyjście regulacji 1. Sprawdzić, czy wyjście PZ jest wyłączone

1. jeśli nie, wymień regulację, ponieważ wyjście jest 
uszkodzone
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14 Wyłączenie z eksploatacji

14.1 Czasowe wyłączenie z eksploatacji

UWAGA

Uszkodzenie instalacji spowodowane mrozem z powodu przerwy w zasilaniu lub 
awarii zasilania

Jeśli zasilanie sterownika zostanie przerwane, ochrona przed zamarzaniem nie będzie 
działać. Przy bardzo niskich temperaturach może dojść do uszkodzenia systemu 
grzewczego i budynku.

 ►  Nie wyłączaj zasilania regulacji, jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia

 ► W przypadku przedłużającej się awarii zasilania lub długotrwałych pracach 
serwisowych jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia, musimy całkowicie opróżnić system. 

Jeśli tymczasowo wyłączamy system, ustaw regulację w tryb OFF. Ogrzewanie jest 
wyłączone, zabezpieczenie przed zamarzaniem jest aktywne.

Podgrzewanie wody użytkowej i cyrkulacja są wyłączone.

W przypadku tymczasowej nieobecności (np. Święta) należy ustawić program urlopowy. 
Regulacja pracuję do nastawionej wartości zadanej Obniżenie. Podgrzewanie wody 
użytkowej i cyrkulacja są wyłączone.

W przypadku instalacji grzewczych z kilkoma obiegami grzewczymi należy dokonać tych 
ustawień oddzielnie dla każdego obiegu grzewczego.

14.2 Trwałe wyłączenie urządzenia z eksploatacji
Urządzenie zostanie wyłączone z eksploatacji wraz z systemem grzewczym.

 ► Odłącz zasilanie.

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

 ► Należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów.

Utylizacja
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16 Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

EG-Dokumentationsbevollmächtigte
Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Vorsitzender der Geschäftsführung

Karlsbad, den 1. Juli 2015

Jürgen Korff

TH
-2

12
8 

07
/1

5

EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller
Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Kuchenäcker 2
D-72135 Dettenhausen
Deutschland

erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
SystaComfort II   SystaComfort Heat
SystaCompact II   SystaComfort Pool
SystaExpresso II   SystaComfort Stove
SystaSolar Aqua II   SystaComfort Wood
SystaSolar XL II   SystaComfort KAS
     SystaComfort SI KAS

mit den Bestimmungen folgender EG-Richtlinien übereinstimmen
2014/35/EU        Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU        Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Angewendete Normen und technische Spezifikationen
EN 61326-1:2013   EN 61000-4-3:2006 + A1:2008
EN 61326-2-2:2013   EN 61000-4-4:2012
EN 55011:2009   FprEN 61000-4-5:2014
EN 61000-3-2:2006   EN 61000-4-6:2013
EN 61000-3-3:2013   EN 61000-4-11:2004
EN 61000-4-2:2009   EN 61010-1:2010
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17 Struktura menu i wartości standardowe

W następnym rozdziale znajdziesz całą strukturę menu i domyślne ustawienia fabryczne. 
W zależności od konfiguracji systemu nie wszystkie pozycje menu są dostępne.

17.1 Obieg grzewczy

Menu główne / Pod menu Wartości Jed. Wartość 
standardo-
wa

Nastawio-
na

Zmieniona Str.

Szybki dostęp Obieg grzewczy

• Wybór obieg grzewczy Wybór przy kilku obiegach grzewczych

• Temperatura pomieszczenia istniejąca 0C Wartość mierzona

• Temperatura pomieszczenia zadana 0C

• Tryb pracy

 - Program czasowy ogrzewania 1

 - Program czasowy ogrzewania 2

 - Program czasowy ogrzewania 3

 - Ciągle Normalna

 - Ciągle Komfort

 - Ciągle Obniżenie

 - Lato

 - OFF

 - Party

• Urlop

• Program czasowy ogrzewania 1

• Program czasowy ogrzewania 2

• Program czasowy ogrzewania 3

 Menu główne

 Wartości mierzone
Wyświetlane są następujące wartości:

• Temperatura zewnętrzna TA

• Temperatura pomieszczenia

• Zadana temperatura pomieszczenia

• Temperatura zasilania obieg grzewczy TV

• Zadana temperatura zasilania

• Temperatura powrotu obieg grzewczy TR

0C Wartość mierzona

 Nastawy

Tryb pracy obieg grzewczy i 
ciepła woda

• Program czasowy ogrzewania 1

• Program czasowy ogrzewania 2

• Program czasowy ogrzewania 3

• Ciągle Normalna

• Ciągle Komfort

• Ciągle Obniżenie

• Lato

• OFF

• Party
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Menu główne / Pod menu Wartości Jed. Wartość 
standardo-
wa

Nastawio-
na

Zmieniona Str.

Temperatura pomieszczenia 
Normalna

0C 20

Temperatura pomieszczenia 
Komfort

0C 22

Temperatura pomieszczenia 
Obniżenie

0C 15

Program czasowy 
ogrzewania Nastawa

• Dzień tygodnia

• Data

• Normalna

• Komfort

• Obniżenie

• --:-- (nowy)

• Punkt przełączenia kasowanie

Czas urlopu nastawa • Data początek urlopu
• Data koniec urlopu

Program czasowy ustawić 
standardowy

Nadmiar ciepła 
odprowadzić  

• tak
• nie

nie

 Dane systemu

Punkt podstawy 0C 35

Nachylenie K/K 1,3

Regulacja obiegu 
grzewczego

• Temperatura zewnętrzna

• Temperatura pomieszczenia

• TA/TI Kombinowany

• OG lokalne

Wskazanie

Wybór gdy tryb pracy regulacji jest 
ustawiony na „Ręczny” lub „Test”.

Zasilanie maksymalna 
temperatura

0C 70

Granica grzania ogrzewanie 0C 20

Granica grzania obniżenie 0C 10

Zabezpieczenie przeciw 
zamarzaniu temperatura 
zewnętrzna

0C 2

Czas przetrzymania min 120

Wpływ pomieszczenia K/K 0

Optymalizacja krzywej 
grzewczej

• tak

• nie

nie

Przewyższenie kocioł K 0

Delta-T obiegu grzewczego K 0

Minimalne obroty pompy 
PHK

% 100

Mieszacz czas pracy min 2

Zakres proporcjonalności K 5
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Menu główne / Pod menu Wartości Jed. Wartość 
standardo-
wa

Nastawio-
na

Zmieniona Str.

Wydłużony czas min 30

Ciepła woda wpierw • tak
• nie

nie

Suszenie jastrychu

Program czasowy Stopień

• Ciągle TV = 25 0C Dni 3

• Maksymalna temperatura zasilania 0C 50

• Ciągle zasilanie maksimum dni Dni 4

• Program ogrzewania zacznij teraz

• Program ogrzewania zakończ teraz

Pochylnia

• Ciągle TV = 25 0C Dni 3

• Podnoszenie zasilania na dzień K 5

• Maksymalna temperatura zasilania 0C 50

• Ciągle zasilanie maksimum dni Dni 4

• Spadek zasilania na dzień K 5

• Program ogrzewania zacznij teraz

• Program ogrzewania zakończ teraz

Nazwa obiegu grzewczego • Opis tekstowy

Dopasowanie temperatury 
pomieszczenia

K 0,0

 Kontrola (pojawia się tylko na głównym panelu obsługi)

Stan Obieg grzewczy • Praca ogrzewanie

• Praca Obniżenie

• Tryb Komfortowa

• Czas przetrzymania

• OFF Granica grzania

• OFF TI

• Tryb ciepłej wody

• Zablokowany TPO

• Chłodzenie

• OFF cw wpierw

• Ochrona Przeciw Zamarzaniu

• OFF

• Suszenie jastrychu

Wskazanie

Pompa obiegu grzewczego 
PHK

• 0-100 % Wskazanie

Wybór gdy tryb pracy regulacji jest 
ustawiony na „Ręczny” lub „Test”.

Mieszacz obiegu 
grzewczego

• Ciepły

• Zimny

• Off

Wskazanie

Wybór gdy tryb pracy regulacji jest 
ustawiony na „Ręczny” lub „Test”.
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17.2 Ciepła woda

Menu główne / Pod menu Wartości Jed. Wartość 
standardo-
wa

Nastawio-
na

Zmieniona Str.

Szybki dostęp Ciepła woda

• Temperatura ciepłej wody istniejąca 0C Wartość mierzona

• Temperatura ciepłej wody zadana 0C

• Teraz ogrzewana

• Program czasowy ciepłej wody

• Program czasowy cyrkulacji

 Menu główne

 Wartości mierzone
Wyświetlane są następujące wartości:

• Temperatura ciepłej wody TWO

• Zadana wartość ciepłej wody

• Temperatura cyrkulacji TZR

0C Wartość mierzona

 Ilość ciepła • Ilość ciepła Ciepła woda

• Ilość ciepła Cyrkulacja

kWh Wartość mierzona

•  (Ilość ciepła kasowanie)

•  (Widok ilość ciepła jako diagram)

 Nastawy

Ciepła woda jednorazowo 
podgrzać

• Tak

• Nie

Temperatura ciepłej wody 
Normalna

0C 50

Temperatura ciepłej wody 
Komfort

Program czasowy ciepła 
woda Nastawa

• Dzień tygodnia

• Data

• Normalna

• Komfort

• Blokada

• --:-- (nowy)

• Punkt przełączenia kasowanie

Program ciepłej wody 
ustawić standardowy

Program ciepłej wody teraz ustawić 
standardowy

Program ciepłej wody jak 
program ogrzewania?

• Tak

• Nie

Program czasowy Cyrkulacji 
Nastawa

• Dzień tygodnia

• Data

• Blokada

• Wolny

• --:-- (nowy)

• Punkt przełączenia kasowanie
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Menu główne / Pod menu Wartości Jed. Wartość 
standardo-
wa

Nastawio-
na

Zmieniona Str.

Program cyrkulacji ustawić 
standardowy

Program cyrkulacji teraz ustawić 
standardowy

Program cyrkulacji jak 
program ciepłej wody?

• Tak

• Nie

 Dane systemu (pojawia się tylko na głównym panelu obsługi)

Różnica przełączeń ciepła 
woda

K 5

Maksymalna temperatura 
ciepłej wody

0C 85

Różnica przełączeń 
cyrkulacja

K 5

Przedłużony czas cyrkulacji min 3

Czas blokady cyrkulacji min 15

 Kontrola (pojawia się tylko na głównym panelu obsługi)

Stan Ciepła woda Wyświetlane są następujące stany:

• żadne zapotrzebowanie Ciepłej wody

• Ładowanie

• Ochrona Przeciw Zamarzaniu

• Zablokowany TPO

• Przedłużony czas 

• Oczekiwanie na pobór wody

• Pobór wody

• Uruchomienie

• Cyrkulacja

• Chłodzenie

• OFF cw wpierw

• Przedłużony czas Cyrkulacja

• Czas blokady Cyrkulacja

Wskazanie

Stan Cyrkulacja Wyświetlane są następujące stany:

• OFF czujnik TZR

• ON

• Czas blokady

• Przedłużony czas

• Zablokowany

Wskazanie

Zawór przełączający ULV • ON

• OFF

Wskazanie

Wybór gdy tryb pracy regulacji jest 
ustawiony na „Ręczny” lub „Test”.Pompa ładowania LP • ON

• OFF

Pompa Cyrkulacji PZ • ON

• OFF

Taster „Przycisk” Cyrkulacji • Otwarty

• Zamknięty
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Menu główne / Pod menu Wartości Jed. Wartość 
standardo-
wa

Nastawio-
na

Zmieniona Str.

Szybki dostęp Solar

• Kolektor (aktualna temperatura 
kolektora)

0C Wartość mierzona

• max. (maksymalna dzisiejsza 
temperatura kolektora)

0C

• Dziś (dzisiejszy uzysk solar) kWh

• Łączny (Łączny uzysk solar) kWh

 Menu główne

 Wartości mierzone
• Kolektor TSA

• Powrót solar

• Zasilanie solar TSV

• Zbiornik góra TW

• Zbiornik góra TW2

0C Wartość mierzona

•  (Temperatura kolektora jako diagram)

• Temperatura zewnętrzna kolektora TAM 0C Wartość mierzona

• Strumień przepływu l/min

• Maksymalna temperatura kolektora

• Kolektor 1 TSA 1

• Temperatura zewnętrzna 1 TAM 1

• Kolektor 2 TSA 2

• Temperatura zewnętrzna 2 TAM 2

0C

 Uzysk solar • Moc solar

• Uzysk dzienny

• Uzysk całkowity

kW

kWh
Wartość mierzona

•  (uzysk całkowity kasowanie)

•  (Uzysk solar jako diagram)

 Nastawy

Strategia ładowania • Wpierw Zbiornik 1

• Wpierw Zbiornik 2

• Max. Zbiornik 1

• Max. Zbiornik 1

Wpierw 
Zbiornik 1

 Dane systemu (pojawia się tylko na głównym panelu obsługi)

Funkcja dodatkowa • brak

• System z 2 zbiorniki

• Wspomaganie ogrzewania z Tuning-Set

brak

Maksymalna temperatura 
zbiornika Solar

0C 80

Maksymalna temperatura 
zbiornika 2 Solar

0C 80

17.3 Solar
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Menu główne / Pod menu Wartości Jed. Wartość 
standardo-
wa

Nastawio-
na

Zmieniona Str.

 Kontrola (pojawia się tylko na głównym panelu obsługi)

Stan Solar • Oczekiwanie na słońce

• Ochrona przed mrozem

• Popychanie

• Opóźnienie załączenia

• System solar ogrzewa zbiornik

• Zbiornik pełny

• Kolektor przegrzany

• Ręcznie

• Pomiar

• Tryb awaryjny

Wskazanie

Pompa solar • 0-100 %

Zawór strefowy • ON

• OFF

Zawór przełączający • ON

• OFF
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17.4 Zbiornik

Menu główne / Pod menu Wartości Jed. Wartość 
standardo-
wa

Nastawio-
na

Zmieniona Str.

Szybki dostęp Zbiornik

• Temperatura Zbiornik góra

• Temperatura Zbiornik dół

0C Wartość mierzona

 Menu główne

 Wartości mierzone
• Temperatura buforu ciepła woda TWO

• Temperatura buforu góra TPO

• Zadana wartość Bufor

• Temperatura buforu dół TPU

• Temperatura woda grzewcza Sensor S1

• Strumień przepływu woda grzewcza 

Sensor S1

• Temperatura zimnej wody Sensor S2

• Strumień przepływu woda zimna Sensor 

S2

• Temperatura ciepła woda TWW

• Maksymalny strumień przepływu woda 

pitna

• Zadana wartość temperatury zbiornika

0C

l/min
0C

l/min
0C

l/min
0C

Wartość mierzona

 Nastawy

Maksymalna temperatura 
zbiornika buforowego

0C 95

Minimalna temperatura 
zbiornika buforowego

0C 0

Typ buforu • OPTIMA/EXPESSO
• Titan
• Bufor / Zawór ULV
• Bufor / Pompa LP
• Bufor + SI

OPTIMA/
EXPRESSO

Maksymalna wartośc 
zadana temperatury 
zbiornika

0C 65

 Kontrola (pojawia się tylko na głównym panelu obsługi)

Pompa zbiornika Aqua 
EXPRESSO II

• 0-100 % Wskazanie

Struktura menu i wartości standardowe
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17.5 System

Menu główne / Pod menu Wartości Jed. Wartość 
standardo-
wa

Nastawio-
na

Zmieniona Str.

 Nastawy

Działanie blokady • Tak

• Nie

Wpierw Zbiornik 1

Godzina • gg:mm

Data • dd.mm.rrrr

Wskazanie standardowe • Obieg grzewczy

• Solar

Obieg 
grzewczy

Tło wskazanie standardowe • Białe tło

• Czarne tło

Stand-by • Przyciemnione

• OFF

Ton przycisków • ON

• OFF

Tryb pracy wszystkich 
obiegów grzewczych 
jednakowy

• Tak

• Nie

Wskazanie dogląd: • Następny dogląd

• Specjalista

• Nr telefonu

Godzina kalibrowanie s/d 0

Czas letni automatyczne 
dopasowanie

• Tak

• Nie

 Język • niemiecki

• angielski

• francuski

• włoski

• hiszpański

• holenderski

• polski

niemiecki

 Kontrola

Tryb pracy regulacji • Auto

• Test

• Ręcznie

Auto

Tryb pracy regulacji Solar • Auto

• Test

• Ręcznie

• OFF

Auto
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Menu główne / Pod menu Wartości Jed. Wartość 
standardo-
wa

Nastawio-
na

Zmieniona Str.

Stan SystaWeb Wskazywane są następujące wartości:

• brak sieci

• brak połączenia

• nie aktywowano

• połączenie ok

• SystaService LAN

Wskazanie

Stan Karta SD Wskazywane są następujące wartości:

• nie dostępna

• karta uszkodzona

• karta podłączona

Wskazanie

Adres MAC Wskazanie

Wersja Wskazywane są następujące wartości:

• Software

• Hardware

• Basic-System

• Numer seryjny

Wskazanie

 Zakłócenia • Zakłócenie czujnik

• Zakłócenie Kocioł

• Zakłócenie Piec

• Zakłócenie Solar

• Zakłócenie ciepła woda

• Meldunek ciepła woda

Wskazanie

Struktura menu i wartości standardowe
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Struktura menu i wartości standardowe

17.6 Kocioł

Menu główne / Pod menu Wartości Jed. Wartość 
standardo-
wa

Nastawio-
na

Zmieniona Str.

Szybki dostęp Kocioł

• Temperatura zasilania kotła

• Temperatura powrotu kotła

0C Wartość mierzona

• Stan
 - ON
 - OFF

 (funkcja kominiarz aktywowanie)

 Menu główne

 Wartości mierzone
• Temperatura kotła TK 0C Wartość mierzona

 Licznik • Godziny pracy kotła

• Liczba startów palnika

•  (licznik kasowanie)

 Nastawy

Czas opóźnienia pompa
kotła / zawór przełączający

min 1

Różnica przełączeń Kocioł K 5

Minimlny czas pracy kotła min 5

Typ kotła • jednostopniowy
• Gaz kondensacyjny
• Pellet

Kocioł OFF przy 
temperaturze zewnętrznej 
powyżej

0C 40

Minimalne obroty pompy 
kotła PK

10-100 % 100

Zasterowanie pompa kotła 
PK (Urochomiona PK)

• PWM
• PWM odwrócony
• Pakiet impulsowy

PWM od-
wrócony

 Kontrola (pojawia się tylko na głównym panelu obsługi)

Stan Kocioł • ON Ciepła woda

• ON

• Zablokowany Kocioł na drewno

• Zablokowany Piec

• Zablokowany TA

Wskazanie

Pompa kotła PK • 0-100 % Wskazanie

Styk palnika B1 • OFF

• ON

Wskazanie
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Dane techniczne

18 Dane techniczne

Jednostka Wartość

Dopuszczalna temperatura otoczenia OC 0 - 50 

Zdolność łączeniowa wyjść V
A

230
1

Wyjście PWM pompa kotła V
Hz

12
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.) Obudowa ścienna SystaComfort II mm 175 x 313 x 75

Wymiary (wys. x szer. x gł.) S-Touch mm 92 x 132 x 22

Napięcie zasilania V
Hz

230 +/- 10%

Pobór mocy (zużycie własne) W 12

Rodzaj zabezpieczenia IP42 wg. EN 60529-1 

Klasa zabezpieczenia II wg. EN 60730-1 

Zabezpieczenie / bezpiecznik AT 3,15 AT/250V

Podtrzymanie zegara Lat 10

Deklaracja zgodności Wszystkie komponenty są zgodne 
z CE
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Notatki



Kontakt w Polsce

Paradigma

Przedstawicielstwo Polskie AT

ul. 1 Maja 83

42-440 Ogrodzieniec

Tel. 32 / 2610-100

info@paradigma.pl

www. paradigma.pl


