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RT-14
REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO

Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE

24

RT14/2014/v.2.1

Regulator steruje obiegiem grzewczym, z kotłem na paliwo stałe, w którym przez sterowanie
wydajnością dmuchawy kontroluje się proces spalania. Odbiornikami ciepła są: Zasobnik Ciepłej
Wody Użytkowej (CWU) i instalacja centralnego ogrzewania (CO). Regulator współpracuje z
zaworem mieszającym trójdrogowym w układzie grzejnikowym, podłogowym lub ochrony
temperatury powrotu kotła.

1.Podstawowe parametry regulatora

Zasilanie 230V/50Hz
Pobór mocy bez obciążenia 4W
Maksymalna moc przyłączeniowa 750W
Warunki pracy 0-50  C, wilgotność 10-90% bez

kondensacji
Stopień ochrony IP41
Bezpiecznik 6,3A/250V
Obciążalność wyjścia dmuchawy 1,5A/230V/50Hz
Ilość wyjść sterujących pompami 3  * 200W/230V/50Hz
Ilość wyjść sterujących napędem zaworu 2  * 200W/230V/50Hz
Ilość czujników temperatury wody 3 * KTY81 (0...+100  C )
Czujnik temperatury spalin PT1000  (-30...+450  C )
Dokładność pomiaru temperatury +/- 1  C
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1  C
Temp. zadziałania termostatu awaryjnego STB 94  C
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!

2 Zasada sterowania kotłem

!

!

2.1 Rozpalanie/wygaszanie pod kontrolą czujnika spalin

!

2.2 Ograniczenie temp. spalin

!
3 Konfiguracje hydrauliczne regulatora.

3.1 Konfiguracja bez zaworu mieszającego
!

Napis <xx> oznacza parametr o numerze „xx”, którego dokładniejszy opis znajduje się w
Rozdziale9.

Regulator steruje instalacją CO z kotłem miałowym, w którym przez sterowanie wydajnością
dmuchawy zmienia się temperatura kotła.
Miałowy kocioł CO pracuje w cyklu: rozpalanie  praca  wygaszanie:

Regulator załącza dmuchawę. Powoduje to rozpalenie miału i stopniowy
wzrost temp. na kotle. Osiągnięcie <22>=35 C („TempSTOP_KOCIOŁ”) kończy fazę rozpalania.
Czas trwania fazy rozpalania ograniczony jest do 2 godz. Jeśli temperatura nie wzrośnie regulator
przejdzie do fazy wygaszania.
Regulator pomija fazę rozpalania i samoczynnie załącza pracę kotła, jeśli po włączeniu zasilania
temperatura wody jest wyższa niż <22>.

regulator utrzymuje temp. kotła na zadanym poziomie. Gdy temp. na kotle
jest niższa od zadanej załącza się dmuchawa (obroty dmuchawy dobierane są automatycznie).
Wzrost temp. powyżej wartości zadanej powoduje wyłączenie dmuchawy. W tym stanie będą
realizowane przedmuchy kotła (wg ustawionych wartości) w celu usunięcia gazów spalania.
Spadek temp. poniżej <22>=35 C („TempSTOP_KOCIOŁ”) rozpoczyna fazę III/wygaszanie
kotła. Jeśli przez <23>=45min („CzasSTOP_KOCIOŁ”)  temp. nie wzrośnie to dmuchawa
wyłączy się i cykl pracy kotła zostanie zakończony.
Podane temperatury dotyczą sytuacji gdy nieaktywne są funkcje czujnika spalin. Po podłączeniu

czujnika spalin , przejście między kolejnymi fazami pracy regulatora zależy od temperatury
spalin.
Podłączenie czujnika temp. spalin powoduje realizację dodatkowych funkcji regulatora:

Szybkie wykrywanie stanu rozpalenia i wygaszenia
Podniesienie sprawności spalania poprzez ograniczenie temp. spalin

Parametry <24>, <24d> i <25>  określają warunki rozpalenia-wygaszenia.
Regulator wykrywa stan rozpalenia jeśli temp. spalin jest wyższa niż <24>+ <24d>
(50  C+30  C=80  C)
Regulator wykrywa stan wygaszenia jeśli temp. spalin jest niższa niż <24>=50  C i taki stan
utrzymuje się przez czas <25>=10min

Ustawienie <24>=500  C  wyłącza tę funkcję przechodzenie miedzy fazami kontrolowane jest
temp. wody (<22> , <23>).

Parametry <36> , <36d> i <37> określają warunki ograniczania temp. spalin.
Jeśli temp spalin przekroczy <36>=250  C to wydajność dmuchawy jest redukowana do
poziomu <37>=40% (jeśli jest wyższa)
Spadek temp poniżej <36>-<36d> (250  C 20  C=230  C) powoduje powrót do normalnej
pracy

Ustawienie <36>=500  C wyłącza tą funkcję nie będzie redukcji wydajności dmuchawy

Przedstawione poniżej uproszczone schematy hydrauliczne pokazują możliwe układy pracy
regulatora.

Dla tej konfiguracji należy ustawić <60>(„Tryb MIESZACZA”)=WYŁĄCZONY

Faza I/rozpalanie -

W fazie II/praca  -
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Data przyjęcia      Data wykonania           Podpis                     UWAGI
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TB- czujnik bezpieczeństwa kotła
T1- czujnik temp. kotła
T2- czujnik temp zasobnika CWU
T4/TP- termostat pokojowy
T6- czujnik temp. spalin

DM- dmuchawa
P1- pompa obiegowa CO
P2- pompa ładująca zasobnik CWU
M- napęd mieszacza

Rys.2A Praca regulatora bez zaworu mieszającego

3.2 Konfiguracja z mieszaczem w układzie ochrony temp. powrotu kotła
! Dla tej konfiguracji należy ustawić <60>(„Tryb MIESZACZA”)=POWRÓT

Rys.2B Regulator z zaworem mieszającym 3-drogowym w układzie ochrony temperatury
powrotu kotła.

TB- czujnik bezpieczeństwa kotła
T1- czujnik temp. kotła
T2- czujnik temp zasobnika CWU
T3- czujnik temp.powrotu
T4/TP- termostat pokojowy
T6- czujnik temp. spalin

DM- dmuchawa
P1- pompa obiegowa CO
P2- pompa ładująca zasobnik CWU
P3- pompa mieszacza
M- napęd mieszacza

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
Nr ref. 58.RT.01.2007/1/B

ZAKŁAD ELEKTRONICZNY TATAREK Jerzy Tatarek
ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:
wyrób: Regulator Obiegu Grzewczego z Kolektorem Słonecznym

model: RT-08, RT-08K, RT-08P, RT-08G, RT-14

( )

( )

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

PN-EN 60730-2-1: 2002 - Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego-
Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów
elektrycznych do elektrycznych urządzeń domowych.

PN-EN 60730-1: 2012 - Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego-
Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 55022: 2011 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)- Urządzenia informatyczne
Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych  Poziomy
dopuszczalne i metody pomiaru.

Zakład Elektroniczny TATAREK
ma wdrożony system zarządzania i spełnia wymagania normy:

ISO9001: 2000 CERTYFIKAT nr 133/2004 z 01.2004
Polska Izba Handlu Zagranicznego

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE:12

Miejscowość wystawienia:                                                                 Przedstawiciel producenta:

Wrocław                                                                                             Mirosław Zasępa

Data wystawienia:                                                                                        Stanowisko:

17.09.2012                                                                                                 Konstruktor

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy EMC 2004/108/WE z 15 grudnia
2004 Dz. U. Nr 82 poz 556 o kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywy LVD 2006/95/WE z
dnia 12 grudnia 2006r Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego Dz. U. Nr 155 poz. 1089
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3.3 Konfiguracja z mieszaczem nadzorującym instalację podłogową
! Dla tej konfiguracji należy ustawić <60>(„Tryb MIESZACZA”)=PODŁOGA

Rys.2C Regulator z zaworem mieszającym 3-drogowym nadzorującym instalację podłogową

TB- czujnik bezpieczeństwa kotła
T1- czujnik temp. kotła
T2- czujnik temp zasobnika CWU
T3- czujnik temp.obwodu mieszacza
(podłogowy)
T4/TP- termostat pokojowy

T6- czujnik temp. spalin
DM- dmuchawa
P1- pompa obiegowa CO
P2- pompa ładująca zasobnik CWU
P3- pompa mieszacza
M- napęd mieszacza

4 Dmuchawa

5 Pompa CO

Regulator automatycznie steruje wydajnością dmuchawy. Zastosowany algorytm PID umożliwia
pracę z modulacją mocy kotła wytwarzana jest taka ilość ciepła, na jaką jest zapotrzebowanie, dzięki
czemu proces spalania jest równomierny (nie ma gwałtownych zmian temperatury w komorze
spalania i kominie), bardziej efektywny i gwarantujący dłuższa żywotność instalacji grzewczej.
Analizując tendencje zmian temperatury regulator modyfikuje swoje nastawy stopniowo dochodząc
do punku równowagi.
W przypadku, gdy temp. na kotle jest wyższa niż wartość zadana, regulator wyłącza dmuchawę i
realizuje przedmuchy. Parametry przedmuchu określa <34>=”CzasPRZEDMUCH” i
<33>=”przerwaPRZEDMUCH” oraz <35>= „WydajnośćPRZEDMUCH”

Jeśli temperatura kotła przekroczy wartość <41>=42 C („T.załPompyCO”), załączy się pompa CO.
Wyłączenie pompy poniżej tej wartości powoduje szybsze nagrzewanie płaszcza wodnego powyżej
punktu rosy i w efekcie zwiększenie trwałości kotła.
W czasie ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej w trybie priorytetowym, lub, gdy działa
termostat pokojowy, pompa CO pracuje cyklicznie (ograniczając ilość ciepła przekazywaną do
instalacji CO). Praca cykliczna polega na załączeniu pompy na okres 45sek a następnie zatrzymaniu
na czas <44>= 4min („CzasStopPompyCO”).

Regulator zabezpiecza instalację przed zamarzaniem, automatycznie załączając pompę obiegową,
gdy mierzona temp. jest niższa niż 4 C.

Regulator realizuje posezonowy wybieg pompy pompa załączy się na minutę, jeśli nie pracuje
przez tydzień.

o

o

!

!

Przewód połączeniowy tego regulatora może być
wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego

autoryzowany zakład serwisowy

NR REJ. GIOŚ: E 0002240WZ

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy przekazać do wyspecjalizowanego

punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęty
bezpłatnie.

ARGO-FILM
Zakład Gospodarki Odpadami Nr 6
ul. Krakowska 180, 52-015 Wrocław
tel.: 071 794 43 01,

0 515 122 142

Producent udziela gwarancji na okres  [24] miesięcy od daty zakupu regulatora.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika.
SAMOWOLNE DOKONYWANIE NAPRAW, PRZERÓBEK PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB
INNE OSOBY NIEUPRAWNIONE DO ŚWIADCZENIA NAPRAW GWARANCYJNYCH
POWODUJE UNIEWAŻNIENIE UPRAWNIEŃ DO GWARANCJI.
Karta gwarancyjna jest ważna jeśli posiada wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczątką i
podpisem sprzedawcy.
Napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dokonuje wyłącznie producent i na jego adres należy
dostarczyć niesprawne egzemplarze.
Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium UE
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (Dz. U. nr 141 poz 1176).

WARUNKI GWARANCJI

UWAGA!
WSZELKIE DOKONANE WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZERÓBKI
REGULATORA MOGĄ BYĆ PRZYCZYNĄ POGORSZENIA
WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA JEGO UŻYTKOWANIA I MOGĄ
NARAZIĆ UŻYTKOWNIKA NA PORAŻENIE PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM LUB USZKODZENIE ZASILANYCH URZĄDZEŃ

Data sprzedaży                                           Pieczątka i podpis sprzedawcy

Zakład elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek
50-559 Wrocław, ul. Świeradowska 75,

tel. (071) 367-21-67, 373-14-88, fax 373-14-58;  NIP 899-020-21-48;
Konto: BZ WBK S.A. O/WROCŁAW 6910901522-0000-0000-5201-9335

www.tatarek.com.pl.; E-mail: tatarek@tatarek.com.pl
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6 Pompa CWU

!

6.1 Priorytet CWU i tryb letni

7 Zawór mieszający (mieszacz)

!

Regulator steruje pompą ładującą zasobnik ciepłej wody użytkowej CWU. Cykl ładowania
rozpoczyna się, gdy czujnik temperatury CWU wskazuje temp. niższą niż <52>=50 C
(„TminCWU”) a zakończy, gdy wskaże wyższą niż <51>=60 C („TmaxCWU”). Po zakończeniu
ładowania CWU pompa pracuje jeszcze przez <46>=1min („CzasWybieguPompyCWU”) co
zapobiega wzrostowi temperatury w płaszczu kotła, zwłaszcza w porze letniej, gdy nie pracuje
pompa CO. Ładowanie ograniczone jest do 2 godzin, jeśli tylko została osiągnięta temp. minimalna
<52>.
Praca pompy CWU jest wstrzymywana, jeśli nie są spełnione warunki: temp. wody na kotle jest
niższa niż zadany próg <41> („T.załPompyCWU”) lub temp. wody na kotle nie jest wyższa niż w
zasobniku o <54>=5 C („DeltaCWU”).

Przy braku czujnika temperatury zasobnika (T2) realizowane jest ładowanie zasobnika w
„ciemno”. Pompa CWU załączy się, gdy temperatura wody w płaszczu kominka osiągnie wartość
zadaną lub będzie wyższa niż <52>=50 C („TminCWU” ).

W regulatorze można ustawić różne strategie ładowania zasobnika CWU :
pompa CWU wyłączona. Możliwa praca pompy CO

wyłączenie obiegu grzewczego w porze letniej. Kocioł pracuje tylko w funkcji
przygotowania CWU.

praca standardowa (równoległa praca pomp) bez wyróżniania obwodu CWU
szybsze osiągnięcie gotowości zasobnika CWU poprzez ograniczenie odbioru ciepła

przez obieg grzewczy. Pompa CO pracuje cyklicznie. Wyłączenie pompy CWU po naładowaniu
zbiornika powoduje powrót do zwykłego działania pompy CO.

pompy pracują jak PRIO. Dodatkowo w czasie ładowania zasobnika temperatura zadana
kotła podwyższana jest do <53>=65 C („TładCWU”).

Regulator steruje typowym zaworem mieszającym (napęd 230V/50Hz, wbudowane wyłączniki
krańcowe), utrzymując zadaną przez użytkownika temperaturę na wyjściu zaworu.
Mieszacz może pracować w jednym z trzech trybów: wyłączony, podłogowy lub ochrony
temperatury powrotu kotła (<60> ”TrybMIESZACZ”):

Tryb WYŁĄCZONY- mieszacz jest nieaktywny a jego pompa wyłączona.
Tryb PODŁOGA- mieszacz utrzymuje zadaną temperaturę w zakresie <62p>=20…40 C
(„TempPODŁOGA”) instalacji podłogowej, dodatkowo załączany jest alarm i wyłączana pompa
po przekroczeniu <61>=40 C („TempALARM-PODŁOGA”) w instalacji podłogowej.
Uszkodzenie czujnika temp. mieszacza powoduje pełne zamknięcie zaworu i wyłączenie pompy
mieszacza (P3). W trybie LATO mieszacz jest zamknięty a jego pompa wyłączona.
Tryb POWRÓT- mieszacz reguluje przepływ wody powrotnej do kotła, w celu utrzymania
minimalnej temperatury powrotnej, zadanej parametrem <62> „TempPOWRÓT”. Uszkodzenie
czujnika temp. mieszacza powoduje pełne otwarcie zaworu. Tryb LATO nie ma wpływu na pracę
mieszacza.

Niezależnie od trybu, dodatkowe parametry <68> i <69> pozwalają indywidualnie dopasować
zachowanie napędu mieszacza.

Regulator realizuje posezonowy wybieg pompy i napędu mieszacza jeśli nie pracują przez tydzień
to pompa załączy się na minutę, a po jej wyłączeniu na kolejną minutę załączy się napęd.

o

o

o

o

o

o

o

! Regulator realizuje posezonowy wybieg pompy pompa załączy się na minutę, jeśli nie pracuje
przez tydzień.
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?

?

?

?
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WYŁ-
LATO-

ZAŁ -
PRIO -

SPEC-

Załączony przekaźnik STEROWANIE

Wskazanie górnego czujnika CWU

Wskazanie dolnego czujnika CWU

Wskazanie czujnika kominka

CO   *

KOM ?CWU

80
o

73
o

68
o
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ZASILANIE 230V/50Hz:

WYJŚCIA 230V/50Hz:

WYJŚCIE NAPĘDU 230V/50Hz:

CZUJNIKI POMIAROWE:

Regulator należy podłaczyć do sieci zabezpieczonej bezpiecznikiem właściwym do użytych
pomp i dmuchawy (typowo 6,3A/230V):
L- 2 zaciski L połączone w regulatorze
N- 2 zaciski N połączone w regulatorze
PE- 2 zaciski ochronne PE połączone w regulatorze

L-DM- dmuchawa   (max 200W)
L-P1- pompa  CO (max 200W)
L-P2- pompa ładująca CWU (max 200W)
L-P3- pompa mieszacza (max 200W)

L-M+ napęd zaworu otwieranie - brązowy lub czarny w zależności od montażu zaworu (max
200W)

L-M- napęd zaworu zamykanie - czarny lub brązowy w zależności od montażu zaworu (max
200W)
napęd zaworu wyjście wspólne (niebieski) podłączyć do N
napęd zaworu przewód ochronny (żółto-zielony) podłączyć do PE

TB- czujnik bezpieczeństwa kotła STB - w przypadku nie montowania STB zastosować
zworę

T1- czujnik temp. kotła  (KTY81)
T2- czujnik temp. zasobnika CWU (KTY81) - w przypadku nie montowania  pozostawić

niepołączone
T3- czujnik temp. mieszacza (KTY81) - w przypadku nie montowania pozostawić

niepołączone
T4/TP- termostat pokojowy (styki zwierne przy temp. powyżej zadanej) - w przypadku nie

montowania termostatu pozostawić niepołączone
T5- rezerwa
T6- czujnik temp. spalin (PT1000)
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8 Współpraca z termostatem pokojowym

!

9 Obsługa regulatora

Regulator posiada wejście do przyłączenia termostatu pokojowego dowolnego typu,
wyposażonego w wyjście przekaźnikowe beznapięciowe. Do regulatora należy podłączyć zaciski
termostatu, które zwierają się, jeśli temperatura w pokoju jest wyższa niż zadana. Dopóki
temperatura w pokoju jest niższa niż ustawiona w termostacie (zaciski przekaźnika otwarte)
regulator pracuje normalnie. Gdy temp. w pokoju przekroczy temp. ustawioną w termostacie
(zaciski przekaźnika zwarte) co jest sygnalizowanie ikoną na ekranie pracy kotła, regulator
modyfikuje swoje działanie: temperatura zadana kotła obniża się do wartości <29>=45oC
(„TempTERMOSTAT”) a pompa CO pracuje cyklicznie.

Jeśli termostat nie jest instalowany to odpowiednie wejście regulatora należy pozostawić
niepodłączone.

Termostat należy umieścić w największym pomieszczeniu w budynku. W pomieszczeniu tym
nie mogą być zainstalowane termostatyczne zawory przygrzejnikowe. Należy umieścić go na
wysokości ok. 1,5m nad podłogą, z dala od okien i grzejników. W pozostałych pomieszczeniach
można założyć zawory przygrzejnikowe.

Na panelu sterowania (Rys.8) znajdują się elementy kontrolujące pracę regulatora. Stan urządzenia
prezentowany jest na wyświetlaczu graficznym (2). Wyświetlane ekrany informują o pracy
urządzeń, temperaturze czujników, umożliwiają zmianę parametrów itp. Zmianę ekranu dokonuje
się naciskając przycisk WYBIERZ (7). Jeśli jest to ekran umożliwiający zmianę parametru należy
przycisnąć USTAW (6). Zacznie mrugać pole parametru, którego wartość można zmienić
przyciskając „+” (4) lub „-” (5). Przyciskiem USTAW (6) zatwierdzamy zmiany - pole parametru
przestaje mrugać. Zmieniony parametr niepotwierdzony w przeciągu 10 sekund nie jest przyjęty
przez regulator pole przestaje mrugać i przywracana jest poprzednia jego wartość. Funkcje
przycisków F1 (3) i F2 (8) są zmienne zależą od ikonek wyświetlających się w ich pobliżu.

!

1.Lampka statusu:
AWARIA - mruga czerwona
kocioł w stanie spoczynku-  nie świeci
kocioł w stanie rozpalania/wygaszania-
mruga zielona
kocioł w stanie pracy- świeci zielona
czasowe wyłączenie dmuchawy-  szybko
mruga zielona

2. Wyświetlacz graficzny LCD
3. Przycisk F1 (działanie określone ikonką na

LCD)
4. Przycisk zwiększania wartości
5. Przycisk zmniejszania wartości
6. Przycisk zatwierdzania zmian
7. Przycisk wyboru (zmiana ekranu)
8. Przycisk F2 (działanie określone

ikonką na LCD)

?

?

?

?

?

!

!

!

!

!

Rys.8 Widok panelu sterowania
Rys.10 Schemat podłączenia regulatora
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9.1 Ekran alarmów
Ekran alarmów nie jest widoczny dopóki nie zaistnieje jedna z sytuacji alarmowych:

1. Uszkodzenie czujnika temp. kotła (T1).
2. Uszkodzenie czujnika temp. CWU (T2). Alarm nie występuje, jeśli czujnik nie jest

zainstalowany.
3. Uszkodzenie czujnika temp.mieszacza (T3) gdy regulator jest w trybie PODŁOGA
4. Zadziałanie termostatu awaryjnego STB
5. Przekroczenie dopuszczalnej temp. kotła ustawianej parametrem

<21>„TempALARM_KOCIOŁ”
6. Przekroczenie dopuszczalnej temp. ogrzewania podłogowego ustawianej parametrem

<61> „TempALARM-PODŁOGA” gdy regulator jest w trybie PODŁOGA

Sytuacja awaryjna jest zapamiętana w regulatorze (również po wyłączeniu zasilania), generowany
jest sygnał dźwiękowy i mruga czerwona lampka ALARM. Naciśnięcie przycisku „F2 wyłącza
sygnał dźwiękowy a „F1” kasuje alarm i jeśli ustała przyczyna awarii przywraca normalną pracę
(termostat awaryjny STB wyłączy się po schłodzeniu do ok. 70 C) . Dalsze mruganie lampki
ALARM oznacza, że nie ustała przyczyna alarmu. W czasie trwania ALARMU regulator obniża
temp. kotła poprzez wyłączenie dmuchawy i załączenie pompy CO.

o

Rys.81 Ekran alarmów

9.2 Ekran pracy kotła
Ekran pracy kotła przedstawia aktualną temperaturę na kotle i obroty dmuchawy.

Rys.82 Ekran pracy kotła
18

OSTRZEŻENIE!!!
INFORMUJEMY, IŻ OFEROWANY REGULATOR MOŻE BYĆ ZASTOSOWANY

WYŁĄCZNIE DO URZĄDZEŃ DO TEGO PRZYSTOSOWANYCH, JAK RÓWNIEŻ MUSZĄ
BYĆ ZACHOWANE WSZELKIE WYMOGI ZGODNE Z NORMAMI TECHNICZNYMI I

OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM BUDOWLANYM, DOTYCZĄCE POPRAWNOŚCI
WYKONANIA INSTALACJI ZDUŃSKICH I GRZEWCZYCH OBSŁUGUJĄCYCH WKŁADY

KOMINKOWE.

NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE REGULATORA MOŻE PROWADZIĆ DO USZKODZENIA
SAMEGO REGULATORA, JAK RÓWNIEŻ W SKRAJNYCH PRZYPADKACH WKŁADU

KOMINKOWEGO, ORAZ INSTALACJI GRZEWCZEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ KOMINEK,
WRAZ Z URZĄDZENIAMI Z NIĄ WSPÓŁPRACUJĄCYMI

PŁYTA TYLNA RT - 14

DMUCHAWA
1,5A/230VAC

WEJ: 230V~/50Hz/4,5A/1035VA

F6,3A

SIEĆMIESZACZ
1A/230VAC

POMPA
MIESZACZA
1A/230VAC

®
Pb

5 x 0,5mm
2

3 x 0,5mm
2
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Płytka podłączenia zaworu mieszającego i pompy mieszacza
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3
3

4

4

4

Miałowy kocioł CO pracuje w cyklu: rozpalanie - praca - wygaszanie:
inicjowana jest przez naciśnięcie klawisza „F2”. Przejście do następnych

faz następuje automatycznie. Regulator załącza dmuchawę. Powoduje to rozpalenie miału i
stopniowy wzrost temp. na kotle. Czas trwania fazy rozpalania ograniczony jest do 2 godz.
Jeśli temperatura nie wzrośnie regulator przejdzie do fazy wygaszania.
W fazie rozpalania można w dowolnym momencie wyłączyć kocioł długo naciskając (miń. 2
sekundy) klawisz „F2”.
Regulator pomija fazę rozpalania i samoczynnie załącza pracę kotła, jeśli po włączeniu
zasilania temp. wody jest wyższa niż <22>=35  C lub temp spalin jest wyzsza niż
<24>+<24d>=80  C.

regulator utrzymuje temp. kotła na zadanym poziomie. W czasie pracy kotła
można przycisnąć przycisk „F2” (wymagane jest dłuższe przyciśnięcie ok. 2 sek.). Spowoduje
to czasowe wyłączenie  dmuchawy np. w celu oczyszczenia paleniska. Stan ten sygnalizowany
jest szybkim mruganiem zielonej lampki PRACA. Po upływie 30 min. regulator samoczynnie
przechodzi do stanu normalnej pracy. Przerwę w pracy dmuchawy można skrócić ponownie
naciskając klawisz „F2”.

kotła można w dowolnym momencie wyłączyć kocioł, długo (miń. 2
sekundy) naciskając klawisz „F2”.

Na wyświetlaczu w polu „ikony informacji dodatkowych” (Rys.82) wyświetlana jest ikona
odpowiednia do stanu kotła:

Faza I/rozpalanie

W fazie II/praca

W fazie III/wygaszania

o

o

Przejście regulatora w stan czasowego wyłączenia dmuchawy.

Faza rozpalania/wygaszania

Faza pracy

Zadana temperatura pracy kotła (Rys.82) może być zmieniona na skutek zadziałania termostatu
pokojowego (-) lub w czasie ładowania CWU (+) informuje o tym odpowiednia ikona i znak +/-
wyświetlający się zamiast „ C” :o

Termostat pokojowy informuje o osiągnięciu temp. komfortowej.
Sygnał do obniżenia temp.zadanej.

Konieczność podwyższenia temp. zadanej w czasie ładowania CWU (tryb SPEC)

! Jeśli temp. zadana nie jest modyfikowana przez jedną z powyższych sytuacji to można ją łatwo
zmienić naciskając przycisk USTAW (6). Zacznie mrugać temp. zadana, wartość można zmienić
przyciskami „+”(4) lub „-”(5). Ponowne przyciśnięcie USTAW zatwierdza zmiany.

Przyciśnięcie „F1” umożliwia zmianę podstawowych parametrów pracy kotła:
<20> „TempKOTŁA” temperaturę zadaną kotła
<29> „ TempTERMOSTAT”- temp. zadaną kotła w przypadku działania termostatu pokojowego

17

!

!

HASŁO „9999” MA ZNACZENIE SPECJALNE POWODUJE PONOWNE AKTYWOWANIE
POPRZEDNIEGO HASŁA(JEŚLI BYŁO USTAWIONE) BEZ JEGO UJAWNIANIA

HASŁO SERWISU PRODUCENTA JEST STAŁE, NIEZALEŻNE OD HASŁA
UŻYTKOWNIKA - NIE POWINNO BYĆ UJAWNIANE UŻYTKOWNIKOWI. ZAMIAST
TEGO SERWIS MOŻE USTAWIĆ UŻYTKOWNIKOWI JEGO WŁASNE HASŁO.
Przykłady haseł:

1. Regulator został zainstalowany z wyłączonym hasłem. Użytkownik może wprowadzić własne hasło
np. „1234”. Od tego momentu ważnych parametrów nie da się zmienić bez odblokowania hasła (tzn.
ponownego ustawienia hasła „1234”) Po dokonaniu zmian istotnych parametrów
użytkownik może pozostawić regulator „odblokowany”, ustawić dowolne nowe hasło lub
wprowadzić „9999” co spowoduje ponowne aktywowanie hasła „1234”

2. Producent przekazał regulator z ustawionym hasłem. Użytkownik nie ma możliwości ingerowania w
istotne parametry. Serwis ma możliwość zmiany nastaw za pomocą własnego „tajnego” hasła.
Serwisant na koniec wprowadza swoje „tajne” hasło lub „9999”, użytkownik nadal nie ma dostępu do
istotnych parametrów

3. Producent przekazał regulator z ustawionym hasłem. Użytkownik nie ma możliwości ingerowania w
istotne parametry. Serwisant ma możliwość zmiany nastaw za pomocą własnego „tajnego” hasła.
Serwisant na koniec pozostawia regulator „odblokowany”. Użytkownik ma dostęp do istotnych
parametrów, może wprowadzić własne hasło jak w przykładzie nr 1.

4. Producent przekazał regulator z ustawionym hasłem. Użytkownik nie ma możliwości ingerowania w
istotne parametry. Serwisant ma możliwość zmiany nastaw za pomocą własnego „tajnego” hasła.
Serwisant na koniec ustawia hasło np. „1234” i ujawnia je użytkownikowi. Użytkownik ma dostęp do
istotnych parametrów, ale bez znajomości hasła inne osoby nie mogą dokonywać zmian.

5. Użytkownik ma odblokowany regulator lub własne hasło. Serwisant decyduje, że użytkownik jednak
nie powinien mieć dostępu do istotnych parametrów. Serwisant blokuje regulator swoim „tajnym”
hasłem powoduje to skasowanie hasła użytkownika i zablokowanie regulatora

6. Serwisant nie musi znać hasła użytkownika. Zawsze może posłużyć się swoim „tajnym” hasłem a na
koniec zablokować „9999” co spowoduje ponowne aktywowanie hasła użytkownika

11 Instalowanie regulatora
!REGULATOR ZASILANY JEST Z SIECI 230V/50Hz. WSZELKIE MANIPULACJE
ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZY
ODŁĄCZONYM ZASILANIU
REGULATOR NALEŻY PODŁACZYĆ DO SIECI ZABEZPIECZONEJ
BEZPIECZNIKIEM WŁAŚCIWYM DO UŻYTYCH POMP I DMUCHAWY (TYPOWO
6,3A/230V)
REGULATOR NALEŻY PODŁACZYĆ DO SIECI Z PRZEWODEM ZERUJĄCYM Z
UŻYCIEM URZĄDZENIA RÓŻNICOWEGO ODCINANIA ZASILANIA ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA SZKODY WYNIKŁE Z NIEPRAWIDŁOWEGO
UŻYTKOWANIA REGULATORA

!

!

!
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9.3 Ekran pracy CWU

Rys.83 Ekran pracy pomp

Przyciśnięcie „F1” umożliwia zmianę podstawowych parametrów zasobnika CWU:
<51> „TmaxCWU” temp. zasbnika CWU kończącą cykl ładowania
<52> „TminCWU” temp. zasobnika CWU rozpoczynającą nowy cykl ładowania
<53> „TładCWU” temp. kotła w przypadku ładowania w trybie SPEC

?

?

?

Poprzez przyciśnięcie „F2” można szybko zmienić nastawę <50> „TrybCWU” decydującą o
strategii ładowania  zasobnika CWU. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona

WYŁ-

LATO-

ZAŁ -

PRIO -

SPEC-

pompa CWU wyłączona. Możliwa praca pompy CO

wyłączenie obiegu grzewczego w porze letniej (pompa CO nie pracuje).
Kocioł pracuje tylko w funkcji przygotowania CWU.

praca standardowa (równoległa praca pomp) bez wyróżniania obwodu CWU

szybsze osiągnięcie gotowości zasobnika CWU poprzez ograniczenie odbioru
ciepła przez obieg grzewczy.  Pompa CO pracuje cyklicznie. Wyłączenie pompy CWU
po naładowaniu zbiornika powoduje powrót do zwykłego działania pompy CO.

pompy pracują jak PRIO. Dodatkowo w czasie ładowania zasobnika
temperatura zadana kotła podwyższana jest do <53>=65 C („TładCWU”).o

16

PARAMETRY POZIOMU 3
PARAMETRY MOŻNA ZMIENIAĆ PRZY ODBLOKOWANYM HAŚLE

NR NAZWA ZAKRES WARTOŚĆ
FABRYCZNA

FUNKCJA

90 NRprod 1…4 1 Numer zestawu parametrów – zależy od producenta kotła.

91 Reset WYŁ/
ZAŁ

WYŁ Ustawienie wartości ZAŁ powoduje powrót wszystkich
parametrów do nastaw fabrycznych i restart regulatora

92 HASŁO 0…9999 0000 „0000” WYŁĄCZONE HASŁO
„----” ZAŁĄCZONE HASŁO

99 Ekran
Serwis

WYŁ/
ZAŁ

WYŁ Wartość ZAŁ powoduje dodanie ekranu diagnostycznego
przydatnego dla serwisu

Hasło.

Zmiany istotnych parametrów są możliwe przy odblokowanym haśle.Aby odblokować hasło
należy wprowadzić właściwą wartość kolejnych cyfr przyciskami „+/-„ przyciskiem
„WYBIERZ” zmienić pozycje cyfr a „USTAW” zakończyć procedurę wprowadzania.
Odblokowane hasło ustawione jest na wartość „0000”. Ponowne wejście w procedurę
zmiany hasła spowoduje ustawienie nowego hasła.

PARAMETRY POZIOMU 2
PARAMETRY MOŻNA ZMIENIAĆ PRZY ODBLOKOWANYM HAŚLE

NR NAZWA ZAKRES WARTOŚĆ
FABRYCZNA

NASTAWA FUNKCJA

4X pompy

41 T zał
PompyCO

30...80 oC 42 oC Minimalna temp. kotła, przy której może załączyć się
pompa P1(CO)

42 T zał
PompyCWU

30...80 oC 42 oC Minimalna temp. kotła, przy której może załączyć się
pompa P2(CWU)

44 CzasStop
PompyCO

1...30min 4min Czas przerwy pompy CO w trybie pracy cyklicznej.
Po upływie tego czasu pompa załącza się na 45 sek

45 Histereza
POMP

1...10 oC 1 oC Histereza temperatury załączania/wyłączania pomp.
Różnica temperatury między załączeniem a
wyłączeniem pomp. Zapobiega częstym
przełączeniom, zwłaszcza gdy w układzie grzewczym
jest drugie źródło ciepła.

46 Czas-
Wybiegu-
Pompy-
CWU

0...300s 30s Czas wybiegu pompy CWU. Przedłużenie czasu pracy
pompy po zakończeniu ładowania CWU. Zapobiega
gwałtownemu wzrostowi temperatury w płaszczu
kotła po zakończeniu ładowania, zwłaszcza w porze
letniej, gdy nie pracuje pompa CO

5X CWU
54 DeltaCWU 1...10 oC 5 oC Minimalna różnica temperatur kotła i zasobnika

CWU konieczna do pracy pompy P2(CWU)
6X mieszacz
60 Tryb-

MIESZACZA
WYŁĄCZOY
PODŁOGA

POWRÓT

WYŁĄCZONY Wybór układu, w którym pracuje zawór mieszający
WYŁĄCZONY-mieszacz nieaktywny
PODŁOGA-kontroluje instalację podłogową
POWRÓT-kontroluje temp.powrotu kotła

61p Temp-
ALARM

PODŁOGA

30…50 oC 40 oC Załączenie alarmu po przekroczeniu temp. instalacji
podłogowej. Przekroczenie zamyka mieszacz i
wyłącza pompę

68 MIESZACZ-
czas

1..240 120s Fabryczny czas pełnego otwarcia siłownika

69 MIESZACZ-
dynamika

1..10 5 1 – wolna reakcja
10 – szybka reakcja
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9.4 Ekran pracy w układzie ochrony temp. powrotu kotła
! Ekran ten pojawi się przy  ustawieniu <60>(„Tryb MIESZACZA”)=POWRÓT

Rys.84 Ekran pracy mieszacza (ochrona temp. powrotu)
Kierunek ruchu zaworu” oznacza otwieranie zaworu dla wody powrotnej z instalacji CO

(odpowiednio - zamykanie wody powrotnej CO i mieszanie jej z wodą z kotła w celu
podniesienia temp. powrotu). W czasie działania napędu zaworu strzałka mruga. Brak strzałki
oznacza, że w najbliższym cyklu zawór pozostanie nieruchomy.
Przyciśnięcie „F1” umożliwia zmianę podstawowych parametrów mieszacza:

<62> „TempPOWRÓT” zadana minimalna temp. powrotu kotła
Poprzez przyciśnięcie „F2” można przejść do pracy ręcznej w celu przetestowaniu poprawności
zainstalowania i działania napędu zaworu.

! ↑

↓

?

Rys.84A Ekran pracy mieszacza (ochrona temp. powrotu)  tryb pracy ręcznej
Praca ręczna jest ograniczona w czasie. Zakończy się automatycznie po 2 min. Od ostatniego

przyciśnięcia klawisza „F1”
!

15

PARAMETRY POZIOMU 2
PARAMETRY MOŻNA ZMIENIAĆ PRZY ODBLOKOWANYM HAŚLE

NR NAZWA ZAKRES WARTOŚĆ
FABRYCZNA

NASTAWA FUNKCJA

2X kocioł
21 Temp-

ALARM-
KOCIOŁ

75...95 oC 90 oC Temp. kotła po przekroczeniu której nastąpi
sygnalizacja alarmu

22 Temp
STOP

KOCIOŁ
(woda)

20...45 oC 35oC Temp. kotła poniżej której następuje wyłączenie pracy
automatycznej (czyli przejście do stanu zatrzymania).
Wyłączenie nastąpi, jeśli przez 45min (parametr
<23>) będzie się utrzymywał ten stan. Funkcja
nieaktywna w przypadku czujnika temp.spalin

23 Czas
STOP

KOCIOŁ
(woda)

5..60min 45min Czas utrzymywania się niskiej temp.kotła po którym
nastąpi przejście do stanu zatrzymania.

24 Temp
STOP

KOCIOŁ
(spaliny)

30..500 oC 50oC Temp. spalin progu wygaszenia. Regulator wykrywa
stan wygaszenia jeśli temp. spalin jest niższa niż <24>
i taki stan utrzymuje się przez czas <25>
Ustawienie <24>=500 oC wyłącza tą funkcję –
przechodzenie miedzy fazami kontrolowane jest temp.
wody

24d Histereza
temp. 24)

10..90 oC 30oC Regulator wykrywa stan rozpalenia jeśli temp. spalin
jest wyższa niż <24>+<24d>

25 Czas
STOP

KOCIOŁ
(spaliny)

1..90 min 10 min Regulator wykrywa stan wygaszenia jeśli temp. spalin
jest niższa niż <24> i taki stan utrzymuje się przez
czas <25>

3X dmuchawa

30 Ster-
DMUCHA-

WY

ZAŁ/WYŁ
REGULO-

WANE
REG1
REG2

REGULO-
WANE

Dopasowuje sposób sterowania dmuchawy do typu silnika :
ZAŁ/WYŁ-praca bez regulowanych obrotów
REGULOWANE- silniki typowe
REG1- silniki klasy RV-14
REG2 – silniki klasy WPA-07

31 Max-
OBROTY
SILNIKA

10..100% 100% Obroty silnika określające maksymalną dopuszczalną
wydajność dmuchawy. Wszelkie inne nastawy
dotyczące dmuchawy są względem tej wartości (np.
jeśli <31>=85% a na wyświetlaczu sygnalizowana jest
wydajność dmuchawy 100% oznacza to, że silnik
osiągnął poziom <31>=85% swoich możliwości)

32 Histereza-
DMUCHA-

WY

1…10 oC 2 oC Histereza załączania dmuchawy pracującej bez
obrotów regulowanych (tzn.dla <30>=ZAŁ/WYŁ)

36 MAX temp.
spalin

100?500
oC

250 oC Jeśli temp spalin przekroczy <36> to wydajność
dmuchawy jest redukowana do poziomu <37>
Ustawienie <36>=500 oC wyłącza tę funkcję – nie
będzie redukcji wydajności dmuchawy

36d Histereza
temp. 36)

10?90 oC 20 oC Spadek temp. spalin poniżej <36> – <36d> powoduje
powrót do normalnej pracy

37 REUKCJA
OBROTÓW

DMU-
CHAWY

10?90% 40% Jeśli temp spalin przekroczy <36> to wydajność
dmuchawy jest redukowana do poziomu <37> (jeśli
jest wyższa)

38 Strefa-
Regulacji

2..10 oC 5 oC Zakres zmian temp. kotła, którym odpowiadają
regulowane obroty

39 Zakres PID 0…100% 100% Wpływ algorytmu PID na sterowanie dmuchawą.
0% oznacza wyłączenie algorytmu PID
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9.5 Ekran pracy obwodu mieszacza w układzie podłogowym
! Ekran ten pojawi się przy  ustawieniu <60>(„Tryb MIESZACZA”)=PODŁOGA

Rys.84 Ekran pracy mieszacza (grzejnikowy, podłogowy)
”Kierunek ruchu zaworu” oznacza otwieranie zaworu w kierunku zwiększenia temp. na

wyjściu (odpowiednio - zmniejszanie). W czasie działania napędu zaworu strzałka mruga. Brak
strzałki oznacza, że w najbliższym cyklu zawór pozostanie nieruchomy.

W trybie LATO (mieszacz wyłączony) nie wyświetla się temp. zadana.

Przyciśnięcie „F1” umożliwia zmianę podstawowych parametrów mieszacza:
<62p> ”TempPODŁOGA” zadana temp. pracy mieszacza

Poprzez przyciśnięcie „F2” można przejść do pracy ręcznej w celu przetestowaniu poprawności
zainstalowania i działania napędu zaworu.

! ↑

↓

!

?

14

PARAMETRY POZIOMU 1

NR NAZWA ZAKRES WARTOŚĆ
FABRYCZNA

NASTAWA FUNKCJA

10 Sygnał WYŁ/
ZAŁ/
ZAŁ+

ALARM

ZAŁ+
ALARM

WYŁączenie dźwiękowej sygnalizacji
ZAŁączenie dźwięków
ZAŁ+ALARM załączenie dźwięków i alarmów

11 Język polski/
angielski/
niemiecki

polski Wybór języka komunikatów

13 Podświetla-
nie LCD

WYŁ/
ZAŁ

WYŁ WYŁ- podświetlanie ekranu działa przez 2min od
ostatniego naciśnięcia klawisza
ZAŁ- podświetlanie ekranu działa ciągle, gdy
regulator jest załączony.
Wyłączenie podświetlania oznacza, że przyjmuje
wartość określoną następnym parametrem <15>

15 Podświetla-
nie

LCDmiń

0…25% 10% Minimalny poziom podświetlania ekranu LCD (ma
znaczenie przy LCD negatywowym). Wartość „0%”
oznacza pełne wyłączenie.

2X kocioł
20 Temp-

KOTŁA
40...90 oC 55 oC Temperatura zadana kotła utrzymywana przez

regulator.
29 Temp-

TERMOST
AT

40...85 oC 45oC Temp. zadana kotła przy współpracy z termostatem
pokojowym. Czyli temp. na jaką regulator przestawi
kocioł w przypadku, gdy termostat pokojowy
decyduje o wyłączeniu ogrzewania. UWAGA:
parametr ten powinien być większy niż temp.
wyłączenia kotła

3X dmuchawa
33 Przerwa-

PRZEDMU
CH

2…10min 3min Przerwa przedmuchu

34 Czas-
PRZEDMU

CH

5…60s 10s Czas przedmuchu

35 Wydajność-
PRZEDMU

CH

50..100% 100% Max wydajność dmuchawy osiągana w przedmuchu

4X pompy
5X CWU
50 TrybCWU WYŁ/

LATO/
ZAŁ/
PRIO/
SPEC

ZAŁ WYŁ-ładowanie CWU wyłączone
LATO-tylko ładowanie CWU, pompaCO wyłączona
ZAŁ-praca standardowa pompyCWU i CO
PRIO-priorytet CWU (w czasie ładowania pompa CO
pracuje cyklicznie)
SPEC-jak PRIO dodatkowo w czasie ładowania
zwiększanie temp kotła (jeśli jest niższa) do wartości
parametru <53>

51 Tmax CWU 30...90 oC 60 oC Maksymalna temp. zasobnika CWU. Przekroczenie
wyłącza pompę ładującą

52 Tmin CWU 30...90 oC 50 oC Minimalna temp. zasobnika CWU. Przekroczenie
załącza pompę ładującą

53 T ład CWU 40...90oC 65 oC Temperatura zadana kotła ustawiana automatycznie w
przypadku ładowania zasobnika CWU w trybie
priorytetowym SPEC

6X mieszacz
62 Temp-

POWRÓT
20…90 oC 40 oC Temp. zadana obwodu mieszacza pracującego w

trybie „POWRÓT”
62p Temp-

PODŁOGA
10…40 oC 25 oC Temp. zadana obwodu mieszacza pracującego w

trybie „PODŁOGA”

10 Parametry
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Rys.86 Ekran ustawiania parametrów

PARAMETRY DOSTOSOWUJĄ REGULATOR DO WŁAŚCIWOŚCI KOTŁAI INSTALACJI
CO. ICH ZMIANA POWINNA BYĆ UZGODNIONA Z PRODUCENTEM KOTŁA LUB
INSTALATOREM. NIEPRZEMYŚLANE ZMIANY MOGĄ SPOWODOWAĆ NIESTABILNĄ I
NIEEFEKTYWNĄ PRACĘ SYSTEMU.

Nr parametru pełni rolę pomocniczą służy do jednoznacznej identyfikacji nazwy np. dla różnych
wersji językowych
Przykładowa zmiana parametru „<51> TmaxCWU ” określającego max temperaturę zasobnika
CWU (parametr poziomu 1). Przycisnąć:

Wielokrotnie „WYBIERZ” aż pojawi się ekran ustawiania parametrów „Poziom
Parametrów 0”
„USTAW” > zacznie mrugać „0”
”+” -> mruga „1”
„USTAW” ->przestaje mrugać „1” (wybrano parametry poziomu 1)
Wielokrotnie „WYBIERZ” aż wyświetli się parametr „<51>TmaxCWU ”
„USTAW” -> zacznie mrugać aktualna wartość, którą chcemy zmienić
„+/-”-„ -> ustawiamy nową wartość
„USTAW” -> zatwierdzenie nowej wartości
Wielokrotnie „WYBIERZ” aż pojawi się ekran końca ustawiania parametrów „***”
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9.6 Ekran ustawiania parametrów
Na pierwszym ekranie parametrów znajduje się nazwa „Poziom Parametrów” z
przyporządkowaną wartością „0” co oznacza, ze parametry nie są dostępne. Po zmianie poziomu
na „1” „2” lub „3” kolejne ekrany pokazują wartości parametrów. Ostatni ekran zawiera, „****”
po którym następuje zakończenie funkcji ustawiania parametrów i powrót do normalnej pracy.

Rys.84A Ekran pracy mieszacza (grzejnikowy, podłogowy)  tryb pracy ręcznej
Praca ręczna jest ograniczona w czasie. Zakończy się automatycznie po 2 min. od ostatniego

przyciśnięcia klawisza „F1”
!


