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Dzi!kujemy Pa"stwu za wybór kot#a grzewczego marki PEREKO. 

Niniejsza dokumentacja dotyczy kot#ów indukcyjnych serii !. 

Instrukcja zawiera wszystkie niezb!dne informacje i zalece" do-

tycz$ce u%ytkowania.

Przed uruchomieniem kot#a prosimy o uwa%n$ lektur! po-

ni%szej tre&ci. Przestrzeganie zawartych w instrukcji wskazówek 

zapewni Pa"stwu bezpiecze"stwo oraz uchroni przed niew#a&ci-

wym u%ytkowaniem urz$dzenia i jego wadliw$ prac$.

Do kompletu dokumentów kot#a do#$czona jest Instrukcja 

obs#ugi regulatora, z któr$ równie% nale%y si! zapozna'. Doku-

mentacj! i Instrukcj! nale%y zachowa' i przechowywa' tak, aby 

mo%na z nich by#o korzysta' w trakcie obs#ugi urz$dzenia.
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1.  INFORMACJA WST"PNA I UWAGI

1.  Przed po!"czeniem indukcyjnego kot!a u#ytkownik ma 
obowi"zek zapoznania si$ z niniejsz" instrukcj". 

2. Instalacja kot!a !, jak i instalacja systemu grzew-
czego powinna by% przeprowadzona przez osoby do 
tego upowa#nione. Instalator powinien potwierdzi% 
przeprowadzone prace oraz wpisa% ewentualne uwagi 
w „&wiadectwie pierwszego uruchomienia kot!a !”.

3. Wszystkie prace, zwi"zane z po!"czeniem kot!a prze-
prowadza% przy od!"czonym napi$ciu.

4. Nie w!"cza% kot!a bez za!o#enia obudowy.
Indukcyjny kocio$ centralnego ogrzewania ! zosta$ wyposa-

#ony w sterownik IE-73. Do Dokumentacji techniczno-ruchowej 

do$'czone s' instrukcje regulatorów: ver. 3.4.29 () 3,2) i ver. 

2.4.28 () 10–21).

1.1. Zasady bezpiecze#stwa
UWAGA! Urz"dzenie nie jest przeznaczone do u#ytkowania 
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawno'ci (-
zycznej, czuciowej b"d) psychicznej lub osoby o braku do-
'wiadczenia, b"d) znajomo'ci urz"dzenia, je'li eksploata-
cja nie odbywa si$ pod nadzorem lub zgodnie z zasadami 

instrukcji u#ytkowania, przekazanymi przez osoby odpo-
wiedzialne za ich bezpiecze*stwo.
UWAGA! Nie dopuszcza% do u#ywania sprz$tu przez dzieci 
b"d) osoby niepe!nosprawne bez nadzoru.

1.2. Utylizacja zu$ytego sprz%tu
Zu#yty kocio$ indukcyjny nie 

mo#e by& usuwany wraz 

z odpadami domowymi. 

Nale#y skontaktowa& si! ze 

specjalistycznym punktem 

przetwarzania urz'dze" 

elektrycznych oraz elektro-

nicznych. Odpowiedzialno%& 

za dostarczenie urz'dzenia 

do specjalistycznego miejsca przetwarzania spoczywa na kon-

sumencie. Odpowiednia utylizacja odpadów pozwala na jego 

recykling, obróbk! oraz sk$adowanie zgodnie z wymogami 

ochrony %rodowiska. Umo#liwia to, unikni!cia negatywnych 

skutków na %rodowisko naturalne oraz zdrowie cz$owieka, po-

zwala równie# na odzyskanie cz!%ci u#ytych materia$ów. W celu 

uzyskania bardziej szczegó$owych informacji na temat recyklin-

gu tego produktu nale#y skontaktowa& si! z lokaln' jednostk' 

samorz'du terytorialnego lub ze s$u#bami zagospodarowania 

odpadów.

Grupa sprz!tu: I. Wielkogabarytowe urz'dzenia gospodar-

stwa domowego. Rodzaj: 9. Piece elektryczne, 13. Elektryczne 

urz'dzenia grzejne.

Zu#yte urz'dzenie nale#y odda&:

• przedsi!biorstwu prowadz'cemu punkt zbierania zu#ytego 

sprz!tu lub

• do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

• do punktu skupu z$omu (taki punkt musi posiada& decyzj! 

administracyjn' na przyjmowanie ZSEE),

• do zak$adu przetwarzaj'cego ZSEE, który funkcjonuje jako 

zbieraj'cy omawiane odpady,

• jednostce w gminie, która prowadzi dzia$alno%& w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych,

• przedsi!biorstwu, które posiada zezwolenie na odbiór 

odpadów,
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• do punktu serwisowego, je#eli sprz!t zosta$ przyj!ty przez 

niego do naprawy i zosta$ uznany za „niewarty” tej naprawy,

• sprzedawcy hurtowemu lub detalicznemu w systemie jeden 

za jeden, czyli mo#na pozostawi& jedn' sztuk! zu#ytego 

sprz!tu za jedn' zakupion'.

Poziom odzysku i recyklingu – ponad 80% masy zu#ytego 
sprz$tu.

2. PIERWSZE URUCHOMIENIE KOT&A ! 

Pierwsze uruchomienie kot$a ! prowadzi osoba do tego czynu uprawniona, po czym sporz'dza si! „*wiadectwo pierwszego urucho-

mienia kot$a !”.

2.1. Kolejno'( czynno'ci pierwszego uruchomienia kot)a
• Kocio$ ustawi& na niepalnym poziomym pod$o#u zachowu-

j'c minimalne odleg$o%ci od %cian (20 cm). Do wypoziomo-

wania kot$a s$u#' nó#ki pod kot$em. 

• Kocio$ nale#y ustawi& zgodnie z przepisami budowy kot$ow-

ni z zapewnieniem dogodnego dost!pu do kot$a w czasie 

obs$ugi. 

• Pod$'czy& kocio$ do instalacji c.o. wyposa#onej w zawory 

odcinaj'ce. 

• Nape$ni& instalacj! wod' lub p$ynem niezamarzaj'cym. 

• Odpowietrzy& instalacj! c.o. 

• Po$'czy& pompy do odpowiednich gniazd na obudowie 

kot$a zgodnie z wybranym schematem instalacji (Instrukcja 

Obs$ugi Regulatora str. 5-6). Przewody do po$'czenia pomp 

dostarczone razem z kot$em. 

• Po$'czy& czujniki temperatury do odpowiednich gniazd na 

obudowie kot$a zgodnie z wybranym schematem instalacji 

(Instrukcja Obs$ugi Regulatora str. 5-6). W przypadku stoso-

wania zewn!trznego systemu sterowania po$'czy& przewód 

zewn!trznego sterowania do odpowiedniego gniazda na 

obudowie kot$a. Czujniki temperatury i przewód zewn!trz-

nego sterowania dostarczone s' razem z kot$em. 

• Zamontowa& rozdzielnic! z wy$'cznikiem nadpr'dowym 

3-fazowym na %cianie w miejscu swobodnego dost!pu.

• Po$'czy& rozdzielnic! do instalacji elektrycznej.

• W$'czy& wy$'cznik nadpr'dowy na rozdzielnice. Upewni& 

si! w obecno%ci wszystkich faz. 

• Dalej post!powa& zgodnie z Instrukcj' Obs$ugi Regulatora 

(sterownika).
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3. INSTRUKCJA DLA INSTALATORA

3.1. Dane techniczne

Parametry Jedn.
!

3,2 10 21

Wymiary
Szeroko%&

[mm]
520 587

Wysoko%& 666 535
G$!boko%& 356 405

Zakres mocy cieplnej* [kW] 3,2 10 21
Minimalna pojemno%& zbiornika buforowego [L] 200 700 700

Kubatura ogrzewanych pomieszcze"** [m+] 200 450 875
Powierzchnia ogrzewanych pomieszcze"** [m,] - 80 - 180 - 350

Pojemno%& wodna kot$a [L] 1,7 2,53 2,71
Maksymalne ci%nienie robocze [bar] 3

Temperatura wody na zasilaniu min / max [°C] - / 85 regulowana
Zasilanie elektryczne kot$a 230V - 50Hz, / 400V - 50Hz [W] 1L - N 230V 3L - N 400V

Maksymalny pobór pr'du [A] 16 28
Pr'd znamionowy wy$'cznika nadpr'dowego [A] 25 20 40

Przekrój przewodu zasilaj'cego
Minimalny [mm,] 3 x 1,5 5 x 2,5 5 x 6

Maksymalny [mm,] 3 x 2,5 5 x 16
Moc elektryczna

[W]
3 200 10 000 21 000

Moc w stanie gotowo%ci 7
Moc pobierana przy 100% obci'#enia 3 200 10 000 21 000

Ha$as [dB] - 35 - 41 - 44
Masa kot$a bez wody [kg] 85 128 178

*rednica kró&ca zasilania i powrotu — GZ 3/4”
Sprawno%& cieplna wg PN-EN 303-5:2012 (moc nom. – moc min.) [%] 98,6

Klasa energetyczna — D
Sterownik / wentylator — TAK / NIE

Praca kot$a w nadci%nieniu / podci%nieniu spalin na wylocie — -

Gwarancja —
Udziela si! gwarancji na kocio$ 2 lata, na sterownik i podzespo$y 2 lata 

/ 20 LAT gwarancji po rejestracji urz'dzenia
Materia$ wymiennika ciep$a — Stal 0H18N9

Zakres nastaw temperatury na sterowniku [ °C ] 20 / 80

* maksymalna temperatura wody w kotle - 95°C, **dla wysoko%ci pomieszcze" 2,5 m i izolacji styropianem 15cm ( q=55 W/m, ), ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2012

3.2. Budowa – podstawowe elementy
Indukcyjny kocio$ centralnego ogrzewania ! jest urz'dze-

niem elektromagnetycznym. Podstaw' konstrukcji kot$a ! 

jest suchy transformator ze zwartym uzwojeniem wtórnym. 

Uzwojenie wtórne w tej konstrukcji staje si! wymiennik ze 

stali nierdzewnej. Wymiennik zosta$ zaprojektowany w taki 

sposób, aby obci'#enie powierzchni wymiennika O - 3 W/cm2. 

Wymiennik wykonany jest z wysokiej jako%ci stali kwasood-

pornej przeznaczonej do kontaktu z produktami spo#ywczymi. 

W procesie podgrzewania woda jest poddawana uzdatnianiu 

elektromagnetycznemu.
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3.2.1. Uk)ad uproszczony elementów kot)a !

1. Panel sterowania

2. Czujnik temperatury kot$a

3. STB

4. Czujnik przep$ywu

5. Przeka.nik ssr

6. Radiator przeka.ników z wentylatorem

7. Wymiennik

8. Modu$ wykonawczy

9. Bezpiecznik nadpr'dowy

10. Po$'czenie kabla zasilaj'cego

11. Uzwojenie pierwotne

! 10 – 21 kW

! 10 – 21 kW

! 10 – 21 kW

! 3,2 kW

! 3,2 kW
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3.3. Po)*czenie hydrauliczne
Po!"czenie hydrauliczne musz" by% przeprowadzone 
przez osoby z odpowiednimi uprawieniami. Instalacja 
hydrauliczna powinna by% wykonana zgodnie z: PN-B-
02414:1999 - system zamkni$ty PN-91/B-02413 - system 
otwarty Urz"dzenia nie wolno instalowa% w miejscach, 

w których temperatura spada poni#ej 0°C, za wyj"tkiem 
stosowania p!ynu niezamarzaj"cego jako czynnika grzew-
czego. Wymagane jest zastosowanie w instalacji hydrau-
licznej (ltrów: siatkowego oraz magnetycznego.

3.4. Po)*czenie elektryczne
Po!"czenie elektryczne musz" by% przeprowadzone przez 
osoby z odpowiednimi uprawieniami. Instalacja elek-
tryczna powinna by% wyposa#ona w urz"dzenia ochronne 
ró#nicowopr"dowe oraz 'rodki zapewniaj"ce od!"czenie 
urz"dzenia od )ród!a zasilania, w których odleg!o'% mi$dzy 

stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej ni# 3 mm. 
Zabezpieczy% sta!y dost$p do g!ównego wy!"cznika. Prze-
wody pompy obiegowej i czujnika temperatury powinni 
by% zako*czone odpowiednimi wtykami i po!"czone do 
odpowiednich gniazd na obudowie kot!a.

3.4.1. Schemat po)*czenia modu)u wykonawczego sterownika
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3.4.2. Schemat przeka+nika pó)przewodnikowego RM1C60D50

Wej!cie
steruj"ce

Wej!ciowy
obwód

steruj"cy Detektor
szczytu

Zasilanie

1

2

4

3

! 3,2 kW
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4. INSTRUKCJA DLA U,YTKOWNIKA

Zanim kocio$ zostanie zainstalowany, nale#y zapozna& si! z wy-

mogami oraz wskazówkami zawartymi w instrukcji u#ytkow-

nika. Nale#y jej za#'da& od sprzedawcy lub (rmy instaluj'cej 

kot$y !. Polecamy od razu zwraca& si! do PRZEDSTAWICIELI 

producenta, wykonuj'cych obs$ug! gwarancyjn'.

4.1. Dane techniczne
Kot$y ! s' przeznaczone do niskotemperaturowych wodnych 

instalacji centralnego ogrzewania, o maksymalnej temperaturze 

roboczej do 90°C, wykonanych z rur stalowych, miedzianych, 

polietylenowych, polipropylenowych, CPVC itp., z wykorzysta-

niem wszystkich typów grzejników tj.: #eliwnych, stalowych 

(p$ytowych, $azienkowych, dekoracyjnych), miedzianych ($a-

zienkowych i konwektorowych), aluminiowych, pod$ogowych, 

%ciennych, su(towych oraz nagrzewnic i kurtyn powietrznych. 

Wspó$pracuj' z wszystkimi kot$ami CO (po$'czone szeregowo 

lub równolegle jako podstawowy, rezerwowy lub wspomagaj'-

cy), pojemno%ciowymi podgrzewaczami wody, przep$ywowy-

mi podgrzewaczami wody, zbiornikami buforowymi itp. Pracuj' 

w instalacjach z cyrkulacj' wymuszon', w uk$adzie zamkni!tym 

lub otwartym. Konstrukcja kot$a ! jest chroniona patentem UP 

RP. Podstawowe dane techniczne przedstawione s' w pkt. 3.1.

4.2. Opis konstrukcji kot)a
Indukcyjny kocio$ centralnego ogrzewania ! jest urz'dzeniem 

elektromagnetycznym. Energia cieplna jest wygenerowana 

przez pole elektromagnetyczne bezpo%rednio w komorze 

grzewczej, która z kolei jest usytuowana na kolumnach trans-

formatora. Takie rozwi'zanie pozwa$a na znaczne zmniej-

szenie strat pola elektromagnetycznego. Komora wykonana 

jest z wysokiej jako%ci stali kwasoodpornej przeznaczonej do 

kontaktu z produktami spo#ywczymi. Indukcyjny kocio$ jest 

wyprodukowany z zastosowaniem nowoczesnych materia$ów 

i osi'gni!& nowoczesnej technologii, co zapewnia #ywotno%& 

kot$a do 50 lat. Podstaw' konstrukcji kot$a ! jest trójfazowy su-

chy transformator ze zwartym uzwojeniem wtórnym. Uzwoje-

nie wtórne w tej konstrukcji staje si! komor' grzewcz'. Ca$a moc 

cieplna wytwarzana w komorze grzewczej jest oddawana prze-

p$ywaj'cej wodzie. Konstrukcja komory zosta$a zaprojektowana 

w taki sposób, aby zapewni& obci'#enie termiczne powierzchni 

komory grzewczej O - 3 W/cm2.

5. TRANSPORTOWANIE I MAGAZYNOWANIE

Kot$y mo#na transportowa& w pozycji poziomej w pojazdach za-

daszonych. Podczas transportowania kot$ów nale#y je przymo-

cowa& %rodkami zabezpieczaj'cymi przed przewróceniem oraz 

mechanicznymi uszkodzeniami. Kot$y mo#na przechowywa& 

w suchych magazynach, w których nie ma substancji aktyw-

nych chemicznie.
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6. INSTALOWANIE KOT&A

Kocio$ mo#e by& instalowany w ka#dym pomieszczeniu spe$nia-

j'cym podstawowe wymogi dotycz'ce pomieszcze" mieszkal-

nych, magazynowych, produkcyjnych itd. W miejscu, w którym 

b!dzie sta$ kocio$, pod$oga powinna by& równa, pozioma. Kocio$ 

mo#na równie# zainstalowa& na #elbetowym postumencie. 

Minimalna odleg$o%& od %cian 20 cm. Wysoko%& pomieszczenia, 

w którym ma by& zamontowany kocio$, nie mo#e by& mniejsza 

ni# 190 cm. Pomieszczenie powinno posiada& kana$ wentyla-

cyjny. Pod$'czenia kot$a do instalacji mog' dokonywa& tylko 

wykwali(kowani instalatorzy, znaj'cy wszystkie wymogi do-

tycz'ce kot$ów !, udzielaj'cy gwarancji na wykonane przez 

siebie prace oraz znaj'cy dok$adnie instrukcj! monta#u kot$ów 

!. Po$'czenia elektryczne i hydrauliczne musz' by& przeprowa-

dzone osobami posiadaj'cymi odpowiednie uprawnienia.

7. STEROWNIK

7.1. Zasady bezpiecze#stwa
• Przed zainstalowaniem regulatora nale#y starannie przeczy-

ta& instrukcj! obs$ugi.

• Regulator nie mo#e by& u#ytkowany niezgodnie 

z przeznaczeniem. 

• Wszelkie prace przy$'czeniowe mog' si! odbywa& tylko przy 

od$'czonym napi!ciu zasilania, nale#y upewni& si!, #e prze-

wody elektryczne nie s' pod napi!ciem. 

• Prace przy$'czeniowe i monta# powinny by& wykonane wy-

$'cznie przez osoby z odpowiednimi kwali(kacjami i upraw-

nieniami, zgodnie z obowi'zuj'cymi przepisami i normami. 

• Nie wolno instalowa& i u#ytkowa& regulatora z uszkodzon' 

obudow'. 

• Instalacja elektryczna, w której pracuje regulator, powinna 

by& zabezpieczona bezpiecznikiem dobranym odpowiednio 

do stosowanych obci'#e". 

• Regulator nie jest elementem bezpiecze"stwa. 

• Regulator nie mo#e by& wykorzystywany jako jedyne zabez-

pieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury kot$a. 

Nale#y stosowa& dodatkowe zabezpieczenia, np. STB.

7.2. Pozbywanie si% urz*dze# elektrycznych i elektronicznych
Nale#y zadba& o ponowne przetwarzanie odpadów urz'dze" 

elektrycznych i elektronicznych, aby chroni& %rodowisko natural-

ne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzuca& urz'dze" oznaczo-

nych symbolem wraz z odpadami domowymi. Nale#y zwróci& 

produkt do miejscowego punktu recyklingu lub skontaktowa& 

si! z odpowiednimi lokalnymi w$adzami.
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8. WYMOGI ODNO!NIE BEZPIECZE-STWA

Nie mo#na uruchamia% kot!a bez wody. 
Nie nale#y podnosi% ci'nienia w systemie powy#ej ustalo-
nej normy. 
Nie mo#na dopu'ci% do zamarzni$cia wody w instalacji 
ogrzewania i kotle. 
Nale#y zapewni% swobodny dost$p do kot!a i sterownika. 
Nie mo#na stawia% rzeczy na obudowie kot!a. 
Nie mo#na przykrywa% obudowy kot!a i sterownika. 

Nie mo#na zatyka% szczelin wentylacyjnych, odst$p po-
mi$dzy dnem kot!a a pod!og" musi by% wolny i zapewnia% 
przep!yw powietrza.
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9. WARUNKI GWARANCJI

1. Producentem kot$ów marki PEREKO jest Envo sp. z o.o. z sie-

dzib' w Starachowicach przy ul. Radomskiej 76.

2. Producent gwarantuje zgodno%& urz'dzenia z dokumentacj' 

techniczn'.

3. Producent zobowi'zuje si! w okresie gwarancyjnym usun'& 

wady urz'dzenia wynikaj'ce z winy Producenta.

4. Pocz'tkiem okresu gwarancyjnego dla kot$a PEREKO jest 

data zakupu potwierdzona dowodem zakupu.

5. Karta gwarancyjna jest niewa#na bez daty, piecz!ci 

i podpisów producenta, punktu sprzeda#y oraz sprzedawcy 

i u#ytkownika.

6. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej lub %wiadectwa 

uruchomienia – duplikaty nie b!d' wydawane.

7. Karta gwarancyjna, jak równie# %wiadectwo uruchomienia 

s' jedynymi dokumentami uprawniaj'cymi nabywc! do 

bezp$atnego wykonania naprawy gwarancyjnej.

8. Producent udziela gwarancji prawid$owego dzia$ania kot$a 

! na okres 2 lat. Producent udziela gwarancji prawid$owego 

dzia$ania w!z$a steruj'cego na okres 2 lat.

9. Producent udziela dodatkowej, 20-letniej gwarancji na 

transformator kot$a wraz z zabudowanym wymiennikiem 

ze stali nierdzewnej, jak równie# na obudow! kot$a. Na 

pozosta$e elementy konstrukcji Producent udziela 2-letniej 

gwarancji.

10. Przywileje i warunki utrzymania 20-letniej gwarancji na 

kocio$ indukcyjny !:

• Warunkiem otrzymania 20-letniej gwarancji zgodnie 

z warunkami opisanymi w niniejszym dokumencie jest 

zarejestrowanie swojego urz'dzenia po monta#u i uru-

chomieniu na stronie Producenta: klient.pereko.pl.

• Zg$oszenia do programu mo#na dokona& nie pó.niej jak 

po 3 miesi'cach, licz'c od daty monta#u kot$a oraz nie 

pó.niej jak po 6 miesi'cach licz'c od daty zakupu kot$a.

• Wykonywanie co 2 lata, p$atnych przegl'dów serwiso-

wych zainstalowanych urz'dze".

• Producent deklaruje, #e pierwsze 5 lat gwarancji jest 

gwarancj' bezwarunkow' i w trakcie trwania tego 

okresu nie ma konieczno%ci wykonywania przegl'dów 

serwisowych.

11. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian 

technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

12. Wykonanie naprawy jest potwierdzone w karcie gwarancyj-

nej i protokole z wizyty usuni!cia usterki przez serwisanta 

z odpowiednimi uprawnieniami.

13. Producent rozpatrzy reklamacj! w terminie 14 dni od daty 

jej zg$oszenia.

14. W okresie gwarancyjnym mo#liwa jest wymiana kot$a na 

nowy w przypadku stwierdzenia przez Producenta (na 

podstawie orzeczenia uprawnionego rzeczoznawcy), #e nie 

mo#na wykona& jego naprawy.

15. Reklamacje jako%ciowe kot$a nale#y zg$asza& w punkcie 

sprzeda#y, bezpo%rednio u producenta lub poprzez portal 

www, na którym u#ytkownik dokona$ rejestracji swojego 

urz'dzenia (www.pereko.pl).

16. W wypadku stwierdzenia nies$usznej reklamacji i bezpod-

stawnego wezwania Serwisu producenta, koszty dojazdu 

i pracy serwisantów pokrywa u#ytkownik.

17. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodze" powsta$ych 

w wyniku:

• wadliwego wykonania instalacji,

• wykonania „pierwszego uruchomienia” przez U#ytkow-

nika lub osoby nieuprawnione,

• monta#u i instalacji kot$a w miejscu nieprzygotowanym 

do tego i niespe$niaj'cym norm budowlanych.
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• post!powania niezgodnego z zaleceniami instruk-

cji obs$ugi, u#ytkowania, transportu, sk$adowania 

i konserwacji,

• uszkodze" mechanicznych i ich nast!pstw,

• po#aru, zalania wod', uderzenia pioruna, przepi!& w sie-

ci energetycznej, nieprawid$owego napi!cia zasilaj'cego, 

czy te# wp$ywu innych czynników zewn!trznych lub wy-

nikaj'cych z dzia$ania si$ przyrody. Gwarancja nie obej-

muje elementów urz'dze", które ulegaj' naturalnemu 

zu#yciu lub w prawid$owy sposób spe$ni$y swoj' funkcj! 

zabezpieczaj'c' np. diody, uszczelki, bezpieczniki itp.,

• wykonywania napraw i ingerencji w konstrukcj! urz'-

dzenia przez osoby nieupowa#nione,

• gdy moc kot$a jest niewystarczaj'ca do zaspokojenia po-

trzeb technicznych w wyniku jego z$ego doboru,

• gdy nieprawid$owo zosta$a zaprojektowana i/lub wyko-

nana instalacja hydrauliczna,

• gdy nieprawid$owo zosta$a zaprojektowana i/lub wyko-

nana instalacja elektryczna,

• braku wydzielonej przez sie& energetyczn' odpowiedniej 

mocy elektrycznej.

18. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwa-

rancji zastosowanie maj' odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.

19. Gwarancja mo#e by& nieuznana w przypadku braku kopii 

*wiadectwa Uruchomienia kot$a u Producenta i/lub bra-

ku na akcie daty uruchomienia, adresu miejsca instalacji, 

podpisu u#ytkownika oraz piecz'tek i podpisów elektryka 

i hydraulika z uprawnieniami.

20. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powsta$e w wyni-

ku braku mo#liwo%ci korzystania z wadliwie dzia$aj'cego lub 

uszkodzonego urz'dzenia. Gwarancja nie obejmuje czynno-

%ci serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji uk$a-

du, dokonywanych na sprawnym urz'dzeniu bez zwi'zku 

z jego awari' (takie czynno%ci mog' by& dodatkow' us$ug', 

p$atn' zgodnie z obowi'zuj'cymi cennikami).

21. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powsta$e w wyni-

ku nieprawid$owego u#ytkowania urz'dzenia.

22. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powsta$e w wy-

niku u#ytkowania urz'dzenia przez osoby ma$oletnie, osoby 

niepe$nosprawne umys$owo.

23. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urz'dzenia zakupione 

i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

24. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie 

wy$'cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie" kupu-

j'cego wynikaj'cych z przepisów o r!kojmi za wady rzeczy 

sprzedanej.

25. Powy#sza instrukcja u#ytkowania kot$a indukcyjnego serii ! 

stanowi w$asno%& (rmy Envo sp. z o.o. Nie wolno jej kopio-

wa& i wykorzystywa& #adnym innym podmiotom gospodar-

czym lub osobom (zycznym bez uzyskania pisemnej zgody 

w$a%ciciela. Wszelkie prawa zastrze#one.
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10. REJESTRACJA . 20 LAT GWARANCJI

Po zamontowaniu kot$a U#ytkownik ma mo#liwo%& pozyskania 

20-letniej gwarancji wykonuj'c 3 proste kroki:

1. Zarejestruj kocio" w systemie PEREKO
• Dzi!ki rejestracji U#ytkownik otrzyma dost!p do wszyst-

kich informacji zwi'zanych ze swoim kot$em, jak równie# 

do wielu dodatkowych bonusów. Zg$oszenia do progra-

mu mo#na dokona& nie pó.niej jak po 3 miesi'cach, 

licz'c od daty monta#u kot$a oraz nie pó.niej jak po 6 

miesi'cach licz'c od daty zakupu kot$a.

2. Odbierz pisemn#, 20-letni# gwarancj$ na produkt
• Warunki gwarancji: gwarancja bezwarunkowa przez 

pierwsze 5 lat dalszy okres – wymagane przegl'dy co 

2 lata.

3. Wykonuj co 2 lata przegl#d urz#dzenia
• Koszt jednego przegl'du: 490,00 z$ brutto (w tym dojazd 

w promieniu 50 km).

Rejestruj#c kocio" zyskujesz:
• 5-letni', bezwarunkow' gwarancj! na sprawne dzia$anie 

kot$a.

• Kolejne 15 lat gwarancji na sprawne dzia$anie kot$a pod wa-

runkiem wykonywania cyklicznych przegl'dów.

• Monitoring online pracy swojego kot$a.

• Wsparcie online przez okres trwania gwarancji.

• Mo#liwo%& udzia$u w akcjach promocyjnych organizowa-

nych przez Producenta.

• Przypomnienia o statusie gwarancji i zbli#aj'cych si! 

przegl'dach.

11. SPECYFIKACJA DOSTAWY
! 3,2 kW ! 10 kW ! 21 kW

Kocio$ Indukcyjny 1 szt.

Kabel zasilaj'cy 2,5 m OnPD 3 / 2 H07RN-F OnPD 5 / 2,5 H07RN-F OnPD 5 / 6 H07RN-F

Rozdzielnia z wy$'cznikiem nadpr'dowym C20A C40A

Czujnik temperatury 2 szt.

Przewód do po$'czenia pompy 2 szt.

Przewód do po$'czenia zewn!trznego regulatora temperatury  
z ko"cówk' 2 pin OMY 2 / 0,75 10 m 1 szt.

Paszport techniczny 1 szt.
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12. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz'dzenia o ochronie da-

nych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) informujemy, i#:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENVO 

Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 29.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@klikom.net.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b!d' w celu uczest-

nictwa w Programie rejestracji kot$a ) na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. a ogólnego rozporz'dzenia o ochronie danych oso-

bowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b!d' wy$'cznie 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty b!d'ce partne-

rami program.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane b!d' do momen-

tu odwo$ania zgody .

6. Posiada Pani/Pan prawo do #'dania od administratora do-

st!pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

usuni!cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofni!-

cia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.

8. Pani/Pana dane b!d' przetwarzane w sposób zautoma-

tyzowany w tym równie# w formie pro(lowania. Zauto-

matyzowane podejmowanie decyzji b!dzie odbywa$o si! 

na zasadach okre%lonych w regulaminie Programu w celu 

informowania pana o zbli#aj'cy si! przegl'dach kot$a, no-

wo%ciach w zakresie taryf u dostawców energii elektrycznej.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak#e nie-

podanie danych mo#e skutkowa& niemo#liwo%ci' uczestnic-

twa w Programie rejestracji kot$a ).



POMOC SERWISOWA

Data Opis usterki Wykonanie naprawy, serwisu, przegl#du (podpis i piecz#tka wykonawcy)



DEKLARACJA ZGODNO!CI
DECLARATION OF CONFORMITY

Producent:
Manufacturer:

ENVO sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76, POLAND
tel. +48 41 389 71 00, fax +48 41 389 71 01
www.grupaenvo.pl, www.pereko.pl

Nazwa wyrobu:
Name of product:

Kocio! indukcyjny
INDUCTION BOILER

Typ kot!a:
Boiler type: 

!

Jest zgodny z przywo"anymi normami i postanowieniami:
Comply with the standards and provisions speci# ed below:

Dyrektywa niskonapi"ciowa:
Low voltage directive:

2014/35/UE
Dyrektywa kompatybilno#ci elektromagnetycznej:

Electromagnetic compatibility directive:

2014/30/WE
Dyrektywa urz$dzenia ci#nieniowe:

Directive pressure equipment:

2014/68/UE modu" A kat 1
Zastosowano normy zharmonizowane wymienione poni%ej:

The harmonized standards listed below have been applied:

PN-EN 60335-1 
EN 60335-2-15:2016-04 

PN-EN 62233:2008 
PN-EN 55014-1:2017-06 

PN-EN 61000-3-2:2014-10 
PN-EN 55014-2:2015-06

Firma wytwarza kot!y zgodne w zakresie konstrukcji, technologii i bezpiecze&stwa obs!ugi , okre#lonymi 
w przywo!anych pozwy%ej normach. Zak!ad nie ponosi odpowiedzialno#ci za kot!y samowolnie zmodernizowane przez 

u%ytkownika lub u%ytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem.
The Company manufactures boilers with design, technology and operational safety compliant with those set forth in the standards referred to 

hereinabove. The Company is not liable for any boilers upgraded arbitrarily by the user or operated contrary to their intended purpose.

Piecz"' ( rmowa producenta
Manufacturer’s corporate stamp

Stempel des Herstellers

Piotr Chaja
Prezes Zarz$du

President of the Management Board
Vorstandsvorsitzender

Starachowice 15.05.2018 r.





KARTA GWARANCYJNA
kot!a indukcyjnego /

Producentem kot$ów marki PEREKO jest Envo sp. z o.o. z siedzib' w Sta-
rachowicach przy ul. Radomskiej 76. Producent udziela gwarancji pra-
wid$owego dzia$ania kot$a ) na okres 2 lat. Producent udziela gwarancji 
prawid$owego dzia$ania w!z$a steruj'cego na okres 2 lat. Producent 
udziela dodatkowej, 20-letniej gwarancji na transformator kot$a wraz 
zabudowanym wymiennikiem ze stali nierdzewnej jak równie# na obu-
dow! kot$a. Elementy elektryczne, elektorniczne jak i w!ze$ steruj'cy 
(sterownik) obarczone s' wci'# gwarancj' 2 letni'). 

Przywileje i warunki utrzymania 20-letniej gwarancji na 
kocio" indukcyjny !:

• Warunkiem otrzymania 20-letniej gwarancji zgodnie z warunkami 
opisanymi w niniejszym dokumencie jest zarejestrowanie swojego 
urz'dzenia po monta#u i uruchomieniu na stronie Producenta: 
klient.pereko.pl

• Przes$anie wraz z „Kart' Gwarancyjn'” „*wiadectwa Uruchomienia 
Kot$a” (odcinki dla Producenta) na adres: ENVO sp. z o.o., 27-200 
Starachowice, ul. Radomska 29 z dopiskiem: „Rejestracja kot$a 
indukcyjnego )”, lub przes$anie czytelnych skanów/zdj!& tych 
dokumentów na adres: bok@grupaenvo.pl.

• Wykonywanie co 2 lata, p$atnych przegl'dów serwisowych zain-
stalowanych urz'dze".

• Producent deklaruje, #e pierwsze 5 lat gwarancji jest gwarancj' 
bezwarunkow' i w trakcie trwania tego okresu nie ma konieczno-
%ci wykonywania przegl'dów serwisowych.

U#ytkownik zaznajomi$ si! z warunkami gwarancji  
w zakresie obs$ugi oraz eksploatacji kot$a indukcyjnego !

Data zakupu/sprzeda#y kot$a Podpis i piecz!& SprzedawcyPodpis U#ytkownika

Typ kot)a indukcyjnego  ! 3,2 kW  ! 10 kW  ! 21 kW 

Numer fabryczny kot)a 

Nr dokumentu zakupu kot)a 

Odcinek dla U#ytkownika



!WIADECTWO URUCHOMIENIA  
kot!a indukcyjnego /

Typ kot)a indukcyjnego  ! 3,2 kW  ! 10 kW  ! 21 kW 

Numer fabryczny kot)a 

Data uruchomienia 

Adres instalacji kot)a 

Nazwa U$ytkownika (0rmy) 

Odcinek dla U#ytkownika

Warunkiem utrzymania gwarancji jest Przes$anie wraz z „Kart' Gwarancyjn'” „*wiadectwa Uruchomienia Kot$a” (odcinki dla Producenta) na adres: 
ENVO sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 z dopiskiem: „Rejestracja kot"a indukcyjnego !”, lub przes$anie czytelnych 
skanów/zdj!& tych dokumentów na adres: bok@grupaenvo.pl.

(data, czytelny podpis Wykonawcy)

(piecz!& i nr uprawnie" Wykonawcy)

Po)*czenie hydrauliczne

(data, czytelny podpis Wykonawcy)

(piecz!& i nr uprawnie" Wykonawcy)

Pod)*czenie elektryczne

(data, czytelny podpis U#ytkownika)

Potwierdzenie uruchomienia



KARTA GWARANCYJNA
kot!a indukcyjnego /

Data zakupu/sprzeda#y kot$a Podpis i piecz!& SprzedawcyPodpis U#ytkownika

Odcinek dla Producenta

Producentem kot$ów marki PEREKO jest Envo sp. z o.o. z siedzib' w Sta-
rachowicach przy ul. Radomskiej 76. Producent udziela gwarancji pra-
wid$owego dzia$ania kot$a ) na okres 2 lat. Producent udziela gwarancji 
prawid$owego dzia$ania w!z$a steruj'cego na okres 2 lat. Producent 
udziela dodatkowej, 20-letniej gwarancji na transformator kot$a wraz 
zabudowanym wymiennikiem ze stali nierdzewnej jak równie# na obu-
dow! kot$a. Elementy elektryczne, elektorniczne jak i w!ze$ steruj'cy 
(sterownik) obarczone s' wci'# gwarancj' 2 letni'). 

Przywileje i warunki utrzymania 20-letniej gwarancji na 
kocio" indukcyjny !:

• Warunkiem otrzymania 20-letniej gwarancji zgodnie z warunkami 
opisanymi w niniejszym dokumencie jest zarejestrowanie swojego 
urz'dzenia po monta#u i uruchomieniu na stronie Producenta: 
klient.pereko.pl

• Przes$anie wraz z „Kart' Gwarancyjn'” „*wiadectwa Uruchomienia 
Kot$a” (odcinki dla Producenta) na adres: ENVO sp. z o.o., 27-200 
Starachowice, ul. Radomska 29 z dopiskiem: „Rejestracja kot$a 
indukcyjnego )”, lub przes$anie czytelnych skanów/zdj!& tych 
dokumentów na adres: bok@grupaenvo.pl.

• Wykonywanie co 2 lata, p$atnych przegl'dów serwisowych zain-
stalowanych urz'dze".

• Producent deklaruje, #e pierwsze 5 lat gwarancji jest gwarancj' 
bezwarunkow' i w trakcie trwania tego okresu nie ma konieczno-
%ci wykonywania przegl'dów serwisowych.

U#ytkownik zaznajomi$ si! z warunkami gwarancji  
w zakresie obs$ugi oraz eksploatacji kot$a indukcyjnego !

Typ kot)a indukcyjnego  ! 3,2 kW  ! 10 kW  ! 21 kW  

Numer fabryczny kot)a 

Nr dokumentu zakupu kot)a 



!WIADECTWO URUCHOMIENIA  
kot!a indukcyjnego /

Odcinek dla Producenta

Warunkiem utrzymania gwarancji jest Przes$anie wraz z „Kart' Gwarancyjn'” „*wiadectwa Uruchomienia Kot$a” (odcinki dla Producenta) na adres: 
ENVO sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 z dopiskiem: „Rejestracja kot"a indukcyjnego !”, lub przes$anie czytelnych 
skanów/zdj!& tych dokumentów na adres: bok@grupaenvo.pl.

Typ kot)a indukcyjnego  ! 3,2 kW  ! 10 kW  ! 21 kW 

Numer fabryczny kot)a 

Data uruchomienia 

Adres instalacji kot)a 

Nazwa U$ytkownika (0rmy) 

(data, czytelny podpis Wykonawcy)

(piecz!& i nr uprawnie" Wykonawcy)

Po)*czenie hydrauliczne

(data, czytelny podpis Wykonawcy)

(piecz!& i nr uprawnie" Wykonawcy)

Pod)*czenie elektryczne

(data, czytelny podpis U#ytkownika)

Potwierdzenie uruchomienia
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Producent:
Envo sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76
www.grupaenvo.pl

Pomoc techniczna
tel. +48 (41) 274 53 53, fax +48 (41) 274 53 26 
e-mail: serwis@pereko.pl, 
tel. kom. +48 602 315 512, 604 953 459, 660 726 577
www.pereko.pl

27-01-2021 03.31
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INSTRUKCJA OBS!UGI REGULATORA 
DO KOT!A INDUKCYJNEGO SERII " 

O MOCY 3,2 kW
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1.�OPIS�REGULATORA
Realizowane�funkcje

Sterowanie obiegiem CO

Sterowanie "adowaniem zasobnika CW

Sterowanie "adowaniem zasobnika buforowego

Priorytet "adowania CW

Wspó"praca z termostatem pokojowym

Automatyczny powrót do pracy po zaniku zasilania

Zabezpieczenie przed przegrzaniem kot"a

Zabezpieczenie przed przegrzaniem elementów systemu sterowania

Regulator kot!a IE-73 jest nowoczesnym urz&dzeniem elektronicznym steruj&cym kot!em
indukcyjnym typu transformatorowego. Cechuje si' !atw& intuicyjn& obs!ug&, realizuje
nast'puj&ce funkcje:

- regulator steruje prac& pompy CO, umo(liwiaj&c
wy!&czenie pompy CO po sezonie grzewczym i poza strefami ogrzewania.

- temperatura zasobnika ciep!ej wody jest
stale mierzona i je#li zajdzie taka potrzeba, regulator uruchamia funkcj' !adowania CW.
Dzi'ki tej funkcji regulator automatycznie utrzymuje temperatur' zasobnika na
odpowiednim poziomie.

- temperatura zasobnika
buforowego stale mierzona i je#li zajdzie taka potrzeba, regulator uruchamia funkcj'
!adowania ZB. Dzi'ki tej funkcji regulator automatycznie utrzymuje temperatur' zasobnika
na odpowiednim poziomie.

- w!&czenie tej funkcji pozwala regulatorowi na wy!&czenie
pompy ZB lub CO podczas realizowania funkcji !adowania zasobnika CW. Umo(liwia to
szybsze podgrzanie zasobnika CW.

- Termostat pokojowy pod!&czony do
regulatora pozwala na obni(enie temperatury CO lub wy!&czenie obiegu. Dzi'ki temu
unikamy przegrzewania domu, zyskuj&c na komforcie i ekonomice pracy ko!a.

- po powrocie napi'cia regulator
wznawia prac' w trybie w jakim znajdowa! si' przed zanikiem zasilania.

- przekroczenie temperatury maksymalnej
powoduje wy!&czenie kot!a oraz za!&czenie pomp. Przy obni(eniu temperatury sterownik
powraca do normalnej pracy.
Uszkodzenie czujników powoduje zatrzymanie pracy kot!a i za!&czenie pomp.

-
przekroczenie temperatury maksymalnej rezystorów bocznikuj&cych powoduje
wy!&czenie kot!a. Przy obni(eniu temperatury rezystorów sterownik powraca do normalnej
pracy.

Urz&dzenie sk!ada si' z dwóch cz'#ci: panelu steruj&cego i modu!u wykonawczego.
Po!&czone mi'dzy sob& p!askim przewodem wielo(y!owym (ta#m&). Regulator
przeznaczony do zabudowania w kotle lub skrzynce elektroinstalacyjnej na szynie DIN
TS35 o szeroko#ci 6 modu!ów.

!

!

!

!

!

!

!

!

1.1�Sk!ad�Zestawu

L.p...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opis
Panel�steruj&cy
Modu! wykonawczy
Czujnik Temperatury�kot!a

Przewód�p!aski�wielo(y!owy
Instrukcja�obs!ugi�i�karta�gwarancyjna

Czujnik Temperatury�CW
Czujnik Temperatury�ZB

Ilo#,
1
1
1
1
1
1
1
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2.�DANE�TECHNICZNE�REGULATORA

IE-73 -�instrukcja�obs!ugi

2.1�Zasady�bezpiecze"stwa�i�warunki #rodowiskowe

- Przed pod!&czeniem i uruchomieniem elektronicznego sterownika prosimy o dok!adne
zapoznanie si' z instrukcj&. Nieprawid!owa instalacja i u(ytkowanie sterownika powoduje
utrat' gwarancji.
- Monta( i prace pod!&czeniowe powinny by, wykonywane wy!&cznie przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami.
- Nie wolno pod!&cza, i u(ytkowa, sterownika z uszkodzon& mechanicznie obudow& lub
przewodami. Wyst'puje ryzyko pora(enia pr&dem elektrycznym.
- Pomieszczenie kot!owni powinno by, wyposa(one w instalacj' elektryczn& 230V/50Hz
zgodn& z obowi&zuj&cymi normami.
- Instalacja elektryczna (bez wzgl'du na jej rodzaj) powinna by, zako"czona gniazdem
wtykowym wyposa(onym w styk ochronny. U(ywanie gniazda bez styku ochronnego grozi
pora(eniem pr&dem elektrycznym.
- Przewody sterownika nie mog& by, nara(one na dzia!anie temperatur powy(ej 80

(y je odizolowa, od elementów kot!a nagrzewaj&cych si' powy(ej tej temperatury.
- Po pod!&czeniu urz&dzenia do pr&du na kablach mo(e by, napi'cie niezale(nie od
w!&czenia czy wy!&czenia urz&dzenia przyciskiem /ESC .
- Sterownik powinien pracowa, w temperaturze otoczenia 5-45

(y chroni, urz&dzenie przed zalaniem oraz zmianami temperatur, które mog&
powodowa, kondensacje pary wodnej.
- Wszelkich napraw regulatora powinien dokonywa, wy!&cznie serwis. W innym wypadku
skutkowa, b'dzie to utrat& gwarancji.

UWAGA!

ºC.
Nale

ºC,
- Nale

!

Zasilanie
Pr&d�pobierany�przez�regulator

230V AC�,�50Hz
0,03A
1A
1A
1A
230V AC,�1A
9-20V�DC
50mA na�kana!
IP20
5-45st�C
5-45st�C
5-80%
0-100st�C
0,1st�C
2st�C
1x1,5mm
119x90x26mm
105x115x65mm
0,45kg

2

Maksymalny�pr&d�znamionowy
w�obwodach�230V

Pompa CO
Pompa�CW
Pompa�ZB

Maksymalne�obci&(enie�wyj#cia�alarm
Napi'cie�steruj&ce�na�wyj#ciach�S1�i�S2
Maksymalny�pr&d�wyj#, S1�i�S2
Stopie" ochrony�modu!u�wykonawczego
Temperatura�otoczenia
Temperatura�sk!adowania
Wilgotno#, wzgl'dna�-�bez�kondensacji�pary�wodnej
Zakres�pomiarowy
Rozdzielczo#, pomiaru
Dok!adno#, pomiaru
Przy!&cza�-�zaciski #rubowe
Wymiary�panelu�steruj&cego
Wymiary�modu!u�wykonawczego
Waga�kompletu
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- Wszelkie prace pod"#czeniowe mog# by$ wykonywane tylko przy od"#czonym
przewodzie zasilaj#cym z gniazdka. Nale%y upewni$ si&, %e przewody elektryczne nie
s# pod napi&ciem.
- Sterownik nie jest elementem bezpiecze'stwa. W uk"adach, w których istnieje
ryzyko wyst#pienia szkód w wyniku awarii automatyki nale%y stosowa$ dodatkowe
zabezpieczenia posiadaj#ce odpowiednie atesty. W uk"adach, które nie mog# by$
wy"#czone, uk"ad sterowania musi by$ skonstruowany w sposób umo%liwiaj#cy jego
prac& bez regulatora.

(schemat�pogl#dowy�nie�zast&puje�projektu�instalacji�C.O.)

UWAGA:�wy!adowania�atmosferyczne

Przy braku odpowiedniego zabezpieczenia wy!adowania atmosferyczne mog& uszkodzi,
ka(de urz&dzenie elektroniczne, dlatego w czasie burzy nale(y od!&czy, wszelkie
urz&dzenia elektroniczne w tym systemy sterowania ogrzewaniem! Uszkodzenia powsta!e
w wyniku wy!adowa" atmosferycznych nie podlegaj& naprawie gwarancyjnej.

3.�SCHEMAT�INSTALACJI�GRZEWCZYCH
OBS!UGIWANYCH�PRZEZ�STEROWNIK

Schemat�pogl&dowy�instalacji�grzewczych Typ�instalacji Krótki�opis�pracy�regulatora

1�-�CO
1. Sterowanie obiegiem CO

2.Wspó"praca obiegu CO z
termostatem pokojowym

-
regulator steruje prac& pompy
CO. Automatycznie utrzymuje
temperatur' na wyj#ciu kot!a na
zadanym poziomie.

2�-�ZB

Sterowanie "adowaniem
zasobnika buforowego.
Te m p e r a t u r a z a s o b n i k a
buforowego jest stale mierzona i
je#li zajdzie taka potrzeba,
regulator uruchamia funkcj'
! a d o w a n i a z a s o b n i k a
buforowego. Automatycznie
u t r z y m u j e t e m p e r a t u r '
zasobnika na odpowiednim
poz iomie . Praca wed !ug
z a p r o g r a m o w a n e g o
kalendarza.
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3-CO�i�CW

Sterowanie obiegiem CO i
"adowaniem zasobnika CW.

Priorytet CW aktywny lub
wy"#czony.

Temperatura zasobnika CW jest
stale mierzona i je#li zajdzie
taka potrzeba, regulator
uruchamia funkcj' !adowania
zasobnika CW. Automatycznie
u t r z y m u j e t e m p e r a t u r '
zasobnika na odpowiednim
poziomie. Praca wed !ug
z a p r o g r a m o w a n e g o
kalendarza. Wspó!praca obiegu
CO z termostatem pokojowym.

Schemat�pogl&dowy�instalacji�grzewczych Typ�instalacji Krótki�opis�pracy�regulatora

4�-CW�i�ZB

Sterowanie "adowaniem
zasobnika CW i buforowego.
Temperatura zasobników jest
stale mierzona i je#li zajdzie
taka potrzeba, regulator
uruchamia funkcj' !adowania
zasobników. Automatycznie
u t r z y m u j e t e m p e r a t u r '
zasobników na odpowiednim
poziomie. Praca wed !ug
zaprogramowanych kalendarzy
Priorytet CW aktywny lub
wy!&czony.

4.�MONTA( STEROWNIKA I�SCHEMAT�INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Uwaga!

Schemat�po!&cze" przedstawiono�na�schemacie�1.

Prace przy!&czeniowe i monta( powinny by, wykonane wy!&cznie przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowi&zuj&cymi przepisami i
normami. Wszelkie prace przy!&czeniowe mog& si' odbywa, tylko przy od!&czonym
napi'ciu zasilania, nale(y upewni, si', (e przewody elektryczne nie s& pod napi'ciem.

Regulator jest przeznaczony do wbudowania. Nie mo(e by, stosowany jako urz&dzenie
wolno stoj&ce.
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Schemat 1. Pod!$czenie elementów wykonawczych i czujników do modu!u
wykonawczego z uwzgl%dnieniem dodatkowych zabezpiecze".

CZUJNIK
PRZEP!YWU NO�-�normalnie�otwarty

NC�-�normalnie�zamkni#ty

PE�- $ó"to-zielony
N�-�niebieski
L -�br#zowy

X X P1P2 P3P4P5P6 P10 P11P12P13P14P7 P8 P9

S1 S1 T+ T1T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11T12
- - + Z"#cze
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4.1�Warunki %rodowiskowe

4.2�Instalowanie�panelu�steruj&cego

4.3�Instalowanie�modu"u�wykonawczego

4.4�Pod"&czenie�zasilania�i�odbiorników

4.5�Przewody�uziemiaj&ce

Regulator zosta! zaprojektowany do u(ytkowania w #rodowisku, w którym wyst'puj& suche
zanieczyszczenia przewodz&ce lub suche zanieczyszczenia nieprzewodz&ce, które staj&
si' przewodz&ce w wyniku kondensacji, której nale(y si' spodziewa,.
Modu! wykonawczy regulatora nie mo(e by, nara(ony na dzia!anie wody, nie dopuszcza si'
równie( u(ytkowania go w warunkach wyst&pienia kondensacji pary wodnej.
Temperatura otoczenia regulatora nie powinna przekracza, zakresu 5.-.45°C.

Panel steruj&cy regulatora IE-73 przeznaczony jest do monta(u na p!ycie, któr& mo(e by,
obudowa kot!a.

. Temperatura otoczenia panelu steruj&cego nie mo(e
przekracza, 45°C. Panel steruj&cy wymaga odpowiedniej przestrzeni pod blach& obudowy
kot!a.

Modu! wykonawczy posiada klas' ochronno#ci IP20, nie mo(e by, u(ytkowany bez
dodatkowej obudowy. Jest przystosowany do monta(u na szynie DIN TS35, mo(e by,
zabudowany w standardowej szafce elektroinstalacyjnej o szeroko#ci 6 modu!ów lub w innej
obudowie zapewniaj&cej odpowiedni stopie" ochrony przed wp!ywem #rodowiska i
dost'pem do cz'#ci znajduj&cych si' pod niebezpiecznym napi'ciem. Temperatura
otoczenia modu!u wykonawczego nie powinna przekracza, zakresu 5 - 45°C. Monta(u
nale(y dokonywa, w sposób zapewniaj&cy odpowiedni& izolacj' termiczn& oraz wentylacj'.

Regulator nale(y zasili, z instalacji elektrycznej o napi'ciu 230V/50Hz. Instalacja powinna
by, trójprzewodowa, zabezpieczona wy!&cznikiem ró(nicowopr&dowym oraz
bezpiecznikiem nadpr&dowym o warto#ci dobranej do obci&(enia i przekrojów przewodów.
Przewody przy!&czeniowe nale(y poprowadzi, w taki sposób, aby nie styka!y si' z
powierzchniami o temperaturze przekraczaj&cej ich nominaln& temperatur' pracy 80 C

Zaciski P7-P9 przeznaczone s& do pod!&czenia zasilania modu!u napi'ciem 230V/50Hz,
natomiast zaciski P1-P6, P10-P12 przeznaczone s& do pod!&czania odbiorników zasilanych
napi'ciem 230V/50Hz. Przewody przy!&czeniowe nale(y poprowadzi, w taki sposób by nie
styka!y si' z powierzchniami o temperaturze przekraczaj&cej ich nominaln& temperatur'
pracy. Ko"cówki (y! przewodów nale(y zabezpieczy, tulejkami zaciskowymi. Zaciski
regulatora umo(liwiaj& pod!&czenie przewodu o przekroju 1,5mm2.

Monta$u nale$y dokonywa' w sposób zapewniaj&cy odpowiedni&
izolacj( termiczn& oraz wentylacj(

º .
Zaciski !rubowe regulatora umo"liwiaj# pod!"czenie przewodu o przekroju maksymalnym
1,5mm$.

(y"y ochronne przewodów zasilaj#cych i odbiorników nale%ypod"#czy$
do z"#cz P9-P12 oraz dodatkowo do obudowy kot"a.
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4.6�Wyj#cie�alarmowe

Pod!$czenie�czujników,�zabezpiecze" i�styczników

4.7�Po!$czenie�panelu�steruj$cego�i�modu!u

4.8�Pod!$czenie�styczników�elektronicznych

4.9�Pod!$czenie�czujnika�przep!ywu�wody

4.10�Pod!$czenie�zabezpieczenia�STB

Zaciski P13 i P14 s!u(& do pod!&czenia zewn'trznego alarmu. Styki przeka-nika zwierane s&
w momencie wyst&pienia alarmu. Zaciski te nie s& spolaryzowane i mo(na je wykorzysta, do
za!&czania obwodu o napi'ciu nie wy(szym ni( 230V i pr&dzie nie przekraczaj&cym 1A.

Panel steruj&cy nale(y po!&czy, z modu!em tasiemk& przy!&czeniow&

. Minimalna odleg!o#, pomi'dzy tasiemk& przy!&czeniow&,
a równolegle biegn&cymi przewodami pod napi'ciem sieci nie powinna by, mniejsza ni(
30cm poniewa( mo(e powodowa, niestabilno#, odczytów.

Z!&cza S1 i S2 s!u(& do pod!&czenia styczników elektronicznych.
.

Czujnik przep!ywu wody zabezpiecza kocio! przed przegrzaniem spowodowanym brakiem
przep!ywu wody. Do pod!&czenia czujnika wykorzystujemy styki T1 i T2 sterownika. Brak
przep!ywu musi spowodowa, ROZWARCIE styków wej#cia T1 i T2. Po ust&pieniu stanu
alarmowego gdy styki te zostan& ZWARTE sterownik wykona sekwencj' rozruchow&.
Zabezpieczenie przep!ywu nale(y pod!&czy, w taki sposób aby niezale(nie od sterownika
zadzia!anie zabezpieczenia spowodowa!o wy!&czenie kot!a.
Przyk!ad takiego pod!&czenia przedstawia schemat 1.

Zabezpieczenie termiczne STB s!u(y do zabezpieczenia przed przegrzaniem w przypadku
osi&gni'cia zbyt wysokiej temperatury kot!a Tmax 95st C. Sytuacja taka mo(e wyst&pi, w
skutek awarii sterownika lub b!'dnych nastaw. Nale(y stosowa, zabezpieczenia, które po
zadzia!aniu nale(y r'cznie restartowa,. Przed restartowaniem zabezpieczenia nale(y
od!&czy, kocio! od zasilania by unikn&, za!&czenia kot!a od razu z pe!n& moc&.
Zabezpieczenie STB nale(y pod!&czy, w taki sposób aby zadzia!anie zabezpieczenia
spowodowa!o wy!&czenie kot!a. Przyk!ad pod!&czenia zabezpieczenia przedstawia
schemat1.

zwracaj#c
szczególn# uwag& na kierunek wpinanej ta)my. Kierunek ten oznaczony jest na
panelu i module wykonawczym

Pod"#czaj#c styczniki
nale%y zwróci$ szczególn# uwag& na polaryzacj& Maksymalne obci#%enie wyj)cia
styczników nie mo%e przekroczy$ 50mAna kana".

UWAGA!

uszkodzenia takie nie podlegaj# naprawie gwarancyjnej.

Podawanie jakiegokolwiek napi'cia na wyj#cia/wej#cia sygna!owe
oznaczone na schemacie jako “S” i “T” spowoduje uszkodzenie
sterownika,
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4.11�Pod!$czenie�zabezpieczenia�termicznego�rezystorów
bocznikuj$cych

4.12�Pod!$czenie�czujników�temperatury

4.13�Pod!$czenie�termostatu�pokojowego

4.14�Praca�sterownika�po�zaniku�napi%cia

Zbyt cz#ste za!"czanie i wy!"czanie kot!a mo$e spowodowa% nadmierne nagrzewanie si#
rezystorów bocznikuj"cych dlatego do styków T3 i T4 pod!"czamy zabezpieczenie
termiczne rezystorów.

Do sterownika pod!"czamy czujniki temperatury za!"czone wraz z zestawem. Pod!"czenia
dokonujemy zgodnie ze schematem 1. pod z!"cza T7-T12, polaryzacja nie ma znaczenia.
T7, T8 czujnik Zbiornika Buforowego, T9, T10 czujnik Ciep!ej Wody, T11, T12 czujnik kot!a.

Czujniki nale$y montowa% w rurkach termometrycznych do tego
przeznaczonych. Nale$y zadba% o dobry kontakt cieplny pomi#dzy czujnikiem, a
powierzchni" mierzon" dlatego zalecamy stosowanie pasty termoprzewodz"cej. Przewody
czujników nie mog" dotyka% do powierzchni, których temperatura mo$e by% wy$sza ni$
80st C. Minimalna odleg!o&% pomi#dzy przewodami czujników, a równolegle biegn"cymi
przewodami pod napi#ciem sieci nie powinna by% mniejsza ni$ 30cm poniewa$ mo$e
powodowa% niestabilno&% odczytów.

Do sterownika mo$emy pod!"czy% termostat pokojowy pod styki T5 i T6, który po osi"gni#ciu
temperatury zadanej w pomieszczeniu rozewrze swoje styki.

UWAGA!
Termostat nie mo$e podawa% napi#cia na styki T5 i T6.

Szczegó!owy opis dzia!ania sterownika przy wspó!pracy z termostatem znajduje si# w dziale
wspó!praca z termostatem pokojowym.

W przypadku zaniku napi#cia zasilaj"cego, a nast#pnie jego powrocie sterownik uruchomi
kocio! zgodnie z sekwencj" i b#dzie kontynuowa! swoj" prac#.

Czujniki nie s# hermetyczne dlatego zabrania si& zanurzania ich w jakichkolwiek
cieczach.
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5.�OBS!UGA STEROWNIKA

5.1�Opis�elementów�regulatora�i�ekranu�roboczego

-ZATWIERDZANIE�ZMIAN
-WCHODZENIE�DO�MENU

-WYJ)CIE�Z�MENU�BEZ�ZAPISANIA ZMIAN
-W!#CZENIE�TRYBU�GRZANIE
-ZATRZYMANIE�PRACY STEROWNIKA -�TRYB�STOP
-WY!#CZENIE�STEROWNIKA -�przytrzyma' ok.�4sek

-ZMIANA TEMP.�ZADANEJ
-PORUSZANIE�PO�MENU
-ZMIANA PARAMETRÓW

1.
2.

3.
4.

5.

GRZANIE -

Temperatura�zmierzona�na�czujniku�kot!a��CO
Temperatura�zadana�kot!a, -�strza!ka�w�dó! przy�temp.�zadanej�sygnalizuje, $e�na

kotle�utrzymywana�jest�obni$ona�temperatura�( -�sygnalizacja�dla�aktywnego�termostatu
styki�termostatu�rozwarte)

T informacja�o�aktywowaniu�termostatu�pokojowego
Stan�pracy�kot!a�(stop,�grzanie,�podtrzymanie,�czuwanie,�alarm).�W�przypadku

sygnalizacji�alarmu�diod" w�miejscu�tym�pojawi�si# opis�zasygnalizowanego�alarmu.
Numer�okre&la�rodzaj�instalacji�w�jakiej�pracuje�sterownik.�Litera “Z” tryb�pracy�kot!a

zima, “L” tryb�pracy�kot!a�lato.

Za!"czenie pracy automatycznej kot!a odbywa si# poprzez naci&ni#cie klawisza ESC gdy
wy&wietlany jest ekran g!ówny. Stan pracy kot!a zmieni si# automatycznie na (GRZANIE,
CZUWANIE, PODTRZYMANIE) w zale$no&ci od aktualnych warunków na kotle.
Wy!"czenie/zatrzymanie pracy automatycznej odbywa si# analogicznie poprzez ponowne
naci&ni#cie klawisza ESC sterownik wówczas wy&wietli komunikat STOP na ekranie
g!ównym.

sterownik za!"cza i wy!"cza kocio! oraz pompy zgodnie z sekwencj" 1 i pracuje
do momentu gdy na kotle zostanie osi"gni#ta temperatura zadana CO, po przekroczeniu

!

!

5.2�Za!$czenie�pracy�automatycznej�kot!a

5.3�Stany�pracy�kot!a

SYGNALIZACJA STANU ALARMOWEGO

SYGNALIZACJA ZA!#CZENIA POMPY ZB
ZADZIA!ANIE�ZABEZPIECZENIA
REZYSTORÓW�BOCZNIKUJ#CYCH

SYGNALIZACJA ZA!#CZENIA POMPY CO

SYGNALIZACJA ZA!#CZENIA POMPY CW

CO:�52,8��60 C��T°
GRZANIE��������Z3

1 2 3

4 5
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temperatury zadanej sterownik przejdzie w stan podtrzymanie i uruchomi ponownie kocio!
gdy temperatura na kotle spadnie poni$ej Temp. Zadana CO minus Histereza Kot!a. W
sytuacji gdy kocio! dogrzeje wod# w bojlerze, buforze lub termostat zasygnalizuje, $e
pomieszczenia zosta!y dogrzane to sterownik przejdzie w stan czuwanie. Stan grzanie
za!"czony zostanie automatycznie w sytuacji gdy trzeba b#dzie dogrza% wod# w bojlerze,
buforze lub gdy termostat zasygnalizuje, $e nale$y dogrza% pomieszczenie.

sterownik przejdzie w stan podtrzymanie gdy podczas pracy
przekroczona zostanie temperatura zadana CO, prze!"czenie w stan grzanie nast"pi gdy
temperatura na kotle spadnie poni$ej Temp. Zadana CO minus Histereza Kot!a.

- gdy kocio! dogrzeje wod# w bojlerze, buforze lub termostat zasygnalizuje, $e
pomieszczenia zosta!y dogrzane to sterownik przejdzie w stan czuwanie.

" !" ó
! !"

! % ó
$

$

kocio! i pompy nie s" za!"czane.

PODTRZYMANIE -

CZUWANIE

STOP -

W stanie czuwanie pompy nie pracuj sterownik nie za cza stycznik w i nie utrzymuje
temperatury zadanej kot a CO . Sterownik czeka i za czy GRZANIE w sytuacji gdy:
- termostat da sygna by dogrza pomieszczenie zwarcie styk w termostatu
- temperatura na czujniku CW spadnie poni ej Temp. Zadana CW minus Histereza CW
- temperatura na czujniku ZB spadnie poni ej Temp. Zadana ZB minus Histereza ZB

S1

S2

POMPY

t

t

t

0,2s 0,2s

0,1-0,5s 0,1-0,5s
Czas�S2>S1

ustawiany�w�menu�serwis

Wyprzedzenie
pomp

Wybieg
pomp

Uruchomienie
stanu�GRZANIE

Wy!"czenie�stanu�GRZANIE
i�przej&cie�w�stan:
CZUWANIE�lub�STOP

Sekwencja�1�-�przedstawia�sposób�za!$czania�i�wy!$czania�styczników�oraz�pomp

5.4�Konfigurowanie��parametrów�sterownika�i�ustawianie
temperatur

Zmiany temperatury zadanej dokonujemy za pomoc" przycisków gdy wy&wietlany jest
ekran g!ówny. Nastawion" warto&% zatwierdzamy klawiszem MENU. Je&li u$ytkownik nie
potwierdzi nastawy klawiszem MENU to warto&% automatycznie zostanie zapami#tana
przez sterownik po 3 sekundach. Zakres regulacji 20-80, fabrycznie 60st C

"#
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5.5��Struktura�menu�sterownika
UWAGA!��W�zale$no&ci�od�ustawionego�typu�instalacji�w�sterowniku,�niektóre�pozycje

menu�nie�b#d" wy&wietlane.

MENU�INSTALATORA MENU�SERWISOWE
KOD�1002

MENU�U(YTKOWNIKA

Temp.�zadana�CO�/�aktualna�temp.
na�czujniku�CO
Temp.�zadana�CW�/�aktualna�temp.
na�czujniku�CW
Temp.�zadana�ZB�/�aktualna�temp.
na�czujniku�ZB

Tryb�pracy�kot!a

Histereza�kot!a

Histereza�CW

Histereza�ZB

Wybieg�pomp

Wyprzedzenie�pomp

Termostat�pokojowy

Obni$enie�CO�dla�termostatu

J#zyk�menuParametry�CW
- Tryb�pracy�CW
-�Priorytet�CW
-�CO�dla�grzania�CW
-�Kalendarz�CW

Zapisanie�ustawie"
instalatora

Typ�instalacji

Regulacja�sekwencji
S2>S1

Parametry�ZB
- Tryb�pracy�ZB
-�Kalendarz�ZB

Przywracanie�ustawie" instalatora

Przywracanie�ustawie" fabrycznych

Zegar

6.��MENU�U(YTKOWNIKA

.W menu u#ytkownika mamy mo#liwo&% konfiguracji podstawowych parametrów sterownika
oraz podgl"du temperatur na pod!"czonych czujnikach. Klawiszem MENU wchodzimy do
menu u$ytkownika i dokonujemy zapisywania konfigurowanego parametru, przyciskami

poruszamy si# po menu oraz dokonujemy zmiany warto&ci parametrów, przycisk ESC
s!u$y do wyj&cia z menu bez zapisania zmian.

w trybie zima w zale$no&ci od wybranego typu instalacji sterownik realizuje program
sterowania centralnym ogrzewaniem, podgrzewaniem ciep!ej wody u$ytkowej i !adowaniem
zbiornika buforu.

w trybie lato sterownik realizuje tylko program dogrzewania ciep!ej wody u$ytkowej.
Dodatkowo co 7 dni realizowana jest funkcja Anty-Stop polegaj"ca na za!"czeniu pomp na 1
minut# zapobiegaj"c osadzaniu si# kamienia na wirniku pompy

#

"

6.1�Tryb�pracy�kot!a�- fabrycznie�zima

- Zima -

- Lato -

Moc�Kot!a
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6.2��Praca�pompy�ciep!ej�wody�u&ytkowej�(CW)

Gdy wy&wietlany jest poni$szy ekran, mamy mo$liwo&% podgl"du temperatury na czujniku
CW oraz gdy wci&niemy klawisz MENU, zmiany temperatury zadanej ciep!ej wody. Zakres
regulacji temp. zadanej CW 20-70, fabrycznie 45st C

CW:�52,8 60 C��p! °
WLACZONA

P.

Wy"#czona

- W"#czona -

- Kalendarz -

-Priorytet CW -

UWAGA!!
Jako, %e podczas pracy kot"a w stanie GRZANIE musi pracowa$ co najmniej jedna
pompa by zapewni$ przep"yw wody to w sytuacji gdy mamy aktywny priorytet CW
wy"#czenie pompy CO lub ZB na czas dogrzewania CW wygl#da nast&puj#co

- sygnalizacja aktywnego priorytetu CW
- informacja, $e w zbiorniku CW utrzymywana jest temperatura obni$ona o warto&%

zadeklarowan" w kalendarzu CW lub ciep!a woda w bojlerze nie b#dzie dogrzewana gdy
obni$enie temperatury w kalendarzu ustawione b#dzie na OFF

- pompa CW nie b#dzie za!"czana, woda w zbiorniku CW nie b#dzie
dogrzewana.

sterownik realizuje funkcj# dogrzewania wody w bojlerze.

za pomoc" kalendarza u$ytkownik wyznacza godziny, w których woda
u$ytkowa nie b#dzie dogrzewana lub b#dzie dogrzewana do ni$szej temperatury.

aktywacja tej funkcji powoduje, $e dogrzewanie wody w bojlerze ma wy$szy
priorytet i na czas dogrzewania ciep!ej wody pompa CO lub zbiornika buforu zostaj"
wy!"czone.

!

Tryb pracy CW

S1

POMPA CW

POMPA CO
lub�ZB

t

t

t

Wybieg�pomp

Moment�gdy�temperatura
na�czujniku�CW�spad!a
poni$ej Temp.�Zadana�CW
minus�Histereza�CW

Temp.�Zadana�CW
zosta!a�osi"gni#ta

Sekwencja�2�-�przedstawia�sposób�za!$czania�i�wy!$czania�pomp�gdy�priorytet�CW
jest�aktywny
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CO dla Grzania CW
zadana CO

Kalendarz CW -

- na czas dogrzewania ciep!ej wody mo$emy ustawi% inn" temperatur#
na kotle ni$ zadana. Fabrycznie parametr ten ustawiony jest na .

za pomoc" kalendarza mo$emy ustawi% strefy, w których ciep!a woda nie
b#dzie dogrzewana lub Temp. zadana CW b#dzie obni$ana o wskazan" warto&%.
U$ytkownik mo$e zdefiniowa% po cztery strefy, osobno dla dni roboczych Pn-Pt i weekendu
So-Nd. StrefyA, B, C, D nale$y definiowa% w taki sposób by nast#powa!y kolejno po sobie. W
sytuacji gdy godziny danych stref b#d" si# pokrywa!y priorytet wy$szy ma strefa starsza
zaczynaj"c od strefyA.

STREFA�A������xxx
GG:MM yygg:mm °

Naciskaj"c cyklicznie klawisz MENU gdy wy&wietlany jest powy$szy ekran, przechodzimy
kolejno do edycji parametrów pocz"wszy od:

dokonujemy wyboru programowanej strefy, dost#pne cztery strefyA, B, C, D.
W!"czenie lub wy!"czenie danej strefy, fabrycznie wy!"czona.

Godzina rozpocz#cia programowanej strefy
Godzina zako"czenia programowanej strefy, minimalny czas od rozpocz$cia do

zako"czenia danej strefy wynosi 10 minut
Warto&% temperatury o jak" ma zosta% obni$ona temperatura zadana CW w danej

strefie. Zakres regulacji OFF, 1-30, fabrycznie OFF. Dla OFF ciep!a woda w danej strefie nie
b#dzie dogrzewana.

Gdy wy&wietlany jest poni$szy ekran, mamy mo$liwo&% podgl"du temperatury na czujniku
buforu oraz gdy wci&niemy klawisz MENU zmiany temperatury zadanej zbiornika buforu.
Zakres regulacji temp. zadanej ZB 20-80, fabrycznie 50st C

Strefa -
XXX -
GG:MM -
gg:mm -

YY -

6.3�Praca�pompy�zbiornika�buforowego�(ZB)

! - informacja, $e w zbiorniku buforu utrzymywana jest temperatura obni$ona o warto&%
zadeklarowan" w kalendarzu ZB lub zbiornik buforu nie b#dzie dogrzewany gdy obni$enie
temperatury w kalendarzu ustawione b#dzie na OFF

- pompa ZB nie b#dzie za!"czana, bufor nie b#dzie !adowany.

- sterownik realizuje funkcj# !adowania buforu do temp zadanej.

- za pomoc" kalendarza u$ytkownik wyznacza godziny, w których bufor nie
b#dzie !adowany lub b#dzie !adowany do ni$szej temperatury.
Za pomoc" kalendarza mo$emy zaprogramowa% strefy, w których bufor nie b#dzie !adowany
lub Temp. zadana ZB b#dzie obni$ana o wskazan" warto&%. U$ytkownik mo$e zdefiniowa%
po cztery strefy, osobno dla dni roboczych Pn-Pt i weekendu So-Nd. Strefy A, B, C, D nale$y
definiowa% w taki sposób by nast#powa!y kolejno po sobie.
W sytuacji gdy godziny danych stref b#d" si# pokrywa!y priorytet wy$szy ma strefa starsza
zaczynaj"c od strefyA.

Tryb pracy ZB

Wy"#czony

W"#czony

Kalendarz

Programowanie kalendarza ZB odbywa si& analogicznie jak programowanie
kalendarza CW.

ZB:�52,8 60 C! °
WLACZONy
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6.4��Wspó!praca�z�termostatem�pokojowym

6.5��Programowanie�zegara

6.6�Liczniki�Energii

Do sterownika mo$emy pod!"czy% termostat pokojowy dzia!aj"cy na zasadzie zwierania i
rozwierania obwodu. Pod!"czenia termostatu dokonujemy pod styki T5 i T6. Wspó!praca z
termostatem dost#pna jest tylko dla TYP INSTALACJI 1 i 3. Po pod!"czeniu termostatu
nale$y go aktywowa% ustawiaj"c parametr Termostat pokojowy na TAK.

informacja dla sterownika, $e nale$y dogrza% pomieszczenie.
Sterownik za!"czy grzanie i utrzymywa! b#dzie na kotle temperatur# zadan" do momentu
gdy styki termostatu zostan" rozwarte.

informacja dla sterownika, $e pomieszczenie zosta!o
dogrzane. Sterownik obni$y temperatur# na kotle o warto&% zadeklarowan" w parametrze
Obni$enie CO dla Termostatu lub przejdzie w stan czuwanie gdy Obni$enie CO dla
Termostatu ustawione b#dzie na OFF.

warto&% temperatury o jak" ma zosta% obni$ona
temperatura kot!a gdy sterownik otrzyma sygna! od termostatu, $e pomieszczenie zosta!o
dogrzane. Zakres regulacji OFF, 1-20, fabrycznie 5st C. Dla warto&ci ustawionej na OFF
sterownik przejdzie w stan czuwanie gdy pomieszczenie zostanie dogrzane.

Naciskaj"c klawisz MENU gdy wy&wietlana jest pozycja menu Zegar u$ytkownik ma
mo$liwo&% ustawienia aktualnego dnia tygodnia i godziny. Ustawienie tego parametru jest
niezb#dne dla prawid!owego funkcjonowania kalendarza CW i ZB. W sytuacji gdy po zaniku
napi#cia zasilania zegar zostanie wyzerowany nale$y dokona% wymiany baterii
podtrzymuj"cej pami#% zegara. Wymiana opisana jest w dziale wymiana baterii.

Sterownik zosta! wyposa$ony w liczniki energii, które zliczaj" pobór energii w
kilowatogodzinach [kWh] przez kocio! indukcyjny:

- pomiar od pocz"tku u$ytkowania kot!a, brak
mo$liwo&ci wyzerowania.

- licznik mo$emy w dowolnym momencie
wyzerowa%. Wciskaj"c przycisk MENU na poni$szym ekranie wy&wietlone zostanie pytanie

Potwierdzenie przyciskiem MENU spowoduje wyzerowanie licznika
tymczasowego.

Pomiar energii realizowany jest na podstawie czasu pracy kot!a, dok!adno&% pomiaru zale$y
od ustawienia parametru , który wprowadzamy w Menu Serwisowym. Zapis
pomiaru w pami#ci procesora realizowany jest co godzin#. W przypadku utraty zasilania
mo$e si# zdarzy%, $e pomiary od ostatniego zapisu nie zostan" uwzgl#dnione. Pomiar
zu$ycia przez liczniki nale$y traktowa% jako pogl"dowe i nie mog" stanowi% podstawy do
roszcze".

Styki termostatu zwarte -

Styki termostatu rozwarte -

Obni%enie CO dla Termostatu -

1 - Licznik ca"kowitego poboru energii

2 - Licznik czasowego zu%ycia energii

Moc Kot"a

Wyzerowa'?

UWAGA! termostat nie mo%e podawa$ napi&cia na styki T5 i T6
poniewa% spowoduje to uszkodzenie regulatora naprawa nie podlega
wówczas naprawie gwarancyjnej.

Liczniki�energii
k hW36����450

1
2



6.7��Przywracanie�ustawie" instalatora

6.8��Przywracanie�ustawie" fabrycznych

Za pomoc% tego parametru mamy mo#liwo&% przywrócenia nastaw uprzednio zapisanych
przez instalatora. Patrz menu instalatora.

Za pomoc" tego parametru zatwierdzaj"c parametr TAK, mamy mo$liwo&% restartowania
ustawie" do warto&ci zapisanych uprzednio przez producenta. Przywrócenie nastaw
fabrycznych nie powoduje wykasowania nastaw uprzednio zapisanych przez instalatora w
menu instalatora.

# ó

Aby wej&% do menu instalatora nale$y wy!"czy% sterownik przyciskiem
(przytrzymujemy 3sek. do momentu wy!"czenia wy&wietlacza), nast#pnie wciskamy
klawisz i przytrzymujemy przez 4 sekundy do momentu gdy sterownik si# uruchomi.
Poruszanie po menu instalatora odbywa si# w sposób analogiczny jak po menu g!ównym.
W tym menu instalator powinien dokona% konfiguracji ustawie" sterownika dla trybu Lato i
Zima dokonuj%c jednocze&nie zapisu tych parametrów.

- patrz dzia!

Sterowanie obiegiem CO
Sterowanie !adowaniem zbiornika buforowego

Sterowanie obiegiem CO i !adowaniem zbiornika CW
Sterowanie !adowaniem zasobnika CW i zbiornika buforowego

- histereza to ró$nica pomi#dzy temperatur" zadana kot!a, a temperatur"
powrotu do trybu grzanie np. gdy temperatura zadana ma warto&% 50st C, a histereza
wynosi 5st C to przej&cie w stan podtrzymanie nast"pi po osi"gni#ciu temperatury 50st C,
natomiast powrót do stanu grzanie nast"pi po obni$eniu si# temperatury kot!a poni$ej 45st
C. zakres regulacji 2-20 C, fabrycznie 5st C.

histereza temp. Zadanej bojlera - zakres regulacji 2-30, fabrycznie 3st C

histereza zbiornika buforowego - zakres regulacji 2-30, fabrycznie 10st C

parametr okre&la jak d!ugo po wy!"czeniu stanu grzanie pompy maj"
pracowa% by odebra% nadmiar ciep!a zgromadzonego w kotle. Zakres regulacji 10-900,
fabrycznie 60 sekund

parametr okre&la ile czasu wcze&niej przed za!"czeniem stanu
grzanie (styczniki S1 i S2) za!"czone zostan" pompy by zapewni% przep!yw wody przez
kocio!. Warto&% tego parametru nie mo$e by% zbyt krótka, pompy po za!"czeniu musz"
wymusi% ruch wody przez czujnik przep!ywu by sterownik nie zasygnalizowa! alarmu
zwi"zanego z brakiem przep!ywu. Je$eli podczas za!"czania stanu grzanie na kotle
sygnalizowany jest alarm to nale$y sprawdzi% czujnik przep!ywu i pompy.
Zakres regulacji 10-900, fabrycznie 60 sekund.

7.��MENU�INSTALATORA
( )

ESC

MENU

Typ Instalacji 3. Schemat Instalacji Grzewczych Obs"ugiwanych Przez
Sterownik

1. CO -
2. ZB -
3. CO i CW -
4. CW i ZB -

Histereza kot"a

Histereza CW -

Histereza ZB -

Wybieg pomp

Wyprzedzenie pomp

Brak Przep"ywu

tylko�dla�zaawansowanych�u ytkownik w

-17-
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Zapisywanie ustawie' instalatora -

Przywrócenie nastaw fabrycznych nie kasuje zapisanych nastaw instalatora.

J&zyk menu

ESC,

KOD DOSTEPU 1002

PRZYWRACANIE NASTAW FABRYCZNYCH I INSTALATORA NIE WP!YWA NA
ZMIAN* TYCH PARAMETRÓW

Czas S2>S1

Moc Kot"a -

Alarm Zewn(trzny

MENU

Uszk. Cz. Kot"a - uszkodzenie czujnika kot"a

Uszk. Cz. CW - uszkodzenie czujnika ciep"ej wody

° " °

Brak Przep"ywu -

Za pomoc" tego parametru instalator ma mo$liwo&%
zapisania ustawionych parametrów osobno dla sezonu letniego i zimowego. Zapisuj"c te
nastawy sterownik zapisze zarówno ustawienia z menu u$ytkownika jak i z menu instalatora.

Wczytanie ustawie" zapisanych przez instalatora mo#na dokona% z poziomu menu
u$ytkownika.

- za pomoc" tej pozycji ustawiamy j#zyk komunikatów menu. Przywrócenie
ustawie" fabrycznych i instalatora nie powoduje zmiany j$zyka menu.

Aby wej&% do menu serwisowego nale$y wy!"czy% sterownik klawiszem po wy!"czeniu
sterownika wciskamy klawisze i przytrzymujemy do momentu a$ sterownik si# uruchomi
i wy&wietli poni$szy ekran.

Naciskaj"c klawisz MENU poruszamy si# po cyfrach, przyciskami zmieniamy warto&% z
zakresu 0-9, ESC wyj&cie z menu serwisowego. , po wpisaniu
b!#dnego kodu sterownik wy&wietli powy$szy ekran z samymi zerami, wpisanie poprawnego
kodu spowoduje wej&cie do menu serwisowego.

- zakres regulacji 0,1-0,5, fabrycznie 0,5sek zmiany tego parametru mo$e
dokonywa% tylko autoryzowany serwis.

dok!adna warto&% mocy podana jest w dokumentacji kot!a.

Za!"czenie alarmu sygnalizowane jest d'wi#kowo, czerwon" diod", komunikatem na
wy&wietlaczu oraz styki przeka'nika s" zwierane.

Alarm d'wi#kowy wy!"czamy zatwierdzaj"c alarm klawiszem

dalsza praca sterownika nie b#dzie mo$liwa.
Wymagany kontakt z serwisem.

- dalsza praca sterownika nie b#dzie
mo$liwa. Wymagany kontakt z serwisem.

$ # !
$ °

je$eli zostanie wykryty brak przep!ywu to sterownik wy!"czy stan Grzanie i
zasygnalizuje ten fakt alarmem. Je&li w trakcie wyst"pienia alarmu sterownik wykryje
przep!yw to praca zostanie automatycznie wznowiona.

8.�MENU�SERWISOWE

9. ALARMY KOMUNIKATY I�OPIS

#"

Uszkodzenie czujnika CW nie b%dzie sygnalizowane gdy ustawimy na czas wymiany
czujnika Typ instalacji w menu Serwisowym na 1-CO.

TEMP CO>90 C - Przekroczenie maksymalnej temperatury kot�a 90 C ponowne
uruchomienie stanu Grzanie mo liwe b dzie gdy temperatura na czujniku kot a spadnie
poni ej 70 C.

Podaj�kod
0000

IE-73 -�instrukcja�obs!ugi
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Prosz( Czeka'

panelu steruj&cego

modu"u wykonawczego.

- zadzia!anie zabezpieczenia termicznego rezystorów bocznikuj"cych. Zbyt
cz#ste za!"czanie si# kot!a mo$e spowodowa% nadmierne nagrzewanie rezystorów.
Sterownik automatycznie wznowi prac# gdy rezystory ulegn" sch!odzeniu.

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynno&ci zwi"zanych z wymian" baterii nale$y od!"czy%
od zasilania wtyczk# zasilaj"c" sterownik.
Gdy po od!"czeniu zasilania sterownik nie b#dzie pami#ta! zaprogramowanej godziny
wówczas nale$y wymieni% bateri# podtrzymuj"c" pami#% zegara. Bateria znajduje si# w
obudowie i umieszczona jest na podstawce. W celu wymiany baterii
nale$y otworzy% obudow# zwalniaj"c zatrzaski i wymieni% bateri# umieszczon" na
podstawce. Stosujemy bateri# CR2032 o napi#ciu 3V.

Oprawka bezpiecznikowa umieszczona jest wewn"trz obudowy
Nale$y za pomoc" &rubokr#ta zwolni% zaczepy mocuj"ce i otworzy% obudow#. Bezpiecznik
umieszczony jest na podstawce.
Stosujemy:
- wk!adk# bezpiecznikow" 5x20 3,15Aszybki,

10.��WYMIANA BATERII

11.��WYMIANA BEZPIECZNIKA

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynno#ci zwi$zanych z wymian$
bezpiecznika nale&y od!$czy' od zasilania wtyczk% zasilaj$c$
sterownik.

12.�INFORMACJA DLA U(YTKOWNIKÓW�O�POZBYWANIU
SI* URZ+DZE! ELEKTRYCZNYCH�I�ELEKTRONICZNYCH

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do!"czonej do nich dokumentacji informuje, $e
niesprawnych urz"dze" elektrycznych lub elektronicznych nie mo#na wyrzuca% razem z odpadami
gospodarczymi. Prawid!owe post#powanie w razie konieczno&ci utylizacji, powtórnego u$ycia lub odzysku
podzespo!ów polega na przekazaniu urz"dzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie b#dzie przyj#te
bezp atnie. Prawid!owa utylizacja urz"dzenia umo$liwia zachowanie cennych zasobów i unikniecie negatywnego
wp!ywu na zdrowie i &rodowisko, które mo$e by% zagro$one przez nieodowiednie post#powanie z odpadami.
Szczegó!owe informacje o najbli$szym punkcie zbiórki mo$na uzyska% u w!adz lokalnych. Nieprawid owa
utylizacja odpadów zagro$ona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie
konieczno&ci pozbycia si# urz"dze" elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowa% si# z najbli$szym
punktem sprzeda$y lub producentem.

!

!

Informacja�dla�u ytkowników�o�pozbywaniu�si" urz#dze$
elektrycznych�i�elektronicznych.

%



KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI�GWARANCJI

8. Karta gwarancyjna niew&a'ciwie wype&niona (bez piecz"ci punktu sprzeda%y, bez
wpisanej daty sprzeda%y), ze 'ladami poprawek lub nieczytelna, jest niewa%na.

UWAGA!
Karta gwarancyjna bez do&#czonego dowodu zakupu, bez wpisanej daty

sprzeda%y, piecz#tki punktu sprzeda%y, ze 'ladami poprawek lub nieczytelna na skutek
zniszcze$, jest niewa%na.

Data produkcji .......................... Numer seryjny.................................

Data sprzeda$y ........................... .......................................
Piecz#% punktu sprzeda$y

1. Producent gwarantuje sprawne dzia!anie sprz#tu zgodnie z warunkami techniczno-
eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obs!ugi w okresie 60 miesi#cy od daty sprzeda$y ale
nie d!u$ej ni$ 65 miesi#cy od daty produkcji.
2. Ujawnione w okresie gwarancji usterki i wady b#d" usuwane bezp!atnie, w mo$liwie
najkrótszym terminie nie przekraczaj"cym 14 dni, pocz"wszy od daty przyj#cia produktu do
naprawy.
3. W celu usuni#cia usterki Reklamuj"cy powinien dostarczy% produkt osobi&cie lub za
pomoc" poczty na adres podany na pierwszej stronie instrukcji.
4. Dostarczony sprz#t powinien by%: kompletny, czysty, w oryginalnym opakowaniu
fabrycznym (ewentualnie zast#pczym) wraz z dowodem zakupu i prawid!owo wype!nion"
kart" gwarancyjn". Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia produktu (np. powsta!e
w czasie transportu) wynikaj"ce z jego niew!a&ciwego opakowania, obci"$aj" wy!"cznie
Kupuj"cego.
5. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodz" czynno&ci przewidziane w instrukcji obs!ugi,
bie$"ce konserwacje, przegl"dy, czyszczenie, wymiana bezpiecznika, baterii, regulacja,
sprawdzenie dzia!ania oraz inne czynno&ci, do wykonywania których zobowi"zany jest
u$ytkownik we w!asnym zakresie. Ewentualne czyszczenie sprz#tu oraz inne wymienione w
tym punkcie czynno&ci dokonywane s" na koszt Kupuj"cego wed!ug cennika Serwisu
Centralnego i nie b#d" traktowane jako naprawa gwarancyjna.
7. Gwarancj" nie s" obj#te:
- uszkodzenia mechaniczne;
- przewody zasilaj"ce, wtyki, bezpieczniki, baterie, itp.;
- uszkodzenia i wady wynik!e na skutek niew!a&ciwego lub niezgodnego z instrukcj"
u$ytkowania, konserwacji i przechowywania lub u$ywania niew!a&ciwych materia!ów
eksploatacyjnych;
- produkty w których osoby nieupowa$nione przez gwaranta, dokonywa!y przeróbek, zmian
konstrukcyjnych, napraw lub innych ingerencji (stwierdzenie takiego faktu powoduje utrat#
gwarancji);
- uszkodzenia i wady powsta!e na skutek wy!adowa" atmosferycznych

9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy!"cza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnie" Kupuj%cego wynikaj%cych z niezgodno&ci towaru z umow%.

IE-73 -�instrukcja�obs!ugi
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1.�OPIS�REGULATORA
Realizowane�funkcje

Sterowanie obiegiem CO

Sterowanie "adowaniem zasobnika CW

Sterowanie "adowaniem zasobnika buforowego

Priorytet "adowania CW

Wspó"praca z termostatem pokojowym

Automatyczny powrót do pracy po zaniku zasilania

Zabezpieczenie przed przegrzaniem kot"a

Zabezpieczenie przed przegrzaniem elementów systemu sterowania

Regulator kot!a IE-73 jest nowoczesnym urz&dzeniem elektronicznym steruj&cym kot!em
indukcyjnym typu transformatorowego. Cechuje si' !atw& intuicyjn& obs!ug&, realizuje
nast'puj&ce funkcje:

- regulator steruje prac& pompy CO, umo(liwiaj&c
wy!&czenie pompy CO po sezonie grzewczym i poza strefami ogrzewania.

- temperatura zasobnika ciep!ej wody jest
stale mierzona i je#li zajdzie taka potrzeba, regulator uruchamia funkcj' !adowania CW.
Dzi'ki tej funkcji regulator automatycznie utrzymuje temperatur' zasobnika na
odpowiednim poziomie.

- temperatura zasobnika
buforowego stale mierzona i je#li zajdzie taka potrzeba, regulator uruchamia funkcj'
!adowania ZB. Dzi'ki tej funkcji regulator automatycznie utrzymuje temperatur' zasobnika
na odpowiednim poziomie.

- w!&czenie tej funkcji pozwala regulatorowi na wy!&czenie
pompy ZB lub CO podczas realizowania funkcji !adowania zasobnika CW. Umo(liwia to
szybsze podgrzanie zasobnika CW.

- Termostat pokojowy pod!&czony do
regulatora pozwala na obni(enie temperatury CO lub wy!&czenie obiegu. Dzi'ki temu
unikamy przegrzewania domu, zyskuj&c na komforcie i ekonomice pracy ko!a.

- po powrocie napi'cia regulator
wznawia prac' w trybie w jakim znajdowa! si' przed zanikiem zasilania.

- przekroczenie temperatury maksymalnej
powoduje wy!&czenie kot!a oraz za!&czenie pomp. Przy obni(eniu temperatury sterownik
powraca do normalnej pracy.
Uszkodzenie czujników powoduje zatrzymanie pracy kot!a i za!&czenie pomp.

-
przekroczenie temperatury maksymalnej rezystorów bocznikuj&cych powoduje
wy!&czenie kot!a. Przy obni(eniu temperatury rezystorów sterownik powraca do normalnej
pracy.

Urz&dzenie sk!ada si' z dwóch cz'#ci: panelu steruj&cego i modu!u wykonawczego.
Po!&czone mi'dzy sob& p!askim przewodem wielo(y!owym (ta#m&). Regulator
przeznaczony do zabudowania w kotle lub skrzynce elektroinstalacyjnej na szynie DIN
TS35 o szeroko#ci 6 modu!ów.

!

!

!

!

!

!

!

!

1.1�Sk!ad�Zestawu

L.p...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opis
Panel�steruj&cy
Modu! wykonawczy
Czujnik Temperatury�kot!a

Przewód�p!aski�wielo(y!owy
Instrukcja�obs!ugi�i�karta�gwarancyjna

Czujnik Temperatury�CW
Czujnik Temperatury�ZB

Ilo#,
1
1
1
1
1
1
1
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2.�DANE�TECHNICZNE�REGULATORA

IE-73 -�instrukcja�obs!ugi

2.1�Zasady�bezpiecze"stwa�i�warunki #rodowiskowe

- Przed pod!&czeniem i uruchomieniem elektronicznego sterownika prosimy o dok!adne
zapoznanie si' z instrukcj&. Nieprawid!owa instalacja i u(ytkowanie sterownika powoduje
utrat' gwarancji.
- Monta( i prace pod!&czeniowe powinny by, wykonywane wy!&cznie przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami.
- Nie wolno pod!&cza, i u(ytkowa, sterownika z uszkodzon& mechanicznie obudow& lub
przewodami. Wyst'puje ryzyko pora(enia pr&dem elektrycznym.
- Pomieszczenie kot!owni powinno by, wyposa(one w instalacj' elektryczn& 230V/50Hz
zgodn& z obowi&zuj&cymi normami.
- Instalacja elektryczna (bez wzgl'du na jej rodzaj) powinna by, zako"czona gniazdem
wtykowym wyposa(onym w styk ochronny. U(ywanie gniazda bez styku ochronnego grozi
pora(eniem pr&dem elektrycznym.
- Przewody sterownika nie mog& by, nara(one na dzia!anie temperatur powy(ej 80

(y je odizolowa, od elementów kot!a nagrzewaj&cych si' powy(ej tej temperatury.
- Po pod!&czeniu urz&dzenia do pr&du na kablach mo(e by, napi'cie niezale(nie od
w!&czenia czy wy!&czenia urz&dzenia przyciskiem /ESC .
- Sterownik powinien pracowa, w temperaturze otoczenia 5-45

(y chroni, urz&dzenie przed zalaniem oraz zmianami temperatur, które mog&
powodowa, kondensacje pary wodnej.
- Wszelkich napraw regulatora powinien dokonywa, wy!&cznie serwis. W innym wypadku
skutkowa, b'dzie to utrat& gwarancji.

UWAGA!

ºC.
Nale

ºC,
- Nale

!

Zasilanie
Pr&d�pobierany�przez�regulator

230V AC�,�50Hz
0,03A
1A
1A
1A
230V AC,�1A
9-20V�DC
50mA na�kana!
IP20
5-45st�C
5-45st�C
5-80%
0-100st�C
0,1st�C
2st�C
1x1,5mm
119x90x26mm
105x115x65mm
0,45kg

2

Maksymalny�pr&d�znamionowy
w�obwodach�230V

Pompa CO
Pompa�CW
Pompa�ZB

Maksymalne�obci&(enie�wyj#cia�alarm
Napi'cie�steruj&ce�na�wyj#ciach�S1�i�S2
Maksymalny�pr&d�wyj#, S1�i�S2
Stopie" ochrony�modu!u�wykonawczego
Temperatura�otoczenia
Temperatura�sk!adowania
Wilgotno#, wzgl'dna�-�bez�kondensacji�pary�wodnej
Zakres�pomiarowy
Rozdzielczo#, pomiaru
Dok!adno#, pomiaru
Przy!&cza�-�zaciski #rubowe
Wymiary�panelu�steruj&cego
Wymiary�modu!u�wykonawczego
Waga�kompletu
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- Wszelkie prace pod"#czeniowe mog# by$ wykonywane tylko przy od"#czonym
przewodzie zasilaj#cym z gniazdka. Nale%y upewni$ si&, %e przewody elektryczne nie
s# pod napi&ciem.
- Sterownik nie jest elementem bezpiecze'stwa. W uk"adach, w których istnieje
ryzyko wyst#pienia szkód w wyniku awarii automatyki nale%y stosowa$ dodatkowe
zabezpieczenia posiadaj#ce odpowiednie atesty. W uk"adach, które nie mog# by$
wy"#czone, uk"ad sterowania musi by$ skonstruowany w sposób umo%liwiaj#cy jego
prac& bez regulatora.

(schemat�pogl#dowy�nie�zast&puje�projektu�instalacji�C.O.)

UWAGA:�wy!adowania�atmosferyczne

Przy braku odpowiedniego zabezpieczenia wy!adowania atmosferyczne mog& uszkodzi,
ka(de urz&dzenie elektroniczne, dlatego w czasie burzy nale(y od!&czy, wszelkie
urz&dzenia elektroniczne w tym systemy sterowania ogrzewaniem! Uszkodzenia powsta!e
w wyniku wy!adowa" atmosferycznych nie podlegaj& naprawie gwarancyjnej.

3.�SCHEMAT�INSTALACJI�GRZEWCZYCH
OBS!UGIWANYCH�PRZEZ�STEROWNIK

Schemat�pogl&dowy�instalacji�grzewczych Typ�instalacji Krótki�opis�pracy�regulatora

1�-�CO
1. Sterowanie obiegiem CO

2.Wspó"praca obiegu CO z
termostatem pokojowym

-
regulator steruje prac& pompy
CO. Automatycznie utrzymuje
temperatur' na wyj#ciu kot!a na
zadanym poziomie.

2�-�ZB

Sterowanie "adowaniem
zasobnika buforowego.
Te m p e r a t u r a z a s o b n i k a
buforowego jest stale mierzona i
je#li zajdzie taka potrzeba,
regulator uruchamia funkcj'
! a d o w a n i a z a s o b n i k a
buforowego. Automatycznie
u t r z y m u j e t e m p e r a t u r '
zasobnika na odpowiednim
poz iomie . Praca wed !ug
z a p r o g r a m o w a n e g o
kalendarza.
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3-CO�i�CW

Sterowanie obiegiem CO i
"adowaniem zasobnika CW.

Priorytet CW aktywny lub
wy"#czony.

Temperatura zasobnika CW jest
stale mierzona i je#li zajdzie
taka potrzeba, regulator
uruchamia funkcj' !adowania
zasobnika CW. Automatycznie
u t r z y m u j e t e m p e r a t u r '
zasobnika na odpowiednim
poziomie. Praca wed !ug
z a p r o g r a m o w a n e g o
kalendarza. Wspó!praca obiegu
CO z termostatem pokojowym.

Schemat�pogl&dowy�instalacji�grzewczych Typ�instalacji Krótki�opis�pracy�regulatora

4�-CW�i�ZB

Sterowanie "adowaniem
zasobnika CW i buforowego.
Temperatura zasobników jest
stale mierzona i je#li zajdzie
taka potrzeba, regulator
uruchamia funkcj' !adowania
zasobników. Automatycznie
u t r z y m u j e t e m p e r a t u r '
zasobników na odpowiednim
poziomie. Praca wed !ug
zaprogramowanych kalendarzy
Priorytet CW aktywny lub
wy!&czony.

4.�MONTA$ STEROWNIKA I�SCHEMAT�INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Uwaga!

Schemat�po!&cze" przedstawiono�na�schemacie�1.

Prace przy!&czeniowe i monta( powinny by, wykonane wy!&cznie przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowi&zuj&cymi przepisami i
normami. Wszelkie prace przy!&czeniowe mog& si' odbywa, tylko przy od!&czonym
napi'ciu zasilania, nale(y upewni, si', (e przewody elektryczne nie s& pod napi'ciem.

Regulator jest przeznaczony do wbudowania. Nie mo(e by, stosowany jako urz&dzenie
wolno stoj&ce.



-7-

Schemat 1. Pod!$czenie elementów wykonawczych i czujników do modu!u
wykonawczego z uwzgl%dnieniem dodatkowych zabezpiecze".
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4.1�Warunki (rodowiskowe

4.2�Instalowanie�panelu�steruj#cego

4.3�Instalowanie�modu"u�wykonawczego

4.4�Pod"#czenie�zasilania�i�odbiorników

4.5�Przewody�uziemiaj#ce

Regulator zosta! zaprojektowany do u(ytkowania w #rodowisku, w którym wyst'puj& suche
zanieczyszczenia przewodz&ce lub suche zanieczyszczenia nieprzewodz&ce, które staj&
si' przewodz&ce w wyniku kondensacji, której nale(y si' spodziewa,.
Modu! wykonawczy regulatora nie mo(e by, nara(ony na dzia!anie wody, nie dopuszcza si'
równie( u(ytkowania go w warunkach wyst&pienia kondensacji pary wodnej.
Temperatura otoczenia regulatora nie powinna przekracza, zakresu 5.-.45°C.

Panel steruj&cy regulatora IE-73 przeznaczony jest do monta(u na p!ycie, któr& mo(e by,
obudowa kot!a.

. Temperatura otoczenia panelu steruj&cego nie mo(e
przekracza, 45°C. Panel steruj&cy wymaga odpowiedniej przestrzeni pod blach& obudowy
kot!a.

Modu! wykonawczy posiada klas' ochronno#ci IP20, nie mo(e by, u(ytkowany bez
dodatkowej obudowy. Jest przystosowany do monta(u na szynie DIN TS35, mo(e by,
zabudowany w standardowej szafce elektroinstalacyjnej o szeroko#ci 6 modu!ów lub w innej
obudowie zapewniaj&cej odpowiedni stopie" ochrony przed wp!ywem #rodowiska i
dost'pem do cz'#ci znajduj&cych si' pod niebezpiecznym napi'ciem. Temperatura
otoczenia modu!u wykonawczego nie powinna przekracza, zakresu 5 - 45°C. Monta(u
nale(y dokonywa, w sposób zapewniaj&cy odpowiedni& izolacj' termiczn& oraz wentylacj'.

Regulator nale(y zasili, z instalacji elektrycznej o napi'ciu 230V/50Hz. Instalacja powinna
by, trójprzewodowa, zabezpieczona wy!&cznikiem ró(nicowopr&dowym oraz
bezpiecznikiem nadpr&dowym o warto#ci dobranej do obci&(enia i przekrojów przewodów.
Przewody przy!&czeniowe nale(y poprowadzi, w taki sposób, aby nie styka!y si' z
powierzchniami o temperaturze przekraczaj&cej ich nominaln& temperatur' pracy 80 C

Zaciski P7-P9 przeznaczone s& do pod!&czenia zasilania modu!u napi'ciem 230V/50Hz,
natomiast zaciski P1-P6, P10-P12 przeznaczone s& do pod!&czania odbiorników zasilanych
napi'ciem 230V/50Hz. Przewody przy!&czeniowe nale(y poprowadzi, w taki sposób by nie
styka!y si' z powierzchniami o temperaturze przekraczaj&cej ich nominaln& temperatur'
pracy. Ko"cówki (y! przewodów nale(y zabezpieczy, tulejkami zaciskowymi. Zaciski
regulatora umo(liwiaj& pod!&czenie przewodu o przekroju 1,5mm2.

Monta%u nale%y dokonywa$ w sposób zapewniaj#cy odpowiedni#
izolacj& termiczn# oraz wentylacj&

º .
Zaciski !rubowe regulatora umo"liwiaj# pod!"czenie przewodu o przekroju maksymalnym
1,5mm$.

*y"y ochronne przewodów zasilaj#cych i odbiorników nale%ypod"#czy$
do z"#cz P9-P12 oraz dodatkowo do obudowy kot"a.
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4.6�Wyj#cie�alarmowe

Pod!$czenie�czujników,�zabezpiecze" i�styczników

4.7�Po!$czenie�panelu�steruj$cego�i�modu!u

4.8�Pod!$czenie�styczników�elektronicznych

4.9�Pod!$czenie�czujnika�przep!ywu�wody

4.10�Pod!$czenie�zabezpieczenia�STB

Zaciski P13 i P14 s!u(& do pod!&czenia zewn'trznego alarmu. Styki przeka-nika zwierane s&
w momencie wyst&pienia alarmu. Zaciski te nie s& spolaryzowane i mo(na je wykorzysta, do
za!&czania obwodu o napi'ciu nie wy(szym ni( 230V i pr&dzie nie przekraczaj&cym 1A.

Panel steruj&cy nale(y po!&czy, z modu!em tasiemk& przy!&czeniow&

. Minimalna odleg!o#, pomi'dzy tasiemk& przy!&czeniow&,
a równolegle biegn&cymi przewodami pod napi'ciem sieci nie powinna by, mniejsza ni(
30cm poniewa( mo(e powodowa, niestabilno#, odczytów.

Z!&cza S1 i S2 s!u(& do pod!&czenia styczników elektronicznych.
.

Czujnik przep!ywu wody zabezpiecza kocio! przed przegrzaniem spowodowanym brakiem
przep!ywu wody. Do pod!&czenia czujnika wykorzystujemy styki T1 i T2 sterownika. Brak
przep!ywu musi spowodowa, ROZWARCIE styków wej#cia T1 i T2. Po ust&pieniu stanu
alarmowego gdy styki te zostan& ZWARTE sterownik wykona sekwencj' rozruchow&.
Zabezpieczenie przep!ywu nale(y pod!&czy, w taki sposób aby niezale(nie od sterownika
zadzia!anie zabezpieczenia spowodowa!o wy!&czenie kot!a.
Przyk!ad takiego pod!&czenia przedstawia schemat 1.

Zabezpieczenie termiczne STB s!u(y do zabezpieczenia przed przegrzaniem w przypadku
osi&gni'cia zbyt wysokiej temperatury kot!a Tmax 95st C. Sytuacja taka mo(e wyst&pi, w
skutek awarii sterownika lub b!'dnych nastaw. Nale(y stosowa, zabezpieczenia, które po
zadzia!aniu nale(y r'cznie restartowa,. Przed restartowaniem zabezpieczenia nale(y
od!&czy, kocio! od zasilania by unikn&, za!&czenia kot!a od razu z pe!n& moc&.
Zabezpieczenie STB nale(y pod!&czy, w taki sposób aby zadzia!anie zabezpieczenia
spowodowa!o wy!&czenie kot!a. Przyk!ad pod!&czenia zabezpieczenia przedstawia
schemat1.

zwracaj#c
szczególn# uwag& na kierunek wpinanej ta(my. Kierunek ten oznaczony jest na
panelu i module wykonawczym

Pod"#czaj#c styczniki
nale%y zwróci$ szczególn# uwag& na polaryzacj& Maksymalne obci#%enie wyj(cia
styczników nie mo%e przekroczy$ 50mAna kana".

UWAGA!

uszkodzenia takie nie podlegaj# naprawie gwarancyjnej.

Podawanie jakiegokolwiek napi'cia na wyj#cia/wej#cia sygna!owe
oznaczone na schemacie jako “S” i “T” spowoduje uszkodzenie
sterownika,
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4.11�Pod!$czenie�zabezpieczenia�termicznego�rezystorów
bocznikuj$cych

4.12�Pod!$czenie�czujników�temperatury

4.13�Pod!$czenie�termostatu�pokojowego

4.14�Praca�sterownika�po�zaniku�napi%cia

Zbyt cz#ste za!"czanie i wy!"czanie kot!a mo$e spowodowa% nadmierne nagrzewanie si#
rezystorów bocznikuj"cych dlatego do styków T3 i T4 pod!"czamy zabezpieczenie
termiczne rezystorów.

Do sterownika pod!"czamy czujniki temperatury za!"czone wraz z zestawem. Pod!"czenia
dokonujemy zgodnie ze schematem 1. pod z!"cza T7-T12, polaryzacja nie ma znaczenia.
T7, T8 czujnik Zbiornika Buforowego, T9, T10 czujnik Ciep!ej Wody, T11, T12 czujnik kot!a.

Czujniki nale$y montowa% w rurkach termometrycznych do tego
przeznaczonych. Nale$y zadba% o dobry kontakt cieplny pomi#dzy czujnikiem, a
powierzchni" mierzon" dlatego zalecamy stosowanie pasty termoprzewodz"cej. Przewody
czujników nie mog" dotyka% do powierzchni, których temperatura mo$e by% wy$sza ni$
80st C. Minimalna odleg!o&% pomi#dzy przewodami czujników, a równolegle biegn"cymi
przewodami pod napi#ciem sieci nie powinna by% mniejsza ni$ 30cm poniewa$ mo$e
powodowa% niestabilno&% odczytów.

Do sterownika mo$emy pod!"czy% termostat pokojowy pod styki T5 i T6, który po osi"gni#ciu
temperatury zadanej w pomieszczeniu rozewrze swoje styki.

UWAGA!
Termostat nie mo$e podawa% napi#cia na styki T5 i T6.

Szczegó!owy opis dzia!ania sterownika przy wspó!pracy z termostatem znajduje si# w dziale
wspó!praca z termostatem pokojowym.

W przypadku zaniku napi#cia zasilaj"cego, a nast#pnie jego powrocie sterownik uruchomi
kocio! zgodnie z sekwencj" i b#dzie kontynuowa! swoj" prac#.

Czujniki nie s# hermetyczne dlatego zabrania si& zanurzania ich w jakichkolwiek
cieczach.
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5.�OBS!UGA STEROWNIKA

5.1�Opis�elementów�regulatora�i�ekranu�roboczego

-ZATWIERDZANIE�ZMIAN
-WCHODZENIE�DO�MENU

-WYJ(CIE�Z�MENU�BEZ�ZAPISANIA ZMIAN
-W!'CZENIE�TRYBU�GRZANIE
-ZATRZYMANIE�PRACY STEROWNIKA -�TRYB�STOP
-WY!'CZENIE�STEROWNIKA -�przytrzyma) ok.�4sek

-ZMIANA TEMP.�ZADANEJ
-PORUSZANIE�PO�MENU
-ZMIANA PARAMETRÓW

1.
2.

3.
4.

5.

GRZANIE -

Temperatura�zmierzona�na�czujniku�kot!a��CO
Temperatura�zadana�kot!a, -�strza!ka�w�dó! przy�temp.�zadanej�sygnalizuje, $e�na

kotle�utrzymywana�jest�obni$ona�temperatura�( -�sygnalizacja�dla�aktywnego�termostatu
styki�termostatu�rozwarte)

T informacja�o�aktywowaniu�termostatu�pokojowego
Stan�pracy�kot!a�(stop,�grzanie,�podtrzymanie,�czuwanie,�alarm).�W�przypadku

sygnalizacji�alarmu�diod" w�miejscu�tym�pojawi�si# opis�zasygnalizowanego�alarmu.
Numer�okre&la�rodzaj�instalacji�w�jakiej�pracuje�sterownik.�Litera “Z” tryb�pracy�kot!a

zima, “L” tryb�pracy�kot!a�lato.

Za!"czenie pracy automatycznej kot!a odbywa si# poprzez naci&ni#cie klawisza ESC gdy
wy&wietlany jest ekran g!ówny. Stan pracy kot!a zmieni si# automatycznie na (GRZANIE,
CZUWANIE, PODTRZYMANIE) w zale$no&ci od aktualnych warunków na kotle.
Wy!"czenie/zatrzymanie pracy automatycznej odbywa si# analogicznie poprzez ponowne
naci&ni#cie klawisza ESC sterownik wówczas wy&wietli komunikat STOP na ekranie
g!ównym.

sterownik za!"cza i wy!"cza kocio! oraz pompy zgodnie z sekwencj" 1 i pracuje
do momentu gdy na kotle zostanie osi"gni#ta temperatura zadana CO, po przekroczeniu

!

!

5.2�Za!$czenie�pracy�automatycznej�kot!a

5.3�Stany�pracy�kot!a

SYGNALIZACJA STANU ALARMOWEGO

SYGNALIZACJA ZA!'CZENIA POMPY ZB
ZADZIA!ANIE�ZABEZPIECZENIA
REZYSTORÓW�BOCZNIKUJ'CYCH

SYGNALIZACJA ZA!'CZENIA POMPY CO

SYGNALIZACJA ZA!'CZENIA POMPY CW

CO:�52,8��60 C��T°
GRZANIE��������Z3

1 2 3

4 5
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temperatury zadanej sterownik przejdzie w stan podtrzymanie i uruchomi ponownie kocio!
gdy temperatura na kotle spadnie poni$ej Temp. Zadana CO minus Histereza Kot!a. W
sytuacji gdy kocio! dogrzeje wod# w bojlerze, buforze lub termostat zasygnalizuje, $e
pomieszczenia zosta!y dogrzane to sterownik przejdzie w stan czuwanie. Stan grzanie
za!"czony zostanie automatycznie w sytuacji gdy trzeba b#dzie dogrza% wod# w bojlerze,
buforze lub gdy termostat zasygnalizuje, $e nale$y dogrza% pomieszczenie.

sterownik przejdzie w stan podtrzymanie gdy podczas pracy
przekroczona zostanie temperatura zadana CO, prze!"czenie w stan grzanie nast"pi gdy
temperatura na kotle spadnie poni$ej Temp. Zadana CO minus Histereza Kot!a.

- gdy kocio! dogrzeje wod# w bojlerze, buforze lub termostat zasygnalizuje, $e
pomieszczenia zosta!y dogrzane to sterownik przejdzie w stan czuwanie.

" !" ó
! !"

! % ó
$

$

kocio! i pompy nie s" za!"czane.

PODTRZYMANIE -

CZUWANIE

STOP -

W stanie czuwanie pompy nie pracuj sterownik nie za cza stycznik w i nie utrzymuje
temperatury zadanej kot a CO . Sterownik czeka i za czy GRZANIE w sytuacji gdy:
- termostat da sygna by dogrza pomieszczenie zwarcie styk w termostatu
- temperatura na czujniku CW spadnie poni ej Temp. Zadana CW minus Histereza CW
- temperatura na czujniku ZB spadnie poni ej Temp. Zadana ZB minus Histereza ZB

S1

S2

POMPY

t

t

t

0,2s 0,2s

0,1-0,5s 0,1-0,5s
Czas�S2>S1

ustawiany�w�menu�serwis

Wyprzedzenie
pomp

Wybieg
pomp

Uruchomienie
stanu�GRZANIE

Wy!"czenie�stanu�GRZANIE
i�przej&cie�w�stan:
CZUWANIE�lub�STOP

Sekwencja�1�-�przedstawia�sposób�za!$czania�i�wy!$czania�styczników�oraz�pomp

5.4�Konfigurowanie��parametrów�sterownika�i�ustawianie
temperatur

Zmiany temperatury zadanej dokonujemy za pomoc" przycisków gdy wy&wietlany jest
ekran g!ówny. Nastawion" warto&% zatwierdzamy klawiszem MENU. Je&li u$ytkownik nie
potwierdzi nastawy klawiszem MENU to warto&% automatycznie zostanie zapami#tana
przez sterownik po 3 sekundach. Zakres regulacji 20-80, fabrycznie 60st C

"#
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5.5��Struktura�menu�sterownika
UWAGA!��W�zale$no&ci�od�ustawionego�typu�instalacji�w�sterowniku,�niektóre�pozycje

menu�nie�b#d" wy&wietlane.

MENU�INSTALATORA MENU�SERWISOWE
KOD�1002

MENU�U$YTKOWNIKA

Temp.�zadana�CO�/�aktualna�temp.
na�czujniku�CO
Temp.�zadana�CW�/�aktualna�temp.
na�czujniku�CW
Temp.�zadana�ZB�/�aktualna�temp.
na�czujniku�ZB

Tryb�pracy�kot!a

Histereza�kot!a

Histereza�CW

Histereza�ZB

Wybieg�pomp

Wyprzedzenie�pomp

Termostat�pokojowy

Obni$enie�CO�dla�termostatu

J#zyk�menuParametry�CW
- Tryb�pracy�CW
-�Priorytet�CW
-�CO�dla�grzania�CW
-�Kalendarz�CW

Zapisanie�ustawie"
instalatora

Typ�instalacji

Regulacja�sekwencji
S2>S1

Parametry�ZB
- Tryb�pracy�ZB
-�Kalendarz�ZB

Przywracanie�ustawie" instalatora

Przywracanie�ustawie" fabrycznych

Zegar

6.��MENU�U$YTKOWNIKA

.W menu u#ytkownika mamy mo#liwo&% konfiguracji podstawowych parametrów sterownika
oraz podgl"du temperatur na pod!"czonych czujnikach. Klawiszem MENU wchodzimy do
menu u$ytkownika i dokonujemy zapisywania konfigurowanego parametru, przyciskami

poruszamy si# po menu oraz dokonujemy zmiany warto&ci parametrów, przycisk ESC
s!u$y do wyj&cia z menu bez zapisania zmian.

w trybie zima w zale$no&ci od wybranego typu instalacji sterownik realizuje program
sterowania centralnym ogrzewaniem, podgrzewaniem ciep!ej wody u$ytkowej i !adowaniem
zbiornika buforu.

w trybie lato sterownik realizuje tylko program dogrzewania ciep!ej wody u$ytkowej.
Dodatkowo co 7 dni realizowana jest funkcja Anty-Stop polegaj"ca na za!"czeniu pomp na 1
minut# zapobiegaj"c osadzaniu si# kamienia na wirniku pompy

#

"

6.1�Tryb�pracy�kot!a�- fabrycznie�zima

- Zima -

- Lato -

Moc�Kot!a
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6.2��Praca�pompy�ciep!ej�wody�u&ytkowej�(CW)

Gdy wy&wietlany jest poni$szy ekran, mamy mo$liwo&% podgl"du temperatury na czujniku
CW oraz gdy wci&niemy klawisz MENU, zmiany temperatury zadanej ciep!ej wody. Zakres
regulacji temp. zadanej CW 20-70, fabrycznie 45st C

CW:�52,8 60 C��p! °
WLACZONA

P.

Wy"#czona

- W"#czona -

- Kalendarz -

-Priorytet CW -

UWAGA!!
Jako, &e podczas pracy kot"a w stanie GRZANIE musi pracowa) co najmniej jedna
pompa by zapewni) przep"yw wody to w sytuacji gdy mamy aktywny priorytet CW
wy"#czenie pompy CO lub ZB na czas dogrzewania CW wygl#da nast%puj#co

- sygnalizacja aktywnego priorytetu CW
- informacja, $e w zbiorniku CW utrzymywana jest temperatura obni$ona o warto&%

zadeklarowan" w kalendarzu CW lub ciep!a woda w bojlerze nie b#dzie dogrzewana gdy
obni$enie temperatury w kalendarzu ustawione b#dzie na OFF

- pompa CW nie b#dzie za!"czana, woda w zbiorniku CW nie b#dzie
dogrzewana.

sterownik realizuje funkcj# dogrzewania wody w bojlerze.

za pomoc" kalendarza u$ytkownik wyznacza godziny, w których woda
u$ytkowa nie b#dzie dogrzewana lub b#dzie dogrzewana do ni$szej temperatury.

aktywacja tej funkcji powoduje, $e dogrzewanie wody w bojlerze ma wy$szy
priorytet i na czas dogrzewania ciep!ej wody pompa CO lub zbiornika buforu zostaj"
wy!"czone.

!

Tryb pracy CW

S1

POMPA CW

POMPA CO
lub�ZB

t

t

t

Wybieg�pomp

Moment�gdy�temperatura
na�czujniku�CW�spad!a
poni$ej Temp.�Zadana�CW
minus�Histereza�CW

Temp.�Zadana�CW
zosta!a�osi"gni#ta

Sekwencja�2�-�przedstawia�sposób�za!$czania�i�wy!$czania�pomp�gdy�priorytet�CW
jest�aktywny
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CO dla Grzania CW
zadana CO

Kalendarz CW -

- na czas dogrzewania ciep!ej wody mo$emy ustawi% inn" temperatur#
na kotle ni$ zadana. Fabrycznie parametr ten ustawiony jest na .

za pomoc" kalendarza mo$emy ustawi% strefy, w których ciep!a woda nie
b#dzie dogrzewana lub Temp. zadana CW b#dzie obni$ana o wskazan" warto&%.
U$ytkownik mo$e zdefiniowa% po cztery strefy, osobno dla dni roboczych Pn-Pt i weekendu
So-Nd. StrefyA, B, C, D nale$y definiowa% w taki sposób by nast#powa!y kolejno po sobie. W
sytuacji gdy godziny danych stref b#d" si# pokrywa!y priorytet wy$szy ma strefa starsza
zaczynaj"c od strefyA.

STREFA�A������xxx
GG:MM yygg:mm °

Naciskaj"c cyklicznie klawisz MENU gdy wy&wietlany jest powy$szy ekran, przechodzimy
kolejno do edycji parametrów pocz"wszy od:

dokonujemy wyboru programowanej strefy, dost#pne cztery strefyA, B, C, D.
W!"czenie lub wy!"czenie danej strefy, fabrycznie wy!"czona.

Godzina rozpocz#cia programowanej strefy
Godzina zako"czenia programowanej strefy, minimalny czas od rozpocz$cia do

zako"czenia danej strefy wynosi 10 minut
Warto&% temperatury o jak" ma zosta% obni$ona temperatura zadana CW w danej

strefie. Zakres regulacji OFF, 1-30, fabrycznie OFF. Dla OFF ciep!a woda w danej strefie nie
b#dzie dogrzewana.

Gdy wy&wietlany jest poni$szy ekran, mamy mo$liwo&% podgl"du temperatury na czujniku
buforu oraz gdy wci&niemy klawisz MENU zmiany temperatury zadanej zbiornika buforu.
Zakres regulacji temp. zadanej ZB 20-80, fabrycznie 50st C

Strefa -
XXX -
GG:MM -
gg:mm -

YY -

6.3�Praca�pompy�zbiornika�buforowego�(ZB)

! - informacja, $e w zbiorniku buforu utrzymywana jest temperatura obni$ona o warto&%
zadeklarowan" w kalendarzu ZB lub zbiornik buforu nie b#dzie dogrzewany gdy obni$enie
temperatury w kalendarzu ustawione b#dzie na OFF

- pompa ZB nie b#dzie za!"czana, bufor nie b#dzie !adowany.

- sterownik realizuje funkcj# !adowania buforu do temp zadanej.

- za pomoc" kalendarza u$ytkownik wyznacza godziny, w których bufor nie
b#dzie !adowany lub b#dzie !adowany do ni$szej temperatury.
Za pomoc" kalendarza mo$emy zaprogramowa% strefy, w których bufor nie b#dzie !adowany
lub Temp. zadana ZB b#dzie obni$ana o wskazan" warto&%. U$ytkownik mo$e zdefiniowa%
po cztery strefy, osobno dla dni roboczych Pn-Pt i weekendu So-Nd. Strefy A, B, C, D nale$y
definiowa% w taki sposób by nast#powa!y kolejno po sobie.
W sytuacji gdy godziny danych stref b#d" si# pokrywa!y priorytet wy$szy ma strefa starsza
zaczynaj"c od strefyA.

Tryb pracy ZB

Wy"#czony

W"#czony

Kalendarz

Programowanie kalendarza ZB odbywa si% analogicznie jak programowanie
kalendarza CW.

ZB:�52,8 60 C! °
WLACZONy
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6.4��Wspó!praca�z�termostatem�pokojowym

6.5��Programowanie�zegara

6.6�Liczniki�Energii

Do sterownika mo$emy pod!"czy% termostat pokojowy dzia!aj"cy na zasadzie zwierania i
rozwierania obwodu. Pod!"czenia termostatu dokonujemy pod styki T5 i T6. Wspó!praca z
termostatem dost#pna jest tylko dla TYP INSTALACJI 1 i 3. Po pod!"czeniu termostatu
nale$y go aktywowa% ustawiaj"c parametr Termostat pokojowy na TAK.

informacja dla sterownika, $e nale$y dogrza% pomieszczenie.
Sterownik za!"czy grzanie i utrzymywa! b#dzie na kotle temperatur# zadan" do momentu
gdy styki termostatu zostan" rozwarte.

informacja dla sterownika, $e pomieszczenie zosta!o
dogrzane. Sterownik obni$y temperatur# na kotle o warto&% zadeklarowan" w parametrze
Obni$enie CO dla Termostatu lub przejdzie w stan czuwanie gdy Obni$enie CO dla
Termostatu ustawione b#dzie na OFF.

warto&% temperatury o jak" ma zosta% obni$ona
temperatura kot!a gdy sterownik otrzyma sygna! od termostatu, $e pomieszczenie zosta!o
dogrzane. Zakres regulacji OFF, 1-20, fabrycznie 5st C. Dla warto&ci ustawionej na OFF
sterownik przejdzie w stan czuwanie gdy pomieszczenie zostanie dogrzane.

Naciskaj"c klawisz MENU gdy wy&wietlana jest pozycja menu Zegar u$ytkownik ma
mo$liwo&% ustawienia aktualnego dnia tygodnia i godziny. Ustawienie tego parametru jest
niezb#dne dla prawid!owego funkcjonowania kalendarza CW i ZB. W sytuacji gdy po zaniku
napi#cia zasilania zegar zostanie wyzerowany nale$y dokona% wymiany baterii
podtrzymuj"cej pami#% zegara. Wymiana opisana jest w dziale wymiana baterii.

Sterownik zosta! wyposa$ony w liczniki energii, które zliczaj" pobór energii w
kilowatogodzinach [kWh] przez kocio! indukcyjny:

- pomiar od pocz"tku u$ytkowania kot!a, brak
mo$liwo&ci wyzerowania.

- licznik mo$emy w dowolnym momencie
wyzerowa%. Wciskaj"c przycisk MENU na poni$szym ekranie wy&wietlone zostanie pytanie

Potwierdzenie przyciskiem MENU spowoduje wyzerowanie licznika
tymczasowego.

Pomiar energii realizowany jest na podstawie czasu pracy kot!a, dok!adno&% pomiaru zale$y
od ustawienia parametru , który wprowadzamy w Menu Serwisowym. Zapis
pomiaru w pami#ci procesora realizowany jest co godzin#. W przypadku utraty zasilania
mo$e si# zdarzy%, $e pomiary od ostatniego zapisu nie zostan" uwzgl#dnione. Pomiar
zu$ycia przez liczniki nale$y traktowa% jako pogl"dowe i nie mog" stanowi% podstawy do
roszcze".

Styki termostatu zwarte -

Styki termostatu rozwarte -

Obni&enie CO dla Termostatu -

1 - Licznik ca"kowitego poboru energii

2 - Licznik czasowego zu&ycia energii

Moc Kot"a

Wyzerowa'?

UWAGA! termostat nie mo&e podawa) napi%cia na styki T5 i T6
poniewa& spowoduje to uszkodzenie regulatora naprawa nie podlega
wówczas naprawie gwarancyjnej.

Liczniki�energii
k hW36����450

1
2



6.7��Przywracanie�ustawie" instalatora

6.8��Przywracanie�ustawie" fabrycznych

Za pomoc% tego parametru mamy mo#liwo&% przywrócenia nastaw uprzednio zapisanych
przez instalatora. Patrz menu instalatora.

Za pomoc" tego parametru zatwierdzaj"c parametr TAK, mamy mo$liwo&% restartowania
ustawie" do warto&ci zapisanych uprzednio przez producenta. Przywrócenie nastaw
fabrycznych nie powoduje wykasowania nastaw uprzednio zapisanych przez instalatora w
menu instalatora.

# ó

Aby wej&% do menu instalatora nale$y wy!"czy% sterownik przyciskiem
(przytrzymujemy 3sek. do momentu wy!"czenia wy&wietlacza), nast#pnie wciskamy
klawisz i przytrzymujemy przez 4 sekundy do momentu gdy sterownik si# uruchomi.
Poruszanie po menu instalatora odbywa si# w sposób analogiczny jak po menu g!ównym.
W tym menu instalator powinien dokona% konfiguracji ustawie" sterownika dla trybu Lato i
Zima dokonuj%c jednocze&nie zapisu tych parametrów.

- patrz dzia!

Sterowanie obiegiem CO
Sterowanie !adowaniem zbiornika buforowego

Sterowanie obiegiem CO i !adowaniem zbiornika CW
Sterowanie !adowaniem zasobnika CW i zbiornika buforowego

- histereza to ró$nica pomi#dzy temperatur" zadana kot!a, a temperatur"
powrotu do trybu grzanie np. gdy temperatura zadana ma warto&% 50st C, a histereza
wynosi 5st C to przej&cie w stan podtrzymanie nast"pi po osi"gni#ciu temperatury 50st C,
natomiast powrót do stanu grzanie nast"pi po obni$eniu si# temperatury kot!a poni$ej 45st
C. zakres regulacji 2-20 C, fabrycznie 5st C.

histereza temp. Zadanej bojlera - zakres regulacji 2-30, fabrycznie 3st C

histereza zbiornika buforowego - zakres regulacji 2-30, fabrycznie 10st C

parametr okre&la jak d!ugo po wy!"czeniu stanu grzanie pompy maj"
pracowa% by odebra% nadmiar ciep!a zgromadzonego w kotle. Zakres regulacji 10-900,
fabrycznie 60 sekund

parametr okre&la ile czasu wcze&niej przed za!"czeniem stanu
grzanie (styczniki S1 i S2) za!"czone zostan" pompy by zapewni% przep!yw wody przez
kocio!. Warto&% tego parametru nie mo$e by% zbyt krótka, pompy po za!"czeniu musz"
wymusi% ruch wody przez czujnik przep!ywu by sterownik nie zasygnalizowa! alarmu
zwi"zanego z brakiem przep!ywu. Je$eli podczas za!"czania stanu grzanie na kotle
sygnalizowany jest alarm to nale$y sprawdzi% czujnik przep!ywu i pompy.
Zakres regulacji 10-900, fabrycznie 60 sekund.

7.��MENU�INSTALATORA
( )

ESC

MENU

Typ Instalacji 3. Schemat Instalacji Grzewczych Obs"ugiwanych Przez
Sterownik

1. CO -
2. ZB -
3. CO i CW -
4. CW i ZB -

Histereza kot"a

Histereza CW -

Histereza ZB -

Wybieg pomp

Wyprzedzenie pomp

Brak Przep"ywu

tylko�dla�zaawansowanych�u ytkownik w

-17-
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Zapisywanie ustawie' instalatora -

Przywrócenie nastaw fabrycznych nie kasuje zapisanych nastaw instalatora.

J&zyk menu

ESC,

KOD DOSTEPU 1002

PRZYWRACANIE NASTAW FABRYCZNYCH I INSTALATORA NIE WP!YWA NA
ZMIAN) TYCH PARAMETRÓW

Czas S2>S1

Moc Kot"a -

Alarm Zewn&trzny

MENU

Uszk. Cz. Kot"a - uszkodzenie czujnika kot"a

Uszk. Cz. CW - uszkodzenie czujnika ciep"ej wody

° " °

Brak Przep"ywu -

Za pomoc" tego parametru instalator ma mo$liwo&%
zapisania ustawionych parametrów osobno dla sezonu letniego i zimowego. Zapisuj"c te
nastawy sterownik zapisze zarówno ustawienia z menu u$ytkownika jak i z menu instalatora.

Wczytanie ustawie" zapisanych przez instalatora mo#na dokona% z poziomu menu
u$ytkownika.

- za pomoc" tej pozycji ustawiamy j#zyk komunikatów menu. Przywrócenie
ustawie" fabrycznych i instalatora nie powoduje zmiany j$zyka menu.

Aby wej&% do menu serwisowego nale$y wy!"czy% sterownik klawiszem po wy!"czeniu
sterownika wciskamy klawisze i przytrzymujemy do momentu a$ sterownik si# uruchomi
i wy&wietli poni$szy ekran.

Naciskaj"c klawisz MENU poruszamy si# po cyfrach, przyciskami zmieniamy warto&% z
zakresu 0-9, ESC wyj&cie z menu serwisowego. , po wpisaniu
b!#dnego kodu sterownik wy&wietli powy$szy ekran z samymi zerami, wpisanie poprawnego
kodu spowoduje wej&cie do menu serwisowego.

- zakres regulacji 0,1-0,5, fabrycznie 0,5sek zmiany tego parametru mo$e
dokonywa% tylko autoryzowany serwis.

dok!adna warto&% mocy podana jest w dokumentacji kot!a.

Za!"czenie alarmu sygnalizowane jest d'wi#kowo, czerwon" diod", komunikatem na
wy&wietlaczu oraz styki przeka'nika s" zwierane.

Alarm d'wi#kowy wy!"czamy zatwierdzaj"c alarm klawiszem

dalsza praca sterownika nie b#dzie mo$liwa.
Wymagany kontakt z serwisem.

- dalsza praca sterownika nie b#dzie
mo$liwa. Wymagany kontakt z serwisem.

$ # !
$ °

je$eli zostanie wykryty brak przep!ywu to sterownik wy!"czy stan Grzanie i
zasygnalizuje ten fakt alarmem. Je&li w trakcie wyst"pienia alarmu sterownik wykryje
przep!yw to praca zostanie automatycznie wznowiona.

8.�MENU�SERWISOWE

9. ALARMY KOMUNIKATY I�OPIS

#"

Uszkodzenie czujnika CW nie b%dzie sygnalizowane gdy ustawimy na czas wymiany
czujnika Typ instalacji w menu Serwisowym na 1-CO.

TEMP CO>90 C - Przekroczenie maksymalnej temperatury kot�a 90 C ponowne
uruchomienie stanu Grzanie mo liwe b dzie gdy temperatura na czujniku kot a spadnie
poni ej 70 C.

Podaj�kod
0000
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Prosz& Czeka$

panelu steruj#cego

modu"u wykonawczego.

- zadzia!anie zabezpieczenia termicznego rezystorów bocznikuj"cych. Zbyt
cz#ste za!"czanie si# kot!a mo$e spowodowa% nadmierne nagrzewanie rezystorów.
Sterownik automatycznie wznowi prac# gdy rezystory ulegn" sch!odzeniu.

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynno&ci zwi"zanych z wymian" baterii nale$y od!"czy%
od zasilania wtyczk# zasilaj"c" sterownik.
Gdy po od!"czeniu zasilania sterownik nie b#dzie pami#ta! zaprogramowanej godziny
wówczas nale$y wymieni% bateri# podtrzymuj"c" pami#% zegara. Bateria znajduje si# w
obudowie i umieszczona jest na podstawce. W celu wymiany baterii
nale$y otworzy% obudow# zwalniaj"c zatrzaski i wymieni% bateri# umieszczon" na
podstawce. Stosujemy bateri# CR2032 o napi#ciu 3V.

Oprawka bezpiecznikowa umieszczona jest wewn"trz obudowy
Nale$y za pomoc" &rubokr#ta zwolni% zaczepy mocuj"ce i otworzy% obudow#. Bezpiecznik
umieszczony jest na podstawce.
Stosujemy:
- wk!adk# bezpiecznikow" 5x20 3,15Aszybki,

10.��WYMIANA BATERII

11.��WYMIANA BEZPIECZNIKA

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynno#ci zwi$zanych z wymian$
bezpiecznika nale&y od!$czy' od zasilania wtyczk% zasilaj$c$
sterownik.

12.�INFORMACJA DLA U*YTKOWNIKÓW�O�POZBYWANIU
SI) URZ+DZE, ELEKTRYCZNYCH�I�ELEKTRONICZNYCH

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do!"czonej do nich dokumentacji informuje, $e
niesprawnych urz"dze" elektrycznych lub elektronicznych nie mo#na wyrzuca% razem z odpadami
gospodarczymi. Prawid!owe post#powanie w razie konieczno&ci utylizacji, powtórnego u$ycia lub odzysku
podzespo!ów polega na przekazaniu urz"dzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie b#dzie przyj#te
bezp atnie. Prawid!owa utylizacja urz"dzenia umo$liwia zachowanie cennych zasobów i unikniecie negatywnego
wp!ywu na zdrowie i &rodowisko, które mo$e by% zagro$one przez nieodowiednie post#powanie z odpadami.
Szczegó!owe informacje o najbli$szym punkcie zbiórki mo$na uzyska% u w!adz lokalnych. Nieprawid owa
utylizacja odpadów zagro$ona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie
konieczno&ci pozbycia si# urz"dze" elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowa% si# z najbli$szym
punktem sprzeda$y lub producentem.

!

!

Informacja�dla�u ytkowników�o�pozbywaniu�si& urz#dze'
elektrycznych�i�elektronicznych.

!



KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI�GWARANCJI

8. Karta gwarancyjna niew"a(ciwie wype"niona (bez piecz&ci punktu sprzeda%y, bez
wpisanej daty sprzeda%y), ze (ladami poprawek lub nieczytelna, jest niewa%na.

UWAGA!
Karta gwarancyjna bez do"#czonego dowodu zakupu, bez wpisanej daty

sprzeda%y, piecz#tki punktu sprzeda%y, ze (ladami poprawek lub nieczytelna na skutek
zniszcze', jest niewa%na.

Data produkcji .......................... Numer seryjny.................................

Data sprzeda$y ........................... .......................................
Piecz#% punktu sprzeda$y

1. Producent gwarantuje sprawne dzia!anie sprz#tu zgodnie z warunkami techniczno-
eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obs!ugi w okresie 60 miesi#cy od daty sprzeda$y ale
nie d!u$ej ni$ 65 miesi#cy od daty produkcji.
2. Ujawnione w okresie gwarancji usterki i wady b#d" usuwane bezp!atnie, w mo$liwie
najkrótszym terminie nie przekraczaj"cym 14 dni, pocz"wszy od daty przyj#cia produktu do
naprawy.
3. W celu usuni#cia usterki Reklamuj"cy powinien dostarczy% produkt osobi&cie lub za
pomoc" poczty na adres podany na pierwszej stronie instrukcji.
4. Dostarczony sprz#t powinien by%: kompletny, czysty, w oryginalnym opakowaniu
fabrycznym (ewentualnie zast#pczym) wraz z dowodem zakupu i prawid!owo wype!nion"
kart" gwarancyjn". Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia produktu (np. powsta!e
w czasie transportu) wynikaj"ce z jego niew!a&ciwego opakowania, obci"$aj" wy!"cznie
Kupuj"cego.
5. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodz" czynno&ci przewidziane w instrukcji obs!ugi,
bie$"ce konserwacje, przegl"dy, czyszczenie, wymiana bezpiecznika, baterii, regulacja,
sprawdzenie dzia!ania oraz inne czynno&ci, do wykonywania których zobowi"zany jest
u$ytkownik we w!asnym zakresie. Ewentualne czyszczenie sprz#tu oraz inne wymienione w
tym punkcie czynno&ci dokonywane s" na koszt Kupuj"cego wed!ug cennika Serwisu
Centralnego i nie b#d" traktowane jako naprawa gwarancyjna.
7. Gwarancj" nie s" obj#te:
- uszkodzenia mechaniczne;
- przewody zasilaj"ce, wtyki, bezpieczniki, baterie, itp.;
- uszkodzenia i wady wynik!e na skutek niew!a&ciwego lub niezgodnego z instrukcj"
u$ytkowania, konserwacji i przechowywania lub u$ywania niew!a&ciwych materia!ów
eksploatacyjnych;
- produkty w których osoby nieupowa$nione przez gwaranta, dokonywa!y przeróbek, zmian
konstrukcyjnych, napraw lub innych ingerencji (stwierdzenie takiego faktu powoduje utrat#
gwarancji);
- uszkodzenia i wady powsta!e na skutek wy!adowa" atmosferycznych

9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy!"cza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnie" Kupuj%cego wynikaj%cych z niezgodno&ci towaru z umow%.
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