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RINSTRUKCJA OBS£UGI

MIKROPROCESOROWEGO REGULATORA

TEMPERATURY

1. Regulator u¿ytkowaæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.
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.
7. Instalacje regulatora powierzyæ wykwalifikowanemu instalatorowi.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA

Mikroprocesorowy  regulator temperatury - LAWA

MIKROPROCESOROWY REGULATOR

TEMPERATURY KOT£A MIA£OWEGO
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 togo produktu pomaga
zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom,
jakie dla œrodowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego mog³oby 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
no¿na uzyskaæ w urzêdach administracji lokalnej lub w lokalnej firmie œwiadcz¹cej
us³ugi utylizacji odpadów b¹dŸ w sklepie, gdzie produkt ten zosta³ zakupiony.
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Mikroprocesorowy  regulator temperatury - LAWA

Regulator powsta³ w 2005 roku i wykonany w chwili obecnej w oparciu o nowoczesne
i niezawodne technologie, zd¹¿y³ zdobyæ swoje uznanie w gronie u¿ytkowników
o umiarkowanych wymaganiach. Produkt oferuje nowoczesn¹ stylistykê, bardzo prosty system
obs³ugi przy umiarkowanym potencjale mo¿liwoœci.

Regulator temperatury LAWA przeznaczony jest do regulacji temperatury spalania
w nadmuchowych kot³ach mia³owych. Regulacja temperatury polega na sterowaniu dmuchawa
napowietrzaj¹c¹ kocio³ oraz pomp¹ zajmuj¹c¹ siê procesem obiegu wody w uk³adzie. Producent
zaleca stosowanie dmuchaw opartych na silnikach typ R2E 120AR77-05 ( na przyk³ad zastosowane
w dmuchawach WBS6), oraz typ CM 80.20.00 LT ( Zastosowane w dmuchawach RV).

.

ZASTOSOWANIE:

W celu
podniesienia bezpieczeñstwa pracy instalacji C.O. nale¿y zastosowaæ dodatkowy wy³¹cznik
termiczny (do nabycia osobno, nie wchodz¹cy w sk³ad zestawu)

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOT£A
MIA£OWEGO

LAWA

Mikroprocesorowy  regulator temperatury - LAWA

NIE WOLNO STOSOWAÆ DO KOT£ÓW PRACUJ¥CYCH W SYSTEMIE
ZAMKNIÊTYM !

NIE WOLNO STOSOWAÆ DO KOT£ÓW PRACUJ¥CYCH W SYSTEMIE
ZAMKNIÊTYM

Urz¹dzenie przeznaczone jest do sterowania kot³em c.o. posiadaj¹cym
w³asne, niezale¿ne zabezpieczenie przed nieprawid³ow¹ prac¹ (np.
Przegrzaniem kot³a, nadmiernym wzrostem ciœnienia w izolacji c.o.) .

1 6

AWARIA

KASOWANIE

sygnal izacja zadzia³ania
wy³¹cznika termicznego
(oznacza przekroczenie
dopuszczalnej temperatury)

przycisk rêcznego kasowania (wy³¹cznik
termiczny posiada zatrzask, który
uniemo¿liwia samoczynny powrót do
normalnego stanu po obni¿eniu
temperatury)

uchwyty do mocowania

d³awica kablowa

przewód po³¹czeniowy

DMUCHAWA

DMUCHAWA ZASILANIE

REGULATOR
(ty³)

DMUCHAWA
PE

sprê¿yna
mocuj¹ca

rura

Wy ³ ¹ c z n i k t e r m i c z n y n a l e ¿ y
zamocowaæ do rury za pomoc¹
sprê¿yny mocuj¹cej , tak aby
przylega³ on szczelnie do powierzchni
rury. Tylko prawid³owe po³¹czenie z
r e g u l a t o r e m i o d p o w i e d n i e
umiejscowienie zapewni¹ sprawne
funkcjonowanie zabezpieczenia.
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Rozmieszczenie elementów panelu sterowania

ROZRUCH

DMUCHAWA

ALARM
STOP

POMPA

REGULATOR  PRACY KOT£A MIA£OWEGO STOPPLUSMINUSSTART

SIEÆ

Rozmieszczenie elementów panelu sterowania

DMUCHAWA POMPA

CZUJNIK ZASILANIE

BEZPIECZNIK

P
E

P
E

DMUCHAWA POMPA

INSTRUKCJA OBS£UGI mikroprocesorowego  regulatora  temperatury

Iloœæ trybów pracy

Zakres nastaw temperatury

Histereza

Temperatura za³¹czenia pompy obiegowej

Temperatura zadzia³ania termostatu awaryjnego

Temperatura wy³¹czenia regulatora

programowego

1

38 -80

1, 0

35

94

28

°C

°C

°C

°C

°C

1. Podstawowe parametry

25

uk³ad od razu przechodzi w stan nadzoru. Regulator w³¹cza pompê i sygnalizuje stan
pracy zgaszeniem lampek i .

Jeœli temperatura obni¿y siê od zadanej o wartoœæ histerezy (sta³a wartoœæ = 1 C)
nastêpuje za³¹czenie dmuchawy.

Pracê mo¿na w dowolnym momencie zawiesiæ przyciskiem .

W przypadku zaniku napiêcia sieci i powtórnym jego za³¹czeniu system wznawia
pracê (w takim trybie i z takimi nastawami jak przed zanikiem), chyba ¿e w tym
czasie nast¹pi³o obni¿enie siê temperatury kot³a poni¿ej wartoœci wy³¹czania (wartoœæ
sta³a równa 28 C).

STOP ROZRUCH

5.3.

5.4. STOP

5.5.

°

°

Jeœli dmuchawa jest po³¹czona w szereg z wy³¹cznikiem termicznym,
zadzia³anie wy³¹cznika uniemo¿liwia dzia³anie dmuchawy (mimo
œwiecenia lampki DMUCHAWA).

Czujnik temperatury jest integraln¹ czêœci¹ regulatora. Dla

w³aœciwego dzia³ania regulatora nale¿y odpowiednio

zamontowaæ czujnik, aby mierzona temperatura by³a jak

najbardziej zbli¿ona do rzeczywistej temperatury wody

w kotle. Nale¿y zapewniæ jak najlepszy kontakt czujnika

z wewnêtrzn¹ powierzchni¹ króæca poprzez odpowiedni docisk

(np. sprê¿yny) oraz zaœlepienie wlotu. Przewód czujnika nale¿y

prowadziæ w taki sposób, aby nie by³ nara¿ony na przegrzanie.

6. Sposób montowania czujnika temperatury

zaœlepka

(d³awica)
króciec

przewód

czujnik

docisk
(sprê¿yna)

Króæca nie nale¿y wype³niaæ olejem, wod¹
lub innymi substancjami aktywnymi.
Dopuszczalne jest jedynie stosowanie
past w celu poprawienia przewodnoœci
cieplnej.

7. Pod³¹czenie wy³¹cznika termicznego

Wy³¹cznik termiczny pe³ni funkcje zewnêtrznego, niezale¿nego zabezpieczenia instalacji przed
przegrzaniem, czyli przekroczeniem temperatury, które mo¿e byæ spowodowane b³êdami w
obs³udze,ci¹giem kominowym, wadliw¹ instalacj¹, uszkodzeniem pompy obiegowej lub
uszkodzeniem regulatora. ( )Wy³¹cznik termiczny nie stanowi wyposa¿enia regulatora



9. Sposób mocowania wy³¹cznika termicznego
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Temperatura otoczenia

Napiêcie zasilaj¹ce

Obci¹¿alnoœæ wyjœæ

Maksymalna temperatura pracy czujnika

DMUCHAWA

POMPA

5 - 40

230

dla 230

1 (1)

1 (1)

100

°C

V AC

A

°C

A

V AC

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 wewn¹trz
obudowy.

2. Warunki pracy

3. Funkcje przycisków

Przycisk powoduje zakoñczenie cyklu i wy³¹czenie urz¹dzeñ zewnêtrznych.STOP
STOP

Przycisk powoduje zainicjowanie cyklu i w³¹czenie urz¹dzeñ zewnêtrznych
(dmuchawy lub/i pompy), w zale¿noœæ od temperatury kot³a i temperatury zadanej.

START
START

Przycisk - pierwsze naciœniêcie tego przycisku powoduje wyœwietlenie siê
aktualnej wartoœci nastaw (litera “n” na wyœwietlaczu), a kolejne przyciœniêcie
zwiêkszenie jej wartoœæ.

PLUS
PLUS

MINUS
Przycisk -MINUS pierwsze naciœniêcie tego przycisku powoduje wyœwietlenie siê
aktualnej wartoœci nastaw (litera “n” na wyœwietlaczu), a kolejne przyciœniêcie
zmniejszenie jej wartoœæ.

WskaŸniki oraz przyciski regulatora temperatury zosta³y tak umieszczone oraz ich
funkcje zosta³y tak dobrane by zapewniæ z jednej strony przejrzystoœæ u¿ytkowania, a z drugiej
strony ³atwoœæ programowania i kontroli urz¹dzenia, jak i po³¹czonych z nim urz¹dzeñ
zewnêtrznych.

LAWA

Przycisk STOP s³u¿y równie¿ do kasowania stanów awaryjnych,
sygnalizowanych œwieceniem lampki ALARM

3 4

4. Programowanie regulatora

4.1 Nastawa

Oznacza temperaturê zadan¹, a wiêc tak¹, jaka ma byæ utrzymywana na kotle. Temperaturê
programuje siê w zakresie 38 - 80 C. Przy wyborze temperatury na kotle nale¿y kierowaæ siê nie°

tylko wzglêdami u¿ytkowymi, ale równie¿ zaleceniami producenta kot³a (szczególnie w zakresie
niskich temperatur).

Zmianê wartoœci temperatury zadanej dokonuje siê przyciskami (o stopieñ w górê) oraz
(o stopieñ w dó³). Zmiany temperatury mog¹ byæ dokonywane w dowolnym momencie

pracy regulatora.

PLUS
MINUS

4.2. Temperatura w³¹czenia/wy³¹czenia pompy obiegowej

Pompa obiegowa zostaje w³¹czona w temperaturze wy³¹czona w temperaturze35 28 C.°°C, a

4.3. Temperatura wy³¹czenia regulatora.

Regulator koñczy cykl pracy gdy temperatura spadnie do 28 C pod warunkiem, ¿e nie œwieci siê
lampka .

°

ROZRUCH

STOP zakoñczenie pracy

ROZRUCH faza rozruchu pieca

ALARM sygnalizuje wszystkie stany awaryjne tj.
- przegrzanie wody
- uszkodzenie czujnika temperatury (zwarcie, przerwa)

DMUCHAWA sygnalizuje w³¹czenie dmuchawy

POMPA sygnalizuje w³¹czenie pompy

Po wyeliminowaniu przyczyny awarii do normalnego stanu pracy
wraca siê poprzez wciœniêcie przyciski STOP (kontrolka stanu -
ALARM - wygasza siê). Po skasowaniu alarmu regulator pozostaje w
stanie STOP. Prace nale¿y wznowiæ przyciskiem START.

4. Znaczenie lampek sygnalizacyjnych

Lampki sygnalizacyjne znajduj¹ siê po lewej stronie wyœwietlacza. Wyœwietlacz s³u¿y jako
wskaŸnik temperatury zadanej i rzeczywistej, a tak¿e wyœwietla komunikaty o b³êdach. Za
pomoc¹ lampek sygnalizacyjnych u¿ytkownik jest informowany o stanie regulatora, urz¹dzeñ
zewnêtrznych, cyklu palenia. Ich znaczenie jest nastêpuj¹ce:

5.Opis dzia³ania

5.1 START

STOP.

. Proces regulacji inicjuje siê przyciskiem . Uk³ad sprawdza istniej¹ce warunki, tzn.
temperaturê kot³a i porównuje z temperatur¹ zadan¹. Równoczeœnie sprawdza czy
temperatura jest równa lub wy¿sza od 35 °C - jest to warunek za³¹czenia pompy
obiegowej.Regulator sygnalizuje stan pracy zgaszeniem lampki

5.2. STARTJeœli po w³¹czeniu przyciskiem , temperatura jest równa lub wy¿sza od zadanej


