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GŁÓWNE ZASADY PRAWDIŁOWEJ PRACY KOTŁA Z 
INDIVIDUAL FUZZY LOGIC: 

 

 Regulator musi być zaprogramowany indywidualnie do danego 

typu kotła i paliwa, pkt. 21.1!   

 

 Niedopuszczalna jest zmiana typu motoreduktora, typu 

wentylatora i innych zmian w osprz cie kotła maj cych wpływ 
na proces spalania. Osprz t powinien odpowiadać fabrycznie 
zamontowanym podzespołom przez producenta kotła, pkt. 21! 

 

 Zaleca si  prac  z maksymalnie otwart  przesłon  
wentylatora. 

 

 Wł czenie trybu fuzzy logic nie zwalnia od konieczno ci 
wyregulowania parametrów NADZORU, pkt.7.9. 

 Tryb fuzzy logic mo e wymagać doregulowania wg. pkt. 7.8. 
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1 WSKAZÓWKI DOTYCZ CE 
BEZPIECZE STWA 

Wymagania zwi zane z 
bezpiecze stwem sprecyzowane 
s  w poszczególnych działach 
niniejszej instrukcji. Oprócz 
nich w szczególno ci nale y 
zastosować si  do poni szych 
wymogów: 

 

 Przed przyst pieniem do 
monta u, napraw czy 

konserwacji oraz podczas 

wykonywania wszelkich prac 

przył czeniowych nale y 
bezwzgl dnie odł czyć zasilanie 
sieciowe oraz upewnić si  czy 
zaciski i przewody elektryczne 

nie s  pod napi ciem, 

 Po wył czeniu regulatora za 
pomoc  klawiatury na zaciskach 
regulatora mo e wyst pić 
napi cie niebezpieczne, 

 Regulator nie mo e być 
wykorzystywany niezgodnie z 

przeznaczeniem, 

 Nale y stosować dodatkow  
automatyk  zabezpieczaj c  
kocioł, instalacj  centralnego 
ogrzewania oraz instancj  
ciepłej wody u ytkowej przed 
skutkami awarii regulatora b d  
bł dów w jego 
oprogramowaniu,  

 Nale y dobrać warto ć 
programowanych  parametrów 
do danego typu kotła oraz do 
danego opału uwzgl dniaj c 
wszystkie warunki pracy 

instalacji. Bł dny dobór 
parametrów mo e doprowadzić 
do stanu awaryjnego kotła 
(przegrzanie kotła, cofni cie 
płomienia do podajnika paliwa 
itp.), 

 Regulator jest przeznaczony dla 

producentów kotłów. Producent 
kotła przed zastosowaniem 
regulatora powinien sprawdzić 
czy współpraca regulatora z 
danym typem kotła jest 

prawidłowa i nie powoduje 
powstania niebezpiecze stwa,  

 Regulator nie jest urz dzeniem 
iskrobezpiecznym, tzn. w stanie 

awarii mo e być ródłem iskry 
b d  wysokiej temperatury, 
która w obecno ci pyłów lub 
gazów palnych mo e wywołać 
po ar lub wybuch. Dlatego 
regulator nale y separować od 
pyłów i gazów palnych np. 
przez odpowiedni  zabudow , 

 Regulator musi zostać 
zainstalowany przez producenta 

kotła, zgodnie z 
obowi zuj cymi normami i 
przepisami, 

 Modyfikacja zaprogramowanych 

parametrów powinna być 
przeprowadzana tylko przez 

osob  zaznajomion  z niniejsz  
instrukcj , 

 Stosować tylko w obiegach 
grzewczych wykonanych 

zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami, 

 Instalacja elektryczna w której 
pracuje regulator powinna być 
zabezpieczona bezpiecznikiem 

dobranym odpowiednio do 

stosowanych obci e , 

 Regulator nie mo e być 
u ytkowany z uszkodzon  
obudow , 

 W adnym wypadku nie wolno 
dokonywać modyfikacji 

konstrukcji regulatora, 

 W regulatorze zastosowano 

odł czenie elektroniczne i 

mikroodł czenie podł czonych 
urz dze  (działanie typu 2BY 

zgodnie z PN-EN 60730-1),  

 Regulator składa si  z dwóch 
podzespołów. Podczas wymiany 
jednego z podzespołów nale y 
zadbać o ich kompatybilno ć. 
Wskazówki podaje cze ć 
dokumentacji dla instalatora. 

 Nale y uniemo liwić dost p 
dzieci do regulatora.  
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2 Informacje ogólne 

Regulator kotła ecoMAXX800R3, jest 

nowoczesnym urz dzeniem elektronicznym 
przeznaczonym do sterowania prac  kotła na 

paliwo stałe z podajnikiem limakowym. 
Regulator jest urz dzeniem 
wielofunkcyjnym: 

 automatycznie utrzymuje zadan  
temperatur  kotła kontroluj c proces 
spalania paliwa, 

 steruje czasowo podajnikiem 

limakowym oraz wentylatorem 

moduluj c jego moc, 

 automatycznie utrzymuje zadan  
temperatur  zasobnika ciepłej wody 
u ytkowej, 

 automatycznie utrzymuje zadan  
temperatur  jednego obiegu grzewczego 
mieszaczowego, a po wyposa eniu 
regulatora w moduły rozszerzaj ce, 

steruje (w sumie) prac  pi ciu obiegów 
grzewczych. 

Temperatur  zadan  obiegów grzewczych i 
kotła mo na zadawać na podstawie wskaza  
czujnika pogodowego.  Mo liwo ć współpracy 
z termostatami pokojowymi, oddzielnymi dla 

ka dego obiegu grzewczego sprzyja 

utrzymywaniu temperatury komfortu w 

ogrzewanych pomieszczeniach. Ponadto 

urz dzenie wł cza w razie potrzeby 
rezerwowy kocioł (gazowy lub olejowy).  
Urz dzenie posiada budow  modułow  w 
której w skład wchodzi panel steruj cy, 
główny moduł wykonawczy oraz opcjonalnie 
moduły do sterowania dodatkowych obiegów  
grzewczych. Obsługa regulatora odbywa si  
w łatwy i intuicyjny sposób. Regulator 

posiada mo liwo ć współpracy z dodatkowym 
panelem steruj cym umieszczonym w 
pomieszczeniach mieszkalnych. Regulator 

mo e być u ytkowany w obr bie 
gospodarstwa domowego i podobnego oraz w 

budynkach lekko uprzemysłowionych. 

3 Informacje dotycz ce 
dokumentacji 

Instrukcja regulatora stanowi uzupełnienie 
dokumentacji kotła. W szczególno ci oprócz 

zapisów w niniejszej instrukcji nale y 
stosować si  do dokumentacji kotła. 
Instrukcj  regulatora podzielono na dwie 
cz ci: dla u ytkownika i instalatora. Jednak 
w obu cz ciach zawarto istotne informacje 
maj ce wpływ na bezpiecze stwo, dlatego 
u ytkownik i instalator powinni zaznajomić 
si  z obiema cz ciami instrukcji. 

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem 

instrukcji nie ponosimy odpowiedzialno ci. 

4 Przechowywanie dokumentacji 

Prosimy o staranne przechowywanie 

niniejszej instrukcji monta u i obsługi oraz 
wszystkich innych obowi zuj cych 
dokumentacji, aby w razie potrzeby mo na 
było w ka dej chwili z nich skorzystać. W 
razie przeprowadzki lub sprzeda y 
urz dzenia nale y przekazać doł czon  
dokumentacj  nowemu u ytkownikowi / 
wła cicielowi. 

5 Stosowane symbole 

W instrukcji stosuje si  nast puj ce symbole 
graficzne: 

 - symbol oznacza po yteczne 
informacje i wskazówki, 

 - symbol oznacza wa ne informacje od 
których zale eć mo e zniszczenie 
mienia, zagro enie dla zdrowia lub 
ycia ludzi i zwierz t domowych. 

Uwaga: za pomoc  symboli oznaczono istotne 
informacji w celu ułatwienia zaznajomienia si  z 
instrukcj . Nie zwalnia to jednak u ytkownika i 
instalatora  od przestrzegania wymaga  nie 
oznaczonych za pomoc  symboli graficznych! 

6 Dyrektywa WEEE 2002/96/EG  

Ustawa o elektryce i elektronice  

 

 Utylizować opakowania i produkt na 

ko cu okresu u ytkowania w 
odpowiedniej firmie recyklingowej, 

 Nie wyrzucać produktu razem ze 
zwykłymi odpadami, 

 Nie palić produktu. 



 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA 

ecoMAXX 800R3  
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7 Obsługa regulatora 

W poni szym rozdziale opisano skrócon  
obsług  regulatora. Aby rozpocz ć 
u ytkowanie kotła z regulatorem nale y 
rozpalić kocioł za pomoc  trybu regulatora 
ROZPALANIE a nast pnie przeł czyć 
regulator do trybu PRACA.  

7.1 Opis przycisków 

 
Rys.  1 Widok panelu steruj cego 

Legenda 

1. przycisk wej cia do MENU 

2. pokr tło ,,TOUCH and PLAY” 
3. przycisk EXIT 

Obrót pokr tła ,,TOUCH and PLAY” powoduje 
zwi kszenie lub zmniejszenie edytowanego 
parametru. Jest to element szybkiej obsługi 
regulatora. Przyci ni cie tego pokr tła 
powoduje wej cie do wybranego parametru 
lub zatwierdzenie wybranej warto ci.  

7.2 Opis okna głównego wy wietlacza 

 
 

Rys.  2 okno główne wy wietlacza 

Legenda: 

1. tryby pracy regulatora: STOP, 

ROZPALANIE, PRACA, NADZÓR  
2. temperatura zadana kotła, 

3. temperatura zmierzona kotła, 
4. wielko ci maj ce wpływ na temperatur  

zadan :  

 - symbol obni enia temperatury 
zadanej (kotła lub mieszaczy) od 
rozwarcia styków termostatu 
pokojowego;  

 - symbol rozwarcia styków 
termostatu pokojowego (temperatura 

pokojowa jest osi gni ta); 

 - symbol obni enia temperatury 
zadanej od aktywnych przedziałów 
czasowych;  

 – symbol podwy szenia 
temperatury zdanej kotła na czas 
ładowania zasobnika ciepłej wody 
u ytkowej CWU;  

 – symbol podwy szenia temperatury 
zadanej kotła od obiegu mieszacza;  

 – symbol wł czonego sterowania 
pogodowego, 

 – symbol ostrzegawczy zbli aj cego 
si  lub wykonanego w ostatnim czasie 
trybu dezynfekcji zasobnika CWU, 

 – zawór czterodrogowy przymkni ty 
(trwa ochrona powrotu kotła), 

5. symbol pracy nadmuchu, 

6. symbol podajnika, 

7. symbol pracy pompy kotła, 
8. symbol pracy pompy ciepłej wody 

u ytkowej CWU, 
9. temperatura zmierzona zasobnika CWU, 

10. temperatura zadana zasobnika CWU,  

11. zegar oraz dzie  tygodnia 

12. temperatura zewn trzna (pogodowa) 
13. symbol aktualnej mocy kotła. 

Okno ciepłej wody u ytkowej na ekranie 
głównym mo na zmienić na wybrany obieg 

mieszacza pokr caj c pokr tłem TOUCH and 
PLAY. 

1 

7 

12 13 
11 

10 

9 

8 6 

5 

2 

4 

3 

3 

2 

1 
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Rys.  3 okno pomocnicze 

Okno ciepłej wody u ytkowej na ekranie 
głównym mo na te  zmienić na widok 
poziomu paliwa pokr caj c pokr tłem o ile 
parametr poziom paliwa jest odpowiednio 

ustawiony, szczegóły podaje pkt. 7.21. 

Uwaga: poziom paliwa mo e być  tak e 
pokazany w panelu pokojowym ecoSTER200. 

  

Rys.  4 okno pomocnicze z widokiem poziomu paliwa 

 

7.3 Uruchomienie regulatora 

Regulator uruchamia si  poprzez naci ni cie 
pokr tła. 

7.4 Ustawianie temperatury zadanej 

kotła 

Temperatur  zadan  kotła ustawia si  w:  

MENU  Ustawienia kotła  

Temperatura zadana kotła  

Uwaga: temperatura zadana na kotle jest 

automatycznie podnoszona, by móc w razie 
potrzeby załadować zasobnik ciepłej wody 
u ytkowej oraz obiegi grzewcze mieszaczy.  

7.5 STOP  

Po uruchomieniu regulator znajduje si  w 
trybie STOP. Tryb STOP mo na ustawić 
wciskaj c pokr tło w oknie głównym.  

Tryb STOP wył czna palnik kotła. Instalacja 
hydrauliczna pracuje normalnie. 

7.6 ROZPALANIE  

Wej cie do trybu ROZPALANIE nast puje po 
wci ni ciu pokr tła i wybraniu trybu pracy 

ROZPALANIE. Umo liwia r czne sterowanie 

prac  wentylatora oraz podajnika paliwa. 

Rozpalanie kotła powinno nast pować ci le 
według wskazówek producenta kotła. 

 
Rys.  5 R czne uruchomienie podajnika 

Naci ni cie pokr tła na symbolu podajnika 
spowoduje jego zał czenie.  Nale y podać 
dawk  paliwa, tak  aby pojawiło si  ono na 
ko cu retorty. Kolejne naci ni cie pokr tła 
wył czy podajnik. Wówczas nale y uło yć 
pod warstw  paliwa rozpałk  np. do grilla i 
podpalić.  

 
Rys.  6 Wył czenie podajnika w rozpalaniu 

Przyci ni cie pokr tła na symbolu 
wentylatora wł czy go. Kolejne przyci ni cie 
pokr tła wył czy wentylator. Nale y rozpalić 
podane paliwo a w razie potrzeby podać 
kolejn  dawk  paliwa. 

 
Rys.  7 R czne wł czenie nadmuchu 

Po upewnieniu si , e ogie  w palenisku jest 
nale ycie rozniecony nale y, wył czyć 
wentylator i podajnik, po czym wyj ć z trybu 
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ROZPALANIE poprzez wci ni cie przycisku 

EXIT. Regulator przejdzie wówczas do trybu 
PRACA. W lewym górnym rogu pojawi si  
napis PRACA. Regulator zacznie pracować w 

cyklu automatycznym. 

 

W przypadku, gdy u ytkownik 
zapomni o przeł czeniu regulatora 
do trybu PRACA, regulator b dzie 
rozgrzewał kocioł do temperatury 

zadanej kotła + 10 C. Nast pnie 
przejdzie samoczynnie do trybu 

PRACA a w konsekwencji do trybu 

NADZÓR, gdy  temperatura zadana 
kotła zostanie osi gni ta.  

 

Je li temperatura kotła jest wy sza 
od temperatury zadanej kotła + 

10 C wówczas nie da si  wej ć do 
trybu ROZPALANIE. Nale y 
poczekać na ostygni cie kotła. 

7.7 PRACA – tryb STANDARD 

W regulatorze s  do wyboru dwa tryby 

regulacji palnika kotła:  

- tryb Standardowy – bez modulacji mocy, 

opisany w niniejszym punkcie instrukcji,  

- tryb Fuzzy logic - z modulacj  mocy 1.  

Aby ustawić tryb regulacji na Standardowy 

nale y wej ć do: MENU  Ustawienia 

kotła  Ustawienia palnika  Tryb 

regulacji i ustawić kursor na Standardowy. 

W regulatorach z dost pnym tylko trybem 
Standardowym nie ma tej opcji wyboru. 

 

W trybie regulacji Standardowy regulator 

pracuje w cyklu automatycznym z 

ustawionymi przez u ytkownika nastawami. 

Nastawy dost pne s  w: MENU  

Ustawienia kotła  Ustawienia palnika.  

Wentylator pracuje w sposób ci gły ze stała 

moc  nadmuchu nastawion  w parametrze 

moc nadmuchu. Podajnik natomiast zał cza 
si  cyklicznie na czas podawania co czas 

przerwy w podawaniu.  

                                           
1 Tryb Fuzzy Logic regulatora wymaga 

aktywacji, pkt. 21.1 

Rys.  8 Cykle pracy nadmuchu i podajnika w trybie 

PRACA, gdzie: A – przerwa podawania, B – czas 

podawania. 

Aby kocioł pracował poprawnie nale y dobrać 
warto ci tych parametrów w zale no ci od 
wymaganej mocy kotła, rodzaju i jako ci 
paliwa. Parametry s  zazwyczaj wst pnie 
fabrycznie zaprogramowane przez 

producenta kotła.  

 

Ustawienia fabryczne nie zawsze 

musz  być zgodne z danym 
typem kotła, dlatego nale y je 
dopasować do danego typu kotła i 
rodzaju paliwa 

Wskazówki do strojenia palnika: 
- ustawić parametry: czas podawania oraz 

czas przerwy w podawaniu tak,  aby uzyskać 
wymagan  moc kotła np. 15kW. Moc kotła 
wy wietlana jest w MENU → Informacje, 

- do ustawionego strumienia podawanego 

paliwa dobrać wła ciw  moc nadmuchu. 

Uwaga: moc kotła b dzie prawidłowo 
wy wietlana o ile b d  prawidłowo wpisane 
warto ci parametrów serwisowych: 
wydajność podajnika i kaloryczność paliwa!   

 

Czas podawania PRACA i przerwa 

podawania PRACA powinny być 
tak dobrane, aby palenisko nie 

cofało si  do podajnika paliwa. 

Po osi gni ciu temperatury zadanej kotła 
regulator przechodzi automatycznie do trybu 

NADZÓR. 

7.8 PRACA –tryb Fuzzy Logic 

Po zmianie trybu regulacji kotła z trybu 
Standard na Fuzzy Logic regulator pracuje w 

trybie PRACA moduluj c moc kotła, tak aby 
uzyskać stał  temperatur  zadan  kotła. 
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Tryb regulacji Fuzzy logic mo na ustawić w: 
MENU  Ustawienia kotła  Ustawienia 

palnika  Tryb regulacji 

 

Nale y pami tać, e program Fuzzy Logic 

dobierany jest indywidualnie do danego typu 

kotła oraz paliwa i mo e pracować poprawnie 
jedynie z tym kotłem i paliwem. Dlatego tryb 

Fuzzy Logic wymaga wprowadzenia 

specjalnych nastaw i aktywacji przez 

producenta kotła, zgodnie z pkt. 21.1. Je li 
tryb nie zostanie aktywowany wówczas nie 
b dzie dost pny. 

Doregulowanie Fuzzy Logic 

W niektórych przypadkach, w zale no ci od 
jako ci paliwa, mo e zaj ć konieczno ć 
doregulowania. Słu  do tego parametry: 

Korekta podawania FL oraz Korekta 

nadmuchu FL, dost pne w: 
MENU  Ustawienia kotła  Ustawienia 

palnika. 

W pierwszej kolejno ci zaleca si  
doregulowanie Korekty podawania FL. Je li 
paliwo jest złej jako ci i wyst puj  
niedopalone cz stki, wówczas mo na 
zmniejszyć ilo ć dostarczanego paliwa i 

analogicznie w przeciwnym wypadku.  

Uwaga: niedopalone cz stki paliwa lub 
zani one palenisko mog  wynikać równie  z 

nieprawidłowej pracy kotła w NADZORZE. 
Dlatego przed doregulowaniem Fuzzy logic 

zaleca si  wyregulować parametry NADZORU 
wg. pkt. 7.9. 

 

Wł czenie trybu regulacji Fuzzy 

Logic nie zwalnia od konieczno ci 
wyregulowania parametrów 
NADZORU – ryzyko uszkodzenia 

limaka podajnika. 

Wył czenie modulacji mocy w Fuzzy Logic 

Gdy regulator pracuje w trybie LATO lub przy 

małym odbiorze ciepła (wiosna, jesie ) nie 

jest zasadne aby moc kotła była 
modulowana. Aby wył czyć modulacj  mocy 
w Fuzzy Logic nale y ustawić warto ć obu 
parametrów: Min. moc kotła FL oraz max 

moc kotła FL na taka sam  warto ć, np. 
80%. Kocioł b dzie wówczas pracował bez 

modulowania mocy a po osi gni ciu 
temperatury zadanej kotła przejdzie do trybu 
Nadzór. 

Moc kotła w Fuzzy Logic 

Gdy kocioł pracuje długotrwale w warunkach 

małego odbioru ciepła mo e dochodzić do 
zjawiska zwi kszonego zu ywania opału. 

Wynika to z faktu, i   algorytm modulacji 

mocy zmniejsza moc kotła do minimum, 
gdzie sprawno ć kotła jest du o mniejsza w 
stosunku do mocy nominalnej. Zaleca si  w 
takim przypadku zmniejszenie 

dopuszczalnego zakresu mocy kotła, tak aby 
kocioł nie pracował na mocy minimalnej. 
Zakres mocy kotła okre laj  parametry Min. 

moc kotła FL oraz max moc kotła FL, 

dost pne w MENU  Ustawienia kotła  

Ustawienia palnika. 

Na przykład: 
Min. moc kotła FL=40% (fabrycznie 0%) 

Max. moc kotła FL=100%(fabrycznie 100%) 

7.9 NADZÓR 

Tryb NADZÓR wyst puje zarówno przy 
regulacji z nastawami r cznymi jak te  przy 
regulacji z nastawami automatycznymi Fuzzy 

Logic. Regulator przechodzi do trybu 

NADZÓR automatycznie bez ingerencji 
u ytkownika: 
- w przypadku trybu regulacji Standardowy – 

po osi gni ciu temperatury zadanej kotła, 
- w przypadku Fuzzy logic – po przekroczeniu 

temperatury zadanej kotła + 5°C.  
 

W trybie NADZÓR regulator nadzoruje 
palenisko, aby nie wygasło. W tym celu 
wentylator i podajnik zał czane s  tylko na 
pewien czas, rzadziej ni  w trybie PRACA. Nie 
powoduje dalszego wzrostu temperatury. 

Wentylator nie pracuje w sposób ci gły a jest 
zał czany cyklicznie razem z podajnikiem 
paliwa co zapobiega wyga ni ciu płomienia w 
czasie postoju kotła.  

 

Rys.  9 Cykle pracy wentylatora i podajnika w trybie 

NADZÓR, gdzie C – czas przerwy podawania Nadzór, D – 

czas podawania Nadzór, E – wydłużenie nadmuchu 
Nadzór. 
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Czas przerwy w pracy wentylatora i 

podajnika definiuje parametr przerwa 

podawania nadzór dost pny w: 

MENU  Ustawienia kotła  Ustawienia 

palnika. 

Czas ten nale y ustawić zgodnie z 
zaleceniami producenta kotła. Czas powinien  
być tak dobrany, aby  palenisko nie zapadało 
si  podczas przestojów kotła i jednocze nie 
nie powinien być zbyt krótki, aby nie 
powodować wzrostu temperatury kotła. 
Pozostałe parametry zlokalizowane s  w: 

MENU  Ustawienia serwisowe  

Ustawienia kotła  Ustawienia palnika. 

 

Parametry zwi zane z trybem 
Nadzór musz  być tak dobrane, 
aby temperatura kotła w tym 
trybie stopniowo spadała. 
Nieprawidłowe nastawy mog  
doprowadzić do przegrzania kotła 

lub do cofni cia płomienia do 

podajnika.  

Regulator wraca automatycznie do trybu 

PRACA po spadku temperatury kotła o 
warto ć histerezy kotła w stosunku do 

temperatury zadanej. 

Przykładowe nastawy trybu NADZÓR (paliwo 

w giel kamienny): 
- przerwa podawania nadzór = 15-30min. 

- czas podawania nadzór = 12s, 

- wydłużenie nadmuchu nadzór = 1s,  

- moc nadmuchu nadzór = 25%. 

7.10 Wybór paliwa 

Wybór paliwa jest dost pny tylko, gdy  
producent kotła wprowadził do pami ci 
regulatora ró ne rodzaje paliw. Paliwo mo na 
zmienić w: MENU  Ustawienia kotła  

Ustawienia palnika. 

7.11 Ustawienia ciepłej wody u ytkowej 
CWU 

Urz dzenie reguluje temperatur  zasobnika 
ciepłej wody u ytkowej CWU, o ile jest 

podł czony czujnik temperatury CWU. Za 
pomoc  parametru tryb pracy pompy CWU 

u ytkownik mo e: 
 wyłączyć ładowanie zasobnika, 

parametr wyłączony, 

 ustawić priorytet CWU, parametrem 

priorytet – wówczas pompa kotła 

jest wył czna a mieszacz zamkni ty, 

aby szybciej załadować zbiornik CWU, 
 ustawić równoczesn  (równoległ ) 

prac  pompy kotła i CWU, 

parametrem bez priorytetu  

7.12 Ustawianie temperatury zadanej 

CWU 

Temperatur  zadan  CWU mo na ustawić 
przez wej cie do:  

MENU  Ustawienia CWU  

7.13 Wł czenie funkcji LATO 

Aby wł czyć funkcj  LATO umo liwiaj c  
ładowanie zasobnika CWU latem, bez 
potrzeby grzania instalacji centralnego 

ogrzewania, nale y ustawić parametr tryb 

Lato na włączony. 

 

MENU  Tryb Lato  

 

W trybie Lato wszystkie odbiorniki 

ciepła mog  być wył czone dlatego 
przed jego wł czeniem nale y si , 
e kocioł nie b dzie si  

przegrzewał.  

Je li czujnik pogodowy jest podł czony to 
funkcja LATO mo e być wł czana 
automatycznie przy pomocy parametrów: 
Auto tryb lato, temperatura włączenia LATO 
oraz temperatura wyłączania LATO. 

7.14 Dezynfekcja zasobnika CWU 

Regulator posiada funkcj  automatycznego, 
okresowego podgrzewania zasobnika CWU do 

temperatury 70 °C. Ma to na celu usuni cie 
flory bakteryjnej z zasobnika CWU.  

 

Nale y bezwzgl dnie powiadomić 
domowników o fakcie uaktywnienia 
funkcji dezynfekcji, gdy  zachodzi 
niebezpiecze stwo poparzenia 
gor c  wod  u ytkow  

 

Raz w tygodniu w niedziel  o godzinie 02:00 
regulator podnosi temperatur  zasobnika 
CWU do 70 °C. Nie nale y wł czać funkcji 
dezynfekcji przy wył czonej obsłudze CWU. 

7.15 Ustawienia obiegu mieszacza 

Ustawienia mieszacza znajduj  si  w:  
MENU  Ustawienia mieszacza 1,2,3,4,5 
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Ustawienia mieszacza bez czujnika 

pogodowego 

Nale y nastawić r cznie wymagan  
temperatur  wody w obiegu grzewczym 
mieszacza za pomoc  parametru 
temperatura zadana mieszacza, np. na 

warto ć 50°C. Warto ć powinna być taka, 
aby zapewnić uzyskanie wymaganej 

temperatury pokojowej. 

 

Po podł czeniu termostatu pokojowego 
nale y ustawić warto ć parametru obniżenie 
temp. zadanej mieszacza od termostatu np. 

na warto ć 5°C. Warto ć nale y dobrać 
do wiadczalnie. Termostatem pokojowym  

mo e być termostat tradycyjny (zwierno-

rozwierny)  lub panel pokojowy 

ecoSTER200/ecoSTER TOUCH. Po zadziałaniu 
termostatu temperatura zadana obiegu 

mieszacza zostanie obni ona, co przy 
prawidłowym doborze warto ci obni enia, 
b dzie powodować zahamowanie wzrostu 
temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.  

 

Ustawienia mieszacza z czujnikiem 

pogodowym (bez panelu pokojowego) 

 

Ustawić parametr sterowanie pogodowe na 

włączony.  

Za pomoc  parametru przesunięcie 
równoległe krzywej grzewczej ustawić 
temperatur  zadan  pokojow , kieruj c si  
wzorem: 

Temperatura zadana pokojowa = 20°C + 
przesuni cie równoległe krzywej grzewczej. 
Przykład.  
Aby uzyskać temperatur  pokojow  25°C 
warto ć parametru przesunięcie równoległe 
krzywej grzewczej ustawić na  5°C.  Aby 
uzyskać temperatur  pokojow  18°C warto ć 
parametru przesunięcie równoległe krzywej 
grzewczej ustawić na  -2°C.     
   

Dobrać krzyw  pogodow  wg pkt. 7.16 

 

W tej konfiguracji mo na podł czyć 
termostat pokojowy, który b dzie niwelował 
niedokładno ć doboru krzywej grzewczej, w 
przypadku, gdy warto ć krzywej grzewczej 
b dzie wybrana zbyt du a.  Wówczas  nale y 
ustawić warto ć parametru obniżenie temp. 
zadanej mieszacza od termostatu, np. na 

warto ć 2°C. Po rozwarciu styków termostatu 
temperatura zadana obiegu mieszacza 

zostanie obni ona, co przy prawidłowym 
doborze warto ci obni enia, spowoduje 
zahamowanie wzrostu temperatury w 

ogrzewanym pomieszczeniu.  

 

Ustawienia mieszacza z czujnikiem 

pogodowym oraz z panelem pokojowym 

ecoSTER200/ecoSTER TOUCH) 

 

Ustawić parametr sterowanie pogodowe na 

włączony.  

 

Dobrać krzyw  pogodow  wg pkt. 7.16 

 

Panel ecoSTER200/ecoSTER TOUCH 

przesuwa automatycznie krzyw  grzewcz  w 
zale no ci od zadanej temperatury 
pokojowej. Regulator odnosi nastaw  do 
20°C, np. dla temperatury zadanej pokojowej 

= 22°C regulator przesunie krzyw  grzewcz  
o 2°C, dla temperatury zadanej pokojowej = 

18 °C regulator przesunie krzyw  grzewcz  o 
-2°C. W niektórych przypadkach opisanych w 
pkt. 7.16 mo e zaj ć potrzeba doregulowania 

przesuni cia krzywej grzewczej.  
 

W tej konfiguracji termostat pokojowy 

ecoSTER200/ecoSTER TOUCH mo e: 
- obni ać o stał  warto ć temperatur  obiegu 
grzewczego, gdy zadana temperatura w 

pomieszczeniu zostanie osi gni ta. 

Analogicznie jak opisano w punkcie 

poprzednim (nie zalecane), lub 

- automatycznie, w sposób ci gły korygować 
temperatur  obiegu grzewczego.  
Nie zaleca si  korzystania z obu mo liwo ci.  
 

Automatyczna korekta temperatury 

pokojowej zachodzi zgodnie ze wzorem: 

Korekta = [(Temperatura zadana pokojowa –
zmierzona temperatura pokojowa] x 

współczynnik temperatury pokojowej  /10   

Przykład.  
Temperatura zadana w ogrzewanym 

pomieszczeniu (ustawiona w ecoSTER200) = 

22°C. Temperatura zmierzona w 
pomieszczeniu (przez ecoSTER200) = 20°C.  
Współczynnik temperatury pokojowej = 15. 
Temperatura zadana mieszacza zostanie 

zwi kszona o [(22°C -20°C)]x15/10 = 3°C. 
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Nale y znale ć wła ciw  warto ć parametru 
współczynnik temperatury pokojowej. 
Zakres: 0…50. Im wi ksza warto ć 
współczynnika, tym wi ksza korekta 
temperatury zadanej kotła. Przy ustawieniu 
na warto ć ,,0” temperatura zadana 
mieszacza nie jest korygowana. Uwaga: 

ustawienie zbyt du ej warto ci współczynnika 

temperatury pokojowej mo e spowodować 
cykliczne wahania temperatury pokojowej! 

7.16 Sterowanie pogodowe 

Sterowanie pogodowe mo na wł czyć 
zarówno dla obiegu kotła jak i obiegu 
mieszacza. Po wła ciwym wyborze krzywej 
grzewczej temperatura zadana kotła lub 
mieszacza wyliczana jest automatycznie w 

zale no ci od warto ci temperatury 
zewn trznej. Dzi ki temu przy krzywej 
grzewczej odpowiedniej do danego budynku 

temperatura pomieszczenia pozostanie stała 
– bez wzgl du na temperatur  na zewn trz. 
Dlatego prawidłowy dobór krzywej grzewczej 
jest czynno ci  bardzo wa n .  
 

Uwaga: podczas poszukiwania krzywej 

grzewczej wył czyć wpływ termostatu 
pokojowego  na działanie regulatora 
(niezale nie od tego czy termostat pokojowy 
jest podł czony czy nie), przez ustawienie 
parametru: 

- Dla obiegu mieszacza: MENU → 

Ustawienia mieszacza → 
Termostat pokojowy → obniżenie 

od termostatu pokojowego = 0. 

- Dla obiegu kotła: MENU → 

Ustawienia kotła →  Termostat 

pokojowy → obniżenie od 
termostatu pokojowego = 0. 

A w przypadku podł czonego panelu 
pokojowego dodatkowo ustawić parametr 
współczynnik temperatury pokojowej = 0. 

 

Wytyczne dla poprawnego ustawienia 

krzywej grzewczej : 

- ogrzewanie podłogowe  0,2 -0,6 

- ogrzewanie grzejnikowe  1,0 - 1,6 

- kocioł    1,8 - 4  

 
Rys.  10 Krzywe grzewcze 

Wskazówki przy wyborze odpowiedniej 
krzywej grzewczej: 

 - je eli przy spadaj cej temperaturze 
zewn trznej temperatura pomieszczenia 
wzrasta, to wybrana krzywa grzewcza jest 

zbyt du a, 
 - je li  przy spadaj cej temperaturze 
zewn trznej spada równie  temperatura w 
pomieszczeniu, to wybrana krzywa grzewcza 

jest zbyt mała, 

- je li podczas mrozów temperatura 
pokojowa jest odpowiednia a w czasie 

cieplejszej pogody jest zbyt niska, to zaleca 

si  zwi kszyć przesunięcie równoległe  
krzywej grzewczej i obni yć krzyw  
grzewcz , 
- je li podczas mrozów temperatura 
pokojowa jest zbyt niska a w czasie 

cieplejszej pogody jest zbyt wysoka, to 

zaleca si  zmniejszyć przesunięcie 
równoległe  krzywej grzewczej i podnie ć 
krzyw  grzewcz . 
 

Budynki słabo ocieplone wymagaj  
ustawiania wi kszych krzywych grzewczych. 

Natomiast dla budynków dobrze ocieplonych 
krzywa grzewcza b dzie miała mniejsz  
warto ć.  

Temperatura zadana, wyliczona z krzywej 

grzewczej mo e być przez regulator 

zmniejszona lub zwi kszona w przypadku, 
gdy wychodzi poza zakres ogranicze  
temperatur dla danego obiegu. 

7.17 Opis ustawie  obni e  nocnych 

W regulatorze wprowadzono mo liwo ć 
ustawie  przedziałów czasowych dla: kotła, 
obiegów grzewczych, zasobnika ciepłej wody 



15 

 

u ytkowej oraz pompy cyrkulacji ciepłej 
wody u ytkowej. Przedziały czasowe 
umo liwiaj  wprowadzenie obni enia 
temperatury zadanej w okre lonym 
przedziale czasu na przykład w nocy lub gdy 
u ytkownik opu ci ogrzewane pomieszczenia 
np. wychodz c do pracy. Dzi ki temu 
temperatura zadana mo e być obni ana 
automatycznie co zwi ksza komfort cieplny i 
zmniejsza zu ycie paliwa. Sygnalizowane jest 

to symbolem . 

Nale y wybrać obni enie temperatury 
zadanej oraz pocz tek i koniec danego 
przedziału czasowego.  

 
 

Rys.  11 Przedziały czasowe 

 

7.18 Sterowanie pomp  cyrkulacyjn  

CWU 

Nastawy pompy cyrkulacji ciepłej wody 
u ytkowej CWU zlokalizowane s  w: 

MENU  Pompa cyrkulacji 

Pompa cyrkulacji CWU umo liwia szybki 
dost p do ciepłej wody u ytkowej w znacznie 
oddalonych pomieszczeniach od zasobnika 

CWU bez konieczno ci spuszczania wody. 
Ustawienia sterowania czasowego pomp  
cyrkulacyjn  s  analogiczne, jak ustawienia 
obni e  nocnych. W zdefiniowanych 

przedziałach czasowych oznaczonych jako 

 pompa cyrkulacyjna jest zał czona na 
czas pracy pompy cyrkulacji co czas postoju  

pompy cyrkulacji. W przedziałach czasowych 

oznaczonych jako  pompa cyrkulacji nie 

pracuje. Aby pompa cyrkulacji pracowała bez 
przerwy nale y ustawić cał  dob  w 

przedziałach czasowych na  i ustawić 
parametr czas postoju pompy cyrkulacji = 0. 

Obsług  pompy cyrkulacyjnej nale y wł czyć 
za pomoc  parametru Obsługa pompy 
cyrkulacji CWU w MENU  Ustawienia 

serwisowe  pompy. 

7.19 Ruszt  

W przypadku, gdy kocioł jest przystosowany 
do spalania paliwa na ruszcie dodatkowym 

istnieje mo liwo ć wył czenia podajnika lub 

wentylatora wraz z podajnikiem. Nastawy 

zlokalizowane s  w: MENU  Ustawienia 

kotła. 

Uwaga: wył cznie wentylatora powoduje 
równoczesne wył cznie podajnika. 

7.20 Sterowanie r czne 

W regulatorze istnieje mo liwo ć r cznego 
wł czenia urz dzenia wykonawczego, jak na 
przykład pompy, silnika podajnika czy 
wentylatora.  Dzi ki tej funkcjonalno ci 
mo na sprawdzić, czy dane urz dzenia jest 
sprawne lub  prawidłowo podł czone.  

 

Uwaga: długotrwałe wł czenie 
wentylatora, podajnika lub innego 

urz dzenia wykonawczego mo e 
doprowadzić do powstania 
zagro enia. 

 

 

Pozycja Miesz1 Zam/Cyrkul   

oznacza zamykanie siłownika 
mieszacza a w przypadku, gdy 

siłownik mieszacza nie jest 
wykorzystany tzn. parametr 

serwisowy Obsługa mieszacza = 
wyłączona lub tylko pompa, oznacza 

zał czenie pompy cyrkulacyjnej 
podł czonej na zaciskach 14-15.  

 

7.21 Konfiguracja poziomu paliwa 

Wł czenie wska nika poziomu paliwa 

Aby wł czyć wy wietlanie poziomu paliwa 
nale y ustawić warto ć parametru próg 
wyświetlania monitu braku paliwa, na 

warto ć wi ksz  od zera, np. 10%. Parametr 

znajduje si  w: 
MENU → Ustawienia kotła → Poziom 

paliwa → Poziom alarmowy   

Pokr caj c pokr tłem w oknie głównym 
wywołuje si  okno z poziomem paliwa.  

Uwaga: poziom paliwa mo e być  widoczny w 
panelu pokojowym ecoSTER200/ecoSTER 

TOUCH.  
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Rys.  12 okno pomocnicze z widokiem poziomu paliwa 

 

Obsługa wska nika poziomu paliwa 

Ka dorazowo po zasypaniu zbiornika paliwa 
do zamierzonego poziomu nale y wcisn ć i 
przytrzymać pokr tło w oknie głównym, 
wówczas pojawi si  monit: 

 

Rys.  13 Obsługa poziomu paliwa 

 

Po wybraniu i zatwierdzeniu ,,TAK” poziom 
paliwa zostanie ustawiony na 100%. Paliwo 

mo e być dosypywane w ka dej chwili tzn. 
nie trzeba czekać do całkowitego opró nienia 
zasobnika paliwa. Jednak paliwo nale y 
dosypywać zawsze do poziomu 
odpowiadaj cego 100% i zatwierdzać poziom 

na 100% przez dłu sze przytrzymanie 
pokr tła.  

 

Opis działania 

Regulator kalkuluje poziom paliwa w oparciu 

o bie ce zu ycie paliwa. Ustawienia 
fabryczne nie zawsz  b d  odpowiadać 
rzeczywistemu zu yciu paliwa przez dany 
kocioł, dlatego do poprawnego działania 
metoda ta wymaga kalibracji poziomu przez 

u ytkownika regulatora.  Nie s  wymagane 
adne dodatkowe czujniki poziomu paliwa. 

 

Kalibracja  

Je li nastawy parametrów serwisowych kotła: 
wydajność podajnika i pojemność zbiornika w 

s  prawidłowe wówczas nie trzeba 
przeprowadzać procesu kalibracji – regulator 

powinien dobrze kalkulować poziom paliwa. 

Je li natomiast poziom jest le obliczany 
nale y wykonać kalibracj . Zasypać zasobnik 
paliwa do poziomu który odpowiada pełnemu 
załadunkowi po czym  ustawić warto ć 
parametru Kalibracja poziomu na 100%. 

Parametr znajduje si  w MENU → Poziom 

paliwa → Kalibr. Poziomu paliwa. 

W oknie głównym wska nik ustawiony 
zostanie na 100%. Oznak  trwania procesu 
kalibracji jest pulsuj cy wska nik poziomu 
paliwa. Wska nik b dzie pulsował do czasu 
zaznaczenia punktu odpowiadaj cego 
minimalnemu poziomowi paliwa. Nale y na 
bie co kontrolować obni aj cy si  poziom 
paliwa  w zasobniku. Z chwil , gdy poziom 
obni y si  do minimum, nale y ustawić 
warto ć parametru  Kalibracja poziomu na 

0%.  

   

 

Zmiana warto ci parametru 
serwisowego pojemno ć zbiornika 
kasuje kalibracj  poziomu paliwa – 

wówczas poziom jest kalkulowany z 
parametrów wydajno ć podajnika i 
pojemno ć zbiornika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Czy ustawić poziom 
paliwa na 100%? 

TAK          NIE 



 

 

INSTRUKCJA MONTA U REGULATORA ORAZ NASTAW SERWISOWYCH 

ecoMAXX 800R3  
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8 Schematy hydrauliczne 

8.1 Schemat 1a 

 
Rys.  14 Schemat z zaworem czterodrogowym steruj cym obiegiem centralnego ogrzewania2, 

gdzie: 1 – kocioł, 2 – regulator ecoMAXX – moduł A, 3 – regulator ecoMAXX – panel steruj cy, 4 – 

wentylator, 5 – czujnik temperatury podajnika, 6 - silnik motoreduktora, 7 – czujnik temperatury kotła, 8 – 

czujnik temperatury ciepłej wody u ytkowej, 9 - czujnik temperatury mieszacza, 10 – czujnik temperatury – 

pogodowy, 12 – pompa obiegu ciepłej wody u ytkowej, 13 – pompa obiegu mieszacza, 14 – siłownik 
elektryczny zaworu, 15 – zasobnik ciepłej wody u ytkowej, 16 – termostat pokojowy lub ecoSTER200, 17 – 

pompa cyrkulacji CWU, 27 – czujnik temperatury powrotu (nie wpływa na sterowanie procesem spalania), P 

– przeka nik elektryczny.  

 

Z uwagi na brak wymuszonego mechanicznie przepływu wody w obiegu powrotnym do kotła – 

niniejsza metoda ochrony powrotu kotła przed zimn  wod  jest mało skuteczna. Zaleca si  
stosowanie innych metod. Aby poprawić przepływ wody w obiegu grawitacyjnym kotła (pogrubiony 
obieg na rysunku) nale y: stosować du e przekroje nominalne DN rury oraz zaworu 

czterodrogowego, unikać wi kszej liczby kolan i przew e  przekroju, zastosować inne zasady 
dotycz ce budowy instalacji grawitacyjnych, takich jak zachowanie spadków itp. Je li czujnik 
powrotu jest montowany przylgowo, to nale y odizolować go termicznie od otoczenia oraz poprawić 
kontakt termiczny z rur  przez zastosowanie pasty termoprzewodz cej. Temperatura zadana kotła 
musi być ustawiona na tyle wysoko, by zapewnić  moc  ciepln  dla obiegu ogrzewania przy 

jednoczesnym wygrzaniu wody powracaj cej do kotła. 

PROPONOWANE USTAWIENIA:  

 Parametr Nastawa MENU 

 

Tryb pracy: ochrona powrotu Wł czona 

ustawienia serwisowe  ustawienia kotła Ochrona 

powrotu 4D 

Min. temperatura powrotu 45 C 

Histereza temp. powrotu 2 C 

Przymkni cie zaworu 0% 

Min. temperatura zadana kotła 70 C ustawienia serwisowe  ustawienia kotła 

 

Obsługa mieszacza 1 wł cz. CO ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1 

Max. temp. zadana  mieszacza 1 75  ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1 

Krzywa grzewcza mieszacza 1 0.8 – 1.4 ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1 

Sterow. pogod. mieszacza 1 wł czone menu  ustawienia mieszacza 1 

 

Wyj cie H 
pompa 

cyrkulacyjna 

menu  ustawienia serwisowe 

Obsługa pompy cyrkulacji  wł czona menu  ustawienia serwisowe  pompy 

                                           
2 Pokazany schemat hydrauliczny nie zast puje projektu instalacji centralnego ogrzewania i słu y jedynie do celów 
pogl dowych! 
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8.2 Schemat 1b 

 
Rys.  15 Schemat z zaworem czterodrogowym z dodatkow  pomp  w obiegu kotła3, gdzie: 1 – 

kocioł, 2 – regulator ecoMAXX – moduł A, 3 – regulator ecoMAXX – panel steruj cy, 4 – wentylator, 5 – 

czujnik temperatury podajnika, 6 - silnik motoreduktora, 7 – czujnik temperatury kotła, 8 – czujnik 

temperatury ciepłej wody u ytkowej, 9 - czujnik temperatury mieszacza, 10 – czujnik temperatury – 

pogodowy, 12 – pompa obiegu ciepłej wody u ytkowej, 13 – pompa obiegu mieszacza, 14 – siłownik 
elektryczny zaworu, 15 – zasobnik ciepłej wody u ytkowej, 16 – termostat pokojowy lub ecoSTER200, 17 – 

pompa cyrkulacji CWU, 27 – czujnik temperatury powrotu (nie wpływa na sterowanie procesem spalania), P 

– przeka nik elektryczny.  

 

PROPONOWANE USTAWIENIA:  

 Parametr Nastawa MENU 

 

Tryb pracy: ochrona powrotu Wł czona 

ustawienia serwisowe  ustawienia kotła Ochrona 

powrotu 4D 

Min. temperatura powrotu 45 C 

Histereza temp. powrotu 2 C 

Przymkni cie zaworu 25% 

Min. temperatura zadana kotła 70 C ustawienia serwisowe  ustawienia kotła 

 

Obsługa mieszacza 1 wł cz. CO ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1 

Max. temp. zadana  mieszacza 1 75  ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1 

Krzywa grzewcza mieszacza 1 0.8 – 1.4 ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1 

Sterow. pogod. mieszacza 1 wł czone menu  ustawienia mieszacza 1 

 

Wyj cie H 
pompa 

cyrkulacyjna 

menu  ustawienia serwisowe 

Obsługa pompy cyrkulacji  wł czona menu  ustawienia serwisowe  pompy 

 

  

                                           
3 Pokazany schemat hydrauliczny nie zast puje projektu instalacji centralnego ogrzewania i słu y jedynie do celów 
pogl dowych! 
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8.3 Schemat 2 

 

 
Rys.  16 Schemat z termostatycznym zaworem trójdrogowym chroni cym temperatur  wody 
powrotnej 4, gdzie: 1 – kocioł, 2 – regulator ecoMAXX – moduł A, 3 – regulator ecoMAXX – panel steruj cy, 
4 – wentylator, 5 – czujnik temperatury podajnika, 6 - silnik motoreduktora, 7 – czujnik temperatury kotła, 
8 – czujnik temperatury ciepłej wody u ytkowej, 9 - czujnik temperatury mieszacza, 10 – czujnik 

temperatury – pogodowy, 11 – pompa obiegu centralnego ogrzewania, 12 – pompa obiegu ciepłej wody 
u ytkowej, 13 – pompa obiegu mieszacza, 15 – zasobnik ciepłej wody u ytkowej, 16 – termostat pokojowy 

lub ecoSTER200, 17 – pompa cyrkulacji CWU, 27 – czujnik temperatury powrotu (nie wpływa na sterowanie 
procesem spalania), 28 – termostatyczny zwór trójdrogowy,  29 – zawór dławi cy (grzybkowy),  
 

PROPONOWANE USTAWIENIA:  

 Parametr Nastawa MENU 

 

Tryb pracy: ochrona powrotu wył czona ustawienia serwisowe  ustawienia kotła  

Ochrona powrotu 4D (je li brak czujnika 
mieszacza to pozycja jest niedost pna) 

 

Obsługa mieszacza 1 wył czona lub 

tylko pompa 

ustawienia serwisowe ustawienia 

mieszacza 1 (je li brak czujnika mieszacza 
to pozycja jest niedost pna) 

Obsługa pompy cyrkulacji  wł czona ustawienia serwisowe  pompy 

 

 
 

  

                                           
4 Pokazany schemat hydrauliczny nie zast puje projektu instalacji centralnego ogrzewania i słu y jedynie do 
celów pogl dowych! 
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8.4 Schemat 3 

 

Rys.  17 Schemat z dwoma dodatkowymi obiegami mieszacza po podł czeniu modułu 
dodatkowego B5, gdzie: 1 – kocioł, 2 – regulator ecoMAXX – moduł A, 3 – regulator ecoMAXX – panel 

steruj cy, 4 – wentylator, 5 – czujnik temperatury podajnika, 6 - silnik motoreduktora, 7 – czujnik 

temperatury kotła, 8 – czujnik temperatury ciepłej wody u ytkowej, 9 - czujnik temperatury mieszacza 1, 10 

– czujnik temperatury – pogodowy, 11 – pompa kotła, 12 – pompa obiegu ciepłej wody u ytkowej, 13 – 

pompa obiegu mieszacza 1, 14 – siłownik mieszacza 1, 15 – zasobnik ciepłej wody u ytkowej, 16 – 

termostat pokojowy lub ecoSTER200, 17 – moduł rozszerzaj cy B, 18 – siłownik mieszacza 2, 19 – siłownik 
mieszacza 3, 20 – pompa mieszacza 2, 21 – pompa mieszacza 3, 22 – termostat pokojowy mieszacza 2, 23 

– termostat pokojowy mieszacza 3, 24 – czujnik temperatury mieszacza 2, 25 – czujnik temperatury 

mieszacza 3, 26 – niezale ny termostat zabezpieczaj cy ogrzewanie podłogowe 55 C (odcina zasilanie 

elektryczne pompy mieszacza po przekroczeniu maksymalnej temperatury – termostat nie wchodzi w skład 
wyposa enia regulatora), 27 – czujnik temperatury powrotu (zaleca si  monta  w dolnej cz ci płaszcza 
wodnego kotła), 28 – termostatyczny zawór trójdro ny (w celu ochrony powrotu kotła), 29- zawór 
grzybkowy dławi cy, 32 – pompa cyrkulacji CWU, P – przeka nik elektryczny, 38 – sprz gło hydrauliczne, 39 
– czujnik temperatury pokojowej CT7. 

PROPONOWANE USTAWIENIA: 

 Parametr Nastawa MENU 

1,3 

Obsługa mieszacza  wł cz. CO ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza  

Max. temp. zadana  mieszacza  75  ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza  

Krzywa grzewcza mieszacza  0.8 – 1.4 ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza  

Sterow. pogod. mieszacza  wł czone menu  ustawienia mieszacza  

2 

Obsługa mieszacza  wł cz. podłoga ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza  

Max. temp. zadana  mieszacza  50 C ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza  

Krzywa grzewcza mieszacza  0.2 – 0.6 ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza  

Sterow. pogod. mieszacza  wł czone menu  ustawienia mieszacza  

 
Obsługa pompy cyrkulacji  wł czona ustawienia serwisowe  pompy 

 

Tryb pracy: ochrona powrotu wył czona ustawienia serwisowe  ustawienia kotła  Ochrona 

powrotu 4D 

                                           
5 Pokazany schemat hydrauliczny nie zast puje projektu instalacji centralnego ogrzewania i słu y jedynie do 
celów pogl dowych! 
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8.5 Schemat 4 

 

Rys.  18 Schemat z buforem cieplnym oraz z modułem dodatkowym B6, gdzie: 1 – kocioł, 2 – 

regulator ecoMAXX – moduł A, 3 – regulator ecoMAXX – panel steruj cy, 4 – wentylator, 5 – czujnik 

temperatury podajnika, 6 - silnik motoreduktora, 7 – czujnik temperatury kotła, 8 – czujnik temperatury 

ciepłej wody u ytkowej, 9 - czujnik temperatury mieszacza 1, 10 – czujnik temperatury – pogodowy, 12 – 

pompa obiegu ciepłej wody u ytkowej, 13 – pompa obiegu mieszacza 1, 14 – siłownik mieszacza 1, 15 – 

zasobnik ciepłej wody u ytkowej, 16 – panel pokojowy ecoSTER200 z funkcj  termostatu pokojowego, 17 – 

moduł rozszerzaj cy B, 27 – czujnik temperatury powrotu, 28 – termostatyczny zawór trójdro ny (w celu 
ochrony powrotu kotła), 29 - zawór grzybkowy dławi cy, 32 – pompa cyrkulacji CWU, 34 – czujnik dolny 

bufora, 35 – czujnik górny bufora, 36 – bufor cieplny, 37 – dodatkowy regulator solarny ecoSOL. 

 Parametr Nastawa MENU 

 

Tryb pracy: ochrona powrotu wył czona ustawienia serwisowe  ustawienia kotła  

Ochrona powrotu 4D (je li brak czujnika 
mieszacza to pozycja jest niedost pna) 

 

Obsługa mieszacza 1 
wł cz. CO ustawienia serwisowe  ustawienia mieszacza 

1 

Max. temp. zadana  mieszacza 1 
75  ustawienia serwisowe  ustawienia mieszacza 

1 

Krzywa grzewcza mieszacza 1 
0.8 – 1.4 ustawienia serwisowe  ustawienia mieszacza 

1 

Sterow. pogod. mieszacza 1 wł czone menu  ustawienia mieszacza 1 

 
Obsługa pompy cyrkulacji  

wł czona ustawienia serwisowe  pompy 

 

Obsługa bufora wł czona ustawienia serwisowe  bufor 

Temperatura rozpocz cia ładowania bufora 40  ustawienia serwisowe  bufor 

Temperatura zako czenia ładowania bufora 60  ustawienia serwisowe  bufor 

Minimalna temperatura bufora  23  ustawienia serwisowe  bufor 

Po załadowaniu bufora cieplnego (36) regulator wył cza pomp  (6) i przeł cza si  w tryb 
NADZORU. Pompa (6) zostanie zał czono pomimo załadowanego bufora (36), gdy temperatura 
kotła przekroczy temperatur  zadan  o 10 C. Pompa (12) i  (13) zostanie wył czona a siłownik 
(14) zostanie zamkni ty, gdy temperatura bufora spadnie poni ej Minimalnej temperatury bufora. 

                                           
6 Pokazany schemat hydrauliczny nie zast puje projektu instalacji centralnego ogrzewania i słu y jedynie do celów 
pogl dowych! 
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9 Dane techniczne  

Zasilanie 230V~; 50Hz; 

Pr d pobierany przez 
regulator 

 

 

 

I = 0,02 A7 

Maksymalny pr d 
znamionowy 

6 (6) A 

Stopie  ochrony regulatora IP20, IP008 

Temperatura otoczenia 0...50 C 

Temperatura składowania 0...65 C 

Wilgotno ć wzgl dna 

5 - 85% bez 

kondensacji pary 

wodnej 

Zakres pomiarowy temp. 

czujników CT4 
0...100 C 

Zakres pomiarowy temp. 

czujników CT4-P 
-35...40 C 

Dokładno ć pomiaru temp. 
czujnikami CT4 i CT4-P 

2 C 

Przył cza 

Zaciski rubowe po 
stronie napi cia 
sieciowego 2,5mm2 

Zaciski rubowe po 
stronie steruj cej 
1,5mm2 

Wy wietlacz Graficzny 128x64 

Gabaryty zewn trzne 

Panel steruj cy: 
164x90x40 mm 

Moduł wykonawczy: 
140x90x65 mm 

Masa kompletu 0,5 kg 

Normy 
PN-EN 60730-2-9 

PN-EN 60730-1 

Klasa oprogramowania  A 

Klasa ochrony 
Do wbudowania do 

przyrz dów klasy I 

Stopie  zanieczyszczenia 
2 stopie  
zanieczyszczenia  

 

Tabela 1 Dane techniczne 

10 Warunki magazyn. i transportu 

Regulator nie mo e być nara ony na  
bezpo rednie oddziaływanie warunków 
atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni 

słonecznych. Temperatura składowania i 

                                           
7 Jest to pr d pobierany przez sam regulator. Całkowity 
pobór pr du zale y od podł czonych do regulatora 
urz dze . 
8  IP20 -od strony czołowej modułu wykonawczego, 
IP00 – od strony zacisków modułu wykonawczego, 
szczegółowe informacje w pkt. 11.5 

transportu nie powinna przekraczać zakresu  
-15…65 °C.  
Podczas transportu nie mo e być nara ony 
na wibracje wi ksze ni  odpowiadaj ce 
typowym warunkom transportu kotłowego. 

11 MONTA  REGULATORA 

11.1 Warunki rodowiskowe  

Ze wzgl du na zagro enie po arowe zabrania 
si  stosowania regulatora w atmosferach 
wybuchowych gazów oraz pyłów (np. pył 
w glowy). Nale y separować regulator 
poprzez stosowanie odpowiedniej zabudowy. 

Ponadto regulator nie mo e być u ytkowany 
w warunkach wyst pienia kondensacji pary 
wodnej oraz być nara ony na działanie wody. 

11.2 Wymagania monta owe 

Regulator powinien zostać zainstalowany 
przez wykwalifikowanego i autoryzowanego 

instalatora, zgodnie z obowi zuj cymi 
normami i przepisami. Za szkody 

spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej 

instrukcji producent nie ponosi 

odpowiedzialno ci. Regulator przeznaczony 
jest do wbudowania. Nie mo e być 
u ytkowany jako urz dzenie wolnostoj ce. 
Temperatura otoczenia oraz powierzchni 

monta owej nie powinna przekraczać 
zakresu 0 - 50˚C. Urz dzenie posiada 
budow  dwumodułow  w skład której 
wchodzi panel steruj cy oraz moduł 
wykonawczy. Obie cz ci  poł czone s  
przewodem elektrycznym.  

11.3 Monta  panelu steruj cego 

Panel steruj cy przeznaczony jest do 

zabudowania w płycie monta owej. Nale y 
zapewnić odpowiedni  izolacj  termiczn  
pomi dzy gor cymi ciankami kotła a 
panelem i ta m  przył czeniow . Przestrze  
potrzebn  dla panelu steruj cego regulatora 
obrazuje Rys.  21. Podczas instalowania 

nale y post pować zgodnie z poni szymi 
wskazówkami. 
 

KROK 1  

Wykonać otwór w płycie monta owej zgodnie 

z poni szym rysunkiem. 
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Rys.  19  Zainstalowanie panelu w płycie monta owej, 

gdzie: 1- panel steruj cy, 2 – blachowkr t 
2.9x13, 3 – za lepka. 

 

KROK 2  

Odkr cić pokrywk  (5) wpi ć kabel (6) po 
czym z powrotem zamocować pokrywk  (5) 
wkr tami (4). Kabel wyprowadzić przez 
okr gły rowek w obudowie. 

 
Rys.  20 Podł czenie przewodu do panelu, gdzie: 4 –

wkr t B3x6 do tworzyw termoplastycznych, 5 
– pokrywka, 6 – przewód ł cz cy panel 
steruj cy z modułem wykonawczym. 

 
Maksymalna długo ć przewodu (6) 
wynosi 5m, przy przekroju 0,5mm2 

 

KROK 3 

Przykr cić panel do płyty monta owej za 
pomoc  blachowkr tów (2), zało yć za lepki 
(3). 

 
 
Rys.  21 Warunki zabudowy panelu, gdzie: 1 – panel, 7 

– otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (uwaga: 

otwory nie mog  zmniejszać wymaganego stopnia 
ochrony IP; otwory wentylacyjne nie s  wymagane je li 
graniczna temperatura otoczenia panelu nie jest 

przekroczona; otwory wentylacyjne nie zawsz  mog  
zagwarantować obni enie temperatury otoczenia panelu 
w takim przypadku stosować inne metody), 

11.4 Monta  modułu wykonawczego 

Moduł wykonawczy musi być zabudowany. 
Zabudowa musi zapewnić stopie  ochrony 
odpowiadaj cy warunkom rodowiskowym, w 
których regulator b dzie u ytkowany. 
Ponadto musi uniemo liwić u ytkownikowi 
dost p do cz ci pod napi ciem 
niebezpiecznym, np. zacisków. Do 
zabudowania mo na u yć standardowej 
obudowy instalacyjnej o szeroko ci o miu 
modułów, jak pokazano na Rys.  24a. W 

takim przypadku u ytkownik ma dost p do 
powierzchni czołowej modułu wykonawczego. 
Zabudow  mog  stanowić równie  elementy 
kotła otaczaj ce cały moduł Rys.  24b. 

Przestrze  potrzebna dla modułu 
wykonawczego pokazana jest na Rys.  23 

oraz Rys.  24. Obudowa modułu nie 
zapewnia odporno ci na pył i wod . W celu 
ochrony przed tymi czynnikami nale y 
zabudować moduł odpowiedni  obudow . 
Moduł wykonawczy przeznaczony jest do 
zamontowania na znormalizowanej szynie 

DIN TS35. Szyn  nale y zamocować pewnie 
na sztywnej powierzchni. Przed 

umieszczeniem modułu na szynie (2) nale y 
podnie ć do góry zaczepy (3) za pomoc  
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rubokr ta, Rys.  22. Po ulokowaniu na 

szynie wcisn ć zaczepy (3) do pierwotnej 
pozycji. Upewnić si  e urz dzenie jest 
zamocowanie pewnie i nie jest mo liwe jego 
odj cie od szyny bez u ycia narz dzia. Wpi ć 
kabel (4) ł cz cy moduł z panelem 
steruj cym.  

 
Rys.  22  Osadzenie regulatora na szynie, gdzie: 1- 

moduł wykonawczy, 2 – szyna DIN TS35, 3 – zaczepy. 

 

Ze wzgl du na bezpiecze stwo nale y 
zachować bezpieczny odst p pomi dzy 
cz ciami czynnymi zacisków modułu 
wykonawczego a przewodz cymi 
(metalowymi) elementami zabudowy (co 

najmniej 10mm). 

Przewody przył czeniowe musz  być 
zabezpieczone przed wyrwaniem, 

obluzowaniem lub zabudowane w taki 

sposób, e nie b dzie mo liwe wyst pienie 
napr e  w stosunku do przewodów. 

 
Rys.  23 Warunki zabudowy modułu 

 

 
Rys.  24 Metody zabudowy modułu: a – w obudowie 

modułowej z dost pem do powierzchni czołowej, b – w 

obudowie bez dost pu do powierzchni czołowej.  

11.5 Stopie  ochrony IP 

Obudowa modułu wykonawczego regulatora 

zapewnia ró ne stopnie ochrony IP zale no ci 
od sposobu monta u. Wyja nienie podaje 
Rys.  24a. Po zabudowaniu zgodnie z tym 

rysunkiem od czoła obudowy modułu 
wykonawczego urz dzanie posiada stopie  
ochrony IP20 (podany na tabliczce 

znamionowej). Obudowa od strony zacisków 
posiada stopie  ochrony IP00, dlatego zaciski 
modułu wykonawczego musz  być 
bezwzgl dnie zabudowane uniemo liwiaj c 
dost p do tej cz ci obudowy.  
Je li zachodzi potrzeba uzyskania dost pu do 
cz ci z zaciskami nale y odł czyć zasilanie 
sieciowe, upewnić si  e na zaciskach i 
przewodach nie wyst puje napi cie sieciowe, 
po czym zdemontować zabudow  modułu 
wykonawczego. 

11.6 Podł czenie instalacji elektrycznej 

Regulator przystosowany jest do zasilania 

napi ciem 230V~, 50Hz. Instalacja powinna 
być: 

 trójprzewodowa (z przewodem 
ochronnym), 

 zgodna z obowi zuj cymi przepisami. 

 

Uwaga: Po wył czeniu regulatora 
za pomoc  klawiatury, na zaciskach 

regulatora mo e wyst pować 
napi cie niebezpieczne. Przed 

przyst pieniem do prac 
monta owych nale y bezwzgl dnie 
odł czyć zasilanie sieciowe oraz 
upewnić si , e na zaciskach i 
przewodach nie wyst puje napi cie 
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niebezpieczne.  

Schemat poł cze  elektrycznych 
przedstawiono na Rys.  26. Przewody 

przył czeniowe nie powinny stykać si  z 
powierzchniami o temperaturze 

przekraczaj cej nominaln  temperatur  ich 
pracy.  

Zaciski o numerach 1-15 przeznaczone s  do 
podł czania urz dze  o zasilaniu sieciowym 
230V~. 

Zaciski 16–31 przeznaczone s  do 
współpracy z urz dzeniami 
niskonapi ciowymi (poni ej 12V). 

 

Podł czenie napi cia sieciowego 
230V~ do zacisków 16-31 oraz 

zł cz transmisji RS485 skutkuje 
uszkodzeniem regulatora oraz 

stwarza zagro enie pora enia 
pr dem elektrycznym 

 

Ko ce podł czanych przewodów zwłaszcza o 

napi ciu sieciowym, musz  być 
zabezpieczone przed rozwarstwieniem 

izolowanymi tulejkami zaciskowymi . 

 

Przewód zasilaj cy powinien być podł czony 
do zacisków oznaczonych strzałk . 
  

 

Podł czenie wszelkich urz dze  
peryferyjnych mo e być wykonane 
jedynie przez wykwalifikowan  osob  
zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami. Przykładem takich 

urz dze  s  pompy lub przeka nik 
oznaczony jako ’’RE” oraz odbiorniki 
do niego podł czone.  Nale y przy 
tym pami tać o zasadach 
bezpiecze stwa zwi zanych z 
pora eniem pr dem elektrycznym. 

Regulator musi być wyposa ony w 
komplet wtyków wło onych w zł cza 
do zasilania urz dze  o napi ciu 
230V~ 

 

Przewód ochronny kabla zasilaj cego 
powinien być podł czony do listwy zerowej 
poł czonej z metalow  obudow  regulatora. 
Listw  zerow  nale y poł czyć z zaciskiem 

regulatora oznaczonym symbolem  oraz z 

zaciskami przewodów ochronnych urz dze  
przył czonych  do regulatora  (Rys.  26).  
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Rys.  25 Schemat elektryczny – cztery pompy, gdzie: T1 – czujnik temperatury kotła CT4, T2 – czujnik 

temperatury podajnika paliwa CT4, T3 – czujnik temperatury ciepłej wody u ytkowej, T4 – czujnik obiegu 

ogrzewania podłogowego (zawór termostatyczny bez siłownika elektrycznego),  T – termostat pokojowy, R – kocioł 
rezerwowy, AL – sygnalizator alarmów, PP – pompa przewałowa do ochrony powrotu kotła, P – panel steruj cy, ET 

– panel pokojowy ecoSTER TOUCH; 230V~ - kabel zasilaj cy, STB – ogranicznik temperatury bezpiecze stwa 
(rozł cza podajnik i nadmuch),  W – wentylator, PO- silnik podajnika paliwa, PCO – pompa kotła, PCW – pompa 

ciepłej wody u ytkowej, PM – pompa termostatycznego obiegu mieszacza (bez siłownika elektrycznego) do 
ogrzewania podłogowego,  GR – listwa zerowa, UZ – uziemienie metalowej obudowy regulatora, PC – pompa 

cyrkulacji ciepłej wody u ytkowej (zamiast siłownika mieszacza), RE – przeka nik (12V, max 80mA), 

Warunkiem pracy pompy PM  jest nastawa: ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1  obsługa 
mieszacza = tylko pompa (je li brak czujnika mieszacza T4 to pozycja jest niedost pna). Warunkiem pracy pompy 

PC  jest nastawa: ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1  obsługa mieszacza = tylko pompa lub 

obsługa mieszacza = wył czona (je li brak czujnika mieszacza T4 to pozycja jest niedost pna) 
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Rys.  26 Schemat elektryczny – z siłownikiem elektrycznym zaworu, gdzie: T1 – czujnik temperatury kotła 
CT4, T2 – czujnik temperatury podajnika paliwa CT4, T3 – czujnik temperatury ciepłej wody u ytkowej, T4 – 

czujnik temperatury mieszacza pierwszego CT4, T5 – czujnik temperatury pogodowej typ CT4-P, T6 – czujnik 

temperatury wody powracaj cej do kotła, RE – przeka nik (12V, max 80mA) do podł czenia kotła rezerwowego R 

lub alarmu AL lub pompy przewałowej PP, lub pompy cyrkulacji ciepłej wody u ytkowej PC , T – termostat 

pokojowy, R – kocioł rezerwowy, AL – sygnalizator alarmów, PP – pompa przewałowa do ochrony powrotu kotła, 
PC – pompa cyrkulacji ciepłej wody u ytkowej, P – panel steruj cy kotła, ET – panel pokojowy ecoSTER TOUCH, B 

– moduł rozszerzaj cy (dwa obiegi grzewcze, bufora cieplny, pompa cyrkulacji ciepłej wody u ytkowej), C MX.03 –
moduł rozszerzaj cy (dwa dodatkowe obiegi grzewcze), 230V~ - kabel zasilaj cy, STB – ogranicznik temperatury 

bezpiecze stwa (rozł cza podajnik i nadmuch),  W – wentylator, PO- silnik podajnika paliwa, PCO – pompa kotła, 
PCW – pompa ciepłej wody u ytkowej, PM – pompa mieszacza pierwszego, SM – siłownik mieszacza, GR – listwa 

zerowa, UZ – uziemienie metalowej obudowy regulatora. 
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Rys.  27 Schemat elektryczny - moduły B i C, gdzie: T1 – czujnik temperatury mieszacza 2 lub 4 CT4, T2 – 

czujnik temperatury mieszacza 3 lub 5 CT4, T3 – czujnik temperatury górny bufora, T4 – czujnik temperatury 

dolny bufora CT4, T5 – brak, RE – przeka nik (12V, max 80mA) do podł czenia kotła rezerwowego R lub alarmu AL 
lub pompy przewałowej PP, lub pompy cyrkulacji ciepłej wody u ytkowej PC , T – termostat pokojowy, R – kocioł 
rezerwowy, AL – sygnalizator alarmów, PP – pompa przewałowa do ochrony powrotu kotła, PC – pompa cyrkulacji 

ciepłej wody u ytkowej, B – moduł rozszerzaj cy (dwa obiegi grzewcze, bufora cieplny, pompa cyrkulacji ciepłej 
wody u ytkowej), C (MX.03) – moduł rozszerzaj cy (dwa dodatkowe obiegi grzewcze), 230V~ - kabel zasilaj cy, 
PM – pompa mieszacza, SM – siłownik mieszacza, PC – pompa cyrkulacji ciepłej wody u ytkowej, * - pompa 

cyrkulacji ciepłej wody u ytkowej dost pna w module C od programu wersji mod_A_v.01.31.21, GR – listwa 

zerowa. 
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11.7 Podł czenie czujników temperatury 

Regulator współpracuje wył cznie z 
czujnikami typu CT4. Stosowanie innych 

czujników jest zabronione. 
Przewody czujników mo na przedłu yć 
przewodami o przekroju nie mniejszym ni  
0,5mm2. Całkowita długo ć przewodów 
czujnika nie powinna jednak przekraczać 
15m.   

Czujnik temperatury kotła nale y 
zamontować w rurze termometrycznej 
umieszczonej w płaszczu kotła. Czujnik 
temperatury podajnika nale y zamocować na 
powierzchni rury limaka podajnika. Czujnik 
temperatury zasobnika ciepłej wody 
u ytkowej w rurze termometrycznej 
wspawanej w zasobnik. Czujnik temperatury 

mieszacza najlepiej zamontować w gilzie 
(tulei) umieszczonej w strumieniu 

przepływaj cej wody w rurze, jednak 
dopuszcza si  równie  zamontowanie 
czujnika ,,przylgowo” do rury, pod 

warunkiem u ycia izolacji termicznej 

osłaniaj cej czujnik wraz z rur . 

 

Czujniki musz  być zabezpieczone 
przed obluzowaniem od 

mierzonych powierzchni 

Nale y zadbać o dobry kontakt cieplny 
pomi dzy czujnikami a powierzchni  
mierzon . Do tego celu nale y u yć pasty 
termoprzewodz cej. Nie dopuszcza si  
zalewania czujników olejem lub wod .  
Kable czujników powinny być odseparowane 
od przewodów sieciowych. W przeciwnym 

przypadku mo e doj ć do bł dnych wskaza  
temperatury. Minimalna odległo ć mi dzy 
tymi przewodami powinna wynosić 10cm.  
Nie nale y dopuszczać do kontaktu 
przewodów czujników z gor cymi 
elementami kotła i instalacji grzewczej. 
Przewody czujników temperatury s  odporne 
na temperatur  nie przekraczaj c  100°C.  

11.8 Podł czenie czujnika pogodowego  

Regulator współpracuje wył cznie z 
czujnikiem pogodowym typu CT4-P. Czujnik 

nale y zamocować na najzimniejszej cianie 
budynku, zwykle jest to strona północna w 
miejscu zadaszonym. Czujnik nie powinien 

być nara ony na bezpo rednie oddziaływanie 
promieni słonecznych oraz deszczu. Czujnik 

zamocować na wysoko ci co najmniej 2m 
powy ej gruntu w oddaleniu od okien, 
kominów i innych ródeł ciepła mog cych 

zakłócić pomiar temperatury (co najmniej 
1,5m). 

Do podł czenia u yć kabla o przekroju 
przewodów co najmniej 0,5 mm2 o długo ci 
do 25m. Polaryzacja przewodów nie jest 
istotna. Drugi koniec kabla  podł czyć do 
zacisków regulatora wg  Rys.  26. 

Czujnik nale y przykr cić do ciany za 
pomoc  wkr tów monta owych. Dost p do 
otworów pod wkr ty monta owe uzyskuje si  
po odkr ceniu pokrywki czujnika. 

 
Rys.  28. Podł czenie czujnika pogodowego CT4-P, 

czujnik nie stanowi standardowego wyposa enia 
regulatora. 

11.9 Sprawdzenie czujników 
temperatury 

Czujnik temperatury CT4 mo na sprawdzić 
poprzez pomiar jego rezystancji w danej 

temperaturze. W przypadku stwierdzenia 

znacznych ró nic  mi dzy warto ci  
rezystancji zmierzonej a warto ciami z 
poni szej tabeli nale y czujnik wymienić. 

CT4  

Temp. 

otoczenia °C 

Min. 

Ω 

Nom. 

Ω 

Max. 

Ω 

0 802 815 828 

10 874 886 898 

20 950 961 972 

25 990 1000 1010 

30 1029 1040 1051 

40 1108 1122 1136 

50 1192 1209 1225 

60 1278 1299 1319 

70 1369 1392 1416 

80 1462 1490 1518 

90 1559 1591 1623 
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100 1659 1696 1733 

Tabela rezystancji czujników temperatury CT4 

 

CT4-P (pogodowy) 

Temp. 

°C 

Min. 

Ω 

Nom. 

Ω 

Max. 

Ω 

-30 609 624 638 

-20 669 684 698 

-10 733 747 761 

0 802 815 828 

10 874 886 898 

20 950 961 972 

Tabela rezystancji czujników temperatury CT4-P 

11.10 Podł czenie termostatu 
pokojowego kotła 

 

Uwaga: termostat pokojowy dla 

kotła powinien być wył czony, gdy 
cała instalacja centralnego 

ogrzewania budynku zasilana jest 

przez zawór mieszaj cy z 
siłownikiem elektrycznym.  

Regulator współpracuje z termostatem 
pokojowym mechanicznym lub 

elektronicznym, który po osi gni ciu 
temperatury nastawionej rozwiera swoje 

styki. Termostat powinno podł czyć si  
zgodnie z Rys.  26. 

Obsług  termostatu pokojowego nale y po 
zainstalowaniu wł czyć w:  
MENU Ustawienia kotła  Termostat 

pokojowy  Wybór termostatu  

Uniwersalny 

 

W momencie osi gni cia 
temperatury zadanej w 

pomieszczeniu termostat pokojowy 

rozewrze swoje styki, a na 

wy wietlaczu pojawi si  symbol  

 

 

Gdy w pomieszczeniu, w którym 
zainstalowano termostat pokojowy 

temperatura osi gnie warto ć nastawion , 
regulator obni y temperatur  zadan  kotła o 
warto ć obniżenie temp. zadanej kotła od 

termostatu a na ekranie pojawi si  symbol 

. Spowoduje to dłu sze przestoje w 

pracy kotła (trwanie w trybie NADZÓR) a tym 
samym obni enie temperatury w 
ogrzewanych pomieszczeniach. 

Dodatkowo w ogrzewanych pomieszczeniach 

istnieje mo liwo ć wprowadzenia blokady 
pompy kotła (pompy CO) od rozwarcia 

styków termostatu pokojowego. Aby wł czyć 
blokad  pompy kotła nale y wej ć do: 

MENU Ustawienia kotła  Termostat 

pokojowy Postój pompy CO 

 

i ustawić warto ć tego parametru  wi ksz  
od zera. Ustawienie warto ci na przykład na 
warto ć ,,5” spowoduje wył czenie pompy 
przez termostat pokojowy na czas 5 min. 

Przy warto ci ,,0” pompa CO nie b dzie 
blokowana przez termostat pokojowy. Po 

upływie tego czasu regulator wł czy pomp  
CO na czas pracy pompy CO od termostatu 

np. 30s. Takie rozwi zanie zapobiega zbyt 
du emu wystudzeniu instalacji na skutek 

blokady pompy.  

 

Blokada pompy od rozwarcia 

termostatu pokojowego mo e być 
wł czana tylko po upewnieniu si , 
e kocioł nie si  przegrzewał. 

11.11 Podł czenie termostatu 
pokojowego mieszaczy 

Termostat pokojowy podł czony do modułu 
wykonawczego wg Rys.  26 wpływa na obieg 
mieszacza 1 oraz/lub obieg kotła. Gdy cała 
instalacja grzewcza budynku zasilana jest 

przez mieszacz z siłownikiem elektrycznym, 

wówczas termostat pokojowy dla kotła 
powinien być wył czony.  

Termostat pokojowy po rozwarciu styków 
zmniejsza temperatur  zadan  obiegu 
mieszacza o warto ć Obniżenie temp. zad. 
mieszacza od termostatu. Parametr znajduje 

si  w: 
MENU  Ustawienia mieszacza 1,2,3,4,5  

Pompa mieszacza nie jest wył czana po 
rozwarciu styków termostatu pokojowego, 

chyba, e w menu serwisowym ustawiono 
inaczej. Warto ć parametru nale y tak 
dobrać,  aby po zadziałaniu termostatu 
pokojowego (rozwarciu styków), temperatura 

w pomieszczeniu spadała. Pozostałe nastawy 
wg. pkt. 7.15 

11.12 Podł czenie kotła rezerwowego 

Regulator mo e sterować prac  kotła 
rezerwowego (gazowego lub olejowego) w 
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skutek czego nie jest konieczne r czne 
zał czanie lub wył czanie tego kotła. Kocioł 
rezerwowy zostanie zał czony w przypadku 
spadku temperatury kotła retortowego oraz 
wył czy si  je li kocioł retortowy osi gnie 
odpowiedni  temperatur . Podł czenie do 
kotła rezerwowego np. gazowego powinno 
być wykonane przez wykwalifikowanego 
instalatora zgodnie z dokumentacj  
techniczn  tego kotła. Kocioł rezerwowy 
powinien być podł czony za po rednictwem 
przeka nika do zacisków 30-31 (wyj cie H) 
regulatora zgodnie z Rys.  26 oraz Rys.  29. 

 

Rys.  29. Przykładowy schemat układu do podł czenia 
kotła rezerwowego do regulatora ecoMAXX 800, gdzie: 

1- regulator ecoMAXX, 2 – kocioł rezerwowy (gazowy lub 
olejowy), 3 – Moduł U3 składaj cy si  z przeka nika RM 

84-2012-35-1012 i podstawki GZT80 RELPOL 

Standardowo regulator nie jest wyposa ony 
w moduł U3.  

 

Monta  i instalacj  modułu U3 

nale y wykonać we własnym 
zakresie zgodnie z 

obowi zuj cymi przepisami. 
Ustawić temperatur  wył czenia/wł czenia 
kotła rezerwowego: 
MENU  USTAWIENIA SERWISOWE  

USTAWIENIA KOTŁA  Kocioł 
rezerwowy  Temperatura wyłączenia 
kotła rezerwowego. Wył czenie sterowania 
kotłem rezerwowym nast puje po ustawieniu 

na warto ć ,,0”. Nast pnie nale y 
skonfigurować wyj cie H na kocioł 
rezerwowy: 

MENU  USTAWIENIA SERWISOWE  

WYJSCIE H = Kocioł rezerwowy 

Gdy kocioł retortowy zostanie rozpalony a 
jego temperatura przekroczy nastawion  
warto ć np. 25 C, wówczas regulator 
ecoMAXX 800 wył czy kocioł rezerwowy,  

poda napi cie stałe 12V na wyj cie H. 

Spowoduje to wyzwolenie cewki przeka nika 

modułu U3 i rozł czenie jego styków. Po 
spadku temperatury kotła poni ej parametru 
temperatura wyłączenia kotła rezerwowego 

regulator przestanie podawać napi cie na 
wyj cie H, co zał czy kocioł rezerwowy.  

 

Przeł czenie regulatora ecoMAXX 

800 do stanu STAN-BY powoduje 

wł czenie kotła rezerwowego 

 

Rys.  30 8. Schemat hydrauliczny z kotłem 
rezerwowym, poł czenie obiegu otwartego z 
obiegiem zamkni tym, gdzie: 1 – regulator 

ecoMAXX, 2 – kocioł rezerwowy, 3 – moduł U3 
szt.2, 4 – zawór przeł czaj cy (z wył cznikami 
kra cowymi), 5 – wymiennik ciepła, zalecane 
ustawienie tryb CWU = bez priorytetu, wymiennik 

= wł czony (Menu  Ustawienia serwisowe  

Pompy). 

 

 
Rys.  319. Schemat hydrauliczny z kotłem rezerwowym i 
zaworem czterodrogowym w obiegu zamkni tym, gdzie: 
1 – regulator ecoMAXX, 2 – kocioł rezerwowy, 3 – moduł 
U3 szt.2,  4 – siłownik zaworu przeł czaj cego (z 
wył cznikami kra cowymi), ! - aby zapewnić swobodny 
przepływ grawitacyjny wody w obiegu kotła, przekrój 
czynny zaworu przeł czaj cego (4) musi być wi kszy, 
b d  równy przekrojowi rury obiegu kotła. Stosować 
du e przekroje rur grawitacyjnego obiegu kotła. 

                                           
9 Pokazane schematy hydrauliczne nie zast puj  

projektu instalacji centralnego ogrzewania i słu  

jednanie do celów pogl dowych! 
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Rys.  32. Schemat elektryczny sterowania zaworem 

przeł czaj cym, gdzie: 1 – regulator ecoMAXX, 2 – 

kocioł rezerwowy, 3, 4 – przeka nik np. RM 84-2012-35-

1012 RELPOL (moduł U3), 5 – siłownik zaworu 
przeł czaj cego (z wył cznikami kra cowymi), uwaga: 
zaciski 22,21,24 musz  być odseparowane galwanicznie 

od zacisków 12,11,14. 

11.13 Podł czenie sygnalizacji alarmów 

Regulator mo e sygnalizować stany 
alarmowe zał czaj c urz dzenie zewn trzne 
np. dzwonek lub urz dzenie GSM do 
wysyłania SMS - krótkich wiadomo ci 
tekstowych. Sygnalizacja alarmów oraz 
sterowanie kotłem rezerwowym odbywa si  
na wspólnym zaciskach, dlatego ustawienie 

wyj cia H na sygnalizacj  alarmów wyklucza 
sterowanie kotłem rezerwowym. Urz dzenie 
do sygnalizacji alarmów nale y podł czyć 
zgodnie z Rys. 33 za po rednictwem modułu 
U3. 

 

Rys. 33 Podł czenie zewn trznego urz dzenia 
alarmowego, gdzie: 1- regulator ecoMAXX800 moduł A, 

2 –zewn trzne urz dzenie alarmowe, 3 –przeka nik RM 

84-2012-35-1012 RELPOL i podstawka GZT80 RELPOL, 

W celu poprawnego działania nale y ustawić 
odpowiedni  warto ć parametru Kod 

sygnalizacji aktywnych alarmów w: 

MENU  USTAWIENIA SERWISOWE  

USTAWIENIA KOTŁA  Alarmy  Kod 

sygnalizacji aktywnych alarmów  

Wybranie warto ci 31 powoduje podanie 

napi cia na styk 30-31 przy wyst pieniu 
któregokolwiek z alarmów. Po ustawieniu 

tego parametru na ,,0” spowoduje, e 
regulator nie b dzie podawał napi cia przy 
adnym z alarmów. Styk 30-31 mo na tak 

skonfigurować, aby było podawane na nim 
napi cie przy wyst pieniu jednego b d  kilku 
alarmów. Warto ć na jak  nale y ustawić ten 
parametr dla danego alarmu podaje poni sza 
tabela: 
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AL 1 AL 2 AL 3 AL 4 AL 5 

1 2 4 8 16 

Przykład: ustawiaj c warto ć parametru na 
,,8” napi cie b dzie podawane na styk przy 
wyst pieniu tylko alarmu  AL4. Ustawiaj c na 
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,,1” styk sygnalizował b dzie tylko alarm 
,,1”. W przypadku, gdy styk ma sygnalizować 
kilka alarmów np. alarmy AL2 i AL4 nale y 
zsumować warto ci z tabeli odpowiadaj ce 
poszczególnym alarmom, czyli ustawić sum  
2 + 8 = 10. Gdy ma być sygnalizowany 
alarm AL1, AL2, AL3 nale y ustawić na ,,7” 
gdy  suma 1 + 2 + 4 = 7.   

11.14 Podł czanie siłownika mieszacza 

 

Podczas prac przył czeniowych 
siłownika elektrycznego mieszacza 

uwa ać, aby nie doprowadzić do 
przegrzania kotła, co mo e si  
zdarzyć przy ograniczonym 
przepływie wody kotłowej. Zaleca 
si  przed przyst pieniem do pracy 
poznać poło enie zaworu 
odpowiadaj ce maksymalnemu 
otwarciu, aby w ka dej chwili móc 
zapewnić odbiór ciepła z kotła. 

Regulator współpracuje jedynie z siłownikami 
zaworów mieszaj cych wyposa onych w 
wył czniki kra cowe. Stosowanie innych 
siłowników jest zabronione. Mo na stosować 
siłowniki o zakresie czasu pełnego obrotu od 
80 do 255s. 

Opis podł czania siłownika mieszacza: 

-  podł czyć czujnik temperatury mieszacza, 
- uruchomić regulator i wybrać w menu 
serwisowym wła ciw  obsługę mieszacza 

MENU  USTAWIENIA SERWISOWE  

HASŁO  Ustawienia mieszacza, na 

przykład „wł czona CO”. 
- wprowadzić w ustawieniach serwisowych 
mieszacza wła ciwy czas otwierania zaworu  

(czas powinien być podany na tabliczce 
znamionowej siłownika, np. 120s), 
-  odł czyć zasilanie elektryczne regulatora, 
- ustalić kierunek w którym siłownik si  
zamyka/otwiera. W tym celu w obudowie 

siłownika elektrycznego przeł czyć przycisk 
na sterowanie r czne i znale ć poło enie 
zaworu w którym temperatura w obiegu 
mieszacza jest maksymalna (w regulatorze 

odpowiada to pozycji 100% ON) oraz 

poło enie zaworu gdzie temperatura obiegu 
mieszacza jest minimalna (w regulatorze 

odpowiada to pozycji 0% OFF). Zapami tać 
poło enia, 
- podł czyć pomp  mieszacza,  

- poł czyć elektrycznie siłownik mieszacza z 
regulatorem,  

- podł czyć zasilanie elektryczne regulatora, 
- sprawdzić czy nie s  zamienione przewody 
zamykania i otwierania mieszacza, w tym 

celu wej ć do MENU  Sterowanie ręczne i 

otworzyć mieszacz przez wybór Miesz1 otw. 

= ON. Przy otwieraniu temperatura na 

czujniku mieszacza powinna rosn ć. Je li jest 
inaczej to wył czyć zasilanie elektryczne 
regulatora i przeł czyć przewody (uwaga 
inn  przyczyn  mo e być le podł czony 
mechanicznie zawór! – sprawdzić w 
dokumentacji producenta zaworu czy jest 

poprawnie podł czony), 
- skalibrować wska nik % otwarcia zaworu 
mieszacza. W tym celu odł czyć zasilanie 
elektryczne regulatora, po czym w obudowie 

siłownika przeł czyć przycisk na sterowanie 

r czne. Przekr cić grzybek zaworu do pozycji 
całkowicie zamkni tej, po czym przeł czyć z 
powrotem przycisk w obudowie siłownika na 
AUTO.  Wł czyć zasilanie regulatora – 

wska nik % otwarcia zaworu został 
skalibrowany. Uwaga w mieszaczach nr 

2,3,4,5 kalibracja zachodzi automatycznie po 

wł czeniu zasilania sieciowego. W przypadku 
tych mieszaczy odczekać do czasu 
skalibrowania si  wska nika % otwarcia 
zaworu. Podczas kalibracji siłownik jest 
zamykany przez czas otwierania zaworu. 

Kalibracja jest sygnalizowana w MENU 

Informacje w zakładce mieszacz - info, 

napisem ,,KAL”.  
 - ustawić pozostałe parametry mieszacza. 

11.15 Podł czenie pompy cyrkulacyjnej 

Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody u ytkowej 
mo e być podł czona do regulatora w kilku 

miejscach: 

- do wyj cia H za po rednictwem 
przeka nika, według Rys.  26 i 

analogicznie jak w pkt. 11.16. 

Warunkiem zadziałania jest ustawienie 
parametru serwisowego wyjście H = 

pompa cyrkulacyjna. 

- do zacisków 14-15 zamiast siłownika 
elektrycznego zaworu mieszacza 

(warunkiem zadziałania jest odł czenie 
czujnika mieszacza lub ustawienie 

parametru serwisowego obsługa 
mieszacza = wyłączony lub tylko pompa), 

Rys.  26. 
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- do dodatkowego modułu B, Rys.  27. 

11.16 Podł czenie pompy przewałowej 

Pomp  przewałow  podł cza si  do wyj cia H 
za po rednictwem przeka nika. Warunkiem 

zadziałania jest ustawienie parametru 
serwisowego wyjście H = pompa 

przewałowa. 

 
Rys. 34 Podł czenie pompy przewałowej, gdzie: 1- 

regulator ecoMAXX800 moduł A, 2 – pompa przewałowa, 

3 –przeka nik RM 84-2012-35-1012 RELPOL i podstawka 

GZT80 RELPOL 

Pompa przewałowa mo e działać w oparciu o 

wskazania: 

- czujnika temperatury powrotu - pompa 

przewałowa startuje gdy temperatura na 
czujniku powrotu do kotła spadnie poni ej 
parametru temperatura załączenia pompy 
CO, który znajduje si  w menu głównym. 
Zaleca si  ustawienie tego parametru na co 

najmniej 50°C,  
- czujnika temperatury powrotu i czujnika 

temperatury kotła - pompa przewałowa 
startuje gdy ró nica temperatur zwi kszy si  

powy ej parametru H1 oraz wył cza si  gdy 

ró nica temperatur zmniejszy si  poni ej 
warto ci H2. Parametry znajduj  si  w:  

Menu  ustawienia serwisowe  pompy. 

Musi być spełniony warunek: H1>H2. 
Warunkiem prawidłowej pracy układu 
hydraulicznego z pomp  przewałow  jest 
zainstalowanie i wyregulowanie zaworu 

regulacyjnego ograniczaj cego przepływ.  

 

Sugeruje si  podł czenie 
regulatora (1) i pompy (2) do 

wspólnego ródła zasilania.  
Sprawi to, e odł czenie od sieci 
elektrycznej obu odbiorników 
nast pować b dzie równocze nie.   

11.17 Podł czenie ogranicznika 

temperatury  

W celu unikni cia przegrzania kotła na 

skutek awarii regulatora nale y podł czyć 
ogranicznik temperatury bezpiecze stwa STB 
lub inny odpowiedni do danego kotła. 

Ogranicznik STB nale y podł czyć pod zaciski 
1-2 wskazane na Rys.  26. W momencie 

zadziałania ogranicznika, odł czony zostanie 
wentylator oraz silnik podajnika paliwa.  

 

Ogranicznik temperatury 

bezpiecze stwa musi posiadać 
znamionowe napi cie pracy co 
najmniej ~230V i powinien 

posiadać obowi zuj ce 
dopuszczenia 

W przypadku rezygnacji z zainstalowania 

ogranicznika na zaciskach 1-2 powinno si  
wykonać mostek. Mostek nale y wykonać z 
przewodu o przekroju co najmniej 1 mm2 z 

izolacj  o takiej grubo ci, aby wymagania 
bezpiecze stwa dla kotła były zachowane.  

11.18 Podł czenie panelu pokojowego 

Istnieje mo liwo ć podł czenia panelu 
pokojowego ecoSTER200/ecoSTER TOUCH. 

Główne funkcje panelu: 
- funkcja termostatu pokojowego, 

- funkcja panelu steruj cego kotłem, 
- funkcja sygnalizacji alarmów, 
- funkcja wska nika poziomu paliwa. 
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Podł czenie czteroprzewodowe: 

 

 

Rys.  35  Schemat podł czenia elektrycznego 

(czteroprzewodowego), gdzie: 1 – panel pokojowy 

ecoSTER200, 2 – regulator ecoMAXX800, 3 – przewód 
ł cz cy, 4 - czujnik pokojowy termostatu 2, typ CT7, 5 – 

czujnik pokojowy termostatu 3, typ CT7. 

 

 

Rys.  36  Schemat podł czenia elektrycznego 

(czteroprzewodowego), gdzie: 1 – panel pokojowy 

ecoSTER TOUCH, 2 – regulator ecoMAXX800, 3 – 

przewód ł cz cy. 

 

Podł czenie dwuprzewodowe: 

Podł czenie dwu przewodowe wymaga 
zastosowania zasilacza +12V napi cia 
stałego o pr dzie nominalnym minimum 

400mA. Przewody GND i +12V przeł czyć z 
modułu (2) do zewn trznego zasilacza 
umieszczonego przy ecoSTER200/ecoSTER 

TOUCH (1).  Zasilacz nie stanowi 

wyposa enia regulatora. Maksymalna 

długo ć przewodów do panelu 
ecoSTER200/ecoSTER TOUCH jest 

uzale niona od przekroju przewodów, dla 
przewodu 0,25 mm2  nie powinna 

przekraczać 30m. Przekrój nie powinien być 
mniejszy ni  0,25 mm2. 
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Rys.  37  Schemat podł czenia elektrycznego 

(dwuprzewodowe), gdzie: 1 – panel pokojowy 

ecoSTER200, 2 – regulator ecoMAXX800, 3 – przewód 
ł cz cy, 4 - czujnik pokojowy termostatu 2, typ CT7, 5 – 

czujnik pokojowy termostatu 3, typ CT7, 6 – zasilacz 

5..12VDC. 

 

Rys.  38  Schemat podł czenia elektrycznego 

(dwuprzewodowe), gdzie: 1 – panel pokojowy ecoSTER 

TOUCH, 2 – regulator ecoMAXX800, 3 – przewód 
ł cz cy, 4 – zasilacz 12VDC. 
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12 USTAWIENIA SERWISOWE KOTŁA 

Ustawienia palnika  

→ moc nadmuchu Nadzór 

moc wentylatora w trybie NADZÓR, zbyt du a warto ć 
mo e spowodować przegrzanie kotła lub cofni cie 

płomienia do podajnika, zbyt mała warto ć mo e 
spowodować przesypywanie si  paliwa 

→ czas podawania Nadzór 

czas podawania paliwa w NADZORZE, zbyt du a warto ć 
mo e spowodować przegrzanie kotła lub przesypywanie 

paliwa, zbyt mała mo e spowodować cofanie paliwa do 
podajnika 

→ wydłu enie nadmuchu Nadzór 

w trybie pracy kotła NADZÓR po podaniu dawki paliwa i 
wył czeniu podajnika wentylator pracuje jeszcze przez 
czas wydłużenia pracy nadmuchu w celu rozpalenia 

podanej dawki paliwa. Warto ć tego parametru nie mo e 
być zbyt du a, gdy  mo e doprowadzić do przegrzewania 
kotła. 

→ wentylator w Nadzór umo liwia wył czenie/wł czenie wentylatora w 

NADZORZE 

→ min. moc nadmuchu 
minimalna moc nadmuchu jak  mo na ustawiać w 
parametrach zwi zanych z moc  wentylatora w menu 

u ytkownika 

→ kolejno ć cykli praca 

ustawienie parametru na warto ć ,,podawanie – przerwa” 
spowoduje rozpocz cie trybu PRACY od podania dawki 
paliwa. Ustawienie parametru na warto ć ,,przerwa –
podawanie” spowoduje rozpocz cie trybu PRACY od 
przerwy w podawaniu. Parametr przydatny w sytuacji 

cz stego przechodzenia kotła z trybu NADZÓR do trybu 
PRACA gdzie mo e dochodzić do przesypywania paliwa, 
lub obni ania si  paleniska.  

→ Fuzzy Logic 
katalog z nastawami Fuzzy Logic  - dost pny jedynie dla 
producentów kotłów  

Minimalna temperatura zadana 

kotła 

parametr umo liwiaj cy ograniczenie u ytkownikowi 
ustawienie zbyt niskiej temperatury zadanej kotła. Praca 
kotła na zbyt niskiej temperaturze mo e spowodować 
jego szybkie uszkodzenie, korozj , zabrudzenie itp.   

Maksymalna temperatura 

zadana kotła 

 

parametr umo liwiaj cy ograniczenie u ytkownikowi 
ustawienie zbyt wysokiej temperatury zadanej kotła.  

Histereza kotła 
parametr decyduj cy o temperaturze przy której kocioł 
powraca z trybu pracy NADZÓR do trybu PRACA 

Czas detekcji braku paliwa 
Jest to czas po którym regulator rozpocznie procedur  
rozpoznawania braku opału. 

Del T braku paliwa 
Ró nica mi dzy temperatura zadan  kota a zmierzon  
temperatur  kotła, przy której regulator rozpocznie 
procedur  rozpoznawania braku opału.  

Maksymalna temperatura 

podajnika  

Jest to temperatura zadziałania funkcji zabezpieczaj cej 
przed cofni ciem płomienia do podajnika paliwa.  

Temperatura schładzania kotła 
Temperatura przy której nast puje schładzanie kotła 
opisane w pkt. 17.2.  

Ochrona powrotu 4D 

Katalog z nastawami dla funkcji ochrony powrotu kotła 
realizowanej za pomoc  zaworu cztero - drogowego z 

siłownikiem elektrycznym . Funkcja jest niedost pna je li 
czujnik powrotu jest odł czony lub je li obsługa 
mieszacza nr 1 jest wył czona. Zadziałanie funkcji 
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powoduje przymkni cie wszystkich mieszaczy. 

→ Tryb pracy 

Parametr wł cza/wył cza funkcj  ochrony powrotu kotła 
realizowan  za pomoc  zaworu mieszaj cego z 

siłownikiem elektrycznym. Uwaga: nie wł czać funkcji 
je li nie ma zało onego na zaworze siłownika 
elektrycznego! 

→ Min. temperatura powrotu 
Temperatura powrotu kotła poni ej której siłownik 
elektryczny przymknie zawór mieszaj cy. 

→ Histereza temperatury 

powrotu 

Siłownik elektryczny powróci do normalnej pracy przy 
temperaturze powrotu ≥ min. temperatura powrotu + 

histereza temperatury powrotu  

→ Przymkni cie zaworu 
Jest to % otwarcia zaworu mieszaj cego w czasie 

aktywnej funkcji ochrony powrotu. Uwaga zawór 
przymyka si  z dokładno ci  +-1%. 

Kocioł rezerwowy 

Za pomoc  tego parametru okre la si  temperatur  kotła 
retortowego przy której kocioł rezerwowy (np. gazowy) 
zostanie wył czony. Szczegółowe informacje podaje pkt. 
11.12 

Alarmy Szczegółowe informacje podaje pkt. 11.13 

Wydajno ć podajnika 

Parametr do kalkulowania orientacyjnej mocy kotła 

(wy wietlanej w informacjach) oraz do obliczania 
poziomu paliwa – nie wpływa na regulacj  procesu 
spalania [kg/h].  

Kaloryczno ć paliwa 

Parametr do kalkulowania orientacyjnej mocy kotła – nie 

wpływa na regulacj  procesu spalania. Dla w gla 
kamiennego około 6,5 [kWh/kg] 

Pojemno ć zbiornika paliwa 

Parametr do wyliczania poziomu paliwa [kg]. Uwaga 

zmiana i zatwierdzenie pokr tłem warto ci powoduje 
zast pienie wykonanej kalibracji poziomu paliwa na 
kalkulacj  poziomu z pojemności zbiornika i wydajności 
podajnika. 

13 USTAWIENIA SERWISOWE POMP 

Postój pompy CO przy 
ładowaniu CWU 

Parametr dost pny po podł czeniu czujnika CWU. 
Przedłu aj ce si  ładowanie zasobnika CWU przy 
wł czonym priorytecie CWU mo e doprowadzić do 
nadmiernego wychłodzenia instalacji CO, gdy  pompa 
kotła (pompa CO) jest wtedy wył czona. Parametr czas 

postoju pompy CO podczas ładowania CWU zapobiega 

temu przez umo liwienie okresowego zał czenia pompy 
CO w czasie ładowania zasobnika CWU. Pompa CO po 
tym czasie uruchomi si  na stały zaprogramowany czas 
30 s. 

Min temperatura CWU 

Parametr dost pny po podł czeniu czujnika CWU. Jest to 

parametr za pomoc  którego mo na ograniczyć 
u ytkownikowi ustawienie zbyt niskiej temperatury 
zadanej CWU. 

Max temperatura CWU 

Parametr dost pny po podł czeniu czujnika CWU. 
Parametr okre la do jakiej maksymalnej temperatury 
zostanie nagrzany zasobnik CWU podczas zrzucania 

nadmiaru ciepła z kotła w stanach alarmowych. Jest to 
istotny parametr, gdy  ustawienie zbyt wysokiej warto ci 
mo e doprowadzić do powstania ryzyka poparzenia 

u ytkowników wod  u ytkow . Zbyt niska warto ć 
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parametru spowoduje, e podczas przegrzania kotła nie 
b dzie mo liwo ci odprowadzenia nadmiaru ciepła do 
zasobnika CWU. Przy projektowaniu instalacji ciepłej 
wody u ytkowej, nale y brać pod uwag  mo liwo ć 
uszkodzenia regulatora. Na skutek awarii regulatora, 

woda w zasobniku ciepłej wody u ytkowej mo e nagrzać 
si  do niebezpiecznej temperatury, zagra aj cej 
poparzeniem u ytkowników. Nale y stosować zatem 

dodatkowe zabezpieczanie w postaci np. zaworów 
termostatycznych. 

Podwy szenie kotła od CWU i 
Mieszacza 

Parametr okre la o ile stopni zostanie podniesiona 
temperatura zadana kotła, aby załadować zasobnik CWU, 
bufor oraz obieg mieszacza. Podwy szenie temperatury 
realizowane jest jedynie wówczas, gdy zajdzie taka 
potrzeba. Gdy temperatura zadana kotła jest na 
wystarczaj cym poziomie to regulator nie b dzie jej 
podwy szał ze wzgl du na konieczno ć załadowania 
zasobnika CWU, bufora czy obiegu mieszacza.  

Wydłu enie pracy CWU 

Parametr dost pny po podł czeniu czujnika CWU. Po 
załadowaniu zasobnika CWU i wył czeniu pompy CWU 

mo e zaistnieć zagro enie przegrzania kotła. Zachodzi to 
w przypadku, gdy ustawiono temperatur  zadan  CWU 
wy sz  ni  temperatura zadana kotła. Problem ten w 
szczególno ci dotyczy pracy pompy CWU w trybie 
„LATO”, gdzie pompa CO jest wył czona. W celu 

schłodzenia kotła, prac  pompy CWU mo na wydłu yć o 
czas wydłużenia pracy pompy CWU. 

Obsługa pompy cyrkulacji 

Parametr wł cza/wył cza obsług  pompy cyrkulacji. Po 
wł czeniu w menu u ytkownika pojawia si  pozycja 
pompy cyrkulacji CWU. Uwaga: funkcja jest dost pna 
jedynie gdy wyj cie H jest ustawione na pomp  
cyrkulacji lub obsługa mieszacza nr 1 = wyłączona lub 

tylko pompa. 

Pompa przewałowa H1 

Ró nica temperatur kotła i powrotu przy której nast puje 
zał czenie pompy przewałowej, musi być spełniony 
warunek: H1>H2. Aby parametr był dost pny wyj cie H 
musi być ustawione na ”pompa przewałowa”. 

Pompa przewałowa H2 

Ró nica temperatur kotła i powrotu przy której nast puje 
wył czenie pompy przewałowej, musi być spełniony 
warunek: H1>H2. Aby parametr był dost pny wyj cie H 
musi być ustawione na ”pompa przewałowa”. 

Wymiennik ciepła 

Dotyczy jedynie instalacji hydraulicznych z 

wymiennikiem ciepła pomi dzy układem otwartym a 
zamkni tym. Dost pne opcje: 
 TAK (pompa kotła pracuje ci gle w krótkim obiegu 

kocioł  - wymiennik, nie jest wył czna np. od funkcji 
LATO czy priorytet ciepłej wody u ytkowej),  

 NIE (pompa kotła pracuje normalnie). 

 

14 USTAWIENIA SERWISOWE MIESZACZA 

Obsługa mieszacza  

→ Wył czona Siłownik mieszacza i pompa mieszacza nie pracuj  

→ Wł czana CO 

Ma zastosowanie, gdy obieg mieszacza zasila instalacj  
grzejnikow  centralnego ogrzewania. Maksymalna 
temperatura obiegu mieszacza nie jest ograniczana, 
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mieszacz jest w pełni otwierany podczas alarmów np. 

przegrzania kotła. Uwaga: nie wł czać tej opcji, gdy 
instalacja jest wykonana z rur wra liwych na wysok  
temperatur . W takich sytuacjach zalecane jest ustawić 
obsług  mieszacza na wł czony PODŁOGA. 

→ Wł czona podłoga 

Ma zastosowanie, gdy obieg mieszacza zasila instalacj  
podłogow . Maksymalna temperatura obiegu mieszacza jest 
organiczna do warto ci parametru max. temp. zadana 
mieszacza. Uwaga: po wybraniu opcji wł czony PODŁOGA, 
nale y ustawić parametr max. temp. zadana mieszacza na 
tak  warto ć, aby podłoga nie została zniszczona i nie 
zaistniało ryzyko poparzenia. 

→ Tylko pompa 

Z chwil  gdy temperatura mieszacza przekroczy temperaturę 

zadaną mieszacza, zasilanie pompy mieszacza zostanie 

wył czone. Po spadku temperatury mieszacza o 2 ºC,  
pompa zostaje ponownie zał czona. Opcj  zwykle 
wykorzystuje si  do sterowania pomp  ogrzewania 
podłogowego w sytuacji, gdy współpracuje ona z zaworem 
termostatycznym bez siłownika.  

Min. temperatura mieszacza 

Jest to parametr za pomoc  którego mo na ograniczyć 
u ytkownikowi mo liwo ć ustawienia zbyt niskiej 
temperatury zadanej obwodu mieszacza.  

Max. temperatura mieszacza 

Parametr pełni dwie funkcje: 
- umo liwia ograniczenie ustawienia zbyt wysokiej 
temperatury zadanej mieszacza przez u ytkownika, 
- przy parametrze obsługa mieszacza = wł czony PODŁOGA 
jest jednocze nie graniczn  temperatur  mieszacza, przy 
której pompa mieszacza zostanie wył czona. Dla ogrzewania 
podłogowego ustawić na warto ć nie wi ksz  ni  45°C - 

50°C lub inn , je li producent materiałów u ytych do 
zbudowania podłogi lub projektant instalacji CO okre l  
inaczej. 

Czas otwarcia zaworu 
Nale y wprowadzić czas pełnego otwarcia zaworu odczytany 
z tabliczki znamionowej siłownika zaworu, np. 140s. 

Wył cznie pompy od termostatu 

Ustawienie parametru na warto ć ,,TAK” powoduje 
zamkni cie siłownika mieszacza i wył cznie pompy 
mieszacza po rozwarciu styków termostatu pokojowego 
(pomieszczenie nagrzane). Czynno ć ta jednak nie jest 
zalecana, gdy  pomieszczenie ogrzewane mo e być 
wychłodzone w zbyt du ym stopniu. 

Praca w LATO 
Przy nastawie praca w Lato = wł czona mieszacz nie jest 

zamykany w trybie LATO. 

Nieczuło ć mieszacza 

Nastawa parametru okre laj ca warto ć nieczuło ci 
temperaturowej (martwej strefy) dla układu sterowania 
mieszaczem. Regulator steruje mieszaczem w taki sposób, 
aby warto ć temperatury zmierzonej przez czujnik 
mieszacza była równa warto ci zadanej. Tym niemniej, aby 

unikn ć zbyt cz stych ruchów siłownika mog cych 
niepotrzebnie skrócić jego ywotno ć regulacja 

podejmowana jest dopiero wówczas, gdy zmierzona 
temperatura obwodu mieszacza b dzie wy sza lub ni sza od 

temperatury zadanej o warto ć nieczułość mieszacza. 

Otwarcie zaworu alarmowe Jest to % otwarcia zaworu przy aktywnym alarmie 
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przegrzania kotła. Wykorzystywany przy kotłach eliwnych. 
Parametr dost pny tylko w niektórych regulatorach. 

Zakres proporcjonalno ci 

Parametr ma wpływ na wielko ć ruchu siłownika mieszacza. 
Zwi kszenie jego warto ci powoduje szybsze dochodzenie 
temperatury mieszacza do warto ci zadanej, jednak zbyt 
wysoka warto ć parametru powoduje przeregulowanie 
temperatury i niepotrzebne ruchy siłownika. Prawidłow  
warto ć dobiera si  do wiadczalnie. Zaleca si  ustawianie 
warto ci parametru w zakresie 2 – 6 [3]. 

Stała czasu całkowania 

Im wi ksza warto ć parametru, tym wolniejsza reakcja 

siłownika na uchyb temperatury. Ustawianie zbyt małych 
warto ci mo e prowadzić do niepotrzebnych ruchów 
siłownika, zbyt du a warto ć wydłu a czas znalezienia 
warto ci zadanej temperatury. Prawidłow  warto ć dobiera 
si  do wiadczalnie. Zaleca si  ustawianie warto ci parametru 
w zakresie 100 – 180 [160]. 

 

15 BUFOR 

Obsługa bufora Wł cza/wył cza obsług  bufora. 
Temperatura rozpocz cia 
ładowania bufora 

Temperatura górnego czujnika bufora przy której nast puje 
rozpocz cie ładowania bufora.  

Temperatura zako czenia 
ładowania bufora 

Temperatura dolnego czujnika bufora przy której nast puje 
zako czenie ładowania bufora. 

Minimalna temperatura bufora  
Temperatura górnego czujnika bufora przy której wył czane 
s  pompy i zamykane siłowniki mieszaczy. 

Uwaga: parametry dost pne po podł czeniu dodatkowego modułu B. 
 

16 WYJ CIE H 

Wyj cie H 

Parametr okre la funkcj  realizowan  na wyj ciu H (zaciski 

30-31).  Dost pne s  opcje: 
- Kocioł rezerwowy; 

- Alarmy; 

- Pompa cyrkulacyjna; 

- Pompa przewałowa; 
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17 OPIS ALARMÓW 

17.1 Brak opału  

W przypadku spadku temperatury kotła w 
trybie PRACA o warto ć DelT braku paliwa 

poni ej temperatury zadanej kotła regulator 

odmierza czas detekcji braku paliwa.  

MENU  USTAWIENIA SERWISOWE  

USTAWIENIA KOTŁA  czas detekcji 

braku paliwa 

Je li podczas odmierzania tego czasu nie 
nast pi wzrost temperatury kotła o 1 C 

wówczas regulator wył czy odbiorniki ciepła i 
zacznie odmierzać ponownie czas detekcji 

braku paliwa.  Je li po tym czasie nie nast pi 
wzrost temperatury o 1 C wówczas regulator 
przejdzie do trybu STOP oraz wystawi alarm 

na wy wietlaczu ,,Brak opału”.  Kasowanie 

alarmu odbywa si  po wył czeniu i wł czeniu 
regulatora. 

 

 

W przypadku, gdy regulator mylnie 

rozpoznaje brak opału nale y 
zwi kszyć parametr czas detekcji 

braku paliwa pkt. 12 lub zmniejszyć 
parametr DelT braku paliwa. 

17.2 Przekroczenie max. temp. kotła  

Zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła 
zachodzi dwu etapowo. W pierwszej 

kolejno ci, tj. po przekroczeniu temperatury 

schładzania kotła, regulator próbuje 
zmniejszyć temperatur  kotła poprzez 
zał czenie pompy kotła, pompy CWU oraz 

poprzez otwarcie siłownika mieszacza (tylko 

gdy obieg mieszacza = wł czony CO). Je li 
temperatura kotła spadnie, to regulator 
powraca do normalnej pracy. Je li natomiast 
temperatura b dzie rosła w dalszym ci gu 
(osi gnie 95 C), to nast puje wył czenie 

zasilania podajnika paliwa i wentylatora oraz 

uruchamia si  trwały alarm przegrzania kotła 
poł czony z sygnalizacj  d wi kow . Je li w 
czasie alarmu przegrzania kotła, temperatura 
zmierzona przez czujnik CWU przekroczy 

warto ć Max. temp. CWU, to pompa CWU 

zostanie wył czona. Chroni to u ytkowników 
korzystaj cych z ciepłej wody u ytkowej 
przed poparzeniem. Alarm mo e zostać 
skasowany poprzez wył cznie i wł czenie 
regulatora. 

 

Uwaga: umieszczenie czujnika 

temperatury poza płaszczem 
wodnym kotła np. na rurze 

wylotowej jest niekorzystne, gdy  
mo e skutkować pó niejszym 
wykryciem stanu przegrzania kotła 

 

Je li regulator jest w trybie LATO to regulator 

próbuje zrzucić w pierwszej kolejno ci 
nadmiar ciepła do zasobnika CWU. Pompa 
CWU zostanie wył czona, gdy temperatura 

czujnika CWU przekroczy max. temperaturę 
CWU. 

 

 

17.3 Przekroczenie max. temp. 

podajnika  

Alarm wyst pi po przekroczeniu temperatury 
podajnika powy ej parametru serwisowego 
maksymalna temperatura podajnika.  

MENU  USTAWIENIA SERWISOWE  

USTAWIENIA KOTŁA  Maksymalna 

temperatura podajnika 

Je li temperatura podajnika wzro nie 
powy ej tej warto ci regulator uruchomi 
podajnik na stały zaprogramowany czas 
8min. Po ,,wypchni ciu paliwa” regulator 
wył cza podajnik i ju  go nie uruchamia, 
nawet je li temperatura podajnika nadal jest 
wysoka. 

Skasowanie alarmu jest mo liwe dopiero po 
spadku temperatury podajnika i wył czeniu 
regulatora. 

 

Funkcja ochrony przed cofni ciem 
płomienia nie działa przy 
odł czeniu czujnika podajnika lub 
jego uszkodzeniu.  

 

 

Funkcja ochrony przed cofni ciem 
płomienia nie działa przy braku 
zasilania elektrycznego regulatora. 

 

 

Regulator nie mo e być stosowany 
jako jedyne zabezpieczenie kotła 
przed cofni ciem płomienia. Nale y 
stosować dodatkow  automatyk  
zabezpieczaj c  
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17.4 Uszkodzenie czujnika temp. kotła  

Alarm wyst pi przy uszkodzeniu czujnika 
kotła oraz przy przekroczeniu zakresu 
pomiarowego tego czujnika. Po wyst pieniu 
alarmu wł czana jest pompa kotła, CWU oraz 

pompa mieszacza w celu ewentualnego 

schłodzenia kotła. Kasowanie odbywa si  po 
wył czeniu i wył czeniu regulatora. Nale y 
sprawdzić czujnik i dokonać ewentualnej 
wymiany.  

 
Sprawdzenie czujnika temperatury 

opisano w pkt. 11.9 

17.5 Uszkodzenie czujnika temp. 

podajnika  

Alarm wyst pi przy uszkodzeniu czujnika 
podajnika oraz przy przekroczeniu zakresu 

pomiarowego tego czujnika. Kasowanie 

odbywa si  po wył czeniu i wył czeniu 
regulatora. Nale y sprawdzić czujnik i 
dokonać ewentualnej wymiany.  

 

 
Sprawdzenie czujnika temperatury 

opisano w pkt. 11.9 

 

17.6 Brak komunikacji 

Panel steruj cy jest poł czony z modułem 
wykonawczym za pomoc  cyfrowego ł cza 
komunikacyjnego RS485. W przypadku 

uszkodzenia przewodu tego ł cza na 
wy wietlaczu wy wietlony zostanie napis 

’’brak komunikacji”. Regulator nie wył cza 
regulacji i pracuje normalnie z 

zaprogramowanymi wcze niej parametrami.  
Nale y sprawdzić przewód ł cz cy panel 
steruj cy z modułem i wymieć go lub 
naprawić. 

18 FUNKCJE DODATKOWE 

Regulator oprócz opisanych wcze niej funkcji 
realizuje szereg innych funkcji. 

18.1 Zanik zasilania 

W przypadku wyst pienia braku zasilania 
regulator powróci do trybu pracy w którym 
si  znajdował przed zanikiem zasilania. 

18.2 Ochrona przed zamarzaniem 

Gdy temperatura kotła spadnie poni ej 5 C, 

to pompa kotła zostanie zał czona 
wymuszaj c cyrkulacj  wody kotłowej. 

Opó ni to proces zamarzania wody, jednak w 
przypadku wi kszych mrozów lub przy braku 
energii elektrycznej nie ochroni instalacji 

przed zamarzni ciem. Analogicznie zał czana 

jest pompa CWU i pompy mieszaczy. 

18.3 Schładzanie prewencyjne  

Jest to funkcja polegaj ca na próbie 
schłodzenia kotła przed przej ciem 
regulatora w stan trwałego alarmu 
przegrzania kotła. Opis znajduje si  w pkt. 
17.2.  

18.4 Funkcja ochrony pomp przed 

zastaniem 

Regulator realizuje funkcj  ochrony pompy 
kotła, CWU, MIESZACZA oraz siłownika 
mieszacza przed zastaniem. Polega ona na 

okresowym ich wł czeniu (co 167h na kilka 

sekund). Zabezpiecza to pompy przed 

unieruchomieniem na skutek osadzania si  
kamienia kotłowego. Dlatego w czasie 
przerwy w u ytkowaniu kotła zasilanie 
regulatora powinno być podł czone a 

regulator powinien być wprowadzony w  tryb 

STOP.  

19 WYMIANA CZ CI I 
PODZESPOŁÓW  

19.1 Wymiana bezpiecznika sieciowego  

Bezpiecznik sieciowy zlokalizowany jest w 

module wykonawczym. Zabezpiecza on 

regulator oraz zasilane przez niego 

urz dzenia.   

Nale y stosować bezpieczniki zwłoczne, 
porcelanowe 5x20mm o nominalnym pr dzie 

przepalenia 6,3A. 

 
Rys.  39 Wymiana bezpiecznika; gdzie: 1 – bezpiecznik, 

2 – oprawka bezpiecznika 
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W celu wyj cia bezpiecznika nale y wcisn ć 
rubokr tem płaskim oprawk  bezpiecznika i 

przekr cić j  w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara. 

19.2 Wymiana panelu steruj cego  

W przypadku konieczno ci wymiany samego 
panelu steruj cego, nale y sprawdzić 
kompatybilno ć oprogramowania nowego 
panelu z oprogramowaniem modułu 
wykonawczego. Kompatybilno ć jest 
zachowana je li pierwszy numer programu w 

panelu steruj cym i module wykonawczym 
jest taki sam.  W poni szym przykładzie 
numery programów s  zgodne, gdy  
pierwsza liczba ,,06” jest taka sama w obu 
podzespołach. 

Przykładowe numery programów: 
 

Panel steruj cy Moduł wykonawczy 

01.10.010 01.11.026 

 

 

 

Numery programów mo na 
odczytać z tabliczek znamionowych 
podzespołów lub z okna na 
wy wietlaczu w menu informacje 
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20 Opis mo liwych usterek 

Objawy usterki Wskazówki 

1. Wy wietlacz nic nie 
pokazuje pomimo 

podł czenia do sieci 

Sprawdzić: 
 czy bezpiecznik sieciowy nie został przepalony i dokonać 

ewentualnej wymiany, 

 czy przewód ł cz cy panel z modułem wykonawczym jest wpi ty 
prawidłowo, oraz czy nie jest uszkodzony. 

2. Temperatura zadana 

kotła na wy wietlaczu 
jest inna ni  
zaprogramowana 

Sprawdzić: 
 czy w tym czasie nie jest ładowany zasobnik CWU a temperatur  

zadan  CWU ustawiono powy ej temperatury zadanej kotła, je li 
tak, to ró nica we wskazaniach zniknie po nagrzaniu zasobnika 
CWU lub zmniejszyć temperatur  zadan  CWU. 

 czy termostat pokojowy jest wł czony – ustawić parametr 
serwisowy obniżenie temperatury zadanej kotła od termostatu 

na ,,0” 
 czy obni enia nocne s  wł czone – wył czyć  

3. Pompa kotła nie pracuje 

Sprawdzić: 
 czy kocioł przekroczył temperatur  powy ej parametru 

temperatura załączenia pompy CO (MENU → pompa kotła)  
poczekać lub zmniejszyć temp. załączenia pompy CO,  

 czy termostat pokojowy nie blokuje pompy CO – parametry czas 

postoju pompy CO – ustawić na ,,0”, pkt.31 

 czy wł czony jest priorytet CWU blokuj cy pomp  CO – wył czyć 
priorytet ustawiaj c tryb pracy pompy CWU na Bez priorytetu, 

pkt.12 

 czy pompa CO nie jest uszkodzona lub zablokowana. 

4. Pompa kotła chwilowo 

wył cza si  

 je li ma to miejsce przy temperaturze kotła mniejszej o delT 

braku paliwa w stosunku do temperatury zadanej kotła, to jest to 
normalny objaw zwi zany z procedur  wykrywania braku opału. 

5. Wentylator nie pracuje 

 moc nadmuchu jest zbyt niska - zwi kszyć moc nadmuchu, 
 sprawdzić czy zało ona jest zworka wej cia ogranicznika temp. 

bezpiecze stwa STB na zaciskach 1-2, (zworka powinna być 
zało ona tylko w przypadku nie podł czonego ogranicznika 
temperatury). 

 je li producent kotła wyposa ył kocioł w ogranicznik temperatury 
STB z r cznym powrotem do pozycji wyj ciowej, nale y 
odblokować go odkr caj c pokrywk  i wciskaj c przycisk zgodnie 
z dokumentacj  producenta kotła, 

 sprawdzić ustawienie parametru podajnik paliwa i nadmuch i 

ustawić na włączony MENU → USTAWIENIA KOTŁA, 

 sprawdzić i ewentualnie wymienić wentylator, 

6. Podajnik paliwa nie 

pracuje / nie podaje 

 sprawdzić czy przewody podajnika s  wła ciwie podł czone do 
zacisków, 

 je li jest podł czony ogranicznik temperatury STB na zaciskach 
1-2, to sprawdzić czy nie został odci te zasilanie elektryczne na 

skutek przegrzania kotła, 
 sprawdzić czy silnik podajnika nie jest uszkodzony, 

 sprawdzić ustawienie parametru podajnik paliwa i nadmuch i 

ustawić na włączony MENU → USTAWIENIA KOTŁA, 

 w przypadku gdy słychać prac  silnika a paliwo nie jest 
podawane wymienić zawleczk  w sprz gle podajnika paliwa 

zgodnie z instrukcj  kotła. 
7. Przy wł czonym trybie 

Fuzzy Logic paliwo nie 

jest dopalane, w popiele 

znajduj  si  
niedopalone cz stki 
paliwa 

 zmniejszyć ilo ć podawanego paliwa przez zmniejszenie warto ci 
Korekta czasu podawania w trybie Fuzzy Logic  pkt. 7.8, 

 sprawdzić czy niedopalone paliwo pochodzi z pracy w NADZORZE 
– wyregulować tryb NADZÓR, wg. pkt. 11, 

 sprawdzić czy nieopalone paliwo jest spowodowane cz stym 
przechodzeniem NADZÓR → PRACA, kolejność cykli praca wg. 
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pkt. 38, 

 upewnić si , e wybrano wła ciwy rodzaj paliwa pkt. 7.10 (o ile 

w regulatorze s  dost pne  inne rodzaje paliw) – w trybie Fuzzy 

Logic nie dopuszcza si  spalania mieszaniny miału i ekogroszku, 
 sprawdzić czy wybrano wła ciwy rodzaj kotła/palnika pkt. 21.1 

 otworzyć maksymalnie przysłon  wentylatora lub/i klapk  
zwrotn  wentylatora, 

 wyczy cić kanały doprowadzaj ce powietrze do paleniska, 
 zmienić nastawy Fuzzy Logic w: MENU → ustawienia serwisowe 

→ ustawienia kotła → ustawienia palnika → Fuzzy Logic (dost p 
jedynie dla producentów kotłów) 

8. Przy wł czonym trybie 
Fuzzy Logic paliwo jest 

wypalane zbyt mocno, 

palenisko zapada si  w 
gł b retorty. 

 zwi kszyć ilo ć podawanego paliwa przez zwi kszenie warto ci 
Korekta czasu podawania w trybie Fuzzy Logic  pkt. 7.8 

 sprawdzić czy zbyt mocne wypalanie paliwa pochodzi z pracy w 
NADZORZE – wyregulować tryb NADZÓR, wg. pkt. 11, 

 sprawdzić czy zbyt mocne wypalanie paliwa jest spowodowane 
ustawieniem parametru kolejność cykli PRACA, wg. pkt. 38, 

 upewnić si , e wybrano wła ciwy rodzaj paliwa pkt. 7.10 (o ile 

w regulatorze s  dost pne  inne rodzaje paliw),  
 sprawdzić czy wybrano wła ciwy rodzaj kotła pkt. 21.1. 

 zmienić nastawy Fuzzy Logic w: MENU → ustawienia serwisowe 

→ ustawienia kotła → ustawienia palnika → Fuzzy Logic (dost p 
jedynie dla producentów kotłów) 

9. Temperatura nie jest 

mierzona prawidłowo 

 sprawdzić czy jest dobry kontakt termiczny mi dzy czujnikiem 
temperatury a mierzon  powierzchni , 

 czy przewód czujnika nie biegnie zbyt blisko kabla sieciowego 

230V, 

 czy czujnik jest prawidłowo podł czony do zacisków, 

 czy czujnik nie jest uszkodzony – sprawdzić zgodnie z pkt. 11.9  

10. W trybie LATO grzejniki 

s  gor ce kocioł 
przegrzewa si  

 zwi kszyć parametr wydłużenie czasu pracy pompy CWU w celu 

schłodzenia kotła, pkt. 39, 

 zwi kszyć parametr max. temperatura CWU w celu umo liwienia 
zrzutu nadmiaru ciepła do zasobnika CWU, pkt. 43,  

Uwaga: ostrzec u ytkowników przed gor c  woda u ytkow ! 
11. Pompa CWU pracuje 

nawet je li zasobnik 
CWU został ju  
załadowany 

 ustawić parametr wydłużenie czasu pracy pompy CWU  = 0, pkt. 

39,  

12. Kocioł przegrzewa si  
pomimo wył czonego 
nadmuchu 

 przyczyn  mo e być wada kotła lub wada instalacji kominowej 
polegaj ca na braku zabezpieczenia przed zbyt du ym ci giem 
kominowym,  

13. W instalacji 

hydraulicznej z 

zaworem mieszaj cym i 
siłownikiem - mieszacz 

jest zamkni ty 

 przyczyn  mo e być zadziałanie funkcji ochrony powrotu, pkt.38. 

Je li funkcja ochrony powrotu jest wł czona, tzn. ochrona 

powrotu 4D = wł czona, wówczas sprawdzić, czy czujnik 
powrotu wody do kotła jest odizolowany termicznie od otoczenia 
a kontakt termiczny z rur  powinien być poprawiony przez past  
termoprzewodz c . Zwi kszyć temperatur  zadan  kotła w celu 

zapewnienia zapasu mocy na wygrzanie wody powrotnej. 

Sprawdzić czy instalacja hydrauliczna jest prawidłowo wykonana, 
tzn. po zamkni ciu zaworu temperatura powrotu musi wzrosn ć 
powy ej parametru Min. temperatura powrotu + histereza 

powrotu. 

 przyczyn  mo e być ładowanie zasobnika CWU przy wł czonym 
priorytecie CWU. Poczekać do załadowania CWU lub wył czyć 
priorytet CWU, 

 przyczyn  mo e być aktywna funkcja LATO, 
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14. W instalacji 

hydraulicznej z 

zaworem mieszaj cym i 
siłownikiem – 

temperatura zadana 

kotła / mieszacza nie 

jest stabilna – siłownik 
wykonuje zb dne ruchy 

  Wyregulować parametry: nieczułość mieszacza lub zakres 

proporcjonalności  lub stała czasu całkowania, zgodnie z pkt. 40 

 

21 Konfiguracja regulatora przez producenta kotłów. 

UWAGA: PROGRAM FUZZY LOGIC DOBIERANY JEST INDYWIDUALNIE DO DANEJ 

KONSTRUKCJI KOTŁA. NALE Y ZADBAĆ O ZGODNO Ć OSPRZ TU KOTŁA B D CEGO 
OBIEKTEM BADA  W LABORATORIUM PLUM Z OSPRZ TEM SPRZEDAWANYCH KOTŁÓW! 
NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA TYPU PRZEKŁADNI, ZWOJÓW LIMAKA, TYPU 
WENTYLATORA I INNYCH ZMIAN KONTRUKCYJNYCH ZMIENIAJ CYCH WARUNKI 
SPALANIA.   

21.1 Aktywacja Fuzzy Logic 

Aby aktywować tryb Fuzzy Logic nale y wej ć do ukrytego MENU: 

MENU USTAWIENIA SERWISOWE  wprowadzić hasło specjalne.  

Hasło specjalne jest udost pniane tylko dla producentów kotłów i autoryzowanych instalatorów. 

Z po ród wymienionych w menu kotłów/palników, nale y wybrać i zatwierdzić wła ciwy typ, w 

którym zamontowano regulator. Je li na li cie nie ma odpowiedniego kotła to nale y zatwierdzić 
opcj  ,,Fuzzy logic = OFF”. Wówczas mo na b dzie u ytkować regulator tylko w trybie 

STANDARDOWYM, funkcja Fuzzy Logic b dzie wył czona. Aby zmiany mogły być uwzgl dnione, 
konieczne jest przywrócenie nastaw fabrycznych w regulatorze. 

Uwaga: wybór nieprawidłowego typu kotła, który nie był obiektem bada  w 
laboratorium PLUM sp. z o.o. mo e spowodować nieprawidłow  prac  kotła. 

Nastawy dla poszczególnych kotłów wymagaj  uzgodnienia mi dzy producentem kotłów a firm  
PLUM sp. z o.o.  

Producent kotła mo e samodzielnie wprowadzić nastawy Fuzzy Logic. Nastawy znajduj  si  w: 
MENU  ustawienia serwisowe  ustawienia kotła  ustawienia palnika  Fuzzy Logic. 

Katalog zazwyczaj jest ukryty a dost p do niego jest mo liwy po ustawieniu parametru pokaż 
ukryte parametry = TAK. Parametr pokaż ukryte parametry umieszczony jest w oddzielnym 

MENU dost pnym po wprowadzeniu specjalnego hasła. 
 

22 Rejestr zmian  

V1.1 – dodano schemat 1b str.19 
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