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NOTATKI

INSTRUKCJA OBS£UGI mikroprocesorowego regulatora temperatury

Widok panelu sterowania z przyciskami steruj¹cymi.

TEMPERATURA ( C)
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WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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Regulator u¿ytkowaæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.
Nie wykonywaæ samodzielnie ¿adnych napraw. Naprawy powierzyæ
uprawnionemu do tego serwisowi technicznemu.
Przed otwarciem pokrywy lub wymian¹ bezpiecznika nale¿y
koniecznie od³¹czyæ zasilanie regulatora (kot³a).
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.
Nale¿y ograniczyæ dostêp dzieci do regulatora.
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania regulatora nale¿y bezwzglêdnie
sprawdziæ skutecznoœæ uziemienia jego obudowy.
Instalacje regulatora powierzyæ wykwalifikowanemu instalatorowi.

!
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Wyt³uszczone (4-9) - parametry dostêpne po naciœniêciu przycisku
FUNKCJA. Dostêp do wszystkich parametrów mo¿liwy po przejœciu
w tryb konfiguracji F (funkcja) + NASTAWA/POMIAR.

!

9. Rozwi¹zywanie problemów
Po przyciœniêciu przycisku START/t lub w
trakcie pracy zapala siê lampka AWARIA
i wyœwietla siê komunikat Er2.

Po w³¹czeniu wyœwietlacz pozostaje ciemny

Reakcja mo¿e byæ spowodowana
przez:
- uszkodzenie bloku steruj¹cego
- uszkodzenie dmuchawy
Zalecany kontakt z serwisem.
- zadzia³a³ termostat awaryjny STB lub
rozwarte wejœcie
Skasowaæ STB.
Sprawdziæ napiêcie sieci oraz
bezpieczniki. Je¿eli nie to jest przyczyn¹
konieczna naprawa w punkcie
serwisowym.

1. Pierwsze uruchomienie - wskazówki dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników
Pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownicy maj¹ zwykle du¿e problemy z pierwszym uruchomieniem kot³a. Te
kilka zdañ poni¿ej powinno umo¿liwiæ im pierwsze uruchomienie kot³a. Jeœli instalator wykona³
próbny rozruch i poustawia³ parametry konfiguracyjne, pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownik mo¿e siê
ograniczyæ do procedury opisanej poni¿ej. Jeœli jednak kocio³ nie by³ uruchamiany przez
doœwiadczonego instalatora, najprawdopodobniej konieczne bêdzie dobranie parametrów
konfiguracyjnych. W tej sytuacji nale¿y bezwzglêdnie zapoznaæ siê z t¹ instrukcj¹. Jednak¿e
zaleca siê, aby w miarê mo¿liwoœci ustawienia parametrów konfiguracyjnych dokona³
doœwiadczony instalator.
1.1. Naciskamy przycisk NASTAWA/POMIAR, przyciskami START/t lub STOP/6
ustawiamy temperaturê zadan¹ na kotle (tak¹, jak¹ chcemy mieæ w instalacji c.o. ).
1.2. Wciskamy przycisk M. Naciskamy przycisk STOP/6, aby nast¹pi³o podanie paliwa do
paleniska. Rozpalamy kocio³, wciskamy przycisk NASTAWA/POMIAR, aby u r u c h o m i æ
dmuchawê. Po rozpaleniu kot³a naciskamy przycisk M powtórnie.
1.3. Wciskamy przycisk START/ t . Regulator rozpoczyna pracê automatyczn¹.
Nastêpuje cykliczne podawanie paliwa. Jeœli wczeœniej zosta³y ustawione (dobrane)
wszystkie parametry konfiguracyjne mamy rozpalony kocio³, a regulator prowadzi nad
nim nadzór.

Po wciœniêciu przycisku START/t pojawia
siê komunikat Er1.

Uszkodzony obwód steruj¹cy
dmuchaw¹. W tym przypadku konieczna
naprawa w punkcie serwisowym.

Wyœwietlacz wskazuje migaj¹cy napis 99.9
œwieci lampka AWARIA i POMPA

Je¿eli nie wyst¹pi³o przegrzanie wody to
objaw wskazuje na od³¹czenie, przerwê
lub uszkodzenie czujnika.

Na wyœwietlaczu miga - 10.0

Temperatura mierzona poni¿ej 10°C,
uszkodzony uk³ad pomiarowy lub
uszkodzony czujnik temperatury

Nie zmienia siê wskazanie lub wskazanie
temperatury jest ma³o prawdopodobne

Uszkodzony czujnik temperatury.
W tym przypadku konieczna naprawa w
punkcie serwisowym

PINOKIO zosta³ wyposa¿ony w :
1.

Czujnik temperatury wody w kotle.

Przy Próbie kasowania AWARII pojawia siê
komunikat Er4

Sprawdziæ sygna³ na wejœciu awaryjnym.

2.

Wejœcie do pod³¹czenia termostatu palnika . Styk termostatu ma byæ zwarty, gdy
emperatura palnika wy¿sza od nastawionej. Oznacza to, ¿e na palenisku jest
wystarczaj¹ca iloœæ ¿aru, aby nastêpna porcja paliwa mog³a siê zapaliæ - czyli jest
warunkiem w³¹czenia podajnika

3.

Wejœcie do pod³¹czenia termostatu pokojowego. Poni¿ej zadanej temperatury w
pomieszczeniu ma byæ zwarte, po osi¹gniêciu temperatury rozwarte. Jeœli nie
stosujemy termostatu pokojowego wejœcie musi byæ zwarte na sta³e.

4.

Wejœcie sygnalizacyjne awarii osprzêtu dodatkowego. Podanie napiêcia 230V AC
wywo³uje stan „awaria” regulatora. Mo¿e byæ wykorzystane np. do zatrzymania
regulatora po przeci¹¿eniu silnika podajnika (po zastosowaniu dodatkowego
wy³¹cznika nadmiarowego).

W przypadkach nie wymienionych wy¿ej lub w razie w¹tpliwoœci prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu:
0602-251-388 lub (0-62) 74 18 666 wewnêtrzny 35.
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2. Przeznaczenie i charakterystyka ogólna
Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a PINOKIO jest urz¹dzeniem s³u¿¹cym do kontroli
pracy kot³a z podajnikiem opa³u. Pozwala na regulacjê temperatury wody w instalacji poprzez
sterowanie elementami wykonawczymi kot³a tj. podajnikiem paliwa, dmuchaw¹ i pomp¹
obiegow¹.

2
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Z³¹cze transmisji danych do innych urz¹dzeñ mikroprocesorowych
Mo¿e byæ zastosowane do pod³¹czenia dodatkowych urz¹dzeñ, na przyk³ad.
Regulator pogodowy, pulpit zdalnego sterowania itp.

6.

Wyjœcie silnika podajnika
Umo¿liwia pod³¹czenie silnika jednofazowego230V AC o pr¹dzie znamionowym do 4A
w wykonaniu z pod³¹czeniem czteroprzewodowym (zaciski C, L, L, LR) do zmiany
kierunku obrotu, lub dwuprzewodowym ( zaciski L, L ).

7.

Wyjœcie pompy obiegowej
Stosowane do pod³¹czenia pompy jednofazowej 230V AC o pr¹dzie znamionowym do 1A.

8.

Wyjœcie dmuchawy
Wykorzystywane do pod³¹czenia dmuchawy jednofazowej 230V AC o pr¹dzie
znamionowym do 1A.

9.

Wyjœcie mechanizmu odpopielania lub mieszania paliwa (opcja)
U¿ywane do pod³¹czenia silnika jednofazowego 230V AC o pr¹dzie znamionowym do 1A.

10.

Wyjœcie sygnalizacji awarii
Jest to styk zwierny, 230V AC,o obci¹¿alnoœæ do 1A
dodatkowego sygnalizatora awarii regulatora.

11.

pozwalaj¹ce na pod³¹czenie

Dwuczêœciowe z³¹cza do pod³¹czenia urz¹dzeñ zewnêtrznych
Wykluczaj¹ce mo¿liwoœæ zamiany miêdzy sob¹ nasadek z okablowaniem.
Umo¿liwia to od³¹czenie regulatora od osprzêtu kot³a w celach serwisowych, bez
koniecznoœci odkrêcania przewodów.

3. Podstawowe parametry
Iloœæ trybów pracy

20 - 45

Temperatura za³¹czenia pompy obiegowej

20 - 45

°C
°C

Histereza

0,5 - 5

°C

programowego

92

°C

sprzêtowego

94

°C

Temperatura zadzia³ania termostatu awaryjnego

Czas dzia³ania podajnika

7.7. Czas pracy podajnika w podtrzymaniu(Pr2), Czas przerwy (Pa2)
Pr2 i PA2 ustalaj¹ czêstotliwoœæ pracy podajnika w zakresie temperatur wy¿szych od zadanej.
Ustawienie COF na wartoœæ wiêksz¹ od 0 dzia³a identycznie jak dla Pr1. Skuteczny czas
podawania wynosi Pr2 - COF.

7.8. Czas cofania (COF)
Ustawienie COF na wartoœæ wiêksza od 0 powoduje wsteczn¹ pracê podajnika (jeœli
konstrukcja i wyposa¿enie na to pozwalaj¹), zmniejszaj¹c skuteczny czas podawania (Pr1 i
Pr2). W przeciwnym razie zmniejsza tylko czêstotliwoœæ podawania.

Tryb (trb)
0

1

Nastawy
fabryczne

1

HIS

HIS

1,0

0,5 - 5,0

2

OnP

OnP

35,0

20,0 - 45,0

Temperatura za³¹czenia pompy

tAb

-

6

1-7

Tablica (wybór typu dmuchawy)

4

OFS

-

12

0 - 12

Obroty dmuchawy

5

Pr1

Pr1

20

1 - 120 s

Czas pracy podajnika

3

Zakres

Opis

Histereza

roboczy

1 - 120

s

w podtrzymaniu

1 - 120

s

roboczy

3 - 600

s

6

PA1

PA1

180

3 - 600 s

Czas przerwy

0,1 - 30,0

min

7

Pr2

Pr2

20

1 - 120 s

Czas pracy podajnika w podtrzymaniu

15 - 40

°C

8

PA2

PA2

3,0

9

COF

COF

10

Czas pauzy podajnika
w podtrzymaniu

3

Za pomoc¹ tych parametrów ustalane s¹
wartoœci pracy podajnika w zakresie temperatur
ni¿szych od zadanej. Pr1 okreœla czas pracy
podajnika, a PA1 odstêp miêdzy kolejnymi
p o d a n i a m i . Wa r t o œ c i t e d o b i e r a s i ê
doœwiadczalnie zale¿nie od jakoœci paliwa,
0
odbioru ciep³a i konstrukcji podajnika. Je¿eli
Czas
parametr COF ustawiony jest na wartoœæ
Pr1
PA1
Pr1
wiêksz¹ od „0”, pe³ny cykl pracy podajnika
sk³ada siê z Pr1, dwie sekundy przerwy na roz³¹czenie styków, COF i PA1. COF wysterowywuje
podajnik w przeciwnym kierunku (cofanie) jeœli sama konstrukcja podajnik i wyposa¿enie
regulatora na to pozwalaj¹. COF nale¿y uwzglêdniæ w dobieraniu Pr1 poniewa¿ okreœlony czas
podawania wynosi Pr1 - COF. Osi¹gniêcie zadanej temperatury nie przerywa pracy podajnika cykl musi byæ dokoñczony.

8. Parametry konfiguracyjne regulatora

2

Dolna temperatura nastawiana

Temperatura wy³¹czenia regulatora

7.6.
Czas pracy
podajnika (Pr1), Czas przerwy (Pa1)
4. Funkcje
przycisków
Podajnik

5.
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0,1 - 30,0 min Czas przerwy podajnika w podtrzymaniu
0 - 30 s

Czas cofania

12
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7.1. Tryb (trb)

4. Warunki pracy

0 - regulacja p³ynna obrotami dmuchawy
1 - regulacja dwustanowa w³¹cz/ wy³¹cz obrotami dmuchawy

5 - 40

°C

Napiêcie zasilaj¹ce

230

V AC

Obci¹¿alnoœæ wyjœæ

dla 230

V AC

DMUCHAWA

1 (1)

POMPA

1 (1)

A
A

ODPOPIELANIE /MIESZACZ

1 (1)

A

4 (4)

A

100

°C

Temperatura otoczenia

Fabrycznie nastawiono 0 p³ynna regulacja obrotami dmuchawy.

!

Nie dla ka¿dej dmuchawy da siê zastosowaæ p³ynn¹ regulacjê obrotów,
dlatego w niektórych wypadkach mo¿e byæ konieczne wybranie trybu 1.

PODAJNIK
Maksymalna temperatura pracy czujnika

7.2. Histereza (HIS)
Stan

Histereza jest stref¹ nieczu³oœci okreœlaj¹c¹
ró¿nicê temperatur punktu przejœcia regulatora
ze stanu NADZÓR do stanu PRACA. Po
histereza
osi¹gniêciu temperatury zadanej ( Tzad )
regulator przechodzi ze stanu PRACA do stanu
NADZÓR. Przy spadku temperatury punktem
0
przejœcia do stanu PRACA nie jest Tzad ale
temperatura
Tzad
temperatura mniejsza od niej o wartoœæ HIS.
Wystêpowanie takiej strefy nieczu³oœci jest konieczne i przyjêto za³o¿enie, ¿e nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 0,5°C. Fabrycznie nastawiona jest wartoœæ 1°C. Zwiêkszanie tej wartoœci w
normalnych zastosowaniach nie wydaje siê konieczne, a czasami wrêcz szkodliwe ze wzglêdu
na przygasanie paleniska.

5. Monta¿ i pod³¹czenie
Ze wzglêdu na napiêcie sieci ( 230 V ) wystêpuj¹ce wewn¹trz regulatora
i mo¿liwoœæ pora¿enia, a tak¿e ze wzglêdu na koniecznoœæ wykonania
prawid³owych po³¹czeñ, monta¿ i pod³¹czenie regulatora mo¿e wykonaæ
jedynie uprawniony elektryk.
Urz¹dzenie przeznaczone jest do sterowania kot³em c.o. posiadaj¹cy
w³asne, niezale¿ne od dzia³ania niniejszego regulatora zabezpieczenie
przed nieprawid³ow¹ prac¹ (np. przegrzaniem kot³a, nadmiernym
wzrostem ciœnienia w instalacji c.o.).

!
!

7.3. Ograniczenie nastaw dla pompy (OnP) temperatura za³¹czenia pompy.
Wejœcie
sygnalizacji
awarii

Wartoœæ ta wyra¿ona w °C okreœla temperaturê, w której nast¹pi w³¹czenie pompy. Jeœli w
stanie PRACA lub NADZÓR z jakiegoœ powodu nast¹pi obni¿enie temperatury na kotle o wiêcej
o
ni¿ 5°C od wartoœci parametru OnP pompa zostanie wy³¹czona, równoczeœnie (OnP-5 C) jest
temperatur¹ wy³¹czenia regulatora.

Wyjœcie
sygnalizacji
awarii

Odpopielanie
Mieszacz

Pompa
Silnik
podajnika

Dmuchawa

7.4. Wybór sterowania dmuchawy - tablica (tAb)
C L L LR

Wyboru typu dmuchawy (dok³adnie mówi¹c silnika) dokonuje siê przez wskazanie tablicy
sta³ych wykorzystywanych przez procesor do sterowania (ka¿dy z tych silników ma inn¹
charakterystykê elektryczn¹). Przyjêto nastêpuj¹c¹ zasadê:
Tablica
Typ
silnika

1

2

3

SZK-15

SZK-15

SEK-10

SEK-10

SEK-80

SED-92

SEK-80

4
SEK-80

5

6

7

SEG-45

SSKh71-2A

RF-2C-120/062

SED-92

SSKh71-2C

G25-2DM

CM 80.20.00

7.5. Obroty dmuchawy (OFS)
Zale¿nie od warunków; wielkoœci kot³a i jakoœci oraz rodzaju paliwa mo¿na za pomoc¹ tego
parametru ustawiaæ iloœæ powietrza dostarczanego do paleniska. Przyjêto zakres 0 - 12 obrotów
dmuchawy, w którym 12 oznacza wydajnoœæ maksymaln¹, a 0 minimaln¹ u¿yteczn¹.
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Termostat
pokojowy

Termostat
palnika

Z³¹cze
transmisji

Listwy
zeruj¹ce

Zasilanie
220V~

Pod³¹czenie wspó³pracuj¹cych urz¹dzeñ. (Rys.1)

1.

Regulator nale¿y bezwzglêdnie pod³¹czyæ do instalacji z przewodem
ochronnym (ze wzglêdu na warunki bezpieczeñstwa przy obs³udze
urz¹dzeñ
zasilanych napiêciem sieci 230V oraz zak³ócenia elektromagnetyczne sieci mog¹ce
wp³ywaæ na pracê systemu mikroprocesorowego). Nie powinien byæ nara¿ony na
zalanie wod¹, a tak¿e na warunki powoduj¹ce kondensacjê pary wodnej wewn¹trz
obudowy.

4
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2.

Niedozwolone jest zamocowanie regulatora powoduj¹ce znaczne zmiany jego
temperatury w stosunku do temperatury otoczenia ( np. mocowanie w bezpoœredniej
.......bliskoœci elementów podgrzewanych ).
3.

Po zamocowaniu regulatora dokonaæ po³¹czeñ przewodów zgodnie z rysunkiem
Rys.1.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na prawid³owe pod³¹czenie silnika
podajnika. Nieprawid³owe pod³¹czenie silnika mo¿e doprowadziæ do
uszkodzenia silnika i/lub regulatora

!

4.

D³awice umieszczone w dolnej czêœci obudowy regulatora s³u¿¹ do wyprowadzenia
przewodów do termostatu pokojowego i ewentualnie przewodów z³¹cza transmisji
danych.

5.

Wszystkie przewody po³¹czeniowe powinny byæ dobrze przymocowane na ca³ej swej
d³ugoœci i nie mog¹ dotykaæ osprzêtu kot³a, a zw³aszcza jego nagrzewaj¹cych siê
elementów.

6.

U¿yte z³¹czki posiadaj¹ atest na ci¹g³e obci¹¿enie 12A/250V. Zastosowano w nich
gwint drobnozwojowy i specjalne blaszki zapobiegaj¹ce przycinaniu przewodów,
dlatego ju¿ lekkie dokrêcenie powoduje maksymalnie dobry kontakt, a u¿ycie wiêkszej s i ³ y
mo¿e doprowadziæ do zerwania gwintu. W konsekwencji tego mo¿e dojœæ do w y t o p i e n i a
gniazda i zwarcia !!!

7.

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.

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

9.

5

zaœlepka
(d³awica)
króciec
przewód

czujnik

docisk
(sprê¿yna)

!

Dokonaæ próbnego rozruchu kot³a. Dobraæ pozosta³e parametry konfiguracyjne (Patrz
punkt 7) tak, aby zoptymalizowaæ proces spalania.

6.6.
Stan PRACA
RÊCZNA - tryb M
4. Funkcje
przycisków
Przejœcie do tego stanu jest mo¿liwe z dowolnego ze stanów z wyj¹tkiem stanu AWARIA po
przyciœniêciu przycisku M na pulpicie regulatora. Po wciœniêciu tego przycisku nastêpuje
wy³¹czenie podajnika i dmuchawy. W trybie tym mo¿liwe jest rêczne za³¹czenie dmuchawy i
podajnika przyciskami odpowiednio NASTAWA/POMIAR i START/t oraz STOP/6 (patrz
opis przycisków regulatora). Pompa pracuje ca³y czas. Tryb ten ma zastosowanie przy
rozpalaniu paleniska oraz do odblokowania podajnika. Wyjœcie z tego trybu nastêpuje po
powtórnym naciœniêciu przycisku M. W wyniku tego regulator przechodzi w stan STOP.
Wyjœcie ze stanu AWARIA jest mo¿liwe jedynie po ustaniu czynnika
wywo³uj¹cego awariê, a nastêpnie skasowanie stanu AWARIA
przyciskiem NASTAWA/POMIAR. Wciœniêcie tego przycisku spowoduje
wyœwietlenie kodu b³êdu na ok. 3 sekundy (Np. Er2). Jeœli czynnik
powoduj¹cy awariê nie usta³, po naciœniêciu przycisku nast¹pi jedynie
wyœwietlenie kodu b³êdu.

!

7. Konfigurowanie regulatora
Konfigurowanie regulatora polega na wyborze trybu pracy oraz nadaniu wartoœci parametrom
regulacyjnym dopasowuj¹cym regulator do konkretnego kot³a, rodzaju
i jakoœci paliwa, charakteru ogrzewanego obiektu, ci¹gu kominowego, itd. Pozwala na
programowanie okreœlonych reakcji i wybór typu dmuchawy z któr¹ regulator bêdzie
wspó³pracowa³.
Wszystko to ma zasadnicze znaczenie dla w³aœciwej, zgodnej
z za³o¿eniami pracy i równoczeœnie satysfakcjonuj¹cej u¿ytkownika.
Z tych powodów u¿ytkownik zmieniaj¹cy konfiguracyjne nastawy
fabryczne bez zrozumienia ich istoty nara¿a siê na utratê najlepszych
cech regulatora steruj¹cego kot³em tego typu.

!

Rysunek obrazuje sposób uaktywnienia menu
konfiguracyjnego, które uruchamiamy przytrzymuj¹c
przycisk F i w³¹czaj¹c zasilanie w³¹cznikiem sieciowym.
Po pojawieniu siê napisów na wyœwietlaczu nale¿y
zwolniæ przycisk F. Na wyœwietlaczu pojawi siê migaj¹cy
napis CFG i wtedy nale¿y nacisn¹æ przycisk
NASTAWA/POMIAR. Na wyœwietlaczu pojawi siê napis
N A S TAWA
POMIAR
trb, naciœniêcie przycisku F powoduje przejœcie do
wyœwietlania symbolu kolejnego parametru , a¿ do
symbolu End, póŸniej znowu trb. Wybranie i zmiana
danego parametru jest mo¿liwa po naciœniêciu przycisku START/t lub STOP/6. Wyjœcie z
trybu konfiguracji jest mo¿liwe po wybraniu napisu End przyciskiem F, a nastêpnie naciœniêciu
przycisku START/t lub STOP/6( patrz opis przycisków regulatora punkt 4 ).

F

+
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6.4. Stan PRACA
Przejœcie do tego stanu pracy ze stanu NADZÓR nastêpuje po spe³nieniu jednego z dwóch
warunków:
-

nast¹pi³o obni¿enie temperatury wody w kotle poni¿ej temperatury zadanej minus
parametr HIS i wejœcie termostatu pokojowego jest zwarte,

-

wejœcie termostatu pokojowego jest rozwarte, ale temperatura wody w kotle jest o 5 oC
ni¿sza ni¿ parametr OnP ( jeœli Onp > Ond, w przeciwnym wypadku przy temperaturze
OnP - 5 oC nast¹pi przejœcie regulatora w stan STOP - patrz Konfigurowanie
regulatora).

Zostanie w tym stanie w³¹czona dmuchawa, a dzia³anie podajnika niezale¿ne jest od stanu
wejœcia TERMOSTAT PALNIKA - wejœcie powinno byæ zwarte.
Stan ten jest niemal identyczny jak stan ROZPALANIE, z tym, ¿e obni¿enie temperatury
poni¿ej temperatury wy³¹czenia regulatora, na przyk³ad wskutek wygaœniêcia kot³a powoduje
przejœcie regulatora w stan STOP.
6.5. Stan AWARIA
Przejœcie do tego stanu powodowane jest przez wyst¹pienie b³êdów w pracy regulatora
takich jak:
1.

Przekroczenie temperatury zadzia³ania termostatu sprzêtowego (Er5),

2.

Pojawienia siê napiêcia na wejœciu sygnalizacji awarii (Er4),

3.

Uszkodzenia w obwodzie sterowania dmuchawy (Er1),

4.

Uszkodzenia w obwodzie wyjœciowym dmuchawy (Er2),

4. Funkcje przycisków
Dokonuje zmiany trybu pracy wskaŸnika temperatury oraz znaczenia dwóch
przycisków START/t i STOP/6.W normalnym stanie POMIAR (lampka
NASTAWA nie pali siê) wskaŸnik wyœwietla temperaturê mierzon¹. Przyciski
POMIAR
maj¹ znaczenie START i STOP. Naciœniêcie przycisku powoduje zapalenie
lampki „NASTAWA” i w tym stanie wskaŸnik wyœwietla temperaturê zadan¹, a pozosta³e
przyciski s³u¿¹ do jej nastawiania i maj¹ znaczenie START/t(w górê - zwiêkszenie wartoœci) i
STOP/6(w dó³ - zmniejszenie wartoœci). Przycisk ma tak¿e znaczenie RESET i s³u¿y do
kasowania sygnalizacji stanów awaryjnych (po ustaniu ich przyczyny). W trybie M w³¹cza/
wy³¹cza dmuchawê.
W stanie POMIAR powoduje przejœcie regulatora do stanu„ROZPALANIE (patrz
punkt 6.2). W stanie NASTAWA jednokrotne naciœniêcie powoduje zwiêkszenie
wyœwietlanej temperatury zadanej o 0.1°C. Przytrzymanie powoduje szybkie
START
zwiêkszanie wartoœci. W trybie konfigurowania regulatora s³u¿y do zmiany wartoœci
parametrów konfiguracyjnych (zwiêkszania). W trybie M powoduje uruchomienie podajnika do
przodu:

w wersji do kot³a bez odpopielania / mieszania podajnik pracuje tak d³ugo, jak
d³ugo wciœniêty jest ten przycisk.

W przypadku wyst¹pienia jednego ze zdarzeñ od 1 do 4 nastêpuje za³¹czenie migaj¹cej lampki
sygnalizacyjnej AWARIA, zwarcie styku wyjœcia sygnalizacji awarii, w³¹czenie pompy
obiegowej, wy³¹czenie dmuchawy i podajnika.

9
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w wersji do kot³a z odpopielaniem / mieszaniem
wciœniêcie tego przycisku
powoduje uruchomienie podajnika, powtórne wciœniêcie zatrzymanie,

Po wyst¹pieniu jednego z powy¿szych zdarzeñ na wyœwietlaczu pojawia siê kod b³êdu, który
spowodowa³ awariê (podany w nawiasach powy¿ej) i dalsza reakcja regulatora zale¿y od
rodzaju zg³oszonego b³êdu.

Wyjœcie ze stanu „AWARIA” jest mo¿liwe jedynie po ustaniu czynnika
wywo³uj¹cego awariê, a nastêpnie skasowanie stanu AWARIA
przyciskiem NASTAWA/POMIAR. Wciœniêcie tego przycisku spowoduje
wyœwietlenie kodu b³êdu na ok. 3 sekundy (Np. Er2). Jeœli czynnik
powoduj¹cy awariê nie usta³, po naciœniêciu przycisku nast¹pi jedynie
wyœwietlenie kodu b³êdu.

10. Jakiekolwiek naprawy, b¹dŸ czynnoœci serwisowe mog¹ byæ
dokonywane wy³¹cznie przy od³¹czonym zasilaniu regulatora
(kot³a c.o.)

!

W stanie POMIAR przycisk powoduje przejœcie regulatora do stanu STOP.
W stanie NASTAWA powoduje zmniejszanie
zadawanej
temperatury jednokrotne naciœniêcie o 0.1°C, przytrzymanie powoduje zwiêkszenie szybkoœci
STOP
zmian. W trybie konfigurowania regulatora s³u¿y do zmiany wartoœci parametrów
(zmniejszania). W trybie M powoduje uruchomienie podajnika do ty³u.
Przycisk programowania i konfigurowania regulatora. Po naciœniêciu przycisku F na
wyœwietlaczu pojawia siê pierwszy z dostêpnych parametrów konfiguracyjnych,
powtórne naciœniêcie wyœwietla drugi z parametrów itd., a¿ do pojawienia siê napisu
End, póŸniej znów pierwszy parametr itd. Wyœwietlenie któregokolwiek z
parametrów jest mo¿liwe po wciœniêciu przycisku START/t lub STOP/6. Kolejne naciœniêcie
przycisku START/t powoduje zwiêkszenie wybranego parametru, a przycisku STOP/6 jego
zmniejszenie. Zapamiêtanie wybranego parametru nastêpuje poprzez naciœniêcie przycisku F
(równoczeœnie na wyœwietlaczu pojawia siê symbol nnn). Jednoczeœnie nastêpuje powrót do
wyboru parametrów. Wyjœcie z trybu programowania jest mo¿liwe po wyborze symbolu
End na wyœwietlaczu przyciskiem F, a nastêpnie przyciœniêciu przycisku START/t lub

F
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STOP/6.W czasie pracy regulatora mamy dostêp jedynie do czêœci parametrów
konfiguracyjnych tzw. parametrów u¿ytkownika. Sposób dostêpu do wszystkich parametrów, a
tak¿e ich opis znajduje siê w rozdziale Konfigurowanie regulatora

M

Przycisk pracy rêcznej. Naciœniêcie przycisku powoduje wejœcie regulatora w stan
STOP/6 i umo¿liwia rêczne (za pomoc¹ przycisków) sterowanie urz¹dzeniami
pompa i wyci¹g ( jeœli jest pod³¹czony) zostaj¹ w³¹czone na sta³e. Sterowanie
urz¹dzeniami odbywa siê wg nastêpuj¹cej zasady:

-

przycisk NASTAWA/ POMIAR za³¹cza/ wy³¹cza dmuchawê,

-

przycisk START/t w³¹cza ruch podajnika do ty³u - patrz opis wy¿ej

-

przycisk STOP/6 w³¹cza ruch podajnika do przodu - patrz opis wy¿ej

Po ponownym przyciœniêciu przycisku M regulator wraca do pracy automatycznej lecz
pozostaje w stanie STOP/6 . Pracê nale¿y wznowiæ przyciskiem START/t .

5. Znaczenie lampek sygnalizacyjnych

TEMPERATURA

AWARIA
PODAJNIK
POMPA
DMUCHAWA
NASTAWA

NASTAWA

WskaŸnik temperatury - zale¿nie od trybu
wybranego przyciskiem NASTAWA / POMIAR
wskazuje temperaturê mierzon¹ lub zadan¹. W
trybie programowania wyœwietla dodatkowe
informacje. Znajduj¹ce siê obok lampki
sygnalizacyjne informuj¹ u¿ytkownika o stanie
regulatora, urz¹dzeñ zewnêtrznych, fazie cyklu
palenia. Ich znaczenie jest nastêpuj¹ce:

zapalenie lampki oznacza, ¿e wyœwietlana jest temperatura zadana,
czyli taka jak¹ chcemy utrzymaæ na kotle. Przy zapalonej lampce
NASTAWA mo¿na zmieniaæ (w wy¿ej opisany sposób) temperaturê
zadan¹

4. Opis
Funkcje
przycisków
6.
dzia³ania
regulatora
6.1. Stan STOP
Jest to stan, w którym regulator nie realizuje nadzoru nad kot³em. Wejœcie w ten tryb pracy
nastêpuje po wciœniêciu przycisku STOP/6 na pulpicie regulatora, lub automatycznie po
obni¿eniu siê temperatury na kotle poni¿ej temperatury wy³¹czenia regulatora w stanie pracy. W
tym trybie prowadzony jest jedynie nadzór nad wejœciem sygnalizacji awarii, obwodem wyjœcia
dmuchawy i dzia³a termostat awaryjny sprzêtowy. Wywo³anie b³êdu przez w/w zdarzenia
powoduje przejœcie regulatora do stanu AWARIA. Dodatkowo, przekroczenie temperatury
zadzia³ania termostatu programowego powoduje za³¹czenie pompy obiegowej, której
o
wy³¹czenie jest mo¿liwe po obni¿eniu temperatury wody w kotle o 3 C i naciœniêciu przycisku
STOP/6
6.2. Stan ROZPALANIE
Wejœcie w ten tryb pracy nastêpuje po wciœniêciu przycisku START/t. Jeœli temperatura wody
w kotle jest równa lub wiêksza od temperatury zadanej regulator natychmiast przechodzi ze
stanu ROZPALANIE do stanu NADZÓR. W przeciwnym wypadku nastêpuje uruchomienie
dmuchawy, pompy obiegowej (jeœli temperatura >OnP). Aktualne obroty dmuchawy okreœlone
s¹ parametrem OFS (patrz konfigurowanie regulatora). Podajnik zostaje za³¹czony na czas
Pr1, po ruchu na czas CoF w³¹cza siê podajnik w przeciwn¹ stronê (cofanie). Po cyklu pracy
podajnika Pr1-CoF, wystêpuje przerwa Pa1 i dzia³anie siê powtarza, a¿ do osi¹gniêcia
temperatury zadanej. Wejœcie termostatu palnika i termostatu pokojowego w stanie
ROZPALANIE nie wp³ywa na prace regulatora. Po up³ywie 2 godzin od naciœniêcia przycisku
START/t regulator przechodzi automatycznie w stan PRACA.
Wynika z tego, ¿e jeœli w ci¹gu 2 godzin nie nast¹pi rozpalenie kot³a
(temperatura wody w kotle bêdzie ni¿sza ni¿ temperatura wy³¹czenia
regulatora ), regulator przejdzie do stanu „STOP”.

!

6.3. Stan NADZÓR
Przejœcie do tego trybu mo¿e nast¹piæ ze stanu ROZPALANIE po osi¹gniêciu temperatury
zadanej, lub ze stanu PRACA w jednym z dwóch przypadków:

DMUCHAWA sygnalizuje w³¹czenie dmuchawy
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POMPA

sygnalizuje w³¹czenie pompy

PODAJNIK

sygnalizuje w³¹czenie podajnika

AWARIA

sygnalizuje wszystkie stany awaryjne tj.
- przegrzanie wody
- uszkodzenie czujnika temperatury (zwarcie, przerwa)
- od³¹czenie dmuchawy lub jej uszkodzenie

Po osi¹gniêciu temperatury zadanej,
Po rozwarciu wejœcia termostatu pokojowego, pod warunkiem ¿e temperatura wody w
kotle jest wiêksza lub równa parametrowi OnP.
Jeœli nast¹pi³o rozwarcie termostatu pokojowego, pompa obiegowa pracuje przez 5 minut od
chwili w której to nast¹pi³o, a nastêpnie jest cyklicznie co czas CoP uruchamiana na 30 sekund.
Jeœli wejœcie termostatu pokojowego jest zwarte, pompa obiegowa pracuje ca³y czas. Po
przejœciu w tryb NADZÓR nastêpuje odmierzanie czasu Pa2 Po up³ywie czasu PA2 nastêpuje
uruchomienie podajnika. czas Pr2.

8

