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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.
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KONFIGURACJA -  mikroprocesorowego  regulatora  temperatury

Wprowadzenie

Konfiguracja 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 która regulator bêdzie wspó³pracowaæ..

To wszystko ma zasadnicze znaczenie dla w³aœciwej, zgodnej z za³o¿eniami

i równoczeœnie satysfakcjonuj¹cej u¿ytkownika pracy. 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. Je¿eli po przeczytaniu instrukcji bêdziesz

mia³ w¹tpliwoœci lepiej zrezygnuj z programowania lub zadzwoñ do producenta (serwisu

(0-62) 74 18 666 wew. 35).

Na kolejnych stronach zobrazowano sposób uaktywnienia menu konfiguracyjnego.

Przy naciœniêtym przycisku nale¿y w³¹czyæ regulator przyciskiem sieciowym.

Po ukazaniu siê na wyœwietlaczu migaj¹cego napisu nale¿y zwolniæ przycisk .

Je¿eli w trakcie wystêpowania tego napisu nie zostanie naciœniêty przycisk , regulator

przejdzie do normalnej pracy. Naciœniêcie (bez zapalenia lampki sygnalizacyjnej) otwiera te

opcjê.

Na lewym wyœwietlaczu pojawi siê napis , a na prawym numer trybu, wed³ug którego

regulator pracuje. Wybór rodzaju pracy dokonuje siê zale¿nie od zadania jakie w danej chwili

regulator ma wykonaæ. Wybór ten nie jest ostateczny i mo¿e byæ w ka¿dej chwili zmieniony. Zale¿nie

od dokonanego wyboru trybu dostêpne bêd¹ tylko te parametry, które maj¹ znaczenie - wartoœci

pozosta³ych nie s¹ istotne. Zmian wartoœci dokonuje siê po kolejnym naciœniêciu (lampka

zapali siê), za pomoc¹ przycisków (w górê) i (w dó³).

Na nastêpnej stronie pokazano sposób wyœwietlania nazw parametrów i kolejnoœci ich

wystêpowania jeœli zosta³ wybrany tryb 1. Wartoœci na prawym wyœwietlaczu s¹ nastawami

fabrycznymi. Obok nich podano, w którym trybie parametr jest wa¿ny (wystêpuje) i w jakim zakresie

mo¿na go zmieniaæ.

FUNKCJA,
„CFG” FUNKCJA

PROG.
PROG.

„trYb”

PROG.
t 6

1. Interpretacja graficzna programowania

+F

PROG.

Przytrzymaæ przycisk i w³¹czyæ zasilanie
w³¹cznikiem sieciowym. Po pojawieniu siê napisów na
wyœwietlaczu zwolniæ przycisk

FUNKCJA

FUNKCJA.

Na lewym wyœwietlaczu pojawi siê migaj¹cy napis i
wtedy nale¿y nacisn¹æ przycisk Na lewym
wyœwietlaczu pojawi siê napis , w prawym zaœ nr trybu,
wed³ug którego pracuje regulator.

CFG
PROG.

trYb
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Regulator posiada mo¿liwoœæ zredukowania

obrotów dmuchawy do zaprogramowanej i nie

podlegaj¹cej zmianie wartoœci, po wykryciu

koñcowej fazy cyklu palenia (co wprost wi¹¿e

siê z wypalaniem mia³u). Wykres obok

przedstawia przebieg obrotów dmuchawy w

czasie, gdy opcja jest aktywna. Aby jednak

dosz³o do takiej reakcji musz¹ byæ spe³nione

pewne warunki : zosta ³a os i¹gniêta

temperatura zadana lub minê³y dwie godziny od pocz¹tku cyklu, w wyniku spadku temperatury

dmuchawa osi¹gnê³a odpowiedni¹ prêdkoœæ , temperatura na kotle jest co najwy¿ej 40 oC, a

w czasie (wyra¿onym w minutach) temperatura nie wzros³a. Prêdkoœæ dmuchawy zostaje

ograniczona do wartoœci . Wartoœæ oznacza wy³¹czenie opcji.

nc
CoGr

n CoGr = 0OGR

n obroty dmuchawy

czas

Tzad

OFS=0

T<

CoGr

0

nc

40 C°

nOGR

2.10  Kontrola zachowania temperatury (CoGr)

Parametr ten modeluje charakterystykê

regulacji w zakresie temperatur malej¹cych.

Przy wartoœciach prêdkoœæ

dmuchawy nie zmienia siê proporcjonalnie do

ró¿nicy temperatur. Wystêpuj¹ce w czasie

pracy du¿e ró¿nice temperatur

(mierzonej i zadanej) nie wywo³uj¹

gwa³townych wzrostów

CrEA > 0

AUTO

prêdkoœci dmuchawy i

tym samym minimalizuje ryzyko wybuchu. Im

mniejsza wartoœæ tym wy¿sza dynamika uk³adu. Przebieg prêdkoœci dmuchawy odbywa

siê tak jak na wykresie, dopóki temperatura maleje - wzrost powoduje zmianê reakcji opisanej

parametrem .

CrEA

nACH

n obroty dmuchawy

czas

Tzad

OFS=0

T<

CrEACrEA
0

n3

n1

2.11  Czas reakcji (CrEA)

Za pomoc¹ tego parametru ustala siê iloœæ programowanych stref czasowych, które bêd¹

osi¹galne w czasie normalnej pracy (wybór przyciskiem FUNKCJA). Minimalna iloœæ stref

wynosi 2.

2.12  Iloœæ stref czasowych (nASt)
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AUTO

PROG.

AUTO

PROG.

AUTO

PROG.

AUTO

PROG.

AUTO

PROG.

AUTO

PROG.

AUTO

PROG.

AUTO

PROG.

AUTO

PROG.

AUTO

PROG.

AUTO

PROG.

AUTO

PROG.

AUTO

PROG.

Konfigurowanie rozpoczyna sie od wyboru
trybu. Mo¿liwe s¹ 4 tryby pracy.

HISt - histereza
Tryb: 0, 1, 2, 3. Zakres: 0,5 - 5,0 oC

OnAG - ograniczenie górnego zakresu nastawy
temperatury
Tryb: 0, 1, 2, 3. Zakres: 50 -90 oC

OnAd - ograniczenie dolnego zakresu nastawy
temperatury
Tryb: 0, 1, 2, 3. Zakres: 20 -45oC

OnAP - temperatura za³¹czenia pompy
Tryb: 0, 1, 2, 3. Zakres: 20 -45oC

CPr - czas przedmuchu
Tryb: 1, 3. Zakres: 5,0 - 25,0 s

rPr - czas miêdzy przedmuchami
Tryb: 1, 3. Zakres: 10 - 990 s

bPr - bieg przedmuchu
Tryb: 1, 3. Zakres: 1 - 4

OFSd - offset dolnego zakresu prêdkoœci
(prêdkoœæ minimalna)
Tryb: 0, 1. Zakres: 0 - (OFSG -1)

OFSG - offset górnego zakresu prêdkoœci
(prêdkoœæ maksymalna)
Tryb: 0, 1. Zakres: (OFSd +1) - 12

nACH - nachylenie charakterystyki regulacji
Tryb: 0, 1. Zakres: 1 - 20

CoGr - czas kontroli zachowania temperatury
Tryb: 0, 1. Zakres: 0 - 30 min

CrEA - czas reakcji
Tryb: 0, 1. Zakres: 0 - 60

Chc¹c wprowadziæ zmiany nale¿y nacisn¹æ
przycisk i mo¿na to zrobiæ w dowolnym
momencie.

PROG.
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wartoœæ parametru tym wiêksze obOFSd roty dmuchawy odpowiadaj¹ . W zakresie

temperatur malej¹cych charakterystykê kszta³tuje inny parametr , jednak¿e minimaln¹

prêdkoœci¹ jest tak¿e ta wynikaj¹ca z wartoœci . Dzia³anie tego parametru ma w za³o¿eniu

uniezale¿niaæ system od oporów dmuchawy i przeciwdzia³anie niekontrolowanemu

poszerzaniu histerezy.

Tzad
(CrEA)

OFSd

Ograniczenie prêdkoœci maksymalnej
pozwala na wybranie jako prêdkoœci
maksymalnej innej prêdkoœci ni¿ ta
wynikaj¹ca z fizycznego pod³¹czenia
dmuchawy. Przedstawiona obok interpretacja
pokazuje wp³yw parametru dla
okreœlonego nachylenia charakterystyki
regulacji i (opis powy¿ej) na
prêdkoœæ obrotow¹

(OFSG)

OFSG

(nACH) OFSd=0
dmuchawy w górnym

zakresie prêdkoœci. W za³o¿eniu dodanie tego
paramet ru umo¿ l iw ia dopasowan ie

dmuchawy do konstrukcji kot³a, tzn. eliminuje koniecznoœæ stosowania mechanicznego
d³awienia dmuchawy lub czasowego ograniczenia nadmuchu w odmiennych warunkach
spalania (ci¹g kominowy, mia³ itp.).

2.8  Offset górnego zakresu prêdkoœci ( - predkoœæ maksymalna)OFSG

n obroty dmuchawy

temperaturaTzad

OFSG=7

OFSd=0

OFSG=10
OFSG=11

OFSG=12

0

nm   ax

n10

n11

n7

nACH=const

2.9  Nachylenie charakterystyki regulacji (nACH)

Za pomoca tego parametru mo¿na wp³ywaæ

na warunki spalania. Jak widaæ z wykresu

obok im mniejsza wartoœæ parametru

tym d ³u¿e j dmuchawa pracu je na

maksymalnych obrotach przy osi¹ganiu

zadane j tempera tury. Przy pewnej

bezw³adnoœci obiektu (du¿y p³omieñ - ma³y

odbiór ciep³a) nast¹pi z pewnoœci¹

przeregulowanie, temp

nACH

eratura kot ³a

przekroczy nastawion¹, mimo wy³¹czenia dmuchawy, gdy¿ spadek obrotów wystêpuje w

krótszym przedziale ró¿nicy temperatur. Ta wartoœæ parametru jest zalecana w przypadku

obiektu o bardzo du¿ym poborze ciep³a lub bardzo z³ej jakoœci paliwa. Dla maksymalnej

wartoœci zmniejszanie obrotów rozpoczyna siê oko³o 12oC poni¿ej zadanej

temperatury. Wydajnoœæ nadmuchu spada w przybli¿eniu w trzeciej potêdze z prêdkoœci¹

obrotow¹ st¹d ³atwo przewidzieæ, ¿e temperatura mo¿e nie byæ osi¹gniêta i ustabilizuje siê na

poziomie kilku stopni poni¿ej wartoœci zadanej. Spalanie odbywa siê wtedy przy sta³ym

dop³ywie powietrza i nie stwarza zagro¿enia gromadzenia siê gazów. Mo¿e to jednak

dramatycznie obni¿yæ sta³opalnoœæ kot³a. Przy zastosowaniu z³ej jakoœci mia³u, wyborze zbyt

du¿ego wspó³czynnika , mo¿e uniemo¿liwiæ rozpalanie w ogóle.

nACH=20

nACH

n obroty dmuchawy

temperaturaTzad

0

nm   ax

nACH=20 nACH=1
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AUTO

PROG.

AUTO

PROG.

nASt - iloœæ programów, stref czasowych
Tryb: 0, 1, 2, 3. Zakres: 2 - 6

End

PROG.

FUNKCJA

- koniec konfigurowania parametrów menu.
Wpisanie do pamiêci wprowadzonych wartoœci
nastêpuje po naciœniêciu przycisku
I koñczy sesjê programowania parametrów.
Naciœniêcie przycisku powoduje
ponowne przejœcie do wyboru trybu pracy.

2. Opis parametrów programowych

0 - Regulacja p³ynna obrotami dmuchawy, przedmuchy wy³¹czone.
1 - Regulacja p³ynna obrotami dmuchawy, przedmuchy w³¹czone.
2 - Regulacja punktowa (w³¹cz/wy³¹cz) obrotami dmuchawy, przedmuchy wy³¹czone
3 - Regulacja punktowa (w³¹cz/wy³¹cz) obrotami dmuchawy, przedmuchy w³¹czone

2.1 Tryb (trYb)

Histereza jest stref¹ nieczu³oœci okreœlaj¹c¹

ró¿nicê temperatur punktu wy³¹czenia i punktu

za³¹czenia dmuchawy. Po osi¹gniêciu

temperatury zadanej (Tzad), dmuchawa

zostaje wy³¹czona. Przy spadku temperatury

punktem w³¹czenia dmuchawy nie jest

Tzad, ale temperatura mniejsza od niej

o wartoœæ HISt. Wystêpowanie takiej strefy

nieczu³oœci jest konieczne i przyjê³o za³o¿enie,

¿e nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1oC. Poszerzenie tej strefy w normalnych zastosowaniach nie

wydaje siê konieczne, a czasami wrêcz szkodliwe, np. w przypadku silnie gazuj¹cego mia³u.

Spalanie odbywa siê wtedy bez dop³ywu powietrza, a przedmuchy mog¹ okazaæ siê

niewystarczaj¹ce do odprowadzania gazów.

n obroty dmuchawy

temperaturaTzad

histereza

0

n1

2.2  Histereza (HISt)

Maksymalna temperatura pracy dla tego regulatora wynosi 90 oC, a 2 oC powy¿ej tej
temperatury dzia³a tzw. termostat awaryjny programowy (zwi¹zany z dzia³aniem procesora),
natomiast w temperaturze 4 oC powy¿ej dzia³a termostat awaryjny, tzw. sprzêtowy
nie powi¹zany z dzia³aniem procesora. Za pomoc¹ parametru mo¿na obni¿yæ górny
zakres pracy od 50 do 90 oC. Wartoœæ tego progu wpisuje siê wprost, nie jako wartoœæ
wzglêdn¹. Z t¹ nastaw¹ zwi¹zany jest punkt dzia³ania termostatu programowego - pozostaje 2
oC powy¿ej wartoœci OnAG. Termostat sprzêtowy pozostaje na poziomie 94 oC i nie ulega
zmianie. Maksymalna temperatura zadana jest równa

OnAG

OnAG.

2.3 Ograniczenie górnego zakresu nastawy temperatury (OnAG)
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5

2.4  Ograniczenie nastaw dolnego zakresu (OnAd)

W celu rozszerzenia zastosowañ regulatora wprowadzono parametr , zmieniaj¹cy doln¹

granicê nastaw temperatury zadanej. Wybrana tym parametrem temperatura bêdzie

najmniejsz¹ jak¹ mo¿na uzyskaæ po naciœniêciu przycisku i (w dó³).

Przyjêto zasadê, ¿e parametr ten jest zwi¹zany z zachowaniem dmuchawy (sterowanie pomp¹

realizowane za pomoc¹ oddzielnego parametru opisanego dalej) i poœrednio okreœla

warunek wy³¹czenia regulatora (na koñcu cyklu) jeœli . Tylko w tym przypadku

wy³¹czenie regulatora nastêpuje w temperaturze , w przeciwnym razie w tej

temperaturze zostaje wy³¹czona tylko dmuchawa.

OnAd

NASTAWA/POMIAR

OnAP
OnAP OnAd

OnAd-5 oC

6

³

2.5 Temperatury za³¹czenia pompy obiegowej (OnAP)

Wartoœæ ta wyra¿ona w oC okreœla temperaturê, w której nast¹pi w³¹czenie pompy. Na koñcu
cyklu pompa zostaje wy³¹czona w temperaturze o 5 oC ni¿szej od wartoœci parametru .
Jeœli równczeœnie spe³niony jest warunek to temperatura wy³¹czenia pompy
bêdzie temperatur¹ wy³¹czenia regulatora.

Wartoœci parametrów , , wprowadzono fabrycznie.

OnAP
OnAP< OnAd

OnAG OnAd OnAP

2.6  Czas przedmuchu , czas miêdzy przedmuchami , bieg przedmuchu(CPr) (rPr) (bPr)

Od chwili osi¹gniêcia temperatury zadanej

regulator odmierza czas zaprogramowany pod

parametrem i po jego up³ywie za³¹cza

dmuchawê na czas ustalony pod parametrem

z prêdkoœci¹ odpowiadaj¹c¹ wartoœæ .

Po up³ywie czasu ponownie odlicza czas

i cykl siê powtarza do momentu, gdy

temperatura nie spadnie do wartoœci

temperatury zadanej pomniejszonej o wartoœæ

histerezy. Mechanizm ten zosta³ nazwany

przedmuchami - wystêpuje w trybie 1 i 3. Bieg przedmuchu jest umown¹ wartoœci¹ prêdkoœci

obrotowej dmuchawy; spoœród ca³ego zakresu prêdkoœci. Nie ma natomiast bezpoœredniego

zwi¹zku z fizycznymi biegami dmuchawy z silnikiem wielobiegowym.

rPr

CPr bPr
CPr

rPr

(bPr)

n obroty dmuchawy

czas

TzadT

CPrrPr

0

n   bPr

>_

__

2.7  Offset dolnego zakresu prêdkoœci ( -  prêdkoœæ minimalna)OFSd

n obroty dmuchawy

temperaturaTzad

OFSd=1
OFSd=2

OFSd=4

0

nm   ax

n2

n4

n1

nACH=const

Offset pozwala na wybranie minimalnego

biegu dmuchawy. W zakresie temperatur

rosn¹cych interpretacja pokazana jest na

wykresie obok. Przy tej samej wartoœci

wspó³czynnika , powoduje

przesuniêcie charakterystyki regulacji

w poziomie co powoduje, ¿e im wiêksza

nACH OFSd


