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ZAK£AD ELEKTRONICZNY

Mikroprocesorowy regulator pracy kot³a MENUET
Prezentowane urz¹dzenie jest najnowszym regulatorem w naszej rodzinie, przeznaczony jest do
regulacji procesu spalania w kot³ach podajnikowych. Regulator charakteryzuje siê prost¹ obs³ug¹,
posiada jednak szereg zaawansowanych funkcji, które w znacz¹cy sposób wp³ywaj¹ na komfort
u¿ytkowania i eksploatacji kot³a CO. U¿ytkownik ma do swojej dyspozycji prosty i funkcjonalny panel
sterowania z szeœcioma przyciskami funkcyjnymi - trzy klawisze sygnalizuj¹ce stan podœwietlenie,
5 lampek sygnalizuj¹cych stan urz¹dzeñ oraz czytelny wyœwietlacz ciek³okrystaliczny, pozwalaj¹cy
na komfortowe przegl¹danie parametrów, praktycznie w ka¿dych warunkach oœwietlenia (opcja
podœwietlania wyœwietlacza).
Oprócz standardowych ju¿ parametrów jak histereza, regulacja obrotów, przedmuchy, ograniczenie
górnego i dolnego zakresu nastaw temperatury, parametrów starowani a podajnikiem, oraz szeregu
innych, wystêpuj¹ równie¿ parametry sterowania przygotowaniem ciep³ej wody u¿ytkowej CWU,
z mo¿liwoœci¹ wyboru trybu pracy modu³u CWU wy³¹czony, tryb ZIMA gdzie przygotowanie wody w
zasobniku ma priorytet nad obiegiem ogrzewania, LATO - przygotowanie wody tylko w zasobniku
CWU. Panel Sterowania posiada równie¿ mo¿liwoœæ sterowania zaworem mieszaj¹cym w trybie
normalnym, lub pogodowym, a szereg parametrów umo¿liwia elastyczne dostosowanie ich do
potrzeb u¿ytkownika.
Regulator charakteryzuje siê solidnym i dok³adnym wykonaniem, posiada wrêcz intuicyjn¹ obs³ugê
i zadowoli nawet najbardziej wymagaj¹cego u¿ytkownika. Dodatkowym atutem przemawiaj¹cym na
korzyœæ naszego regulatora jest mo¿liwoœæ pod³¹czania wiêcej ni¿ jednego modu³u/panelu
steruj¹cego, który umo¿liwia kontrole i zmianê parametrów z dowolnego miejsca zakoñczonego
takim panelem, a zmiany wprowadzone w jednym module steruj¹cym przesy³ane s¹ natychmiastowo
do wszystkich pozosta³ych.
UWAGA
NIE WOLNO STOSOWAÆ DO KOT£ÓW PRACUJ¥CYCH W SYSTEMIE ZAMKNIÊTYM
UWAGA
Urz¹dzenie przeznaczone jest do sterowania kot³em c.o. posiadaj¹cym w³asne, niezale¿ne
zabezpieczenie przed nieprawid³ow¹ prac¹ (np. Przegrzaniem kot³a, nadmiernym
wzrostem ciœnienia w instalacji c.o.
UWAGA
Ze wzglêdu na zak³ócenia elektromagnetyczne sieci mog¹ce wp³ywaæ na pracê systemu
mikroprocesorowego, a tak¿e warunki bezpieczeñstwa przy obs³udze urz¹dzeñ
zasilanych napiêciem sieci 230V nale¿y bezwzglêdnie pod³¹czyæ regulator do instalacji
z przewodem ochronnym . Regulator nie powinien byæ nara¿ony na zalanie wod¹,
a tak¿e na warunki powoduj¹ce kondensacjê pary wodnej, oraz przedostawanie siê
zabrudzeñ w postaci py³ów przewodz¹cych do wewnêtrza obudowy.

INFORMACJE DLA KLIENTA
Zak³ad elektroniczny “FOSTER sp.j.” gwarantuje zgodnoœæ wykonania regulatora
z dokumentacj¹ konstrukcyjn¹ oraz jakoœæ i pewnoœæ dzia³ania. Warunkiem udzielenia gwarancji
jest bezpieczne u¿ytkowanie urz¹dzenia, stosowanie siê do instrukcji obs³ugi oraz ogólnych zasad
postêpowania z urz¹dzeniami elektronicznymi.

Przez bezpieczne u¿ytkowanie rozumie siê:
1. Dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi.
2. Od³¹czenie przewodu zasilaj¹cego przed przyst¹pieniem do czyszczenia regulatora (czyœciæ
nale¿y za pomoc¹ miêkkiej, lekko wilgotnej szmatki.
3. Nie nara¿anie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu oraz wilgoci, zalewanie woda, dzia³anie
substancji ¿r¹cych.
4. W czasie burzy regulator nie powinien byæ u¿ywany, a wtyczka przewodu zasilaj¹cego powinna
byæ wyci¹gniêta z gniazdka.
5. Pod³¹czenie urz¹dzeñ zewnêtrznych przewodami o odpowiednich przekrojach i odpowiedniej
izolacji.

Warunki gwarancji:
1. Gwarancji udziela siê na okres 1 roku od daty zakupu urz¹dzenia, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 lata od
daty produkcji .
2. W przypadku uszkodzenia, regulator nale¿y dostarczyæ do producenta bezpoœrednio lub za
poœrednictwem punktu sprzeda¿y. Do urz¹dzenia powinna byæ do³¹czona karta gwarancyjna
oraz opis uszkodzenia.
3. Koszty zwi¹zane z transportem, zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia
i innym ryzykiem ponosi klient.
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ usuniête w ustalonym przez strony terminie nie
przekraczaj¹cym 14 dni roboczych.

Gwarancj¹ nie s¹ objête:
1. Uszkodzenia mechaniczne i wywo³ane nimi wady.
2. Uszkodzenia spowodowane niedba³oœci¹ u¿ytkowania, niew³aœciwym u¿ytkowaniem, lub
u¿ytkowaniem nie zgodnym z instrukcj¹ albo przepisami bezpieczeñstwa.
3. Uszkodzenia spowodowane na skutek dzia³ania si³ wy¿szych (uderzenia pioruna, powódŸ itp.)
Oraz przepiêæ i odbiegaj¹cego od normy dzia³ania sieci energetycznej.
4. Uszkodzenia spowodowane przez urz¹dzenia wspó³pracuj¹ce nie bêd¹ce produktami firmy
“FOSTER sp.j. “.
5. Przepalenie bezpieczników spowodowane uszkodzeniem dmuchawy i/lub pompy lub ich
niew³aœciwym pod³¹czeniem.
6. Samowolne dokonywanie napraw lub przeróbki w szczególnoœci zwi¹zane ze zdejmowaniem
obudowy (ingerencja do wnêtrza regulatora).
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WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA.
1. Regulator u¿ytkowaæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.
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2. Nie wykonywaæ samodzielnie ¿adnych napraw. Naprawy powierzyæ uprawnionemu do
tego serwisowi technicznemu.
3. Przed otwarciem pokrywy lub wymian¹ bezpiecznika nale¿y koniecznie od³¹czyæ
zasilanie regulatora (kot³a).
4. Nale¿y utrzymywaæ czystoœæ w otoczeniu regulatora. Regulator mo¿e byæ u¿ytkowany
wy³¹cznie w pomieszczeniach wolnych od py³ów przewodz¹cych, w których
temperatura utrzymywana jest w zakresie +5°C do 40°C, a wilgoæ nie przekracza 75%.
Urz¹dzenie nie mo¿e byæ wystawione na dzia³anie wody.
5. Nale¿y ograniczyæ dostêp dzieci do regulatora.

6. Przed rozpoczêciem u¿ytkowania regulatora nale¿y bezwzglêdnie sprawdziæ
skutecznoœæ uziemienia jego obudowy.

Regulator temperatury MENUET przeznaczony jest do sterowania prac¹ kot³a z podajnikiem
œlimakowym. Ze wzglêdu na mo¿liwoœci nadzoru wielu urz¹dzeñ w regulatorze MENUET mo¿na
wyró¿niæ trzy bloki funkcjonalne:
- modu³ kontroli procesu spalania odpowiedzialny za pracê podajnika paliwa, dmuchawy i pompy
CO, którego zadaniem jest utrzymanie nastawionej temperatury wody w kotle i utrzymanie ognia w
palenisku.
- modu³ przygotowania cwu, którego zadaniem jest utrzymanie nastawionej temperatury wody w
zasobniku (przygotowanie cwu ma priorytet nad ogrzewaniem)
- modu³ obs³ugi zaworu, odpowiedzialny za sterowanie zaworem mieszaj¹cym
FUNKCJE PRZYCISKÓW
PRZYCISK PRACY RÊCZNEJ
Naciœniêcie przycisku (tylko w stanie STOP) umo¿liwia rêczne (za pomoc¹ przycisków)
sterowanie urz¹dzeniami pompa CO zostaje w³¹czona na sta³e.

7. Instalacje regulatora powierzyæ wykwalifikowanemu instalatorowi.

- Przycisk T/START w³¹cza/wy³¹cza podajnik (za³¹czenie na 60 s).
- Przycisk N/STOP w³¹cza/wy³¹cza dmuchawê (po osi¹gniêciu NAST. KOT£A.
Dmuchawa wy³¹cza siê ponowne za³¹czenie nast¹pi po spadku temperatury kot³a
poni¿ej NAST. KOT£A ). Zezwolenie na pracê dmuchawy sygnalizowane jest
œwieceniem lampki przy przycisku.

Utylizacja u¿ywanego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego!
Ten symbol na urz¹dzeniu lub jego opakowaniu oznacza, ¿e dany produkt
nie powinien byæ traktowany tak, jak inne odpady powstaj¹ce w
gospodarstwie domowy. Zamiast tego powinien zostaæ przekazany do
odpowiedniego punktu odbioru, zajmuj¹cego siê wtórnym przetwarzaniem
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawid³owej
utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym
skutkom, jakie dla œrodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego mog³yby
przynieœæ niew³aœciwe postêpowanie z tego typu odpadami. Wtórne
przetwarzanie materia³ów pomo¿e w zachowaniu naszych naturalnych
zasobów.
Bardziej szczegó³owe informacje na temat wtórnego przetwarzania tego produktu mo¿na
uzyskaæ w urzêdach administracji lokalnej lub w lokalnej firmie œwiadcz¹cej us³ugi utylizacji
odpadów, b¹dŸ w sklepie gdzie produkt ten zosta³ zakupiony.

F

PRZYCISK WYBORU TEMPERATUR I KONFIGUROWANIA REGULATORA
Po naciœniêciu przycisku F na wyœwietlaczu pojawia siê pierwsza z dostêpnych
temperatur oraz nastaw, powtórne naciœniêcie wyœwietla kolejn¹ temperaturê itd.
Zmiana nastaw jest mo¿liwa po wciœniêciu przycisku u lub t. Przycisk t powoduje
zwiêkszenie wybranego parametru, a przycisk u jego zmniejszenie.

START

Przycisk TAK/START
Naciœniêcie przycisku powoduje wejœcie regulatora w stan PRACA i w zale¿noœci od
temperatur oraz nastaw w³¹czenie urz¹dzeñ zewnêtrznych (podajnik, dmuchawa,
pompy)

N

Przycisk NIE/STOP
Naciœniêcie przycisku powoduje wejœcie regulatora w stan STOP i wy³¹czenie urz¹dzeñ
zewnêtrznych (podajnik,dmuchawa,pompy)

T
STOP
UWAGA

Przycisk N/STOP s³u¿y równie¿ do kasowania stanów alarmowych sygnalizowanych œwieceniem
lampki ALARM.
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Przyciski nawigacji i zmiany wartoœci parametrów
Przyciski te s³u¿¹ przede wszystkim do nawigacji (poruszania siê) po menu
regulatora. Podczas zmiany parametrów przyciski s³u¿¹ kolejno do,
zmniejszania i zwiêkszania ich wartoœci.

KONFIGUROWANIE REGULATORA
KONFIGUROWANIE REGULATORA.
Po naciœniêciu i przytrzymaniu przez 5 sekund przycisku F na wyœwietlaczu pojawi siê ekran
z wyborem menu , powtórne naciœniêcie przycisku F powoduje wyjœcie z trybu programowania.
Przyk³ad:
1. Naciskamy i przytrzymujemy przez 5 sekund przycisk F na wyœwietlaczu pojawi siê ekran
z wyborem menu . Przyciskiem u lub t wybieramy MENU PODAJNIK.
2. Naciskamy (T/START - TAK), na wyœwietlaczu pojawi siê ekran z pierwszym parametrem
powi¹zanym wybranym menu.

5. Sposób mocowania czujnika temperatury
Czujniki temperatury s¹ integraln¹ czêœci¹ regulatora. Dla
w³aœciwego dzia³ania regulatora nale¿y odpowiednio zamontowaæ
czujniki, aby mierzona temperatura by³a jak najb ardz iej zbli ¿ona
do rzeczywistej. Nale¿y zapewniæ jak najlepszy kontakt czujników
z wewnêtrzn¹ powierzchni¹ króæców poprzez odpowiedni docisk (np.
sprê¿yn¹) oraz zaœlepienie wlotu. Przewody czujników nale¿y
prowadziæ w taki sposób, aby nie by³y nara¿one na przegrzanie.

zaœlepka
(d³awica)
króciec
przewód

czujnik

docisk
(sprê¿yna)

UWAGA
Króæców nie nale¿y wype³niaæ olejem, wod¹ ani ¿adnymi
substancjami aktywnymi. Dopuszczalne jest jedynie
stosowanie past silikonowych w celu poprawienia
przewodnoœci cieplnej.

3. Przyciskiem u lub t wybieramy parametr CZAS PAUZY POD.
4. Naciskamy (T/START - TAK), na wyœwietlaczu pojawi wartoœæ wybranego
przyciskami u , t ustawiamy ¿¹dan¹ wartoœæ.

parametru,

5. Naciskamy (T/START - TAK)w celu zatwierdzenia nowej wartoœci parametru lub (N/STOP NIE) je œli nie chcemy zapamiêtywaæ zmian (na wyœwietlaczu pojawi siê ekran z wybranym
parametrem).
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MENU

4. Schemat wewnêtrznego pod³¹czenia urz¹dzeñ wejœcia/wyjœcia

A B

POMPA
ZAWÓR

W celu u³atwienia obs³ugi regulatora parametry pogrupowano kilka menu. Niektóre parametry mog¹
byæ nie wyœwietlane w zale¿noœci od ustawieñ (np. TRYB PRACY). Zestaw wszystkich parametrów
dostêpny jest w "MENU PE£NE".

PULPIT

ZAMYKANIE

DMUCHAWA POMPA
KOCIO£

WSPÓLNY

OTWIERANIE

ZAWÓR

MENU STANDART

CZUJNIK KOT£A
CZUJNIK CWU
CZUJNIK KOSZA
CZUJNIK ZAWÓR
CZUJNIK ZEWNÊTRZNY

POMPA
CWU

TERMOSTAT POKOJOWY
TERMOSTAT POKOJOWY
ZAWORU

CZAS PRACY POD.
CZAS PAUZY POD.
OBROTY DMUCHAWY
CZAS OCZEKIWANIA
KROTN. PODAWANIA
CZAS DMUCH.PODT.
OBR.DMUCH. PODT.
MENU DMUCHAWA
OBROTY DMUCHAWY
OBR.DMUCH. PODT.
CZAS DMUCH.PODT.
OBR. DM. WZROST
MENU PODAJNIK
PODAJNIK ON/OFF
CZAS PRACY POD.
CZAS PAUZY POD.
CZAS OCZEKIWANIA
KROTN. PODAWANIA
CZAS PRZESYP.
MENU CWU

PODAJNIK

TRYB PRACY CWU
CZAS PRACY CWU
WYBIEG POMPY CWU
MENU ZAWOR
L N

ZASILANIE
11

TRYB PRACY ZAWOR
NASTAWA -10
NASTAWA 0
NASTAWA +10
CZAS PRACY
CZAS PAUZY
HISTEREZA ZAWOR
AMPLITUDA
TERM. POK. ZAWOR
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MENU TERMOSTATY
CZUJNIK KOSZA
TERM. POK. KOT£A
TERM. POK. ZAWOR
WERSJA PROGRAMU
REGULATOR
PULPIT
1. Opis parametrów sterowania CO
1.1. TRYB PRACY
0 - regulacja obrotami dmuchawy
1 - regulacja dwustanowa (za³¹cz/wy³¹cz) pracy dmuchawy dmuchawy
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Lp.

Symbol

Zakres

Nastawa
fabryczna

Nastawa
prod.
kot³a
(instalatora)

J.m. Nazwa

1
2
3
4

TRYB PRACY
ALGORYTM PRACY
HISTEREZA CO
NASTAWA CO MAX

0-1
0-2
1-5
70 - 90

0
2
2
85

C
C

5

NASTAWA CO MIN

30 - 50

35

C

6
7
8
9

TEMP.ZA£.POMP.CO
PODAJNIK ON/OFF
CZAS PRACY POD.
CZAS PAUZY POD.

30 - 60
0-1
5 - 100
1 - 240

35
1
20
12

C
S
x10S

10

CZAS.DMUCH.PODT.

5 - 60

10

S

11

KROTN. PODAWANIA

0 - 10

1

12
13
14
15
16
17
18
19
20

CZAS OCZEKIWANIA
OBROTY DMUCHAWY
OBR.DMUCH. PODT.
CZAS OD£.POMP.CO
CZAS PRZESYP.
TRYB PRACY CWU
CZAS PRACY CWU
WYBIEG POMPY CWU
OBR. DM. WZROST

1 - 240
0 - 24
0 - 24
0 - 240
0 - 60
0-2
0 - 60
0 - 240
0-5

5
15
10
10
0
0
15
60
0

21
22
23
24
25

TRYB PRACY ZAWOR
CZAS PRACY
CZAS PAUZY
HISTEREZA ZAWOR
AMPLITUDA

0-2
1 - 250
1 - 250
1-5
0 - 20

0
5
20
2
5

S
S
C
C

26

NASTAWA –10

20 – 90

65

C

27

NASTAWA 0

20 – 90

55

C

28

NASTAWA +10

20 - 90

45

C

29

CZUJNIK KOSZA

0-1

1

30

TERM. POK. KOT£A

0-1

0

31

TERM. POK. ZAWOR

0-1

0

1.2. ALGORYTM PRACY
0 - rozwarcie styku termostatu pokojowego kot³a powoduje zmianê sposobu sterowania
pompy CO i przejœcie regulatora w stan "nadzór"
2 - rozwarcie styku termostatu pokojowego kot³a powoduje jedynie zmianê sposobu pracy pompy
CO bez wymuszania stanu "nadzór"
Opis dzia³ania pompy CO patrz parametr "CZAS OD£.POMP.CO"
1.3. HISTEREZA
Histereza jest stref¹ nieczu³oœci okreœlaj¹c¹ ró¿nicê temperatur punktu przejœcia regulatora ze stanu
"nadzór" do stanu "praca". Po osi¹gniêciu temperatury zadanej wody w kotleregulator przechodzi ze
stanu "praca" w stan "nadzór" . Po obni¿eniu temperatury punktem przejœcia do stanu "praca" nie jest
temperatura zadana ale temperatura mniejsza o wartoœæ okreœlon¹ parametrem HISTEREZA.
Wystêpowanie takiej strefy nieczu³oœci jest konieczne i z za³o¿enia nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1°C.
1.4. NASTAWA CO MAX (maksymalna nastawa temperatury)
Maksymalna nastawa temperatury pracy dla tego regulatora wynosi 90°C. Parametr NASTAWA CO
MAX mo¿na regulowaæ w zakresie od 70°C do 90°C.
1.5. NASTAWA CO MIN (minimalna nastawa temperatury)
W celu rozszerzenia zastosowañ regulatora wprowadzono parametr NASTAWA CO MIN zmieniaj¹cy
doln¹ granicê nastaw temperatury zadanej. Wybrana tym parametrem temperatura bêdzie
najmniejsza jak¹ mo¿na uzyskaæ za pomoc¹ parametru NAST. KOT£A. Przyjêto zasadê,
¿e parametr ten jest zwi¹zany z zachowaniem dmuchawy (sterowanie pomp¹ opisuje oddzielnie
parametr TEMP. ZA£. POMP. CO) i poœrednio okreœla warunek wy³¹czenia regulatora (ze wzglêdu na
brak paliwa lub wystudzenie kot³a w wyniku wy³¹czenia zasilania) jeœli TEMP. ZA£. POMP. CO >
NASTAWA CO MIN. Tylko w tym przypadku wy³¹czenie regulatora nastêpuje w temperaturze
NASTAWA CO MIN-5°C, w przeciwnym razie w tej temperaturze zostaje wy³¹czona tylko dmuchawa.

MIN

MIN
MIN
MIN
S

TRYB PRACY REGULATORA
ALGORYTM PRACY REGULATORA
HISTEREZA
MAKSYMALNA TEMPERATURA
NASTAWIANA KOT£A
MINIMALNA TEMPERATURA NASTAWIANA
KOT£A
TEMPERATURA ZA£¥CZENIA POMPY CO
W£¥CZENIE/WY£¥CZENIE PODAJNIKA
CZAS PRACY PODAJNIKA
CZAS PAUZY PODAJNIKA W STANIE
PRACA
CZAS PRACY DMUCHAWY W
PODTRZYMANIU
KROTNOŒÆ PODAWANIA PALIWA W
PODTRZYMANIU
CZAS OCZEKIWANIA W PODTRZYMANIU
OBROTY DMUCHAWY W STANIE PRACA
OBROTY DMUCHAWY W PODTRZYMANIU
CZAS OD£¥CZENIA POMPY CO
CZAS PRZESYPYWANIA PALIWA
TRYB PRACY CWU
CZAS PRACY CWU
WYBIEG POMPY CWU
ZWIÊKSZENIE OBROTÓW DMUCHAWY
PRZY PODAWANIU PALIWA
TRYB PRACY ZAWORU
CZAS OTWIERANIA/ZAMYKANIA ZAWORU
CZAS PAUZY ZAWORU
HISTEREZA ZAWORU
MAKSYMALNY PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY ZAWORU
NASTAWA ZAWORU DLA TEMERATURY
ZEWNÊTRZNEJ -10
NASTAWA ZAWORU DLA TEMERATURY
ZEWNÊTRZNEJ 0
NASTAWA ZAWORU DLA TEMERATURY
ZEWNÊTRZNEJ +10
W£¥CZENIE/WY£¥CZENIE CZUJNIKA
KOSZA
W£¥CZENIE/WY£¥CZENIE TERMOSTATU
POKOJOWEGO KOT£A
W£¥CZENIE/WY£¥CZENIE TERMOSTATU
POKOJOWEGO ZAWORU
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3.7. HISTEREZA ZAWOR
Po osi¹gniêciu temperatury zadanej (NAST. ZAWOR) zawór zostaje wy³¹czony. Przy spadku
temperatury punktem w³¹czenia zaworu nie jest NAST. ZAWOR lecz temperatura mniejsza od niej o
wartoœæ HISTEREZA.
3.8. AMPLITUDA
Parametr ten okreœla maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury powy¿ej wartoœci NAST.
ZAWOR. Po przekroczeniu temperatury zadanej (NAST. ZAWOR) regulator wykonuje cykliczne
zamykanie zaworu, jeœli nadal wystêpuje wzrost temperatury przy NAST. ZAWOR+AMPLITUDA
w³¹czenie zamykania na sta³e.
3.9. TERM. POK. ZAWOR (TERMOSTAT POKOJOWY ZAWORU)
0 - W£¥CZONY
1 - WY£¥CZONY
Parametr pozwala na w³¹czenie lub wy³¹czenie obs³ugi termostatu pokojowego zaworu.
UWAGA

W przypadku rozwarcia styku TERMOSTAT POKOJOWY ZAWOR regulator wykonuje cykliczne
zamykanie zaworu.
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1.6. TEMP. ZA£. POMP. CO (temperatura za³¹czenia pompy obiegowej)
Wartoœæ ta wyra¿ona w °C okreœla temperaturê, w której nast¹pi w³¹czenie pompy obiegowej. Je¿eli
temperatura na kotle obni¿y siê o wiêcej ni¿ 5°C od wartoœci parametru TEMP. ZA£. POMP. CO
pompa zostanie wy³¹czona. Jeœli równoczeœnie spe³niony jest warunek TEMP. ZA£. POMP.
CO<NASTAWA CO MIN to temperatura wy³¹czenia pompy bêdzie temperatur¹ wy³¹czenia
regulatora.
1.7. PODAJNIK ON/OFF
0 - W£¥CZONY
1 - WY£¥CZONY
Parametr pozwala na programowe od³¹czenie podajnika. Funkcja ta pozwala na paleniu zasypu
na dodatkowym ruszcie (o ile kocio³ taki ruszt posiada) z zachowaniem pozosta³ych mo¿liwoœci
sterowania kot³em (np przygotowanie ciep³ej wody u¿ytkowej latem).
1.8. CZAS PRACY POD (czas pracy podajnika)
1.9. CZAS PAUZY POD. (czas przerwy miêdzy kolejnymi podaniami)
Parametry okreœlaj¹ce zachowanie podajnika w stanie "praca" odpowiednio "czas pracy
podajnika" decyduje o d³ugoœci cyklu podawania paliwa a "czas pauzy pod." o czasie przerwy miêdzy
kolejnym podaniem.
1.10. CZAS DMUCH. PODT. (czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu)
1.11. KROTN. PODAWANIA (praca podajnika w podtrzymaniu)
1.11. CZAS OCZEKIWANIA (czas oczekiwania w podtrzymaniu)
Po osi¹gniêciu przez regulator temperatury zadanej nastêpuje odmierzanie czasu okreœlonego jako
CZAS OCZEKIWANIA. Po up³ywie tego czasu nastêpuje wykonanie parametrów CZAS PRACY
POD., CZAS DMUCH. PODT.. W zale¿noœci od ustawienia parametru KROTN. PODAWANIA
podawanie paliwa odbywa siê w ka¿dym cyklu (KROTN. PODAWANIA = 1) lub rzadziej dla KROTN.
PODAWANIA wiêkszego od 1. Dla wartoœci KROTN. PODAWANIA = 0 w³¹cza siê tylko dmuchawa w
cyklu podtrzymania (podawanie nie wystêpuje ).
1.12. OBROTY DMUCHAWY
Parametr OBROTY DMUCHAWY decyduje o obrotach dmuchawy w stanie praca. W zale¿noœci od
potrzeb ustala siê si³ê nadmuchu w zakresie od 0 do 24 jednostek. Przy czym wartoœæ “0” oznacza
najmniejsze mo¿liwe obroty jakie mo¿na osi¹gn¹æ w zale¿noœci od typu silnika.
1.13. OBR. DMUCH. PODT. (obroty dmuchawy w podtrzymaniu)
Okreœla z jak¹ si³¹ pracuje dmuchawa w cyklu podtrzymania, wybór prêdkoœci z zakresu od 0 do
24 jednostek.
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1.14. CZAS OD£. POMP. CO (czas od³¹czenia pompy)
Jest to parametr okreœlaj¹cy d³ugoœæ przerwy w kolejnych za³¹czeniach pompy CO w sytuacji, gdy
nast¹pi³o rozwarcie styku termostatu pokojowego kot³a i nie jest przygotowywana woda u¿ytkowa
cwu w zasobniku.
Po rozwarciu styku termostatu pompa pracuje jeszcze przez minutê a nastêpnie jest za³¹czana co
"czas od³. pomp. co" na 30 sekund. Przy ustawieniu "czas od³ pomp. co" na wartoœæ "0" przy
rozwartym styku pompa CO wy³¹czona jest na sta³e.
1.15. CZAS PRZESYP. (czas przesypywania paliwa)
Parametr ten definiuje zachowanie regulatora po zadzia³aniu termostatu kosza.
Zasada dzia³ania:
- jeœli CZAS PRZESYP. Jest równe zero, po zadzia³aniu termostatu kosza nastêpuje wy³¹czenie
podajnika,
- jeœli CZAS PRZESYP. jest ró¿ne od zera, oznacza czas pracy podajnika w minutach po
zadzia³aniu termostatu kosza. Po up³ywie tego czasu nastêpuje wy³¹czenie podajnika.
1.17. OBR. DM. WZROST. (wzrost obrotów dmuchawy)
Parametr ten okreœla wartoœæ zwiêkszenia obrotów dmuchawy w czasie podawania paliwa.
1.18. CZUJNIK KOSZA.
0 - W£¥CZONY
1 - WY£¥CZONY
Parametr pozwala na programowe od³¹czenie czujnika temperatury kosza.
1.19. TERM. POK. KOT£A (TERMOSTAT POKOJOWY KOT£A)
0 - W£¥CZONY
1 - WY£¥CZONY
Parametr pozwala na w³¹czenie lub wy³¹czenie obs³ugi termostatu pokojowego kot³a.
2. Opis parametrów sterowania CWU
2.1. TRYB PRACY CWU
0 - WY£¥CZONY Modu³ CWU
1 - Tryb ZIMA Przygotowanie wody w zasobniku ma priorytet nad ogrzewaniem.
2 - Tryb LATO Przygotowanie tylko wody w zasobniku
2.2. CZAS PRACY CWU. (czas podgrzewania bojlera - zasobnika)
Po przekroczeniu temperatury wody w zasobniku NAST. CWU-5°C regulator rozpoczyna
odmierzanie czasu CZAS PRACY CWU. Po up³ywie tego czasu koñczy siê przygotowanie CWU
nawet jeœli temperatura wody w zasobniku nie osi¹gnie NAST. CWU. Parametr ma znaczenie jedynie
dla TRYB PRACY CWU =1 (zima) i tylko wtedy jest wyœwietlany.
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2.3. WYBIEG POMPY CWU
Parametr ten okreœla czas pracy pompy ³aduj¹cej zasobnika cwu po osi¹gniêciu temperatury zadanej
NAST. CWU. Parametr ma znaczenie jedynie dla TRYB PRACY CWU = 2 (lato) i tylko wtedy jest
wyœwietlany.
3. Opis parametrów sterowania zaworem
3.1. TRYB PRACY ZAWOR. (tryb pracy zaworu mieszaj¹cego)
0 - WY£¥CZONY Modu³ zaworu
1 - Tryb NORMALNY
2 - Tryb POGODOWY
NORMALNY
W trybie "NORMALNY" o wartoœci temperatury NAST. ZAWOR decyduje u¿ytkownik, pomiar
temperatury zewnêtrznej nie ma wp³ywu na pracê zaworu.
POGODOWY
W trybie "POGODOWY" wartoœæ temperatury NAST. ZAWOR obliczana jest automatycznie na
podstawie pomiaru temperatury zewnêtrznej. U¿ytkownik mo¿e dostosowaæ charakterystykê
regulacji zmieniaj¹c wartoœæ parametrów NASTAWA -10,NASTAWA 0,NASTAWA +10, wartoœci
poœrednie wyliczane s¹ przez regulator.
3.2. NASTAWA -10
Parametr ten okreœla temperaturê nastawion¹ dla zaworu przy temperaturze zewnêtrznej T = -10°C.
Parametr ma znaczenie jedynie dla TRYB PRACY ZAWOR = POGODOWY(2) i tylko wtedy jest
wyœwietlany.
3.3. NASTAWA 0
Parametr ten okreœla temperaturê nastawion¹ dla zaworu przy temperaturze zewnêtrznej T = 0°C.
Parametr ma znaczenie jedynie dla TRYB PRACY ZAWOR = POGODOWY (2) i tylko wtedy jest
wyœwietlany.
3.4. NASTAWA +10
Parametr ten okreœla temperaturê nastawion¹ dla zaworu przy temperaturze zewnêtrznej T = +10°C.
Parametr ma znaczenie jedynie dla TRYB PRACY ZAWOR = POGODOWY (2) i tylko wtedy jest
wyœwietlany.
3.5. CZAS PRACY
Parametr ten okreœla czas cyklu otwierania/zamykania zaworu.
3.6. CZAS PAUZY
Parametr ten okreœla czas przerwy miêdzy kolejnymi krokami otwierania/zamykania zaworu.
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