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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.

Osoba kontaktowa
W przypadku zakłóceń eksploatacji, pytań dotyczących prac konserwacyjnych i naprawczych należy zwrócić się do specjalistycznego
zakładu techniki grzewczej Paradigma.

Specjalistyczny zakład techniki grzewczej Paradigma
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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:

• bezpieczeństwa,

• sposobu działania,

• pracy,

• obsługi,

• przeglądów.

1.2 Adresaci instrukcji
Niniejszy dokument przeznaczony jest dla użytkownika.

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 na-
wiasach kwadratowych odpowiednia strona.

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

3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

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

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

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

 ► Należy upewnić się iż elementy elektryczne nie ulegną zawilgoceniu

 ► Należy stosować się do obowiązujących przepisów.

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

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

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

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

 ► Należy chronić urządzenie przed płynami i dużą wilgotnością powietrza

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

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

3.2.1 Struktura wskazówek ostrzegawczych

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

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Rodzaj i źródło zagrożenia

Objaśnienie rodzaju i źródła zagrożenia

 ► Sposoby uniknięcia zagrożenia

Znaczenie wyrazów ostrzegawczych

NIEBEZPIECZEŃSTWO Bezpośrednie zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo ciężkich 

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

zlekceważenia tego zagrożenia
UWAGA Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń cia ła w przypadku 

zlekceważenia tego zagrożenia.
WSKAZÓWKA Niebezpieczeństwo szkód materialnych w przypadku 

zlekceważenia tego zagrożenia.

Porażenie prądem

Oparzenia

Otoczenie
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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 użytkownika

W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia, należy przestrzegać 
następujących wymagań:

 ► Montaż, uruchomienie i konserwację urządzenia należy zlecić wykwalifikowanemu 
specjaliście

 ► Należy poprosić instalatora o objaśnienie działania urządzenia.

 ► Należy dbać o wykonywanie niezbędnych kontroli i prac konserwacyjnych

 ► W przypadku wystąpienia uszkodzenia, niezwłocznie poinformować specjalistę

 ► Należy wykonywać tylko te czynności, które zostały opisane w przeznaczonej dla 
użytkownika instrukcji obsługi.

 ► Instrukcje należy przechowywać w pobliżu urządzenia.

Podstawy prawne

Normy i dyrektywy
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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.
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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 Główny 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 ze 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.

Opis produktu

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 rozbudowna o sterowanie 
następujacymi 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 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

dodatkowe panele obsługi

zintegrowane panele obsługi
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5 Przegląd elementów obsługi i wskazań

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

 
5.2 Przegląd panelu obsługi
Wyświetlacz panelu obsługi jest wyświetlaczem dotykowym (Touchscreen).

Wyświetlacz podzielony  jest na 3 różne zakresy.

Obieg grzewczy

Wartości mierzone

Nastawy

Dane systemu

Kontrola

1

2

3

1
Pasek stanu z tytułem menu, 
przyciskiem Dom i wskaźnikiem stanu

3
Pasek narzędzi z przyciskami do 
nawigacji w menu i przyciski zmiany 
nastaw i wartości.

2 Menu i obszar wyświetlania

5.3 Symbole, przyciski i nawigacja
 
Przegląd symboli

Obieg grzewczy Kocioł grzewczy

Ciepła woda Basen

Solar Kocioł dodatkowy (Pellets lub 
kocioł na drewno)

Zbiornik Symbol interaktywny (kompo-
nenty nie będące częścią systemu 
grzewczego)

System
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Szybki dostęp i menu główne

Powrót do widoku symboli Aktywacja funkcji kominiarza

Przywołanie głównego menu Stan pracy

Skasowanie wartości Przewijanie w górę

Wybór pod-menu Przewijanie w dół

Powrót z pod-menu do 
wcześniejszego menu

Podwyższenie wartości
Wskazówka: jeśli przytrzymasz 
ikonę , wartości są zmieniane w 
trybie szybkim

Zmiana wartości
Wskazówka: nastawne wartości 
są wyświetlane na czerowno

Zmniejszenie wartości
Wskazówka: jeśli przytrzymasz 
ikonę , wartości są zmieniane w 
trybie szybkim

Zatwierdzenie zmienionej 
wartości

Przesuń w prawo w obrębie 
menu

Przerwanie czynności Przesuń w lewo w obrębie menu

5.4 Wyświetlanie
 
5.4.1 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 [17]”.

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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5.4.2 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. Między 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 Ciepła 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.

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.

5.4.3 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.

5.4.4 Wskazanie w przypadku zakłócenia

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

• we 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 [42]”.

5.5 Uwagi na temat struktury menu
Kompletna struktura menu przedstawiona jest w rozdziale „Struktura menu i wskazanie 
standardowe [46]”.

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



THPL-2611 01/16  V 1.118

Praca i nastawy

6 Praca i nastawy

6.1 Wskazówki na temat struktury menu.
Kompletna struktura menu przedstawiona jest w rozdziale „Struktura menu i wartości 
standardowe [46]”.

6.2 Awaria zasilania
W przypadku awarii zasilania wszystkie nastawy pozostają.

6.2.1 Awaria zasilania w przypadku mrozu

Aby chronić system solar przed mrozem w przypadku awarii zasilania należy:

 ► Jeżeli istnieje ryzyko zamarznięcia: otworzyć ręcznie zawór strefowy stacji solar, 
patrz Instrukcja obsługi stacji solar STAqua II

 ► Jeżeli nie ma ryzyka zamarznięcia: nie muszą być podejmowane żadne specjalne 
środki.

6.3 Odczyt temperatur

Możemy odczytywać temperatury podłączonych czujników.  
Ponadto możemy odczytywać zadane temperatury.

Kiedy wartość mierzona wyświetlana jest jako „---” to świadczy to o niepodłączonym lub 
uszkodzonym czujniku.

6.3.1 Obieg grzewczy

Obieg grzewczy > Menu główne > Wartości mierzone

Wyświetlane są następujące wartości:

Temperatura 
zewnętrzna TA

Temperatura zewnętrzna 

mierzona na czujniku TA na zewnętrznej ścianie budynku.

Temperatura 
pomieszczenia

Temperatura pomieszczenia

mierzona przez czujnik wbudowany w panelu obsługi.

Zadana 
temperatura 
pomieszczenia

zadana temperatura pomieszczenia

Temperatura 
zasilania obiegu 
grzewczego TV

Temperatura wody grzewczej na zasilaniu (orurowanie 
prowadzące do grzejników lub ogrzewania podłogowego

 mierzona przez czujnik TV w obiegu grzewczym

Zadana 
temperatura 
zasilania

Zadana temperatura zasilania obiegu grzewczego

Temperatura 
powrotu obiegu 
grzewczego TR

Temperatura wody grzewczej na powrocie (orurowanie 
prowadzące z grzejników lub ogrzewania podłogowego

 mierzona przez czujnik TR w obiegu grzewczym

Wskazówka

Ścieżka menu

Wartości mierzone
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6.3.2 Ciepła woda

Ciepła woda > Menu główne > Wartości mierzone

Wyświetlane są następujące wartości:

Temperatura 
ciepłej wody TWO

Temperatura ciepłej wody górnej części zbiornika

mierzona na czujniku TWO w górnej części zbiornika

Zadana wartość 
ciepła woda

żądana wartość temperatury ciepłej wody

Temperatura 
cyrkulacji TZR

1) Temperatura ciepłej wody na cyrkulacji

mierzona na czujniku TZR na powrocie cyrkulacji

1) Wskazanie tylko w przypadku, kiedy jest instalacja cyrkulacji i podłączony jest czujnik 
TZR.

Kiedy jest podłączony zbiornik warstwowy z rozbudową SystaComfort SI/KAS możemy 
odczytywać kolejne temperatury. Wartości te znajdziemy w TH-2520 Rozbudowa 
SystaComfort KAS, SystaComfort SI/KAS.

6.3.3 Solar

Solar > Menu główne > Wartości mierzone

Wyświetlane są następujące wartości:

Kolektor TSA 1) Temperatura kolektora

mierzona na przyłączu (zasilaniu) kolektora

Powrót solar Temperatura powrotu kolektora (orurowanie prowadzące 
do kolektora)

mierzona w stacji solar

Zasilanie solar 
TSV

1) Temperatura zasilania kolektora (orurowanie prowadzące 
z kolektora)

mierzona w stacji solar

Zbiornik góra TW 2) Temperatura zbiornika

mierzona w górnym obszarze zbiornika 

Zbiornik góra TW2 4) Temperatura zbiornika 2

mierzona w górnym obszarze drugiego zbiornika

Temperatura 
zewnętrzna 
kolektora TAM

1) Temperatura zewnętrzna

mierzona w ramie kolektora

Maksymalna 
temperatura 
kolektora

maksymalna osiągnięta dziś temperatura kolektora 
wskazówka: wartość jest zerowana codziennie o północy

Kolektor 1 TSA1 3) Temperatura kolektor 1

mierzona na przyłączu (zasilanie) pierwszego kolektora

Temperatura 
zewnętrzna 1  
TAM1

3) Temperatura zewnętrzna 1

mierzona w ramie kolektora

Kolektor 2 TSA2 3) Temperatura kolektor 2

mierzona na przyłączu (zasilanie) drugiego kolektora

Ścieżka menu

Wartości mierzone

Ścieżka menu

Wartości mierzone
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Temperatura 
zewnętrzna 2 
TAM2

3) Temperatura zewnętrzna 1

mierzona w ramie kolektora

1) wyświetlane w przypadku systemów z 1 polem lub kolektorami o tej samej orientacji.

2) wyświetlane kiedy podłączony jest opcjonalny czujnik TW

3) wyświetlane, kiedy instalacja składa się z dwóch pól lub kolektory są o różnej orientacji 
(np. wschód-zachód)

4) wyświetlane w przypadku układów z 2 zbiornikami

6.3.4 Zbiornik

Zbiornik > Menu główne > Wartości mierzone

Wyświetlane są następujące wartości:

Temperatura 
buforu 
ciepła woda TWO

1) Temperatura ciepłej wody

mierzona na czujniku temperatury TWO górnej strefie 
zbiornika

Temperatura 
buforu 
góra TPO

Temperatura zbiornika

mierzona na czujniku temperatury TPO w górnej strefie 
zbiornika

Wartość zadana 
bufor

obliczona wartość zadana dla buforu

Temperatura 
buforu 
dół TPU

Temperatura zbiornika

mierzona na czujniku temperatury TPU w dolnej strefie 
zbiornika 

Temperatura woda 
grzewcza 
Sensor S1

2) Temperatura wlotowa do stacji świeżej wody

mierzona na Sensor 1

wskazówka: wyświetlana temperatura może być niższa 
niż aktualna rzeczywista temperatura zbiornika.

Temperatura 
zimna woda 
Sensor S2

2) Temperatura zimnej wody i powrotu cyrkulacji

mierzona na Sensor S2

1) wyświetlane, kiedy podłączony jest zbiornik Kombi lub zbiornik buforowy i zbiornik 
warstwowy.

2) wyświetlane, kiedy podłączony jest zbiornik Kombi Aqua EXPRESSO II.

6.3.5 Kocioł

Kocioł > Menu główne > Wartości mierzone

Wyświetlane są następujące wartości:

Temperatura kotła 
TK

1) Temperatura zasilania kotła

mierzona na czujniku TPO zasilania kotła

1) wyświetlane, kiedy występuje tylko kocioł 1-stopniowy bez buforu lub zbiornika Kombi.

Jeśli występują 2 kotły lub kocioł 2-stopniowy z podłączonym rozszerzeniem  
SystaComfort KAS, można odczytać więcej temperatur. 
Wartości te znajdziemy w TH-2520 Rozbudowa SystaComfort KAS, SystaComfort SI/KAS.

Ścieżka menu

Wartości mierzone

Ścieżka menu

Wartości mierzone
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Ścieżka menu

Wartości mierzone

6.4 Odczyt uzysków energii solar
Solar > Menu główne > Uzysk energii solar

Wyświetlane są następujące wartości:

Moc solar 1) moc solar w kW

Uzysk dzienny 1) dzienny uzysk solar w kWh

Uzysk całkowity 1) całkowity uzysk solar liczony od uruchomienia lub 
ostatniego skasowania

1) kasowanie uzysku całkowitego do zera

1) Wskazanie tylko w przypadku, kiedy regulacja solar jest połączona z regulacją 
ogrzewania.

6.5 Odczyt ilości ciepła
Ciepła woda > Menu główne > Ilość ciepła

Wyświetlane są następujące wartości:

Ilość ciepła  
ciepła woda

1) ilość energii potrzebna do ogrzania wody pitnej

Podawana jest ilość energii od uruchomienia lub 
ostatniego skasowania. Podstawą do ustalenia ilości 
ciepła jest temperatura zimnej wody, temperatura ciepłej 
wody i strumień przepływu wody zimnej.

Ilość ciepła 
cyrkulacja

1) ilość energii potrzebna dla cyrkulacji

Warunek zliczania: regulacja wykryła pompę 
cyrkulacyjną automatycznie podczas uruchomienia.

Podawana jest ilość energii od uruchomienia lub 
ostatniego skasowania. Podstawą do ustalenia ilości 
ciepła jest temperatura zimnej wody, temperatura ciepłej 
wody i strumień przepływu wody zimnej.

1) kasowanie wartości Ilość ciepła ciepła woda i Ilość 
ciepła cyrkulacja

1) przedstawienie ilości ciepła w formie diagramu

wskazane zostaną wartości zmierzone w ciągu ostatnich 
dwóch tygodni.

żółty: ilość ciepła ciepła woda

czerwony: ilość ciepła cyrkulacja 

1) Wskazanie tylko w przypadku, kiedy podłączony jest zbiornik kombi Aqua EXPRESSO II.

Ścieżka menu

Wartości mierzone
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6.6 Odczyt strumienia przepływu

Za pomocą panelu obsługi S-Touch możemy odczytać aktualne wartości podłączonych 
sensorów strumieni przepływu.

6.6.1 Solar

Zbiornik > Menu główne > Wartości mierzone

Wyświetlane są następujące wartości:

Strumień 
przepływu

Strumień przepływu (ilość przepływającej wody w określonym 
czasie) w obiegu kolektorów

mierzony w stacji solar

6.6.2 Zbiornik

Zbiornik > Menu główne > Wartości mierzone

Wyświetlane są następujące wartości:

Strumień 
przepływu woda 
grzewcza  
Sensor S1

1) Strumień przepływu w stacji świeżej wody (ilość 
przepływającej wody w określonym czasie przez pompę 
zbiornika w stacji świeżej wody)

mierzony na Sensor S1

Strumień 
przepływu woda 
pitna  
Sensor S2

1) Strumień przepływu ciepłej wody pitnej i cyrkulacji (ilość 
przepływającej i przetoczonej ciepłej wody pitnej w 
określonym czasie)

mierzony na Sensor S2

Maksymalny 
strumień 
przepływu woda 
pitna

1) maksymalny strumień przepływu ciepłej wody pitnej

mierzony na Sensor S2

Regulacja za pomocą tej wartości określa wartość zadaną 
zbiornika. Regulacja wskazuje zawsze przynajmniej 10 l./
min. Niższe wartości nie są wyświetlane. Wyświetlane 
są tylko wyższe wartości. Do obliczeń regulacja używa 
wskazanej wartości.

1) Wskazanie tylko w przypadku kiedy podłączony jest zbiornik kombi Aqua EXPRESSO II.

6.7 Wyświetlanie wersji i adresu MAC

Możemy wyświetlić przydzielony adres MAC i aktualną wersję Software

System > Kontrola

Wyświetlane są następujące wartości:

Adres MAC Adres MAC (Hardware Adres) Regulacji

Adres regulacji nie jest wymagany

Wersja aktualna wersja Software regulacji

6.8 Tryb pracy

Do codziennej pracy systemu grzewczego, można wybrać jeden z trzech różnych 
programów czasowych. W trybie pracy Program czasowy ogrzewania 1/2/3 system 
jest sterowany przez odpowiedni program czasowy (program czasowy ogrzewania, 
program czasowy ciepłej wody i program czasowy cyrkulacji).

Jeśli ustawienia programów czasowych nie pasują, mamy do dyspozycji dodatkowe tryby 
pracy.

Ścieżka menu

Wartości mierzone

Ścieżka menu

Ścieżka menu

Wartości mierzone
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Przykład Tryb pracy Program czasowy ogrzewania 1

W trybie pracy Program czasowy ogrzewania 1 sterowanie instalacją grzewczą odbywa 
się zgodnie z punktami przełączenia w programie czasowym 1.

Jeśli regularnie od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17 jesteśmy poza domem, możemy 
ustawić odpowiedni program czasowy ogrzewania:

• rano i wieczorem powinno być włączone ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody

• podczas nieobecności, temperatury powinny zostać obniżone

Informacje na temat nastawy programów czasowych możemy znaleźć tutaj:

• Program czasowy ogrzewania: rozdział „Nastawa programu czasowego ogrzewania 
[25]”

• Program czasowy ciepłej wody: rozdział „Nastawa programu czasowego ciepłej wody 
[30]”

• Program czasowy cyrkulacji: rozdział „Nastawa programu czasowego cyrkulacji [34]”

Przykład Tryb pracy Ciągle Normal

Jeśli regularnie od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17 jesteśmy poza domem, 
ustawiamy odpowiedni program, patrz przykład 1. Obecnie wypada nam nieplanowany 
dzień w domu i chcemy aby ogrzewanie funkcjonowało cały dzień. Nie musimy zmieniać 
programu czasowego lecz wybrać tryb pracy Ciągle Normal. W tym trybie pracy, 
ogrzewanie jest realizowane cały dzień niezależnie od programu czasowego. Należy 
pamiętać, że w razie konieczności powrotu do czasowego ogrzewania, należy ponownie 
wybrać Program czasowy ogrzewania 1/2/3. 

Tryb pracy nastawa

Aby ustawić tryb pracy należy wykonać następujące czynności:

Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawy > Tryb pracy obieg grzewczy i ciepła 
woda

Możemy wybrać jak poniżej:

Przykład

Tryb Pracy Zastosowanie Ogrzewanie (program 
czasowy aktywny = x)

Ciepła woda (program 
czasowy aktywny = x)

Cyrkulacja (program 
czasowy aktywny = x)

Program  
czasowy 
ogrzewania 1/2/3 1)

Tryb pracy dla normalnej 
codziennej pracy. Można 
wybrać spośród 3 różnych 
programów czasowych.

x x x

Ciągle Normal Kiedy ogrzewanie 
powinno być realizowane 
ciągle, niezależnie od 
programu czasowego, np. 
kiedy nieplanowo musimy 
pozostać w domu

Program czasowy 
nieaktywny, ogrzewanie 
do nastawionej 
wartości temperatury 
Temperatura 
pomieszczenia 
Normalna

x x

Ciągle Komfort Kiedy ogrzewanie 
powinno być realizowane 
ciągle, niezależnie od 
programu czasowego, np. 
kiedy nieplanowo musimy 
pozostać w domu

Program czasowy 
nieaktywny, ogrzewanie 
do nastawionej 
wartości temperatury 
Temperatura 
pomieszczenia 
Komfort

x x

Ciągle Obniżenie Kiedy niezależnie od 
programu czasowego 
ciągle powinna być 
temperatura obniżona, 
np. kiedy nieplanowo 
opuszczamy dom

Program czasowy 
nieaktywny, ogrzewanie 
do nastawionej 
wartości temperatury 
Temperatura 
pomieszczenia 
Obniżenie

Program czasowy 
nieaktywny, brak 
przygotowania ciepłej 
wody przez kocioł

Program czasowy 
nieaktywny, brak 
cyrkulacji
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Tryb Pracy Zastosowanie Ogrzewanie (program 
czasowy aktywny = x)

Ciepła woda (program 
czasowy aktywny = x)

Cyrkulacja (program 
czasowy aktywny = x)

Lato Kiedy potrzebujemy 
tylko ciepłej wody bez 
ogrzewania np. latem.

Ogrzewanie wyłączone x x

OFF Jeśli długo przebywamy 
poza domem, kiedy system 
jest czasowo wyłączony 
lub podczas przeglądu 
systemu

Ogrzewanie wyłączone, 
ochrona przeciw 
zamarzaniu załączona

brak przygotowania 
ciepłej wody przez kocioł

brak cyrkulacji

Party Kiedy niezależnie od 
programu czasowego 
zawsze powinno być 
ogrzewanie i ciepła woda, 
np. podczas prywatki

Program czasowy 
nieaktywny, ogrzewanie 
do nastawionej 
wartości temperatury 
Temperatura 
pomieszczenia 
Normalna

Program czasowy 
nieaktywny, ciepła woda 
ogrzewana przez kocioł

Program czasowy 
nieaktywny, cyrkulacja 
pracuje

Urlop analogicznie jak tryb pracy Ciągle Obniżenie

1) Nawę programu czasowego możemy zmieniać indywidualnie. Przypisana nazwa pojawi 
się także przy wyborze trybu pracy np. „wolny od  nauki”, Program czasowy ogrzewania 
2”. Aby zmienić nazwę programu czasowego ogrzewania patrz rozdział „Nastawa 
programu czasowego ogrzewania [25]”

6.9 Nastawa programu urlopowego

Możemy ustawić początek i koniec czasu urlopu. Program urlopowy odpowiada trybowi 
pracy Ciągle Obniżenie i przebiega od ustawionego początku urlopu od godziny 00:00 
do końca Urlopu do godziny 23:59. Ciepła woda i cyrkulacją są w tym czasie wyłączone.

Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawy >  Urlop nastawy

Alternatywnie można znaleźć tą funkcję w szybki dostęp obieg grzewczy:

Obieg grzewczy > Urlop

6.10 Aktywowanie Funkcji Party 
Kiedy niezależnie od programu czasowego chcemy mieć ogrzewanie i do dyspozycji 
ciepłą wodę, np. podczas prywatki, możemy aktywować funkcję Party. W tym przypadku 
wszystkie programy czasowe są dezaktywowane. Ogrzewanie pracuje do nastawionej 
wartości Temperatura pomieszczenia Normalna a ciepła woda do nastawionej 
wartości Ciepła woda Normalna i pracuje cyrkulacja.

Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawy >  Party

6.11 Obieg grzewczy

6.11.1 Zestaw poziomu temperatur

Układ grzewczy dba o określoną temperaturę pokojową. Zadana temperatura pokojowa 
jest zależna od naszego stylu życia lub konstrukcji budynku. Można dostosować 
indywidualnie zadaną temperaturę w pomieszczeniu za pomocą tak zwanych poziomów 
temperatur. W zależności od tryby pracy, regulacja odwołuje się do poziomów temperatur.

Ścieżka menu

Ścieżka menu

Ścieżka menu szybki dostęp
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Można ustawić 3 różne poziomy temperatury dla temperatury pokojowej:

• Normalna

• Komfort

• Obniżenie

Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawy >  Temperatura pomieszczenia 
Normalna (Komfort/Obniżenie)

Możemy nastawić jak poniżej:

Temperatura 
pomieszczenia 
Normalna

Temperatura pomieszczenia dla normalnego zapotrzebowania 
ciepła 

Nastawa fabryczna: 20 0C 
Zakres nastaw: 5 0C do 50 0C

Temperatura ta jest używana w trybie pracy:

• Program czasowy ogrzewania 1/2/3, kiedy program 
czasowy ustawiony jest na poziom temperatury „Normal-
na”

• Ciągle Normalna
• Party

Temperatura 
pomieszczenia 
Komfort

Temperatura pokojowa dla zwiększonego zapotrzebowania 
ciepła (np. podczas odwiedzin lub w weekend)

Nastawa fabryczna: 22 0C 
Zakres nastaw: 5 0C do 50 0C

Temperatura ta jest używana w trybie pracy:

• Program czasowy ogrzewania 1/2/3, kiedy program 
czasowy ustawiony jest na poziom temperatury „Normal-
na”

• Ciągle Komfort

Temperatura 
pomieszczenia 
Obniżenie

Temperatura pokojowa dla zmniejszonego zapotrzebowania 
ciepła (np. w nocy lub podczas nieobecności w domu)

Nastawa fabryczna: 15 0C 
Zakres nastaw: 5 0C do 50 0C

Temperatura ta jest używana w trybie pracy:

• Program czasowy ogrzewania 1/2/3, kiedy program 
czasowy ustawiony jest na poziom temperatury „Normal-
na”

• Ciągle Obniżenie
• Urlop

6.11.2 Nastawa programu czasowego ogrzewania

Poprzez program czasowy ogrzewania możemy ustawić temperaturę pomieszczenia w 
różnych porach dnia i nocy. Można ją nastawić indywidualnie dla każdego dnia.

Dla temperatury pomieszczenia mamy do wyboru 3 poziomy temperatur (Normalna, 
Komfort, Obniżenie). Czas do zmiany poziomu temperatury nazywamy punktami 
przełączenia. Możemy ustawić maksymalnie 8 punktów przełączenia dziennie.

Istnieją 3 różne programy czasowe ogrzewania które są ustawione fabrycznie. Nastawy 
standardowe można odnaleźć w rozdziale „Przywrócenie programu czasowego 
ogrzewania do nastaw fabrycznych [27]”.

Z programem czasowym ogrzewania można zrobić co następuje:

• nadać programowi czasowemu ogrzewania indywidualną nazwę

• zezwolić na przedstawienie graficzne programu czasowego ogrzewania

• indywidualnie dostosować program czasowy ogrzewania

Ścieżka menu

Temperatura pomieszczenia
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Aby ustawić program czasowy ogrzewania, należy wykonać następujące czynności:

Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawy >  Program czasowy ogrzewania

Nastawa nazwy programu czasowego ogrzewania (opcjonalnie)

1. Nacisnąć program czasowy ogrzewania

2. Nacisnąć Nazwa Program czasowy

3. Podać indywidualną nazwę np. „wolny od nauki” 
Do dyspozycji mamy maksymalnie 16 znaków. 
Nazwa wprowadzona tutaj wyświetla się również w wyborze trybu pracy.

4. zatwierdzamy 

Przedstawienie graficzne programu czasowego ogrzewania

 ► nacisnąć program czasowy ogrzewania

Możemy zobaczyć dni tygodnia i poziomy temperatur. Temperatury przedstawione są w 
następujący sposób:

• czerwony: Normalna i Komfort

• czarny: Obniżenie

Dni z tym samym programem czasowym są automatycznie grupowane w bloki.

Nastawa programu czasowego ogrzewania

1. kartkujemy do wybranego dnia tygodnia lub bloku tygodnia za pomocą  lub 

2. naciskamy dzień tygodnia lub blok tygodnia

3. dodajemy lub usuwamy zaznaczone dni tygodnia. 
Jeśli chcemy zmienić program czasowy dla jednego dnia z bloku tygodnia, 
odznaczamy wszystkie pozostałe dni tygodnia i zmieniamy program czasowy 
dla danego dnia. Dzień ten potem jest usuwany z bloku tygodnia i umieszczany 
oddzielnie. Program czasowy dla pozostałej części tygodnia pozostaje bez zmian.

4.  zatwierdzamy 

5. ewentualnie za pomocą  lub  poruszamy się do zażyczonego punktu 
przełączenia. Na wyświetlaczu wyświetlane są zawsze 4 punkty przełączenia.

6. naciskamy godzinę i nastawiamy

7. naciskamy poziom temperatury i nastawiamy

8. zatwierdzamy 

Ścieżka menu

Prog. czas. ogrzew.

Prog. czas. ogrzew. 1

Prog. czas. ogrzew. 2

Prog. czas. ogrzew. 3

 Nazwa prog. czasowy

Prog. czas ogrzew. 1

Po Wt Śr Cz Pt

So Ni

Prog. czas. ogrzew.

Po

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Ni

Prog. czas ogrzew. 1

Po Wt Śr Cz Pt

So Ni

Prog. czas ogrzew 1
Po  Wt  Śr  Cz  Pt

06:30 Normalna

09:00 Obniżenie

16:30 Komfort

22:30 Obniżenie

Prog. czas ogrzew 1
Po  Wt  Śr  Cz  Pt

06:30 Normalna

09:00 Obniżenie

16:30 Komfort

22:30 Obniżenie
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Nastawa Programu czasowego ogrzewania (przykład)

1
Nazwa programu czasowego 
ogrzewania

4
Przycisk „kartkowanie w górę” i 
„kartkowanie w dół”

2 Poziomy temperatur 5 Przycisk „powrót”

3 Przycisk „Zmiana wartości” 6 Punkt przełączenia

Chcemy włączyć ogrzewanie w dni powszednie od godziny 6:30. Wybieramy blok  
tygodnia Po Wt Śr Cz Pt. Ustawiamy pierwszy punkt przełączenia na 6:30 i ustawiamy 
poziom temperatury na Normalna.

O godzinie 9:00 opuszczamy dom i ogrzewanie powinno zostać obniżone. Ustawiamy 2 
punkt przełączenia na 9:00 i wybieramy poziom temperatury na Obniżenie.

Od 16:30 przebywamy ponownie w domu i chcemy mieć trochę cieplej. Ustawiamy 3 
punkt przełączenia na 16:30 i wybieramy poziom temperatury Komfort.

Po godzinie 22:30 idziemy do łóżka i potrzebujemy niższą temperaturę. Ustawiamy ostatni 
punkt przełączenia na 22:30 i wybieramy poziom temperatury Obniżenie.

Punkty przełączenia można zmieniać w odstępach 15 minutowych.

Jeśli chcemy dodać kolejny punkt przełączania, można po prostu dodać nowy punkt 
przełączania poniżej. Aby to zrobić, wybierz pusty punkt przełączania --:-- i zmieniamy go 
w sposób opisany powyżej. Regulator ogrzewania automatycznie sortuje wartości. Nie 
trzeba sortować godzin rosnąco lub malejąco.

Jeśli chcemy usunąć punkt przełączania, należy ustawić w polu wyboru poziomu 
temperatury (2) w odpowiednim punkcie przełączenia Punkt przełączenia kasować.

6.11.3 Przywrócenie programu czasowego ogrzewania do nastaw fabrycznych.

Trzy programy czasowe ogrzewania można przywrócić do nastaw fabrycznych. Nasze 
indywidualne ustawienia zostaną usunięte. Obejmuje to również indywidualną nazwę. 
Przywracane są nazwy Program czasowy ogrzewania 1/2/3

Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawy >  Program czasowy ogrzewania 
ustawić standardowy

Prog czas ogrzew 1
Po  Wt  Śr  Cz  Pt

06:30 Normalna

09:00 Obniżenie

16:30 Komfort

22:30 Obniżenie

          

2
6

1

4

5 3

Przykład

Punkt przełączenia

Ścieżka menu



THPL-2611 01/16  V 1.128

Praca i nastawy

Program czasowy ogrzewania 1 Program czasowy ogrzewania 2 Program czasowy ogrzewania 3

Dni 
tygodnia

Godzina Poziom 
temperatury

Dni 
tygodnia

Godzina Poziom 
temperatury

Dni 
tygodnia

Godzina Poziom 
temperatury

Po-Pt 06:00 Normalna Po-Cz 06:00 Normalna Po-Cz 06:00 Normalna

22:00 Obniżona 08:00 Obniżona 22:00 Obniżona

So, Ni 07:00 Normalna 15:30 Normalna Pt 06:00 Normalna

23:00 Obniżona 22:00 Obniżona 23:00 Obniżona

Pt 06:00 Normalna So 07:00 Normalna

08:00 Obniżona 23:00 Obniżona

15:30 Normalna Ni 07:00 Normalna

23:00 Obniżona 22:00 Obniżona

So 07:00 Normalna

23:00 Obniżona

Ni 07:00 Normalna

22:00 Obniżona

6.11.4 Rozproszenie nadmiaru ciepła

W przypadku podłączenia zbiornika kombi Aqua EXPRESSO II i TITAN Plus możemy 
rozproszyć nadmiar ciepła.

Regulacja solar SystaSolar Aqua II jest połączona szyną BUS z regulacją ogrzewania 
SystaComfort II.

Kiedy temperatura w górnym obszarze zbiornika (czujnik temperatury TPO) osiągnie 
maksymalną temperaturę zbiornika, zbiornik nie może przyjmować więcej ciepła z układu 
solar. Układ solar jest tymczasowo zatrzymany.

Możemy pozwolić odprowadzić nadmiar ciepła bezpośrednio do obiegu grzewczego. 
Pompy obiegu grzewczego są włączane a obieg grzewczy jest sterowany do nastawionej 
maksymalnej temperatury zasilania. Temperatura w zbiorniku spada i układ solar może 
kontynuować ładowanie ciepła do zbiornika.

Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawy > Nadmiar ciepła odprowadzić?

Możemy nastawić jak poniżej:

Nadmiar ciepła 
odprowadzić?

Nie - nadmiar ciepła nie jest rozpraszany w obiegu grzewczym 
(nastawa fabryczna)

Tak- nadmiar ciepła jest rozpraszany w obiegu grzewczym

Jeśli chcemy aby nadmiar ciepła był rozpraszany, fachowiec musi ustawić maksymalną 
temperaturę buforu na 90 0C i maksymalną temperaturę zbiornika dla układu solar  
na < 90 0C

6.11.5 Korzystanie z wielu paneli obsługi

Za pomocą jednego panelu obsługi możemy obsługiwać 1 lub 2 obiegami grzewczymi.

Kiedy do regulacji podłączona jest rozbudowa SystaComfort Heat, można obsługiwać 3 
obieg grzewczy.

Warunek

Ścieżka menu

Nastawa maksymalnej temperatury 
buforu (fachowiec)
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Możemy obsługiwać kilka obiegów grzewczych w następujący sposób:

• System z 2 obiegami grzewczymi

 - oba obiegi grzewcze przez panel obsługi w kotle grzewczym lub kompaktowej 
centrali grzewczej ENERGY VARIO

 - oba obiegi grzewcze przez jeden panel obsługi w pomieszczeniu mieszkalnym

 - oba obiegi grzewcze posiadające własne panele obsługi

• System z 3 obiegami grzewczymi

 - wszystkie 3 obiegi grzewcze przez panel obsługi w kotle grzewczym lub 
kompaktowej centrali grzewczej ENERGY VARIO

 - wszystkie 3 obiegi grzewcze przez jeden panel obsługi w pomieszczeniu 
mieszkalnym

 - dla 3 obiegów grzewczych dwa panele obsługi 
Potrzebujemy następnego oddzielnego panelu obsługi dla danego 
pomieszczenia mieszkalnego. Obieg grzewczy 2 dostaje oddzielny panel obsługi, 
obieg grzewczy 1 i 3 są sterowane jednym panelem obsługi

Kiedy jednym panelem obsługi obsługujemy kilka obiegów grzewczych, należy w menu 
wybrać odpowiedni obieg grzewczy który chcemy obsłużyć.

Obieg grzewczy > Wybór obiegu grzewczego

6.12 Ogrzewanie ciepłej wody

6.12.1 Zestaw poziomu temperatur 

OSTRZEŻENIE

Poparzenia gorącą wodą

Woda w punktach poboru może być bardzo gorąca

 ► Ostrożnie obchodzić się z gorącą wodą w punktach poboru

Ciepła woda jest ogrzewana do określonej temperatury. Zadana temperatura jest zależna 
od naszych osobistych upodobań. 

Ze względów higienicznych i ochrony przed legionellą, zalecamy ustawić temperaturę 
ciepłej wody do co najmniej 50 0C.

Można ustawić indywidualną zadaną temperaturę ciepłej wody za pomocą tak zwanych 
poziomów temperatur. Regulacja przejmuje poziomy temperatur w zależności od trybu 
pracy.

Do dyspozycji mamy 2 poziomy temperatur:

• Normalna

• Komfort

Ciepła woda > Menu główne > Nastawy > Temperatura ciepłej wody Normalna 
(Komfort)

Poziom temperatury Normalna jest dla normalnego zapotrzebowana ciepła.

Przy zwiększonym zapotrzebowaniu ciepłej wody, regulacja ogrzewa wodę do wyższego 
poziomu temperatury Komfort. Ciepła woda jest ogrzewana wyżej i potem zmieszana 
z większą ilością zimnej wody. Dzięki temu otrzymujemy większą ilość ciepłej wody o 
temperaturze „Normalnej”

Ścieżka menu

Ścieżka menu

Wskazówka
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Możemy nastawić jak poniżej:

Temperatura 
ciepłej wody 
Normalna

Temperatura ciepłej wody przy normalnym zapotrzebowaniu 
ciepłej wody

Nastawa fabryczna: 50 0C 
Zakres nastaw: 5 0C do 90 0C

Kiedy w programie czasowym ciepłej wody jest ustawiony 
poziom Normalna, woda pitna jest podgrzewana do wartości 
ustawionej tutaj w następujących trybach pracy:

• Program czasowy 1/2/3
• Ciągle Normalna
• Lato
Niezależnie od programu czasowego ciepłej wody temperatura 
ustawiona tutaj jest użyta w trybie pracy:

• Party

Temperatura 
ciepłej wody 
Komfort

Temperatura ciepłej wody przy podwyższonym 
zapotrzebowaniu ciepłej wody (np. podczas wizyt gości lub w 
weekend)

Nastawa fabryczna: 60 0C 
Zakres nastaw: 5 0C do 90 0C

Kiedy w programie czasowym ciepłej wody jest ustawiony 
poziom Komfort, woda pitna jest podgrzewana do wartości 
ustawionej tutaj w następujących trybach pracy:

• Program czasowy 1/2/3
• Ciągle Komfort
• Lato

6.12.2 Nastawa programu czasowego ciepłej wody 

W programie czasowym ciepłej wody wody możemy ustawić okresy, w których dostępna 
jest ciepła woda. Aby oszczędzać energię, poza zaprogramowanymi okresami, ogrzewanie 
ciepłej wody jest zablokowane. Każdy dzień można ustawić indywidualnie.

Do ogrzewania wody użytkowej można użyć dwóch dostępnych poziomów temperatury 
(Normalna, Komfort). Alternatywnie, można ustawić ogrzewanie ciepłej wody jako 
Blokada.

Ciepła woda > Menu główne > Nastawy > Program ciepłej wody nastawa

Wybieramy dzień tygodnia lub blok tygodnia

Możemy zobaczyć dni tygodnia i poziomy temperatur. Temperatury przedstawione są w 
następujący sposób:

• czerwony: Normalna i Komfort

• czarny: Blokada

Dni z tym samym programem czasowym są automatycznie grupowane w bloki.

Temperatura ciepłej wody

Ścieżka menu

Prog. ciepła woda

Po Wt Śr Cz Pt

So Ni



THPL-2611 01/16  V 1.1 31

Praca i nastawy

Nastawa programu czasowego ciepłej wody

1. kartkujemy do wybranego dnia tygodnia lub bloku tygodnia za pomocą  lub 

2. naciskamy dzień tygodnia lub blok tygodnia

3. Dodajemy lub usuwamy zaznaczone dni tygodnia. 
Jeśli chcemy zmienić program czasowy dla jednego dnia z bloku tygodnia, 
odznaczamy wszystkie pozostałe dni tygodnia i zmieniamy program czasowy 
dla danego dnia. Dzień ten potem jest usuwany z bloku tygodnia i umieszczany 
oddzielnie. Program czasowy dla pozostałej części tygodnia pozostaje bez zmian.

4.  zatwierdzamy 

5. ewentualnie za pomocą  lub  poruszamy się do zażyczonego punktu 
przełączenia. Na wyświetlaczu wyświetlane są zawsze 4 punkty przełączenia.

6. Naciskamy godzinę i nastawiamy

7. Naciskamy poziom temperatury i nastawiamy

8.  zatwierdzamy 

Prog. ciepła woda

Po Wt Śr Cz Pt

So Ni

Prog. ciepła woda

Po

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Ni

Prog. ciepła woda
Po  Wt  Śr  Cz  Pt

06:30 Komfort

09:00 Blokada

16:30 Normalna

22:00 Blokada  

Prog. czas ogrzew 1
Po  Wt  Śr  Cz  Pt

06:30 Normalna

09:00 Obniżenie

16:30 Komfort

22:30 Obniżenie

Nastawa Programu czasowego ciepłej wody (przykład)

1 Poziomy temperatur 4 Przycisk „powrót”

2 Przycisk „Zmiana wartości” 5 Punkt przełączenia

3
Przycisk „kartkowanie w górę” i 
„kartkowanie w dół”

Prog. ciepła woda
Po  Wt  Śr  Cz  Pt

06:30 Komfort

09:00 Blokada

16:30 Normalna

22:30 Blokada

          

1
5

3

4 2
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Chcemy od godziny 6:30 mieć do dyspozycji ciepłą wodę. Zapotrzebowanie ciepłej 
wody o tej porze jest bardzo wysokie. Ustawiamy pierwszy punkt przełączenia na 6:30 i 
ustawiamy poziom temperatury na Komfort.

O godzinie 9:00 opuszczamy dom, nie potrzebujemy ciepłej wody. Ustawiamy 2 punkt 
przełączenia na 9:00 i wybieramy poziom temperatury na Blokada.

Od 16:30 przebywamy ponownie w domu i chcemy mieć ciepłą wodę. Ustawiamy 3 
punkt przełączenia na 16:30 i wybieramy poziom temperatury Normalna.

Po godzinie 22:30 idziemy do łóżka i nie  potrzebujemy ciepłej wody. Ustawiamy ostatni 
punkt przełączenia na 22:30 i wybieramy poziom temperatury Blokada.

Punkty przełączenia można zmieniać w odstępach 15 minutowych.

Jeśli chcemy dodać kolejny punkt przełączania, można po prostu dodać nowy punkt 
przełączania poniżej. Aby to zrobić, wybierz pusty punkt przełączania --:-- i zmieniamy go 
w sposób opisany powyżej. Regulator ogrzewania automatycznie sortuje wartości. Nie 
trzeba sortować godzin rosnąco lub malejąco.

Jeśli chcemy usunąć punkt przełączania, należy ustawić w polu wyboru poziomu 
temperatury (2) w odpowiednim punkcie przełącznika Punkt przełączenia kasowanie.

6.12.3 Ogrzewanie ciepłej wody jak program czasowy ogrzewania

Możesz pozwolić aby woda użytkowa przygotowywana była zgodnie z programem 
czasowym ogrzewania. Program ciepłej wody zostaje dezaktywowany.

Ciepła woda > Menu główne > Nastawy >  Program ciepłej wody jak program 
ogrzewania?

Ogrzewanie wody użytkowej odbywa się zgodnie z ustawieniami programu czasowego 
ogrzewania:

Program czasowy ogrzewania Ogrzewanie wody użytkowej

Wartość zadana ogrzewania Normalna Wartość zadana ogrzewania wody 
użytkowej Normalna

Wartość zadana ogrzewania Komfort Wartość zadana ogrzewania wody 
użytkowej Komfort

Wartość zadana ogrzewania Obniżenie brak wody użytkowej (Blokada)

6.12.4 Przywrócenie programu czasowego ciepłej wody do nastaw fabrycznych

Możemy program czasowy ciepłej wody przywrócić do nastaw fabrycznych. Nastawy 
indywidualne zostaną skasowane.

Ciepła woda > Menu główne > Nastawy >  Program ciepłej wody ustawić 
standardowy?

Program czasowy Godzina Poziom

Po-Pt 05:00 Normalna

22:00 Blokada

So, NI 06:00 Normalna

23:00 Blokada

6.12.5 Jednorazowe podgrzanie ciepłej wody

W programie czasowym, określamy w jakich godzinach mamy do dyspozycji ciepłą wodę. 
Jeżeli potrzebujemy ciepłej wody poza tymi godzinami, a zbiornik nie jest wystarczająco 
ciepły, można podgrzać wodę jednorazowo.

Ciepła woda > Menu główne > Nastawy >  Ciepła woda jednorazowo podgrzać

Woda pitna jest ogrzewana do ustawionej wartości wymaganej Normalna.

Alternatywnie tę funkcję można znaleźć w menu szybkiego dostępu ciepła woda.

Ciepła woda > Podgrzać teraz

Przykład

Punkt przełączenia

Ścieżka menu

Ścieżka menu

Nastawy fabryczne

Ścieżka menu

Ścieżka menu szybki dostęp
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6.12.6 Korzystanie z wielu paneli obsługi

Jeśli dla obiegu grzewczego 1 i obiegu grzewczego 2 podłączono oddzielne panele 
obsługi, na każdym z paneli obsługi możemy ustawić własny program czasowy ciepłej 
wody i cyrkulacji.

W takim przypadku:

Do ogrzewania wody użytkowej regulacja zastosuje maksymalną wartość poziomu 
temperatury dla temperatury ciepłej wody, która jest obecnie ustawiona w programach 
czasowych.

Regulacja uwalnia cyrkulację, gdy tylko w jednym z obojga programów czasowych 
cyrkulacji ustawiono stan Wolny.

Ogrzewanie wody pitnej i Cyrkulacja jest zablokowana, tylko w przypadku kiedy na 
obu panelach obsługi ustawiono blokadę, np. za pomocą odpowiedniego programu 
czasowego lub tryb pracy ustawiono na Ciągle Obniżenie, OFF lub Urlop. 

6.13 Cyrkulacja
Dzięki cyrkulacji ciepła woda jest szybciej dostępna w punkcie poboru ciepłej wody. Dzięki  
temu otrzymujemy wyższy komfort.

Pompa cyrkulacyjna pompuje ciepłą wodę poprzez orurowanie do punktów poboru 
ciepłej wody i z powrotem do zbiornika. Po otwarciu punktu poboru, mamy od razu do 
dyspozycji ciepła wodę

Należy pamiętać iż cyrkulacja zużywa energię.

6.13.1 Cyrkulacja z zbiornikiem kombi Aqua EXPRESSO II

Kiedy zbiornik kombi Aqua EXPRESSO II jest integralną częścią instalacji, wszystkie 
informacje dotyczące cyrkulacji możemy znaleźć w dokumentacji regulacji SystaExpresso II

6.13.2 Nastawy cyrkulacji

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

W programie czasowym ciepłej wody nastawić poziom temperatury. W programie 
czasowym cyrkulacji należy ustawić przedziały czasu, w którym cyrkulacja ma pracować. 
Za pomocą obu programów czasowych, można wpłynąć na komfort ciepłej wody i zużycie 
energii.

Aby utrzymać niskie zużycie energii przez cyrkulację, należy program czasowy cyrkulacji 
dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. 

Pozostałych nastaw dokonuje fachowiec.

Jeśli zbyt długo czekamy na wypływ ciepłej wody w punkcie poboru, należy dostosować 
program czasowy cyrkulacji do indywidualnych potrzeb. Jeśli woda jest za zimna, należy 
dostosować do własnych potrzeb program czasowy ciepłej wody.

Pozostałych nastaw dokonuje fachowiec.

Nastawy

Zmniejszenie zużycia energii

Zwiększenie komfortu ciepłej wody
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6.13.3 Włączenie Cyrkulacji

Pompa cyrkulacyjna może być kontrolowana na różne sposoby:

• Program czasowy cyrkulacji

• Funkcja Taster „Przycisk”

Program czasowy cyrkulacji

Cyrkulacja jest sterowana automatycznie programem czasowym cyrkulacji. W programie 
czasowym cyrkulacji nastawiamy okresy w których pompa cyrkulacyjna może być 
włączona i kiedy ma pozostać wyłączona.

Funkcja Taster „Przycisk”

Taster „Przycisk” (w budynku) włącza pompę obiegową. Jeśli naciśniemy Taster „Przycisk”, 
pompa obiegowa pracuje zgodnie z ustawionym „przedłużonym czasem pracy”, a 
następnie wyłącza się ponownie. Pompa obiegowa pozostaje wyłączona na czas nie 
mniejszy niż ustawiony „czas blokady”. Nastaw tych dokonuje fachowiec.

6.13.4 Nastawa Programu czasowego cyrkulacji

Za pomocą programu czasowego cyrkulacji nastawiamy, w których przedziałach czasu 
pompa cyrkulacji może pracować, co powoduje szybki dostęp do ciepłej wody. W celu 
oszczędzania energii, poza nastawionymi przedziałami czasu pompa cyrkulacyjna jest 
wyłączana. Każdy dzień można ustawić indywidualnie.

Menu Program cyrkulacji nastawa wyświetla się tylko wtedy, kiedy spełnione są 
następujące warunki:

• Podłączona jest pompa cyrkulacyjna i czujnik temperatury powrotu cyrkulacji (TZR)

lub

• Regulacja ogrzewania jest połączona z regulacją SystaExpresso II i podczas 
uruchomienia rozpozna automatycznie pompę cyrkulacyjną lub fachowiec nastawił  
cyrkulację ręcznie: Ciepła woda > Menu główne > Dane systemu > Cyrkulacja 
istnieje > Tak. 

W programie czasowym cyrkulacji możemy ustawić dwa stany Wolny i Blokada.

Ciepła woda > Menu główne > Nastawy > Program czasowy cyrkulacji nastawy

Wybieramy dzień tygodnia lub blok tygodnia

Możemy zobaczyć dni tygodnia i stany. Stany przedstawione są w następujący sposób:

• zielony: Wolny

• czarny: Blokada

Dni z tym samym programem czasowym są automatycznie grupowane w bloki.

Nastawa Programu czasowego ciepłej wody

1. kartkujemy do wybranego dnia tygodnia lub bloku tygodnia za pomocą  lub 

2. naciskamy dzień tygodnia lub blok tygodnia

3. Dodajemy lub usuwamy zaznaczone dni tygodnia. 
Jeśli chcemy zmienić program czasowy dla jednego dnia z bloku tygodnia, 
odznaczamy wszystkie pozostałe dni tygodnia i zmieniamy program czasowy 
dla danego dnia. Dzień ten potem jest usuwany z bloku tygodnia i umieszczany 
oddzielnie. Program czasowy dla pozostałej części tygodnia pozostaje bez zmian.

4.  zatwierdzamy 

Warunek

Ścieżka menu

Prog. cyrkulacja

Po Wt Śr Cz Pt

So Ni

Prog. cyrkulacja

Po

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Ni
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Prog. cyrkulacja
Po  Wt  Śr  Cz  PT

06:30 Wolny

08:30 Blokada

17:30 Wolny

20:00 Blokada  

5. ewentualnie za pomocą  lub  poruszamy się do zażyczonego punktu 
przełączenia. Na wyświetlaczu wyświetlane są zawsze 4 punkty przełączenia.

6. Naciskamy godzinę i nastawiamy

7. Naciskamy poziom temperatury i nastawiamy

8.  zatwierdzamy 

Prog. cyrkulacja
Po  Wt  Śr  Cz  PT

06:30 Wolny

08:30 Blokada

17:30 Wolny

20:00 Blokada  

Nastawa Programu czasowego cyrkulacji (przykład)

1 Stan 4 Przycisk „powrót”

2 Przycisk „Zmiana wartości” 5 Punkt przełączenia

3
Przycisk „kartkowanie w górę” i 
„kartkowanie w dół”

Od godziny 06:30 chcemy natychmiast mieć do dyspozycji ciepłą wodę. Program czasowy 
ciepłej wody jest zaprogramowany odpowiednio. Ustawiamy pierwszy punkt przełączenia 
na 06:30 i ustawiamy stan jako Wolny.

O godzinie 09:00 opuszczamy dom. Pompa cyrkulacji nie musi pracować od godziny 8:30. 
Ustawiamy 2 punkt przełączenia na 08:30 i wybieramy stan Blokada.

Od 16:30 przebywamy ponownie w domu. Od 17:30 chcemy mieć ciepłą wodę 
natychmiast do dyspozycji. Ustawiamy 3 punkt przełączenia na 17:30 i wybieramy stan 
Wolny.

Po godzinie 20:00 nie potrzebujemy już cyrkulacji. Ustawiamy ostatni punkt przełączenia 
na 20:00 i wybieramy stan Blokada.

Punkty przełączenia można zmieniać w odstępach 15 minutowych.

Jeśli chcemy dodać kolejny punkt przełączania, można po prostu dodać nowy punkt 
przełączania poniżej. Aby to zrobić, wybierz pusty punkt przełączania --:-- i zmieniamy go 
w sposób opisany powyżej. Regulator ogrzewania automatycznie sortuje wartości. Nie 
trzeba sortować godzin rosnąco lub malejąco.

Jeśli chcemy usunąć punkt przełączania, należy ustawić w polu wyboru poziomu 
temperatury (2) w odpowiednim punkcie przełącznika Punkt przełączenia kasować.

Prog. cyrkulacji
Po  Wt  Śr  Cz  Pt

06:30 Wolny

08:30 Blokada

17:30 Wolny

20:00 Blokada

          

1

5

3

4 2

Przykład
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6.13.5 Cyrkulacja jak program czasowy ciepłej wody

Możesz pozwolić aby cyrkulacja pracowała zgodnie z programem czasowym ciepłej wody. 
Program cyrkulacji zostaje dezaktywowany.

Ciepła woda > Menu główne > Nastawy >  Cyrkulacja jak program ciepłej wody?

Cyrkulacja pracuje zgodnie z ustawieniami Programu czasowego ciepłej wody:

Program czasowy ciepłej wody Cyrkulacja

Wartość zadana ciepłej wody Normalna Cyrkulacja pracuje (Wolna)

Wartość zadana ciepłej wody Komfort Cyrkulacja pracuje (Wolna)

Wartość zadana ciepłej wody Obniżenie brak cyrkulacji (Blokada)

6.13.6 Przywrócenie programu czasowego cyrkulacji do nastaw fabrycznych. 

Możemy program czasowy cyrkulacji przywrócić do nastaw fabrycznych. Nastawy 
indywidualne zostaną skasowane.

Ciepła woda > Menu główne > Nastawy >  Program cyrkulacji ustawić 
standardowy?

Program czasowy Godzina Poziom

Po-Pt 06:00 Wolny

08:00 Blokada

11:00 Wolny

13:00 Blokada

18:00 Wolny

22:00 Blokada

So, NI 07:00 Wolny

09:00 Blokada

11:00 Wolny

13:00 Blokada

18:00 Wolny

23:00 Blokada

Ścieżka menu

Ścieżka menu

Nastawy fabryczne
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6.14 Solar (opcjonalnie)
W przypadku korzystania z systemu solar, można podłączyć regulacje solar SystaSolar 
Aqua II z regulacją ogrzewania. Można regulować układ solar i odczytywać wartości 
bezpośrednio na panelu obsługi regulacji ogrzewania.

Informacje o tym, jak regulować i odczytywać wartości systemu solar na panelu obsługi 
regulacji ogrzewania znajdziemy w dokumentacji załączonej do regulacji solar.

6.15 Basen (opcjonalnie)
Jeśli korzystamy z rozbudowy o obieg grzewczy basenu SystaComfort Pool, wszystkich 
nastaw oraz odczytu wartości dokonujemy na panelu obsługi regulacji ogrzewania.

Wszystkie informacje można znaleźć w dokumentacji rozbudowy SystaComfort Pool.

6.16 Kocioł Pellets (opcjonalnie)
Jeśli korzystamy z rozbudowy o kocioł pellets SystaComfort Stove, wszystkich nastaw oraz 
odczytu wartości dotyczących kotła na pellets, dokonujemy na panelu obsługi regulacji 
ogrzewania.

Wszystkie informacje można znaleźć w dokumentacji rozbudowy SystaComfort Stove.

6.17 Kocioł na drewno lub kominek (opcjonalnie)
Jeśli korzystamy z rozbudowy o kocioł na drewno SystaComfort Wood, wszystkich nastaw 
oraz odczytu wartości dotyczących kotła na drewno lub kominka, dokonujemy na panelu 
obsługi regulacji ogrzewania.

Wszystkie informacje można znaleźć w dokumentacji rozbudowy SystaComfort Wood.

6.18 Pozostałe nastawy

6.18.1 Nastawa Daty i Godziny

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

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

Menu główne > Nastawa > Godzina

Menu główne > Nastawa > Data

Możemy nastawić jak poniżej:

• Godzina w formacie hh:mm

• Data w formacie DD.MM.RRRR

6.18.2 Wybór ustawienia standardowego

Wskazanie standardowe Obieg grzewczy jest ustawione fabrycznie. Jeśli zamontowano 
system solar, możemy wybrać wskazanie standardowe. 

Jeśli panel obsługi przez ponad 15 minut nie jest aktywny, to powróci do widoku 
standardowego.

System > Nastawy > Wybór wskazania standardowego

Możemy wybrać jak poniżej:

• Obieg grzewczy

• Solar

Ścieżka menu

Data i godzina

Ścieżka menu
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6.18.3 Ustawienie tła wskazania standardowego

Możemy ustawić różne tła dla wskazania standardowego.

System > Nastawy > Tło wskazania standardowego

Możemy wybrać jak poniżej:

• białe  tło

• czarne tło

6.18.4 Ustawienie trybu czuwania „Stand-by”

Możemy ustawić sposób oświetlenia panelu obsługi w trybie czuwania.

Po 5 minutach wskazania standardowego, oświetlenie panelu obsługi przygasa lub 
wyłącza się w celu oszczędzania energii.

System > Nastawy > Czuwanie

Możemy wybrać jak poniżej:

• przyciemnienie

• OFF

6.18.5 Ustawienie blokady klawiatury

Można ustawić blokadę klawiatury, aby zapobiec przypadkowemu regulowaniu systemem 
grzewczym np. przez dzieci.

System > Nastawy > Blokada panelu obsługi

Kiedy blokada jest aktywna, gdy dotkniemy panel na ekranie pojawi się Dopuścić 
obsługę? . Kiedy potwierdzimy ten meldunek, możemy otworzyć listę symboli i można 
obsługiwać panel.

6.18.6 Nastawa Tonu klawiszy

Można ustawić, czy słychać dźwięk klawiszy po naciśnięciu panelu obsługi.

System > Nastawy > Ton klawiszy

Możemy wybrać jak poniżej:

• Włączony

• Wyłączony

6.18.7 Komunikat przeglądu

Regularna konserwacja urządzenia wydłuża żywotność oraz zwiększa bezpieczeństwo 
eksploatacji.

Aby nie zapomnieć o następnym przeglądzie, na panelu obsługi regulacji ogrzewania 
pojawi się komunikat przeglądu

Jeśli pojawi się komunikat przeglądu, należy niezwłocznie skontaktować się z fachowcem i 
ustalić datę przeglądu. System ogrzewania pozostaje w eksploatacji.

6.18.8 Aktywowanie funkcji Kominiarz

W funkcji kominiarz, kocioł pracuje przez 30 minut z pełnym obciążeniem, podczas funkcji 
kominiarza możemy wykonywać niezbędne pomiary.

Funkcję kominiarza możemy wywołać bezpośrednio z menu szybkiego dostępu.

Kocioł > 

Funkcja kominiarz wyłączy się automatycznie. Alternatywnie, aby przerwać funkcję 
kominiarz należy zakończyć.

Ścieżka menu

Ścieżka menu

Ścieżka menu

Ścieżka menu

Postępowanie

Ścieżka menu
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6.19 Nastawa danych systemu
Dane systemu nastawia fachowiec. W menu Dane systemu nie dokonujemy żadnych 
ustawień.

6.20 Co zrobić gdy...
W tym rozdziale znajdziemy tą lub inną odpowiedź na codzienne pytania przy pracy z 
panelem obsługi S-Touch. Warunkiem jest poprawne podłączenie systemu.

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

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

[29]

... 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

[29]

... nie ma ciepłej wody? Zbiornik jest zimny

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

[22]

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

[30]

... szybko potrzebuję ciepłą 
wodę?

Nacisnąć Taster „Przycisk”

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

... woda jest ciepła dopiero 
po pewnym czasie?

Sprawdzić czy program czasowy cyrkulacji jest ustawiony prawidłowo 
Menu główne > Nastawa > Program cyrkulacji Nastawa

[34]

Inne ustawienia przeprowadza fachowiec, zasygnalizować problem podczas następnego 
przeglądu

... potrzebujemy ciepłą 
wodę poza nastawionym 
okresem?

Jednorazowy podgrzew ciepłej wody: 
Ciepła woda > Menu główne > Nastawa > Ciepła woda jednorazowo ogrzać?

[32]

... w pomieszczeniach jest 
zbyt zimno?

Otworzyć wszystkie zawory termostatyczne

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

[24]

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

[22}

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

[22}

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

[25}
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Co zrobić gdy... Objaśnienie/Środki Strona

... w pomieszczeniach jest 
zbyt ciepło?

Zamknąć wszystkie zawory termostatyczne

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

[24}

... chcę zmienić czasy 
ogrzewania?

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

[25}

... chcę posiedzieć dłużej 
wieczorem

przedłużyć program ogrzewania i ciepłej wody użytkowej za pomocą funkcji Party: 
Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawa > Tryb pracy Obieg grzewczy i Ciepła 
woda > Party

[24}

... pompa cyrkulacyjna 
pracuje zbyt często?

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

[34]

... chcę wyjechać na urlop? Nastawić program urlopowy: 
Obieg grzewczy > Menu główne > Nastawa > Urlop nastawa

[24]

... wyświetlany jest 
meldunek?

Przeczytać meldunek i powiadomić fachowca podczas następnego przeglądu

... wyświetlane jest 
zakłócenie? 

Odczytać kod zakłócenia i niezwłocznie powiadomić fachowca

... załączyć funkcje 
kominiarz?

Załączyć funkcję kominiarz 
Kocioł > 

[39}

1) Tylko, kiedy jest podłączony zbiornik kombi Aqua EXPRESSO II.
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7 Obsługa serwisowa
Regulacja solar nie wymaga stałej obsługi serwisowej.

Możemy przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką

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



THPL-2611 01/16  V 1.142

Zakłócenia

8 Zakłócenia

8.1 Usuwanie zakłóceń

 ► należy zlecić specjaliście

 ► bezzwłocznie przekazać specjaliście wskazane zakłócenie np. „Zakłócenie czujnik 11”
So 3. Maj 2015            12:45

Wewnątrz

Zewnątrz                   23,6 °C

21,4 °C

Zakłócenie czujnik 11

Przykład
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9 Wyłączenie z eksploatacji

9.1 Czasowe wyłączenie z eksploatacji

UWAGA

Uszkodzenie instalacji przez mróz w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu.

W przypadku wystąpienia braku w dostawie zasilania elektrycznego, występuję 
brak ochrony przed mrozem. Mogą wystąpić, przy niskich temperaturach, szkody na 
urządzeniach grzewczych i w budynku spowodowane mrozem. 

 ► w przypadku zagrożenia mrozem nie wyłączać regulacji z napięcia

 ► w przypadku długotrwałej awarii zasilania, konieczne jest całkowite opróżnienie 
układu poprzez wyspecjalizowaną firmę.

Kiedy chcemy czasowo wyłączyć system z eksploatacji, należy ustawić na regulacji 
tryb pracy OFF. Ogrzewanie jest wyłączone, ochrona przed zamarzaniem jest aktywna. 
Ogrzewania wody użytkowej i cyrkulacji są wyłączone. 

Przy tymczasowej nieobecności (na przykład Urlop), należy ustawić program Urlopowy. 
Regulacja utrzymuje wartość temperatury ustawioną jako Obniżenie. Ogrzewanie wody 
użytkowej i cyrkulacja są wyłączone.

W przypadku instalacji grzewczych z kilkoma obiegami grzewczymi należy wprowadzić te 
ustawienia oddzielnie dla każdego obiegu grzewczego

9.2 Całkowite wyłączenie urządzenia

 ► Należy zlecić uprawnionemu fachowcowi.

Wskazówka
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10 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.

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

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

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

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

 ► Należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów.
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11 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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12 Struktura menu i wartości standardowe

Poniższy rozdział opisuje ogólną strukturę menu i standardowe nastawy fabryczne.  
W zależności od konfiguracji systemu, nie wszystkie pozycje menu są dostępne.

12.1 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

[22]

• Urlop [24]

• 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 [18]

 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

[22]
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Menu główne / Pod menu Wartości Jed. Wartość 
standardo-
wa

Nastawio-
na

Zmieniona Str.

Temperatura pomieszczenia 
Normalna

0C 20 [24]

Temperatura pomieszczenia 
Komfort

0C 22

Temperatura pomieszczenia 
Obniżenie

0C 15

Program czasowy 
ogrzewania Nastawa

• Dzień tygodnia

• Data

• Normalna

• Komfort

• Obniżenie

• --:-- (nowy)

• Punkt przełączenia kasowanie

[25]

Czas urlopu nastawa • Data początek urlopu
• Data koniec urlopu

[24]

Program czasowy ustawić 
standardowy

Nadmiar ciepła 
odprowadzić  

• tak
• nie

nie [28]

 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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12.2 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 [32]

• Program czasowy ciepłej wody [30]

• Program czasowy cyrkulacji [34]

 Menu główne

 Wartości mierzone
Wyświetlane są następujące wartości:

• Temperatura ciepłej wody TWO

• Zadana wartość ciepłej wody

• Temperatura cyrkulacji TZR

0C Wartość mierzona [19]

 Ilość ciepła • Ilość ciepła Ciepła woda

• Ilość ciepła Cyrkulacja

kWh Wartość mierzona [21]

•  (Ilość ciepła kasowanie)

•  (Widok ilość ciepła jako diagram)

 Nastawy

Ciepła woda jednorazowo 
podgrzać

• Tak

• Nie

[32]

Temperatura ciepłej wody 
Normalna

0C 50 [29]

Temperatura ciepłej wody 
Komfort

Program czasowy ciepła 
woda Nastawa

• Dzień tygodnia

• Data

• Normalna

• Komfort

• Blokada

• --:-- (nowy)

• Punkt przełączenia kasowanie

[30]

Program ciepłej wody 
ustawić standardowy

Program ciepłej wody teraz ustawić 
standardowy

Program ciepłej wody jak 
program ogrzewania?

• Tak

• Nie

[32]

Program czasowy Cyrkulacji 
Nastawa

• Dzień tygodnia

• Data

• Blokada

• Wolny

• --:-- (nowy)

• Punkt przełączenia kasowanie

[34]
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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

[36]

 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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12.3 Solar

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

• Temperatura zewnętrzna kolektora TAM

0C Wartość mierzona [22]
[19]

• 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 [21]

•  (uzysk całkowity kasowanie)

 Nastawy

Strategia ładowania • Wpierw Zbiornik 1

• Wpierw Zbiornik 2

• Max. Zbiornik 1

• Max. Zbiornik 1

Wpierw 
Zbiornik 1

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

Nastawio-
na

Zmieniona Str.

Pompa solar • 0-100 % Wskazanie

Wybór gdy tryb pracy regulacji jest 
ustawiony na „Ręczny” lub „Test”.Zawór strefowy • ON

• OFF

Zawór przełączający • ON

• OFF

12.4 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 [20]

 Kontrola (pojawia się tylko na głównym panelu obsługi)

Pompa zbiornika Aqua 
EXPRESSO II

• 0-100 % Wskazanie
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12.5 System

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

Nastawio-
na

Zmieniona Str.

 Nastawy

Działanie blokady • Tak

• Nie

Wpierw Zbiornik 1 [38]

Godzina • gg:mm [37]

Data • dd.mm.rrrr

Wskazanie standardowe • Obieg grzewczy

• Solar

Obieg 
grzewczy

[37]

Tło wskazanie standardowe • Białe tło

• Czarne tło

[38]

Stand-by • Przyciemnione

• OFF

[38]

Ton przycisków • ON

• OFF

[38]

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



THPL-2611 01/16  V 1.1 53

Struktura menu i wartości standardowe

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 [22]

Wersja Wskazywane są następujące wartości:

• Software

• Hardware

• Basic-System

• Numer seryjny

Wskazanie [22]

 Zakłócenia • Zakłócenie czujnik

• Zakłócenie Kocioł

• Zakłócenie Piec

• Zakłócenie Solar

• Zakłócenie ciepła woda

• Meldunek ciepła woda

Wskazanie [42]
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Struktura menu i wartości standardowe

12.6 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) [39]

 Menu główne

 Wartości mierzone
• Temperatura kotła TK 0C Wartość mierzona [20]

 Licznik • Godziny pracy kotła

• Liczba startów palnika

•  (licznik kasowanie)

 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

13 Dane techniczne

Jednostka Wartość

Dopuszczalna temperatura otoczenia OC 0...50 

Zdolność przełączeniowa wyjść V
A

230
1

maksymalna całkowita długość linii BUS m 30

minimalny przekrój przewodu linii BUS mm2 2 x 0,75

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

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

Napięcie zasilania V/Hz 230/50

Pobór mocy W 12

Rodzaj zabezpieczenia IP42 wg. EN 60529-1 

Klasa zabezpieczenia II wg. EN 60730-1 

Zabezpieczenie / bezpiecznik AT 3,15 AT/250V

Podtrzymanie godziny Lat 10

Poświadczenie Wszystkie komponenty są zgodne 
z CE
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