Sposób dzia³ania
1. Po rozpaleniu zasypu w kotle i zainicjowaniu pracy regulatora przyciskiem START, w³¹cza
siê POMPA CWU jeœli temperatura na kotle przewy¿szy temperaturê wody w zasobniku.
Ze wzglêdu na priorytet, ciep³a woda bêdzie przygotowywana w pierwszej kolejnoœci.
Mimo wzrostu temp. powy¿ej temp za³¹czenia, pompa CO nie zostanie w³¹czona ( dla
Z/L=1 poniewa¿ dla Z/L=2 pompa CO w ogóle nie bêdzie w³¹czona, chyba ¿e
temperatura zasobnika przekroczy 85oC).
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2. Jeœli zadana temperatura na kotle jest ni¿sza od [TzadCWU + 10 C] regulator sam
podwy¿sza temperaturê i w tym czasie nie mo¿na jej zmieniæ.
o

3. Po przekroczeniu w zasobniku temperatury [TzadCWU - 5 C] regulator zaczyna odmierzaæ
czas CNT. Jeœli temperatura TzadCWU w tym czasie nie zostanie osi¹gniêta, regulator
w³¹cza POMPÊ CO, a pompa CWU pracuje jeszcze przez czas CWP. Takie dzia³anie
wystêpuje tylko dla Z/L=1 poniewa¿ dla Z/L=2 pompa CWU pracuje do skutku, a¿ do
osi¹gniêcia TzadCWU, a po osi¹gniêciu temperatury jeszcze przez czas CWP.
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4. Jeœli pompa CWU zosta³a wy³¹czona po osi¹gniêciu TzadCWU lub po przekroczeniu czasu
CNT, to nastêpne w³¹czenie nast¹pi po obni¿eniu temperatury zasobnika poni¿ej temp
o
[TzadCWU - 5 C ].
5. Po wypaleniu zasypu w kotle pompa CWU pozostanie, a¿ do automatycznego wy³¹czenia
regulatora:
- w³¹czona, jeœli temperatura kot³a bêdzie wy¿sza od temperatury wody w zasobniku,
- wy³¹czona, jeœli temperatura kot³a bêdzie ni¿sza od temperatury wody w zasobniku.
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Schemat instalacji
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1 - regulator
2 - kocio³
3 - zasobnik
4 - czujnik temperatury
5 - czujnik CWU
6 - pompa CO
7 - pompa CWU
8 - do instalacji CO
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Parametr CNT (czas nie osi¹gania temperatury)

OBS£UGA MODU£U CWU
Obs³uga modu³u CWU
Modu³ CWU pozwala na programowanie, zadawanie temperatury i podgl¹d aktualnej
temperatury w zasobniku. Wszystkie te funkcje s¹ dostêpne po naciœniêciu przycisku CWU.
Zapala siê wtedy lampka CWU, a na wyœwietlaczu pojawia siê aktualna temperatura ciep³ej
wody.
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Czas nie osi¹gania temperatury. Parametr wyra¿ony w minutach przyjmuje wartoœci
od 5 do 90. Poniewa¿ przygotowanie ciep³ej wody wymaga w okresie zimowym (kiedy
równoczeœnie pobierane jest ciep³o na ogrzewanie parametr Z/L=1) wy³¹czenia pompy
obiegowej , musi istnieæ kontrola czasowa nad tym stanem. Jeœli mianowicie nie udaje siê
osi¹gn¹æ temperatury zadanej CWU (np. ze wzglêdu na znaczny rozbiór) , a jej temperatura
o
mieœci siê w zakresie [Tzad CWU, TzadCWU - 5 C] to po czasie CNT w³¹cza ponownie pompê
CO. Nastêpna próba osi¹gniêcia temperatury zadanej wody w zasobniku zostanie podjêta jeœli
o
jej temperatura spadnie poni¿ej [TzadCWU - 5 C]. Ustawienie ma³ej wartoœci CNT mo¿e
powodowaæ niedogrzewanie wody ciep³ej, a zbyt du¿a wartoœæ spowodowaæ wych³odzenie
obiektu. Sugerowana wartoœæ tego parametru powinna mieœciæ siê w przedziale [5-30min].
W okresie letnim [Z/L=1] pompa obiegowa CO nie jest sterowana, a czas w którym regulator
przygotowuje ciep³¹ wodê jest bez znaczenia robi to do skutku. Pompa CO zostaje w³¹czona
o
automatycznie w razie przekroczenia temperatury 85 C w zasobniku.
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Aby sch³odzenie by³o skuteczne nie nale¿y zamykaæ zaworów
w obwodzie pompy CO
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Do programowania s³u¿¹ pozosta³e 3 przyciski:
o

Wy³¹czenie pompy CO nast¹pi po sch³odzeniu zasobnika do 75 C.
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Za pomoc¹ przycisku F wywo³ujemy kolejno parametry NST, CNT, CWP, Z/L co jest
sygnalizowane odpowiedni¹ lampk¹ przy nazwie, a na wyœwietlaczu pojawia siê ich wartoœæ.
Wartoœæ parametru mo¿na natychmiast zmieniaæ (jeœli jest taka potrzeba) przyciskami
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Po zmianie wartoœci parametru mo¿na za pomoc¹ przycisku F przejœæ do nastêpnego lub
zakoñczyæ programowanie albo pozostawiæ wpisan¹ wartoœæ a po 5s regulator sam zakoñczy
programowanie zapamiêtuj¹c wpisane wartoœci.

Znaczenie parametrów
Parametr NST (nastawa)
Wartoœæ zadana temperatury ciep³ej wody u¿ytkowej czyli temperatura wody jak¹ chcemy
o
o
przygotowaæ w zasobniku. Mo¿na ustawiæ t¹ temperaturê w zakresie 40 C - 70 C. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e dzia³anie modu³u CWU oparte jest na priorytecie , w zwi¹zku z tym dla uzyskania
okreœlonej temperatury wody zwiêkszana jest automatycznie temperatura na kotle do wartoœci
o
[TzadCWU+10 C], a ogrzewanie zostaje na czas tej operacji wy³¹czone.
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Parametr CWP (czas wybiegu pompy)
Czas wybiegu pompy CWU wyra¿ony w minutach przyjmuje wartoœci od 1 do 30. Za pomoc¹
tego parametru ustala siê jak d³ugo pompa CWU ma pracowaæ po osi¹gniêciu temperatury
zadanej. Takie dzia³anie sprzyja stabilizacji uk³adu ograniczaj¹c mo¿liwoœæ wzrostu
temperatury kot³a po zakoñczeniu odbioru ciep³a. Szczególnie ma to znaczenie w okresie letnim
[Z/L=2].
Parametr Z/L (sposób przygotowania wody ZIMA / LATO)
Wybór sposobu przygotowania CWU zwi¹zany ze sposobem sterowania pompami. Z/L=1,
umownie ZIMA, powoduje sterowanie pomp¹ CO i CWU. Pompa CO jest od³¹czana na czas
przygotowania ciep³ej wody. Czas od³¹czenia kontrolowany jest za pomoc¹ parametru CNT.
Przy Z/L=2, umownie LATO, sterowana jest tylko pompa CWU, a pompa CO w³¹cza siê tylko po
przekroczeniu temperatury 85oC. dla Z/L=2 parametr CNT nie ma znaczenia.

Ustawienie Z/L=0 powoduje wy³¹czenie modu³u CWU
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