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Panel sterujåcy TAC 

do gazowego kot¬a grzewczego
SUPRASTAR KN 45…117-8 S 5300
SUPRAMAX K 144…306-8 S 5300
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Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany w kotle,  jest 
fabrycznie zaprogramowany i gotowy do pracy. Umo†liwia 
automatycznå regulacj™ pogodowå , programowanie 
czasowe i kontrol™ ca∆ej instalacji grzewczej.

W panelu  TAC zosta∆y wydzielone 

 

cztery poziomy 
obs∆ugi

 

:

 

Poziom u†ytkownika

 

proste zmiany w zakresie 
temperatur i rodzajów pracy.

 

Poziom programowania

 

programowanie czasów 
pracy, podstawowe 
nastawy, pomiar temperatur.

 

Poziom serwisowy

 

dla serwisu, umo†liwia 
dopasowanie parametrów 
specjalistycznych do 
istniejåcej instalacji c.o.

 

Poziom kontrolny

 

dla serwisu, stosowany do 
kontroli pracy dodatkowego 
wyposa†enia kot∆a i 
instalacji,  podczas 
uruchomienia kot∆a.

W rozdziale 

 

"Nastawa programów czasowych"

 

, 
zalecamy zanotowanie wszystkich indywidualnych 
programów, aby mo†na by∆o je odtworzyç w razie potrzeby.

W rozdziale 

 

"Korekta nastaw parametrów ogrzewania"

 

, 
znajdå Paµstwo wskazówki, w jaki sposób przeprowadziç 
samodzielnie zmiany temperatur .

W rozdziale 

 

"Indeks hase∆"

 

 znajdå Paµstwo wyja∂nienia 
do poszczególnych hase∆ w porzådku alfabetycznym.

 

ZAWARTO¤C

 

Strona

 

Elementy obs¬ugi

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Poziom u†ytkownika

 

 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

Nastawa temperatur 4-5
Wybór trybu pracy

 

Poziom programowania 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

Godzina, dzieµ tygodnia 6-9
Programy czasowe
Nastawy programowania
Pomiary

 

Poziom serwisowy 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

Wybór j™zyka 10-11
Temperatury graniczne
Indywidualne parametry bydynku
Pozosta∆e parametry

 

Poziom kontrolny 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

Aktualny parametr 12-13
Kontrola wyj∂ç
Kontrola wej∂ç

 

Nastawa programów czasowych 

 

■■■■■■■■■■■■■

 

14-16

 

Korekta nastaw parametrów ogrzewania 

 

■■■■■■■
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IPrzyk¬ady instalacji z cyfrowym panelem 
sterujåcym TAC

 

 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Indeks hase∆ 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

19-27

 

Wprowadzenie
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1 wy∂wietlacz
w∆åczone ogrzewanie lub przygotowanie 
c.w.u.
funkcja pracy w trybie temp. obni†onej 
lub brak przygotowania c.w.u.
uruchomiony palnik

uruchomiona pompa ∆adujåca zasobnik

praca letnia

otworzyç zawór mieszajacy

zamknåç zawór mieszajacy

uruchomiona pompa c.o.
(dla wskazanego obiegu)

wskazanie czuj. temp. w 
pomieszcz. (dla wskazanego 
obiegu)

2 przyciski nastawy temperatury
normalnej

pracy obni†onej

ciep¬ej wody u†ytkowej

3 przyciski obs¬ugi
4 prze∆åcznik trybu pracy

praca automatyczna

ogrzewanie ciåg∆e (do godz. 24.00)

ciåg∆a praca zredukowana
(do godz. 24.00)

ochrona przeciwmrozowa ew. praca w 
okresie ferii (do 99 dni)

priorytet przygotowania c.w.u.
(do godz. 24.00)

5 przyciski kursora:
przej∂ç na nast™pnå stron™

otworzyç lini™

zamknåç lini™

6 przyciski programatora:
czas ogrzewania

czas pracy w trybie temp. obni†onej

powrót do programu ogrzewania

(przyciskaç przez 5 sek.) powrót do 
fabrycznie ustawionych programów

7 prze¬åcznik trybu pracy pompy
8 prze∆åcznik trybu pracy kot∆a
9 przyciski nastawy serwisowej

 

BL1

 

sygnalizacja stanu pracy-stopieµ 1

 

BL2

 

sygnalizacja stanu pracy-stopieµ 2

 

ETG

 

przycisk odblokowujåcy automat zap¬onu 
(odblokowanie mo†liwe po 15 s od 
awaryjnego wy¬åczenia).

 

KTR

 

termostat kot¬a

 

S1

 

wy¬åcznik g¬ówny

 

S2

 

test ogranicznika temperatury STB

 

Si3,15A

 

bezpiecznik 3,15 A

 

SL 1

 

lampka sygnalizacji awarii jonizacji lub 
automatu zap¬onowego

 

SL 2

 

lampka sygnalizacji awarii ci∂nienia gazu

 

SL 3

 

lampka sygnalizacji awarii-ogranicznik 
temperatury STB

 

STB

 

ogranicznik temperatury

Pgas

STB
TEST

STB

1

2 STANDARD

TAC - BUS

02468 10 12 14 16 18 20 22 24

T 3.15 A

IO

IO

TAC

BUS

SI 3,15A 4 6 8KTR

SL2
SL3

STB

BL2

BL1

S1 SL1 ETG S2 2 1 3 5 9 7

4333-61.2DD

 

Elementy obs¬ugi
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Wy∂wietla si∑ tylko wtedy, gdy pod¬åczony 
jest dodatkowy osprz∑t.

Przycisk s¬u†y do w¬åczenia pracy 
automatycznej i zakoµczenia programowania. 
WskaΩnik powraca do stanu poczåtkowego. 
Funkcja pracy automat. uruchamia si∑ tak†e 
wtedy, gdy w ciågu 2 min. nie zostanå 
wprowadzone †adne dane.

 

Nastawa temperatury dla funkcji ogrzewania, pracy obni†onej i przygotowania c.w.u.

Wybór trybu pracy dla ró†nic od indywidualnego programu czasowego

 

Wskazówka:

 

   sterujå jednocze∂nie wszystkimi pod¬åczonymi obiegami grzewczymi i majå 
pierwszeµstwo przed prze¬åcznikiem trybu pracy w regulatorze temperatury w 
pomieszczeniu TWR 1 (wyposa†enie dodatkowe).

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

TEMP . KOTLA  60 .0 oTEMP . KOTLA  60 .0 o

 

Przycisk WskaΩnik
Temperatur∑ mo†na korygowaç za pomocå przycisków  i 

Nastawa 
fabryczna

„
„

 

TEMP.DZIEN

 

Ogrzewanie: korekta temperatury dla ka†dego 
pod¬åczogrzewczego A, B lub C.

 

Równoleg¬e przesuni∑cie krzywej grzania. Temperatura na 
wy∂wietlaczu odpowiada w przybli†eniu zadanej temperaturze w 
pomieszczeniu. Zakres nastawy: 10-30 °C.

20 °C

 

TEMP.DZIEN B

TEMP.DZIEN C

 

„
„

 

TEMP.NOC

 

Tryb temperatury obni†onej: korekta temperatury dla ka†dego 
pod¬åczonego obiegu grzewczego A, B lub C.

 

Równoleg¬e przesuni∑cie krzywej grzania. Temperatura na 
wy∂wietlaczu odpowiada w przybli†eniu zadanej temperaturze w 
pomieszczeniu. Zakres nastawy: 5-30 °C.

16 °C

 

TEMP.NOC B

TEMP.NOC C

TEMP.CWU

 

Ciep¬a woda u†ytkowa: korekta temp. w zasobniku c.w.u.

 

Zakres nastawy: 10-80 °C
55 °C

 

Ogrzewanie ciåg¬e do godz. 24.00

 

 (np. party)
Po godz. 24.00 powrót do pracy automatycznej

Ciåg¬y tryb temperatury obni†onej do godz. 24.00 (np. krótka 
nieobecno∂ç). Po godz. 24.00 powrót do pracy automatycznej.

 

DNI OCHRONY 0

 

Ochrona przeciwmrozowa lub praca podczas urlopu. 

 

Ogrzewanie i 
przygotowanie c.w.u. wy¬åczone. Funkcja ochrony przeciwmrozowej 
uruchamiana po up¬ywie 2 min. po przyci∂ni∑ciu przycisku. Mo†liwo∂ç 

zaprogramowania do 99 dni za pomocå  i .

Przyk¬ad: nieobecno∂ç od wtorku do soboty. Nale†y zaprogramowaç 
funkcj∑ ochrony przeciwmrozowej dla 5 dni. Instalacja prze¬åcza si∑ w 
sobot∑ o godz. 0.00 na prac∑ automatycznå.

0

Priorytet przygotowania c.w.u. do godz. 24.00. Po godz. 24.00 powrót 
do pracy automatycznej lub wy¬åczenie funkcji poprzez ponowne

przyci∂ni∑cie przycisku 

 

Praca automatyczna: automatyczna realizacja programu ogrze-
wania i przygotowania c.w.u.

 

Przycisk s¬u†y przede wszystkim do powrotu do pracy automatycznej 
dla wy¬åczenia jednorazowo realizowanego programu.

 

Poziom u†ytkownika 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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TAC

 

Prze¬åcznik trybu pracy uk¬adu z pompå

Wy¬åczenie pomp

 

Nale†y wybraç w celu

– sprawdzenia dzia¬ania ogranicznika 
temperatury bezpieczeµstwa

– wszystkie pompy wy¬åczone

 

Praca automatyczna

 

dwa równorz∑dne po¬o†enia dla pracy 
automatycznej

– wszystkie pompy pracujå wed¬ug zadanego 
programu

 

Prze¬åcznik trybu pracy kot¬a

 

Funkcja

 

Sterowanie r∑czne

 

Nale†y wybraç w celu

– nastawy parametrów palnika
– pomiaru emisji zanieczyszczeµ
– w razie awarii uk¬adu elektronicznego 

zimå (funkcja awaryjna w okresie 
zimowym)

W tym wypadku instalacja pracuje nast∑pujåco:

– temperatura w kotle nie jest ograniczona przez 
regulator lecz termostat w kotle.

– palnik prze¬åczany jest na funkcj∑ pracy 
wymuszonej.

– pompy zostajå uruchomione.
– zawory mieszajåce zatrzymujå si∑ w aktualnym 

po¬o†eniu.
– na wy∂wietlaczu wskazywana jest temp. w kotle

 

Praca automatyczna

 

W tym po¬o†eniu cyfrowy panel sterujåcy 
TAC jest aktywny, a instalacja sterowana 
jest zgodnie z zadanym programem

 

Sterowanie r∑czne w okresie letnim

 

– lub w razie awarii uk¬adu elektronicznego 
latem (funkcja awaryjna w okresie letnim)

W tym wypadku instalacja pracuje nast∑pujåco:

– realizowana jest jedynie funkcja przygotowania 
c.w.u.

– zabezpieczenie przed zablokowaniem pomp c.o.: 
w¬åczenie pomp na czas 1 min. w ka†då sobot∑ o 
godz. 24.00

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Wy∂wietla si∑ tylko wtedy, gdy pod¬åczony 
jest dodatkowy osprz∑t.

Przycisk s¬u†y do w¬åczenia pracy 
automatycznej i zakoµczenia programowania. 
WskaΩnik powraca do stanu poczåtkowego. 
Funkcja pracy automat. uruchamia si∑ tak†e 
wtedy, gdy w ciågu 2 min. nie zostanå 
wprowadzone †adne dane.

 

Programy czasowe

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

TEMP . KOTLA  60 .0 oTEMP . KOTLA  60 .0 o

 

Przycisk WskaΩnik Nastawa
fabryczna

 do

 

#

 

CZAS. DZIEN

 

GODZINA

MINUTA

DZIE

 

Nastawa aktualnego czasu zegarowego i dnia

 

Nale†y przycisnåç  i .

„

„

 do

 

#

 

PROG. OBW. A

PROG. TYGOD.

PROG. PONIEDZ

PROG. WTOREK

PROG. SRODA

PROG. CZWARTEK

PROG. PIATEK

PROG. SOBOTA

PROG. NIEDZIELA

 

Program czasowy dla obiegu grzewczego A

 

Przyk¬ad: ogrzewanie TYGOD. (wszystkie dni) od godz. 5.00 
do 10.00 i od 16.00 do 23.30

 przyciskaç do czasu pojawienia si∑ 

 przyciskaç do czasu pojawienia si∑ 

 przyciskaç do czasu pojawienia si∑ 

 przyciskaç do czasu pojawienia si∑ 

Porównaç tak†e wskaΩniki w górnej cz∑∂ci wy∂wietlacza.

 

Wskazówka:

 

 przy nastawie TYGOD. program obowiåzuje dla 
7 dni tygodnia i mo†e byç modyfikowany osobno dla ka†dego 
dnia.

6.00-22.00

„

„

„

„

„

„

„

 do

 

#

 

PROG. OBW. C

 

(jak wy†ej)

 

Program czasowy dla obiegu grzewczego B

 

(jak dla obiegu A)

6.00-22.00

 do

 

#

 

PROG. OBW. C

 

(jak wy†ej)

 

Program czasowy dla obiegu grzewczego C

 

(jak dla obiegu A)

6.00-22.00

PROG... 5 H 00

PROG...10 H 00

PROG...16 H 00

PROG...23 H 30

 

Poziom programowania czasu 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Uwaga!

 

Poprzez przyciskanie przycisku przez 5 sek. 
uruchamiane så fabrycznie ustawione 
programy czasowe.

TAC

 

Przycisk WskaΩnik Nastawa 
fabryczna

 do

 

#

 

PROG. CWU

PROG. TYGOD.

PROG. PONIEDZ

PROG. WTOREK

PROG. SRODA

PROG. CZWARTEK

PROG. PIATEK

PROG. SOBOTA

PROG. NIEDZIELA

 

Nastawa programu czasowego dla funkcji przygotowania 
c.w.u.

 

Sposób post∑powania jak przy nastawie czasów dla obiegu 
grzewczego A

5.00 - 22.00

„

„

„

„

„

„

„

 do

 

#

 

OBW. DODAT

 

PROG. TYGOD.

PROG. PONIEDZ

PROG. WTOREK

PROG. SRODA

PROG. CZWARTEK

PROG. PIATEK

PROG. SOBOTA

PROG. NIEDZIELA

 

Nastawa programu czasowego dla wyj∂cia pomocniczego

 

(np. pompy cyrkulacyjnej c.w.u.)

Sposób post∑powania jak przy nastawie czasów dla obiegu 
grzewczego A

6.00 - 22.00

„

„

„

„

„

„

„

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Wy∂wietla si∑ tylko wtedy, gdy pod¬åczony 
jest dodatkowy osprz∑t.

Przycisk s¬u†y do w¬åczenia pracy 
automatycznej i zakoµczenia programowania. 
WskaΩnik powraca do stanu poczåtkowego. 
Funkcja pracy automat. uruchamia si∑ tak†e 
wtedy, gdy w ciågu 2 min. nie zostanå 
wprowadzone †adne dane.

 

Nastawa programowania

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

TEMP . KOTLA  60 .0 oTEMP . KOTLA  60 .0 o

 

Przycisk WskaΩnik
Za pomocå przycisków  i  mo†na ustawiaç 
nast∑pujåce parametry

Nastawa 
fabryczna

 do

 

#

 

NASTAWY

 

k.wiodac

 

Kocio¬ wiodåcy. W instalacjach wielokot¬owych, wybór 
sposobu prze¬åczania kot¬ów

 

AUTO 

 

= 

 

kolejno∂ç za¬åczania zmienia si™ co 50 godz.

 

manuell = kolejno∂ç za¬åczania 1-2-3 lub 2-3-1, lub 3-1-2 
w przypadku 3 kot¬ów
lub 1-2, lub 2-1 w przypadku 2 kot¬ów

” LATO/ZIMA Zale†ne od temperatury zewn. prze¬åczanie ogrzewania na 
czas letni/zimowy.
Zakres warto∂ci granicznych, przy których nast∑puje 
automatyczne wy¬åczenie ogrzewania. Funkcja 
przygotowania c.w.u. za¬åczona.
Zakres nastawy: 15-30 °C, WYˆ.

WYL = ogrzewanie dzia¬a niezale†nie od temperatury 
zewn∑trznej.

22 °C

” KALIBR. ZEWN Wzorcowanie czujnika temperatury zewn∑trznej.

Zakres nastawy: –5,0 do +5,0 K

0,0 °C

” KALIBR. POM. A Wzorcowanie czujnika temperatury w pomieszczeniu w 
obiegu A. Zmiana warto∂ci nast∑puje poprzez ustawienie 
czujnika w po¬o†eniu ∂rodkowym.

Zakres nastawy: –5,0 do +5,0 K

0,0 °C

” P.MROZ. POM. A Temperatura w pomieszczeniu uruchamia funkcj∑
ochrony przeciwmrozowej dla obiegu grzewczego A.
Zakres nastawy: 0,5 do 20 °C

6 °C

” KALIBR. POM. B jak dla obiegu A

” P.MROZ. POM. B jak dla obiegu A

” KALIBR. POM. C jak dla obiegu A

” P.MROZ. POM. C jak dla obiegu A

Programowanie temperatury i pomiary ■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Uwaga!

Poprzez przyciskanie przycisku przez 5 sek. 
uruchamiane så fabrycznie ustawione 
programy czasowe.

Pomiary

TAC

Przycisk WskaΩnik

 do # POMIARY Umo†liwia odczyt nast∑pujåcych warto∂ci:

TEMP KOTLA temperatura zasilania obiegu kot¬a

” TEMP OBW. B temperatura zasilania obiegu B

” TEMP OBW. C temperatura zasilania obiegu C

” TEMP. C.W.U. temperatura c.w.u.

” TEMP POM. A temperatura w pomieszczeniu dla obiegu A (prze¬åcznik temp. 
w pomieszczeniu w po¬o†eniu ∂rodkowym)

” TEMP POM. B temperatura w pomieszczeniu dla obiegu B (prze¬åcznik temp. 
w pomieszczeniu w po¬o†eniu ∂rodkowym)

” TEMP POM. C temperatura w pomieszczeniu dla obiegu C (prze¬åcznik temp. 
w pomieszczeniu w po¬o†eniu ∂rodkowym)

” TEMP ZEWN temperatura zewn∑trzna

” TEMP SPALIN temperatura spalin

” IL.STARTOW 1.1 liczba rozruchów palnika kocio¬ 1, stopieµ 1

” czas pracy 1.1 liczba godzin pracy palnika kocio¬ 1, stopieµ 1

” IL.STARTOW 1.2 liczba rozruchów palnika kocio¬ 1, stopieµ 2

” czas pracy 1.2 liczba godzin pracy palnika kocio¬ 1, stopieµ 2

” IL.STARTOW 2.1 liczba rozruchów palnika kocio¬ 2, stopieµ 1

” czas pracy 2.1 liczba godzin pracy palnika kocio¬ 2, stopieµ 1

” IL.STARTOW 2.2 liczba rozruchów palnika kocio¬ 2, stopieµ 2

” czas pracy 2.2 liczba godzin pracy palnika kocio¬ 2, stopieµ 2

” IL.STARTOW 3.1 liczba rozruchów palnika kocio¬ 3, stopieµ 1

” Tczas pracy 3.1 liczba godzin pracy palnika kocio¬ 3, stopieµ 1

” IL.STARTOW 3.2 liczba rozruchów palnika kocio¬ 3, stopieµ 2

” czas pracy 3.2 liczba godzin pracy palnika kocio¬ 3, stopieµ 2

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



10

Wy∂wietla si∑ tylko wtedy, gdy pod¬åczony 
jest dodatkowy osprz∑t.

Przycisk s¬u†y do w¬åczenia pracy 
automatycznej i zakoµczenia programowania. 
WskaΩnik powraca do stanu poczåtkowego. 
Funkcja pracy automat. uruchamia si∑ tak†e 
wtedy, gdy w ciågu 2 min. nie zostanå 
wprowadzone †adne dane.

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

TEMP . KOTLA  60 .0 oTEMP . KOTLA  60 .0 o

Przycisk WskaΩnik
Za pomocå przycisków  i  mo†na 
ustawiaç nast∑pujåce parametry

Mo†liwo∂ç 
nastawy

Nastawa 
fabryczna

Dost∑p do 
poziomu 
serwisowego

przyciskaç ok. 
1 sek.

# JEZYKI Wybór j∑zyka

POLSKI
ew. aktualnie wybrany j∑zyk POLSKI

ANGIELSKI
NIEMIECKI

POLSKI

 do # TEMP MAX/MIN Nastawa warto∂ci granicznych temp.

T. MAX. KOTLA Ograniczenie max. temp. wody w kotle 50 do 95 °C 85 °C

” T. MIN. KOTLA Ograniczenie min. temp. wody w kotle 30 do 60 °C 50 °C

” MTPK DZI. Ograniczenie min. temp. obiegu pierwotnego 
podczas ogrzewania w ciågu dnia

WY˚,20 do 90 °C WY˚

” MTPK NOC Ograniczenie min. temp. obiegu pierwotnego 
podczas ogrzewania w nocy

WY˚,20 do 90 °C WY˚

” T.MAX. OBW. B Ograniczenie max. temp. zasilania obiegu B 50 do 95 °C 75 °

” T.MIN. OBW. B Ograniczenie min. temp. zasilania obiegu B 10 do 30 °C 20 °C

” T.MAX. OBW. C Ograniczenie max. temp. zasilania obiegu C 50 do 95 °C 75 °C

” T.MIN. OBW. C Ograniczenie min. temp. zasilania obiegu C 10 do 30 °C 20 °C

” T.ZEWN P.MROZ Cykl za¬åczania funkcji ochrony 
przeciwmrozowej

–8 do +10 °C +3 °C

 do # PARAM.INSTL. Indywidualne parametry budynku i 
instalacji

INERCJA BUD.
Nastawa wspó¬czynnika bezw¬adno∂ci 
budynku

0 do 10 2

” KRZYWA GRZ.A Nastawa krzywej grzania obiegu kot¬a 0 do 4 1,5

” WPLYW POM. A Wp¬yw temp. w pomieszczeniu na obieg kot¬a 0 do 10 3

” KRZYWA GRZ.B Nastawa krzywej grzania obiegu B 0 do 4 0,7

” WPLYW POM. B Wp¬yw temp. w pomieszczeniu na obieg B 0 do 10 3

Poziom serwisowy ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Uwaga!
Powrót do nastawy fabrycznej umo†liwia jednoczesne 
przyci∂ni∑cie przycisków

 i 

Indywidualnie wprowadzone warto∂ci temperatury, 
nastawy i parametry zostajå wykasowane.
Nie dotyczy to programów czasowych.

Uwaga!

Poprzez przyciskanie przycisku przez 5 sek. 
uruchamiane så fabrycznie ustawione 
programy czasowe. 

TAC

Przycisk WskaΩnik
Za pomocå przycisków  i  mo†na 
ustawiaç nast∑pujåce parametry

Mo†liwo∂ç 
nastawy

Nastawa 
fabryczna

” Indywidualne parametry budynku i instalacji

KRZYWA GRZ. C Nastawa krzywej grzania dla obiegu C 0 do 4 0,7

WPLYW POM. C Wp¬yw temperatury w pomieszczeniu na obieg C 0 do 10 3

” NOC OBNIZ. Wybór pracy w trybie temp. obni†onej tryb temp. 
obni†onej lub wy¬

tryb temp. 
obni†onej

typ instalacji Typ uk¬adu kaskadowego 1 lub 2 1

il.stop.pal.k.1 Ilo∂ç stopni palnika kot¬a 1 0, 1 lub 2 2

il.stop.pal.k.2 Ilo∂ç stopni palnika kot¬a 2 0, 1 lub 2 2

il.stop.pal.k.3 Ilo∂ç stopni palnika kot¬a 3 0, 1 lub 2 0

 do # ROZNE PARAM. Pozosta¬e parametry

WYBOR. OBW. A Wybór dowolnego obiegu A, B lub C A,B lub C A

” INF NAPRZEM. Wybór sposobu wy∂wietlania na wy∂wietlacz czas i dzieµ 
temp. w kotle

zmiana

” SZER.PASMA Zakres pracy trójdrogowego zaworu 
mieszajåcego

4 do 16 K 8 K

” K/M PRZESUN. Minimalna ró†nica temperatur mi∑dzy obiegiem 
kot¬a i obiegiem mieszajåcym

0 do 15 K 8 K

” ZWL.P.KOTLA Nastawa wybiegu pompy c.o. 0 do 15 min. 4 min.

” ZWL.P.CWU Nastawa wybiegu pompy ¬adujåcej zasobnik c.w.u. 0 do 15 min. 4 min.

” ADAPT Uruchomienie lub blokada funkcji adaptacji 
automatycznej

ZA˚. lub WY˚. ZA˚.

” CWU Rodzaj regulacji c.w.u. tylko c.w.u.
c.w.u. + c.o.
c.w.u. + zawór
mieszajåcy

tylko c.w.u.

” OCHR. LEG Uruchomienie funkcji termicznej dezynfekcji 
zasobnika

ZA˚. lub WY˚. ZA˚.

” MIN CZAS P PAL Minimalny czas pracy palnika 0 do 4 min. 1 min.

histereza a Ró†nice za¬åczania dla aktywnego stopnia 
palnika 

4 do 10 K 4 K

histereza b Mo†liwo∂ç regulacji odleg¬o∂ci pomi™dzy 
stopniami palnika

4 do 10 K 8 K

blo.stopn Czas opóΩnienia przy za¬åczaniu kolejnego 
stopnia palnika

0 do 10 min. 1 min.

zwl.pompy Czs wybiegu pompy kot¬a (pompa obiegu kot¬a 
lub pompa cyrkulacyjna) i klapy z si¬ownikiem

1 do 30 min. 4 min.

” LOGIKA P. Uk¬ad logiczny pompy w zale†no∂ci od zadanej 
minimalnej temp. w kotle

ZA˚. lub WY˚. ZA˚.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Wy∂wietla si∑ tylko wtedy, gdy pod¬åczony 
jest dodatkowy osprz∑t.

Przycisk s¬u†y do w¬åczenia pracy 
automatycznej i zakoµczenia programowania. 
WskaΩnik powraca do stanu poczåtkowego. 
Funkcja pracy automat. uruchamia si∑ tak†e 
wtedy, gdy w ciågu 2 min. nie zostanå 
wprowadzone †adne dane.

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

TEMP . Kotla  60 .0 oTEMP . Kotla  60 .0 o

Przycisk WskaΩnik Parametr

Dost∑p do 
poziomu 
kontrolnego

przyciskaç ok. 
5 sek.

# PARAMETRY Aktualny parametr

k.wiodac Oznaczony kocio¬ wiodåcy, np.
1 oznacza kolejno∂ç 1-2-3
2 oznacza kolejno∂ç 2-3-1
3 oznacza kolejno∂ç 3-1-2

” STOPIEN Liczba aktywnych stopni palnika w kotle (max. 6)

” SRED.T.ZEW. ¤rednia temperatura zewn∑trzna

” OBL.TEMP A Obliczeniowa temp. dla obiegu A

” OBL.TEMP B Obliczeniowa temp. dla obiegu B

” OBL.TEMP C Obliczeniowa temp. dla obiegu C

” CYKL TAKT. B Cykl taktowania dla zaworu mieszajåcego w obiegu B

” CYKL TAKT. C Cykl taktowania dla zaworu mieszajåcego w obiegu C

” PRZESUNIECIE A Obliczeniowe przesuni∑cie równoleg¬e krzywej grzania dla obiegu A

” PRZESUNIECIE B Obliczeniowe przesuni∑cie równoleg¬e krzywej grzania dla obiegu B

” PRZESUNIECIE C Obliczeniowe przesuni∑cie równoleg¬e krzywej grzania dla obiegu C

Poziom kontrolny ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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TAC

Przycisk WskaΩnik Parametr Zakres warto∂ci

Za pomocå przycisków  i  mo†na ustawiaç 
nast∑pujåce parametry

 
do # TEST WYJSC Kontrola wyj∂ç sygna¬ów elektrycznych

PALNIK 1.1 WLACZ 1 stopieµ palnika 1 za¬åczony ZA˚. lub WY˚.

PALNIK 1.2 WLACZ 2 stopieµ palnika 1 za¬åczony ZA˚. lub WY˚.
” PALNIK 2.1 WLACZ 1 stopieµ palnika 2 za¬åczony ZA˚. lub WY˚.
” PALNIK 2.2 WLACZ 2 stopieµ palnika 2 za¬åczony ZA˚. lub WY˚.
” PALNIK 3.1 WLACZ 1 stopieµ palnika 3 za¬åczony ZA˚. lub WY˚.
” PALNIK 3.2 WLACZ 2 stopieµ palnika 3 za¬åczony ZA˚. lub WY˚.
” pompa k1 wlacz Pompa kot¬owa 1 w¬åczona ZA˚. lub WY˚.
” pompa k2 wlacz Pompa kot¬owa 2 w¬åczona ZA˚. lub WY˚.
” pompa k3 wlacz Pompa kot¬owa 3 w¬åczona ZA˚. lub WY˚.
” P. OBW. A WLACZ Pompa c.o. w obiegu A za¬åczona ZA˚. lub WY˚.
” POMPA CWU WLACZ Pompa ¬adujåca zasobnik c.w.u. za¬åczona ZA˚. lub WY˚.
„ OBW.DODAT WLACZ Wyj∂cie pomocnicze aktywne

(np. pompa cyrkulacyjna c.w.u.)
ZA˚. lub WY˚.

„ OTW 3DZ B WLACZ Otwieranie zaworu mieszajåcego w obiegu B ZA˚. lub WY˚.
„ ZAM 3DZ B WLACZ Zamykanie zaworu mieszajåcego w obiegu B ZA˚. lub WY˚.
„ Pompa B wlacz Pompa c.o. w obwodzie B za¬åczona ZA˚. lub WY˚.
„ OTW 3DZ C WLACZ Otwieranie zaworu mieszajåcego w obiegu B ZA˚. lub WY˚.
„ ZAM 3DZ C WLACZ Zamykanie zaworu mieszajåcego w obiegu C ZA˚. lub WY˚.
„ P.OBW. C Pompa c.o. w obiegu C za¬åczona ZA˚. lub WY˚.

 
do

# TEST WEJSC Kontrola wej∂ç sygna¬ów elektrycznych
WLACZ. lub 
WYLACZ.

PRACA PAL. 1.1
Wej∂cie zliczajåce dla elektr. licznika 
godzin pracy kot¬a 1, stopieµ 1

WLACZ. lub 
WYLACZ.

„
PRACA PAL. 1.2

Wej∂cie zliczajåce dla elektr. licznika 
godzin pracy kot¬a 1, stopieµ 2

WLACZ. lub 
WYLACZ.

„
PRACA PAL. 2.1

Wej∂cie zliczajåce dla elektr. licznika 
godzin pracy kot¬a 2, stopieµ 1

WLACZ. lub 
WYLACZ.

„
PRACA PAL. 2.2

Wej∂cie zliczajåce dla elektr. licznika 
godzin pracy kot¬a 2, stopieµ 2

WLACZ. lub 
WYLACZ.

„
PRACA PAL. 3.1

Wej∂cie zliczajåce dla elektr. licznika 
godzin pracy kot¬a 3, stopieµ 1

WLACZ. lub 
WYLACZ.

„
PRACA PAL. 3.2

Wej∂cie zliczajåce dla elektr. licznika 
godzin pracy kot¬a 3, stopieµ 2

WLACZ. lub 
WYLACZ.

” KOD Nr. fabryczny
WLACZ. lub 
WYLACZ.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Nastawa programów czasowych dla obiegów grzewczych

Nastawa programów czasowych dla obiegu przygotowania ciep¬ej wody u†ytkowej

Przycisk WskaΩnik Nastawa fabryczna Indywidualna nastawa Uwagi
ZA˚. WY˚.

 do # PROG. OBW. A

PROG. TYGOD. 6.00 do 22.00

” PROG. PONIEDZ 6.00 do 22.00

” PROG. WTOREK 6.00 do 22.00

” PROG. SRODA 6.00 do 22.00

” PROG. CZWARTEK 6.00 do 22.00

” PROG. PIATEK 6.00 do 22.00

” PROG. SOBOTA 6.00 do 22.00

” PROG. NIEDZIELA 6.00 do 22.00

 do # PROG. OBW. B

PROG. TYGOD. 6.00 do 22.00

” PROG. PONIEDZ 6.00 do 22.00

” PROG. WTOREK 6.00 do 22.00

” PROG. SRODA 6.00 do 22.00

” PROG. CZWARTEK 6.00 do 22.00

” PROG. PIATEK 6.00 do 22.00

” PROG. SOBOTA 6.00 do 22.00

” PROG. NIEDZIELA 6.00 do 22.00

 do # PROG. OBW. C

PROG. TYGOD. 6.00 do 22.00

” PROG. PONIEDZ 6.00 do 22.00

” PROG. WTOREK 6.00 do 22.00

” PROG. SRODA 6.00 do 22.00

” PROG. CZWARTEK 6.00 do 22.00

” PROG. PIATEK 6.00 do 22.00

” PROG. SOBOTA 6.00 do 22.00

” PROG. NIEDZIELA 6.00 do 22.00

Przycisk WskaΩnik Nastawa fabryczna Indywidualna nastawa Uwagi
ZA˚. WY˚.

 do # PROG. CWU

PROG. TYGOD. 5.00 do 22.00

” PROG. PONIEDZ 5.00 do 22.00

” PROG. WTOREK 5.00 do 22.00

” PROG. SRODA 5.00 do 22.00

” PROG. CZWARTEK 5.00 do 22.00

” PROG. PIATEK 5.00 do 22.00

” PROG. SOBOTA 5.00 do 22.00

” PROG. NIEDZIELA 5.00 do 22.00

Uwagi i notatki ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Nastawa programów czasowych dla wyj∂cia pomocniczego
(np. pompy cyrkulacyjnej c.w.u.)

Nastawa temperatury

Nastawa warto∂ci granicznych temperatury

Przycisk WskaΩnik Nastawa fabryczna Indywidualna nastawa Uwagi
ZA˚. WY˚.

 do # PROG. dodat

PROG. TYGOD. 6.00 do 22.00

” PROG. PONIEDZ 6.00 do 22.00
” PROG. WTOREK 6.00 do 22.00
” PROG. SRODA 6.00 do 22.00
” PROG. CZWARTEK 6.00 do 22.00
” PROG. PIATEK 6.00 do 22.00
” PROG. SOBOTA 6.00 do 22.00
” PROG. NIEDZIELA 6.00 do 22.00

Przycisk WskaΩnik Nastawa fabryczna Indywidualna nastawa Uwagi

 do # NASTAWY

K.wiodac AUTO

” LATO/ZIMA 22 °C

” KALIBR. ZEWN 0,0 °C

” KALIBR. POM. A 0,0 °C

” P.MROZ. POM. A 6 °C

” KALIBR. POM. B 0,0 °C

” P.MROZ. POM. B 6 °C

” KALIBR. POM. C 0,0 °C

” P.MROZ. POM. C 6 °C

Przycisk WskaΩnik Nastawa fabryczna Indywidualna nastawa Uwagi

Dost∑p do 
poziomu 
serwisowego

przyciskaç ok. 
1 sek.

 do
# TEMP MAX/MIN

T.MAX.KOTLA 85 °C

” T.MIN.KOTLA 50 °C

” MTPK DZI. WY˚.

” MTPK NOC WY˚.

” T.MAX. OBW. B 75 °C

” T.MIN. OBW. B 20 °C

” T.MAX. OBW. C 75 °C

” T.MIN. OBW. C 20 °C

” T.ZEWN P.MROZ +3 °C

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Nastawa parametrów budynków i instalacji

Nastawa warto∂ci granicznych temperatury

Przycisk WskaΩnik Nastawa fabryczna Indywidualna nastawa Uwagi

Dost∑p do 
poziomu 
serwisowego

przyciskaç ok. 
1 sek.

 do # PARAM.INSTL.

INERCJA BUD. 2

„ KRZYWA GRZ. A 1,5
„ WPLYW POM. A 3
„ KRZYWA GRZ. B 0,7
„ WPLYW POM. B 3
„ KRZYWA GRZ. C 0,7
„ WPLYW POM. C 3
„ NOC OBNIZ. OBNI˝ONA
„ typ instalacji 1
„ il.stop.pal.k.1 2
„ il.stop.pal.k.2 2
„ il.stop.pal.k.3 2

Przycisk WskaΩnik Nastawa fabryczna Indywidualna nastawa Uwagi

Dost∑p do 
poziomu 
serwisowego

przyciskaç ok. 
1 sek.

 do
# ROZNE PARAM.

WYBOR. OBW. A A
„ INF. NAPRZEM. ZMIANA
„ SZER.PASMA 8 K
„ K/M PRZESUN. 8 K
„ ZWL.P.KOTLA 4 min.
„ ZWL.P.CWU 4 min.
„ ADAPT ZA˚.
„ CWU TYLKO C.W.U.
„ OCHR. LEG WY˚.
„ MIN CZAS P PAL 1 min.

histereza a 4 K

histereza b 8 K

blo.stopn 0 min.

zwl.pompy 4 min.
„ LOGIKA P. ZA˚.

Uwagi i notatki ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



 

17

 

Wskazówka:

 

Je†eli istnieje konieczno∂ç korekcji temperatury w trybie pracy obni†onej 

(np. w nocy), zamiast przycisku  przycisnåç przycisk .

 

W pomieszczeniach jest ... Post∑powanie

 

zbyt zimno przy ka†dej 

temperaturze zewn∑trznej

przycisnåç przycisk 

 

 

 

i za pomocå przycisku 

 

 

 

podwy†szyç warto∂ç o 1 lub 2 °C 

ew. na termostacie B kot¬a ustawiç wy†szå warto∂ç 

(str. 3 - fabryczne ustawienie na 

 

E

 

, tzn. na 75 °C)

zbyt ciep¬o przy ka†dej 

temperaturze zewn∑trznej

przycisnåç przycisk 

 

 

 

i za pomocå przycisku 

zmniejszyç warto∂ç o 1 lub 2 °C

zbyt zimno tylko przy bardzo du†ym 

mrozie

zadaç nachylenie krzywej grzania (str. 10) i za 

pomocå przycisku 

 

 

 

zwi∑kszyç warto∂ç o 0,2-0,3

ew. na termostacie B kot¬a ustawiç wy†szå warto∂ç 

(str. 3 - fabryczne ustawienie na 

 

E

 

, tzn. na 75 °C)

zbyt ciep¬o tylko przy bardzo du†ym 

mrozie

zadaç nachylenie krzywej grzania (str. 10) i za 

pomocå przycisku 

 

 

 

zmniejszyç warto∂ç o 0,2-0,3

zbyt zimno tylko przy umiarkowanej 

temperaturze zewn∑trznej

przycisnåç przycisk 

 

 

 

i za pomocå przycisku 

 

 

 

podwy†szyç warto∂ç o 1 lub 2 °C

zadaç nachylenie krzywej grzania (str. 10) i za 

pomocå przycisku 

 

 

 

zmniejszyç warto∂ç o 0,2-0,3 

zbyt ciep¬o tylko przy umiarkowanej 

temperaturze zewn∑trznej

przycisnåç przycisk 

 

 

 

i za pomocå przycisku  

zmniejszyç warto∂ç o 1 lub 2 °C

zadaç nachylenie krzywej grzania (str. 10) i za 

pomocå przycisku  zwi™kszyç warto∂ç o 0,2-0,3 

 

Korekta nastawy parametrów ogrzewania 

 

■■■■■■■
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Wyposa†enie seryjne:

 

1 obieg c.o. A bez zmieszania, 1 obieg c.w.u., 1 pompa cyrkulacyjna, 1 pompa obiegowa kot¬a,

 

(pojedynczy kocio¬)

 

2-stopniowe sterowanie pracå palników

 

Wyposa†enie seryjne:

 

1 obieg c.o. A bez zmieszania, 2 obiegi c.o.B i C zezmieszaniem, 1 obieg c.w.u.,

 

(instalacja wielokot¬owa)

 

1 pompa cyrkulacyjna, 3 pompy obiegowe kot¬ów, 4-6-stopniowe sterowanie pracå palników

AF

WW

MAG

AA

SV

SK 2-5.101 S.25 CMC

OBIEG

SF

ZP

KW

RV

Sieç
230 V

TWR 1

WMS

Kocio¬ z panelem
cyfrowym TAC

OBIEG OBIEG OBIEG

Sieç
230 V

AF

WW

AA

TWR 1 TWR 1

B

TWR 1SF

ZP

KW

RV
TWR 1

MMM

TWR 1

C

TWR 1

MMM

MAG

kabel
VK

kabel
VK

VF

ZASOBNIK CWU

Kocio¬ 2 
z panelem

podstawowym

Kocio¬ 3
z panelem

podstawowym

Kocio¬
z panelem cyfrowym
TAC i z p¬ytkå KM 2

 

Przyk¬ady instalacji z cyfrowym panelem sterujåcym TAC

 

■
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Automatyczna adaptacja krzywej grzania
Panel sterujåcy TAC umo†liwia wykorzystanie nowych 
funkcji regulacyjnych. Krzywa grzania dostosowywana jest 
automatycznie dla ka†dego obiegu grzewczego do ∂redniej 
temperatury zewn∑trznej. Przy pod¬åczonym do obiegu 
grzewczego czujniku temperatury w pomieszczeniu 
nast∑puje automatyczna adaptacja krzywej grzania do 
warunków panujåcych w pomieszczeniu.

> zdalne sterowanie TWR 1 z czujnikiem temperatury w 
pomieszczeniu
Parametr ADAPT WLACZ (poziom serwisowy 
/ # ROZNE PARAM.) uruchamia funkcj∑ automatycznej 
adpatacji krzywej grzania instalacji grzewczej.

Bezw¬adno∂ç budynku
Nastawa

Przy ka†dej nastawie wspó¬czynnik bezw¬adno∂ci budynku 
INERCJA BUD. (poziom serwisowy / # PARAM INSTL) nie 
mo†e zmieniç si∑ o wi∑cej ni† jednå jednostk∑.

I = 0 lekka konstrukcja budynku o ma¬ej bezw¬adno∂ci 
(czas reakcji = 10 godz.)

I = 10 ci∑†ka konstrukcja budynku o du†ej bezw¬adno∂ci 
(czas reakcji = 50 godz.)

I = 2 czas reakcji 18 godz.

Uwzgl∑dnienie bezw¬adno∂ci budynku w typowych 
regulatorach

Typowe regulatory reagujå natychmiast na ka†då zmian∑ 
temperatury zewn∑trznej bez uwzgl∑dnienia bezw¬adno∂ci 
budynku. Mo†e to spowodowaç przej∂ciowe, ale mimo to 
nieprzyjemne, przegrzanie budynku oraz marnotrawstwo 
energii. Bezw¬adno∂ç budynku powoduje, †e temperatura 
w pomieszczeniu spada wolniej ni† temperatura 
zewn∑trzna. Tradycyjny regulator spowodowa¬by 
natychmiastowe podwy†szenie temperatury wody 
grzewczej odpowiednio do mierzonego spadku 
temperatury zewn∑trznej.

Uwzgl∑dnienie bezw¬adno∂ci budynku w cyfrowym 
panelu sterujåcym TAC 

Poprzez efektywny system sterowany mikroprocesorem i 
czujnik temperatury w pomieszczeniu cyfrowy panel 
sterujåcy TAC reaguje z takå samå pr∑dko∂ciå jak 
budynek, ograniczajåc w ten sposób do minimum wahania 
temperatury w pomieszczeniu.
Regulator pracuje w zadanym czasie na podstawie 
obliczonej zale†no∂ci mi∑dzy temperaturå zewn∑trznå i 
temperaturå w pomieszczeniu (∂rednia temp. zewn∑trzna), 
a nie na podstawie chwilowej temperatury zewn∑trznej. 
∂rednia temperatura zewn∑trzna obliczana jest dla 
zmiennego okresu zale†nego od wspó¬czynnika 
bezw¬adno∂ci budynku I zadanego na poziomie 
serwisowym.
Cyfrowy panel sterujåcy TAC oblicza ∂redniå warto∂ç 
temperatury zewn∑trznej w czasie 10 godzin (M2) i 50 
godzin (M3). Czas reakcji regulatora wyznaczany jest na 
podstawie tych dwóch warto∂ci i wspó¬czynnika 
bezw¬adno∂ci budynku I:

Przyk¬ad: I = 2 (nastawa fabryczna)

¤rednia temperatura zewn∑trzna wed¬ug optymalnej 
krzywej lub zmiany warto∂ci zadanej przy wspó¬czynniku 
bezw¬adno∂ci I = 2 wynosi:

W ciågu 18 godzin regulator wyrównuje w 90% wahania 
temperatury zewn∑trznej. Temperatura zasilania kot¬a 
zmienia si∑ w zale†no∂ci od obliczonej dla 18 godzin 
temperatury zewn∑trznej i czasu reakcji budynku.

Uwaga: ¤rednia temperatura zewn∑trzna OBL.TEMP. 
wy∂wietlana jest na poziomie kontrolnym
# PARAMETRY.

Czas pracy i uruchomienia palników
Na poziomie programowania w punkcie # POMIARY 
znajdujå si∑ nast∑pujåce parametry:
Funkcja CZAS PRACY rejestruje czas pracy palników. Po 
osiågni∑ciu liczby 99.999 (ok. 11,4 lat) licznik prze¬åcza si∑ 
automatycznie na 0 (zero). Nie mo†na go jednak cofnåç 
r∑cznie.
Funkcja IL.STARTOW zlicza cykle uruchomienia palników. 
Po osiågni∑ciu liczby 99.999 licznik prze¬åcza si∑ 
automatycznie na 0 (zero). Nie mo†na go jednak cofnåç 
r∑cznie.

temperatura zewn™trzna

temperatura w pomieszczeniu

czas

czas

czas reakcji 10 I–( ) 10⋅ I 50⋅+
10

-------------------------------------------------=

RZ 10 2–( ) 10⋅ 2 50⋅+
10

---------------------------------------------------- 180
10

---------- 18h= = =

rzeczywista
temperatura zewn™trzna

∂rednia
temperatura zewn™trzna

temperatura zewn™trzna

czas reakcji przy 90% = 18 godzin
czas

90
%
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Czujnik temperatury w pomieszczeniu
i funkcja wp¬ywu temperatury w 
pomieszczeniu
> zdalne sterowanie TWR 1 z czujnikiem temperatury w 
pomieszczeniu

Czujnik temperatury zewn∑trznej AF
Monta† czujnika temperatury zewn∑trznej

Przewidziany do monta†u nadtynkowego na ∂cianie 
zewn∑trznej czujnik temperatury zewn∑trznej dostarczany 
jest w komplecie z cyfrowym panelem sterujåcym TAC. Dla 
prawid¬owej regulacji za pomocå panela TAC wa†ne jest 
odpowiednie miejsce monta†u czujnika temperatury 
zewn∑trznej. Zaleca si∑, aby czujnik zamontowany by¬ po 
stronie pó¬nocnej lub pó¬nocno-zachodniej budynku z dala 
od okien, drzwi i wyciågów wentylacyjnych. Czujnika nie 
nale†y równie† montowaç we wn∑kach lub bezpo∂rednio 
pod rynnå dachowå, czy balkonem. Najlepiej, aby czujnik 
umieszczony by¬ w po¬owie wysoko∂ci (w pionie) 
ogrzewanej ∂ciany. 

> warto∂ç na czujniku

> wzorcowanie czujnika temp. zewn. i czujnika temp. w 
pomieszczeniu

Instalacja wielokot¬owa
W instalacjach wielokot¬owych regulator TAC musi byç 
uzbrojony w dodatkowå p¬ytk™ KM2, która wraz z 
regulatorem TAC umo†liwia uk¬ad regulacji nadå†nej 
dwóch lub trzech kot¬ów oraz pod¬åczenie max. 2 obiegów 
z zaworem mieszajåcym. Patrz instrukcja monta†u 
dodatkowej p¬ytki KM2 i materia¬y projektowe urzådzeµ 
marki Junkers.
Rozró†nia si™ dwa rodzaje konstrukcji instalacji 
wielokot¬owej: wybór 1 konstrukcji wymaga 
zaprogramowania TYP INSTALACJI 1, a wybór 2 
konstrukcji TYP INSTALACJI 2 na stopieµie serwisowym/
# PARAM.INSTL.

Konstrukcja 1:

• TYP INSTALACJI 1
• ka†dy kocio¬ wyposa†ony jest we w¬asnå pomp™ 

(2) o wydajno∂ci przynajmniej równej przep¬ywowi 
nominalnemu pojedynczego kot¬a.

• rozdzia¬ hydrauliczny pomi™dzy obiegiem kot¬a i 
obiegami c.o.

Konstrukcja 2:

• TYP INSTALACJI 2
• pompa obiegu kot¬ów (2) jest nastawiona na 

regulatorze TAC jako pompa obiegowa (A). W tej 
sytuacji obieg c.o. A nie mo†e byç stosowany

• wspólna pompa obiegu kot¬a (2) o wydajno∂ci 
przynajmniej równej ca¬kowitemu przep¬ywowi 
nominalnemu.

• rozdzia¬ hydrauliczny pomi™dzy obiegiem kot¬a i 
obiegami c.o.

Kontrola wyj∂ç sygna¬ów elektrycznych
W celu sprawdzenia prawid¬owo∂ci pod¬åczenia 
przewodów elektrycznych na poziomie kontrolnym mo†na 
uruchomiç funkcj∑ # TEST WYJSC po kolei dla wszystkich 
wyj∂ç 230 V.

Krzywe grzania
> nachylenie krzywej grzania

> warto∂ci graniczne temperatury

1/
2H

 (
m

in
 2

.0
m

)

H

1/
2H

 (
m

in
 2

.0
m

)

H

MMM MMM M

kocio¬ 1

SV SV SV

AG

VF

HV

HR

1

2 2 2

1 1 3

mo†liwe 
pod¬åczenie 
do 4 obiegøw 
wtørnych


kocio¬ 2 kocio¬ 3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

STANDARD

TAC

BUS

0 I

0 I

Betrieb

Stufe 1

Brenner

Entstörung

Stufe 2

Gasdruck

STB

T 3,15A
STB

TEST

1

2

3 E
4

5

MMM MMM MMM

SV SV SV

AG

VF

HV

HR

1 1 1

3

2

mo†liwe 
pod¬åczenie 
do 3 obiegøw 
wtørnych


0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

STANDARD

TAC

BUS

0 I

0 I

Betrieb

Stufe 1

Brenner

Entstörung

Stufe 2

Gasdruck

STB

T 3,15A
STB

TEST

1

2

3 E
4

5

Indeks hase¬ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



21

Minimalne obciå†enie podczas rozruchu
W wypadku nastawy funkcji LOGIKA P. (poziom 
serwisowy/ # ROZNE PARAM) pompa c.o. i pompa 
¬adujåca zasobnik c.w.u. så wy¬åczone do czasu, gdy 
temperatura wody w kotle nie osiågnie warto∂ci minimalnej. 
Oznacza to, †e uk¬ad logiczny pompy pracuje w zale†no∂ci 
od zadanej minimalnej temperatury wody w kotle T. MIN. 
KOT˚A (poziom serwisowy / # TEMP MAX/MIN). Pe¬na 
ochrona antykorozyjna kot¬a.

> pompy

Nachylenie krzywej grzania
Nachylenie krzywej grzania mo†na zadaç dla ka†dego 
pod¬åczonego obiegu grzewczego w funkcji KRZYWA 
GRZ. (poziom serwisowy /# PARAM. INSTL.). W 
przypadku pod¬åczonego czujnika temp. w pomieszczeniu 
i uruchomionej funkcji automat. adaptacji nie ma potrzeby 
r™cznego ustawiania nachylenia krzywej. Nachylenie 
krzywej grzania dla obiegu kot¬a ustawione jest fabrycznie 
na 1,5, a obiegu z zaworem mieszajåcym na 0,7.

> automatyczna adaptacja krzywej grzania

Obieg z zaworem mieszajåcym
Sterowanie zaworem trójdrogowym odbywa si∑ za pomocå 
trzypunktowego uk¬adu logicznego i polega na jego 
otwieraniu, zamykaniu lub wy¬åczeniu. W zakresie ±1 K 
warto∂ci zadanej temperatury si¬owniki zaworu nie pracujå.

Je†eli temperatura w obiegu przekracza o ponad 1 K 
warto∂ç zadanå, zawór mieszajåcy jest otwierany lub 
zamykany. Si¬ownik sterowany jest ze zmiennå pr∑dko∂ciå 
w zakresie roboczym SZER. PASMA (poziom serwisowy / 
# ROZNE PARAM.). Poza zakresem roboczym zawór 
mieszajåcy jest na sta¬e otwarty lub zamkni∑ty. Zakres 
roboczy pod¬åczonych zaworów mieszajåcych mo†na 
ustawiç (dla zaworów mieszajåcych z si¬ownikiem o krótkim 
czasie biegu d¬u†szy, dla zaworów z si¬ownikiem o 
d¬u†szym czasie biegu krótszy czas przestawienia).

Ponadto podczas otwierania i zamykania zaworu 
przetwarzany jest sygna¬ sterujåcy, co powoduje zmian∑ 
pr∑dko∂ci pracy si¬ownika proporcjonalnå do odchy¬ki od 
warto∂ci zadanej.

Zmienna pr∑dko∂ç pracy si¬ownika wynika z przetwarzania 
zasilajåcego sygna¬u prådowego. Si¬ownik zasilany jest 
sygna¬em prostokåtnym o okresie drgaµ 10 sek. i zmiennej 
d¬ugo∂ci impulsu (TW).

D¬ugo∂ç impulsu TW sygna¬u wynosi:

Kierunek dzia¬ania zaworu mieszajåcego zale†y od 
warto∂ci ró†nicy temperatur Tist – Tsoll

Tist – Tsol > 0 → zamykanie zawory mieszajåcego

Tist – Tsoll < 0 → otwieranie zaworu mieszajåcego

Uwaga: Czas biegu si¬ownika zaworu mieszajåcego 
mo†e byç krótszy ni† 1 sek., tzn. R < 10% → 
si¬ownik wy¬åczony.

Zatrzymanie si¬ownika nie mo†e trwaç krócej 
ni† 1 sek., tzn. R > 90% → si¬ownik w¬åczony na 
sta¬e.

Ochrona przeciwmrozowa i praca w 
czasie urlopu
Ochrona przeciwmrozowa instalacji
Funkcja ochrony przeciwmrozowej instalacji dzia¬a w 
ka†dym trybie pracy, tzn. w trybie pracy obni†onej lub przy 
ogrzewaniu wy¬åczonym, w trybie ochrony 
przeciwmrozowej/pracy w czasie urlopu i w trybie pracy w 
okresie letnim. Uruchamiana jest wtedy, gdy temperatura 
zewn∑trzna spadnie poni†ej zadanej na poziomie 
serwisowym / # TEMP. MAX/MIN warto∂ci granicznej T. 
ZEWN P.MROZ. Za¬åczenie funkcji ochrony 
przeciwmrozowej powoduje ponowne uruchomienie kot¬ów 
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i pomp c.o. w celu utrzymania temperatury na poziomie 
minimalnej wymaganej warto∂ci zadanej dla ka†dego 
obiegu grzewczego.

> warto∂ci graniczne temperatury

Ochrona przeciwmrozowa / praca w czasie urlopu

W przypadku d¬u†szej nieobecno∂ci w mieszkaniu mo†na 
zaprogramowaç funkcj∑ ochrony przeciwmrozowej dla 
max. 99 dni. Funkcja ta za¬åcza si∑ po up¬ywie 2 min. po 
przyci∂ni∑ciu przycisku „ochrony przeciwmrozowej“ na 
poziomie u†ytkownika. Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. 
zostajå wy¬åczone. Po zakoµczeniu programu zadanego 
dla kilku dni panel TAC prze¬åcza si∑ ponownie na prac∑ 
automatycznå. Dzieki temu np. po powrocie z urlopu 
mieszkanie jest znowu ogrzewane i mo†na korzystaç z 
ciep¬ej wody u†ytkowej.

Pod¬åczenie czujnika temperatury w pomieszczeniu 
TWR 1 gwarantuje dodatkowo funkcj∑ ochrony 
przeciwmrozowej pomieszczeµ uruchamianej wtedy, gdy 
temperatura w pomieszczeniu spadnie poni†ej warto∂ci 
minimalnej P. MROZ. POM zadanej na poziomie 
programowania/# NASTAWY. Za¬åczenie funkcji ochrony 
przeciwmrozowej powoduje ponowne uruchomienie kot¬ów 
i pomp c.o. oraz nadzór minimalnej temperatury w 
pomieszczeniu.

Podtrzymanie pami∑ci zegara
Po up¬ywie przynajmniej trzech dni pracy uruchamia si∑ 
funkcja podtrzymania pami∑ci zegara wystarczajåca na ok. 
3 lata. W tym czasie zegar zasilany jest z baterii litowej o 
†ywotno∂ci 7 lat. Je†eli czas bez zasilania jest d¬u†szy, 
wystarczy na nowo ustawiç zegar. Pozosta¬e warto∂ci 
pozostajå w pami∑ci bez zmian.

Pompa cyrkulacyjna
Panel TAC posiada wyj∂cie pomocnicze, ktøre mo†e byç 
wykorzystywane do programowania pompy cyrkulacyjnej 
dla obiegu c.w.u. (poziom programowania # PROG. 
DODAT).

Pompy
Ogrzewanie / Praca w trybie temp. obni†onej
Z czujnikiem temp. w pomieszczeniu (TWR 1)

– wy∆åczona funkcja ochrony przeciwmrozowej instalacji
(temp. zewn.  > T.ZEWN P.MROZ):
Pompy så wy∆åczone i za∆aczajå si™ tylko w celu 
podtrzymania temperatury na  poziomie  obni†onej 
warto∂ci zadanej. 

– w∆åczona funkcja ochrony przeciwmrozowej instalacji
(temp. zewn. < T.ZEWN P.MROZ)
Pompy så w¬åczone na sta¬e.

Bez czujnika temperatury w pomieszczeniu

– wy¬åczona funkcja ochrony przeciwmrozowej instalacji 
(temp. zewn.  > T.ZEWN P.MROZ): Pompy så w¬åczone 
na sta¬e. 

– w¬åczona funkcja ochrony przeciwmrozowej instalacji 
(temperatura. zewn. < T.ZEWN P.MROZ): 
W obu przypadkach (Ogrzewanie / Praca w trybie temp. 
obni†onej) pompy så w¬åczone na sta¬e.

Ochrona przeciwmrozowa / praca w czasie urlopu

Z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu (TWR 1)

– wy∆åczona funkcja ochrony przeciwmrozowej instalacji
(temp. zewn.  > T.ZEWN P.MROZ): 
Je†eli temperatura w pomieszczeniu przekracz 
nastawionå warto∂ç granicznå dla funkcji ochrony 
przeciwmrozowej pomieszczenia, pompy zostajå 
wy¬åczone.
Je†eli temperatura w pomieszczeniu spadnie poni†ej 
nastawionej warto∂ci granicznej dla funkcji ochrony 
przeciwmrozowej pomieszczenia, pompy zostajå 
za¬åczone do czasu osiågni∑cia warto∂ci zadanej.

– w∆åczona funkcja ochrony przeciwmrozowej instalacji
(temp. zewn. < T.ZEWN P.MROZ):
Pompy så w¬åczone na sta¬e.

Bez czujnika temperatury w pomieszczeniu

– wy∆åczona funkcja ochrony przeciwmrozowej instalacji
(temp. zewn.  > T.ZEWN P.MROZ): 
Pompy så wy¬åczone.

– w∆åczona funkcja ochrony przeciwmrozowej instalacji
(temp. zewn. < T.ZEWN P.MROZ): 
Pompy så za¬åczone na sta¬e. Regulator utrzymuje 
temperatur∑ w pomieszczeniu dla funkcji ochrony 
przeciwmrozowej na poziomie warto∂ci zadanej 6 °C 
(nastawa niemo†liwa), pracujåc zgodnie z zadanym 
nachyleniem krzywej grzania.

Praca w okresie letnim

Je†eli instalacja ustawiona jest na prac∑ w okresie letnim, 
pompy zostajå wy¬åczone i za¬åczajå si∑ tylko wtedy, gdy 
zadzia¬a funkcja ochrony przeciwmrozowej lub podczas 
pracy wymuszonej zapobiegajåcej zablokowaniu si∑ pomp.

Funkcje dodatkowe patrz

> minimalne obciå†enie podczas rozruchu
> zabezpieczenie przed zablokowaniem pomp c.o.
> wybieg pomp c.o. i pompy ¬adujåcej zasobnik c.w.u.

Poziom kontrolny
Panel sterujåcy TAC wyposa†ony jest w program testujåcy, 
za pomocå którego upowa†niony specjalista mo†e 
skontrolowaç wszystkie wa†ne dla sterowania parametry, 
oraz sprawdziç prawid¬owo∂ç dzia¬ania wszystkich 
elementów kot¬a i instalacji (w¬åczanie, wy¬åczanie) np. 
palnika, pomp, zaworów 3-drogowych
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Poziom programowania
Na tym poziomie mo†na programowaç czasy dla ró†nych 
funkcji. Dla ka†dego pod¬åczonego obiegu grzewczego i 
przygotowania c.w.u. mo†na zaprogramowaç parametry 
wed¬ug w¬asnych potrzeb - dla ka†dego dnia osobno i dla 
wszystkich siedmiu dni tygodnia.

Ponadto mo†na zadaç temperatury dla prze¬åczania 
ogrzewania na prac∑ w okresie letnim/zimowym i funkcji 
ochrony przeciwmrozowej. Na tym poziomie mo†na 
odczytaç warto∂ci pomiarowe, np. temperatury w 
pomieszczeniu, temperatury roboczej palników lub 
temperatury spalin.

Poziom serwisowy
Jest to poziom obs¬ugi panela TAC wykorzystywany przede 
wszystkim przez specjalist∑ w celu optymalnego 
dostosowania uk¬adu regulacji do charakterystyki budynku 
i instalacji. Oprócz nastawy np. krzywej grzania i warto∂ci 
granicznych temperatury mo†liwe så zmiany wielu 
parametrów: wspó¬czynnika bezw¬adno∂ci budynku, funkcji 
termicznej dezynfekcji zasobnika, uk¬adu logicznego 
pompy itd.

Aby zapobiec przypadkowym zmianom parametrów, 
poziom serwisowy jest zablokowany specjalnym 
przyciskiem uruchamianym tylko za pomocå ostrego 
przedmiotu (np. d¬ugopisu).

Poziom u†ytkownika
Na tym poziomie dost∑pne så wszystkie najcz∑∂ciej 
u†ywane funkcje, wprowadzane så temperatury w 
pomieszczeniu dla trybu ogrzewania i pracy obni†onej oraz 
temperatura ciep¬ej wody u†ytkowej. Ponadto mo†na 
wprowadziç jednorazowo zmiany programu czasowego.

Poziomy palników
Nastawa stopieµów palników
Parametr IL.STOP.PAL. (poziom serwisowy/
# PARAM.INSTL.) informuje o liczbie stopni palnika kot¬a.

Sposób za¬åczania stopni palnika (uk¬ad z dwoma 
stopniami palnika)
Funkcja za¬åczania lub wy¬åczania stopni palnika 
wykorzystuje histerez™ dla ostatniego za¬åczonego 
stopieµu oraz regulowanej odleg¬o∂ci mi™dzy palnikami i 
opóΩnienia w czasie (tzw. sterowanie na podstawie 4 
punktów). Histereza A steruje pracå ostatnio za¬åczonego 
stopieµu palnika. Temperatura zasilania regulowana jest w 
czasie Tzad. ± A/2 poprzez za¬åczanie lub wy¬åczanie 
stopni palnika zale†nie od poziomu zu†ycia ciep¬a. 
Zmiana zu†ycia ciep¬a powoduje za¬åczenie lub wy¬åczenie 
kolejnego stopnia palnika na podstawie nastawionej 
odleg¬o∂ci mi™dzy palnikami B za pomocå opóΩnienia 
wczasie.
Sposób dzia¬ania systemu odzwierciedlajå nast™pujåce 3 
przyk¬ady:

Przyk¬ad A:
Uruchamianie palnika przy poborze ciep¬a wi™kszym od 
mocy cieplnej 1 stopnia palnika

➀ Pracuje 1 stopieµ palnika, 2 stopieµ mo†e byç 
za¬åczony dopiero po zadanym opóΩnieniu w czasie 
T0 (BLO.STOPN. - stopieµ serwisowy/# ROZNE. 
PARAM.).
Po osiågni™ciu temperatury zadanej Tzad. + A/2 
wy¬åcza si™ 2 stopieµ palnika. Pierwszy stopieµ 
palnika pracuje nadal. Je†eli temperatura wody w 
kotle spadnie do Tzad. - A/2, za¬åcza si™ 2 stopieµ 
palnika.

Palnik pracuje nadal wed¬ug tego schematu w czasie, gdy 
pobów ciep¬a jest wi™kszy od mocy cieplnej 1 stopnia 
palnika.

Uwaga: OpóΩnienie za¬åczania nie dzia¬a, gdy 
temperatura mie∂ci si™ w zakresie
(Tzad. - A/2; Tzad. + A/2)

Tzad. : warto∂ç zadana temperatury
A i B: histereza dla ostatnio za¬åczonego stopieµu 

palnika i regulowana odleg¬o∂ç mi™dzy palnikami 
(stopieµ serwisowy)

T0: opóΩnienie w czasie przy za¬aczaniu 2 stopieµu 
palnika (BLO.STOPN. - stopieµ serwisowy/
# ROZNE. PARAM.)

1

T0

12 2

temperatura
zasilania

czas

T + B/2zad.

T + A/2zad.

Tzad.

T - A/2zad.

T - B/2zad.
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Przyk¬ad B:
Za¬åczanie i wy¬åczanie kolejnych stopni palnika przy 
zmniejszajåcym si™ poborze ciep¬a:
➀> jak w przyk¬adzie A.

➁< Zmniejszajåcy si™ pobór ciep¬a powoduje wzrost 
temperatury zasilania do warto∂ci Tzad. + B/2. W tej fazie po 
osiågni™ciu temperatury Tzad. + A/2 wy¬åcza si™ 2 stopieµ 
palnika. Po osiågni™ciu temperatury Tzad. + B/2 wy¬åcza si™ 
tak†e 1 stopieµ palnika.
Spadek temperatury poni†ej warto∂ci Tzad. - A/2 powoduje 
ponowne za¬åczenie 1 stopnia palnika. Regulacj™ 
wytwarzania ciep¬a gwarantuje za¬åczanie lub wy¬åczanie 1 
stopnia palnika w zakresie Tzad.- A/2 i + A/2.

Przyk¬ad C:
Za¬åczanie i wy¬åczanie kolejnych stopni palnika przy 
zmiennym poborze ciep¬a:

➀> jak w przyk¬adzie A.

➁< Zmienny pobór ciep¬a powoduje spadek temperatury 
zasilania do warto∂ci Tzad. - B/2. W tej fazie po spadku 
temperatury poni†ej Tzad. - A/2 za¬åcza si™ 1 stopieµ 
palnika.
Je†eli to nie wystarczy, po osiågni™ciu temperatury 
Tzad. – B/2 za¬åcza si™ tak†e 2 stopieµ palnika. Regulacj™ 
wytwarzania ciep¬a gwarantuje za¬åczanie lub wy¬åczanie 2 
stopnia palnika w zakresie Tzad. - A/2 i + A/2.

Uwaga: W przypadku zastosowania palnika 
jednostopniowego nie ma mo†liwo∂ci nastawy 
odleg¬o∂ci mi™dzy stopniami palnika i histereza A 
wynosi 8 K (warto∂ç sta¬a).

Praca obni†ona i ogrzewanie wy¬åczone
Za pomocå funkcji pracy obni†onej i wy¬åczenia

ogrzewania(poziom serwisowy/# PARAM.INSTL) mo†na 
zadaç zakres pracy panela TAC w trybie pracy 
automatycznej mi∑dzy pracå nominalnå i obni†onå, lub 
mi∑dzy pracå nominalnå i ogrzewaniem wy¬åczonym. W 
trybie pracy obni†onej ogrzewanie pozostaje w¬åczone, tzn. 
pompy c.o. pracujå przez ca¬y czas. Wymaganå 
temperatur∑ dla trybu pracy obni†onej nale†y zadaç na 
poziomie u†ytkownika. Przy ogrzewaniu wy¬åczonym 
instalacja jest wy¬åczona, natomiast w¬åczona funkcja 
ochrony przeciwmrozowej (> ochrona przeciwmrozowa).

Praca w okresie letnim/zimowym
Automatyczne prze¬åczanie na prac∑ w okresie 
letnim/zimowym

Panel sterujåcy TAC mo†e automatycznie prze¬åczaç 
instalacj™ na prac™ w okresie letnim lub zimowym na 
podstawie zadanej warto∂ci granicznej temperatury 
LATO/ZIMA (poziom programowania / # NASTAWY). 
Instalacja pracuje nast™pujåco: tylko przygotowanie c.w.u., 
zabezpieczenie przed zablokowaniem pomp c.o., funkcja 
ochrony przeciwmrozowej.

R™czne prze¬åczanie na prac™ w okresie letnim lub 
zimowym

W razie awarii funkcj™ pracy w okresie letnim dla kot¬a 
mo†na uruchomiç za pomocå prze¬åcznika (poziom 
u†ytkownika). Instalacja pracuje nast™pujåco: tylko 
przygotowanie c.w.u., zabezpieczenie przed 
zablokowaniem pomp c.o., funkcja ochrony 
przeciwmrozowej.

> zabezpieczenie przed zablokowaniem pomp c.o.
> funkcja ochrony przeciwmrozowej

Regulacja ciep¬ej wody u†ytkowej
Ka†dy zasobnik c.w.u. firmy Junkers z czujnikiem NTC 
mo†e byç pod¬åczony do kot¬a wyposa†onego w panel 
sterujåcy TAC. Programowanie nale†y przeprowadziç po 
zainstalowaniu czujnika.

Przy pod¬åczaniu zasobnika c.w.u. na poziomie 
serwisowym /# ROZNE PARAM mo†na zadaç nast™pujåce 
tryby pracy:

– CWU PRIORYTET: priorytet przygotowania ciep¬ej 
wody u†ytkowej. Podczas przygotowywania c.w.u. 
pompy c.o. så wy¬åczone i zawør mieszajåcy zamkni™ty.

– CWU + MIESZACZ: cz™∂ciowy priorytet przygotowania 
ciep¬ej wody u†ytkowej. Cyfrowy panel sterujåcy TAC 
sprawdza, czy moc kot¬a wystarczy na potrzeby 
jednoczesnego ogrzewania i przygotowania ciep¬ej 
wody u†ytkowej. Je†eli tak, pompa(y) obiegu(øw) 
mieszajåcego(ych) i pompa ¬adujåca zasobnik c.w.u. 
pracujå jednocze∂nie. Je†eli jednak kocio¬ nie jest w 
stanie zabezpieczyç jednoczesnego ogrzewania i 
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przygotowania ciep¬ej wody u†ytkowej, zawory 
mieszajåce zostajå zamkni™te i otwierajå si™ dopiero 
przy wystarczajåcej mocy kot¬a (w zale†no∂ci od uk¬adu 
sterowania obiegøw mieszajåcych).

– CWU + C.O.: ogrzewanie dzia¬a podczas 
przygotowywania ciep¬ej wody u†ytkowej.

Uwaga: Je†eli przewidziany jest obieg grzewczy A (bez 
zaworu mieszajåcego), podczas 
przygotowywania ciep¬ej wody u†ytkowej 
temperatura zasilania mo†e osiågnåç 
nastawionå na termostacie kot¬a warto∂ç 
maksymalnå.
W przypadku zamontowanego wyposa†enia 
dodatkoweg o LRS 85 temperatura ta mo†e byç 
jeszcze wy†sza (do 85 °C).

Standardowe programy czasowe
Panel sterujåcy TAC dostarczany jest z nastawionymi 
wst™pnie programami czasowymi. Standardowy program 
rozpoczyna si™ od nastawy czasøw dla poszczegølnych 
funkcji. Programowanie mo†na z ¬atwo∂ciå dostosowaç do 
potrzeb indywidualnych. Powrøt do standardowych 
programøw czasowych nast™puje poprzez przyci∂ni™cie 
przez 5 sek. przycisku „standard“.

Sterowanie kaskadowe, kolejno∂ç 
za¬åczania kot¬ów w instalacji 
wielokot¬owej
Za pomocå regulatora TAC mo†na sterowaç pracå 1, 2 lub 
3 kot¬ów, z których ka†dy posiada dwa stopnie palników (1 
kocio¬ wiodåcy i 2 kot¬y nadå†ne).
Kolejno∂ç za¬åczania kot¬ów okre∂la funkcja K.WIODAC 
(stopieµ programowania /# NASTAWY). W trybie pracy 
automatycznej za¬åczanie nast™puje po up¬ywie 50 godzin 
pracy 1 stopieµu palnika. 
> instalacja wielokot¬owa

Sterowanie r∑czne
W przypadku awarii na prze¬åczniku trybu pracy (poziom 
u†ytkownika) mo†na ustawiç sterowanie r∑czne.

Temperatura zasilania kot¬a i obiegu z 
zaworem mieszajåcym
Parametr K/M PRESUN. (poziom serwisowy / # ROZNE 
PARAM.) okre∂la minimalnå ró†nic∑ mi∑dzy temperaturå 
zasilania kot¬a i obiegu z zaworem mieszajåcym (w 
przypadku pod¬åczonego przynajmniej jednego obiegu z 
zaworem mieszajåcym).

Termiczna dezynfekcja zasobnika c.w.u.
Parametr OCHR. LEG ZAL. (poziom serwisowy/ # ROZNE 
PARAM). W ka†då sobot∑ w godz. 4.00-5.00 woda w 
zasobniku c.w.u. podgrzewana jest do temperatury 70 °C. 
Zapobiega to skutecznie rozmna†aniu si∑ bakterii 
legionella w zasobniku.

Typ instalacji
> instalacja wielokot¬owa

Warto∂ci graniczne temperatury
Na poziomie serwisowym w funkcji # TEMP. MAX/MIN 
mo†na zadaç warto∂ci graniczne temp. dla kot¬a, obiegu 
pierwotnego i pod¬åczonych obiegøw grzewczych.

Praca z ograniczeniem temperatury w kotle

Ograniczenie maksymalne (T. MAX. KOTLA)
Je†eli temperatura w kotle osiågnie gørnå warto∂ç 
granicznå, palnik zostaje wy¬åczony. Jego w¬åczenie 
nast™puje przy uwzgl™dnieniu rø†nicy za¬åczania, ktøra jest 
ni†sza od warto∂ci zadanej temperatury TMAX i nie jest 
warto∂ciå ∂redniå.

Ograniczenie minimalne (T. MIN. KOTLA)
Ograniczenie dzia¬a podobnie jak ograniczenie 
maksymalne. Dodatkowo nast™puje w¬åczenie palnika przy 
uwzgl™dnieniu rø†nicy za¬åczania, ktøra jest wy†sza od 
warto∂ci zadanej temperatury TMIN.

MTPK (minimalna temperatura w obiegu pierwotnym)

Funkcja powoduje røwnoleg¬e przesuni™cie podstaw 
krzywej grzania. Podczas pracy w okresie zimowym 
parametr ten gwarantuje minimalnå temperatur™ w obiegu 
pierwotnym niezale†nie od typu instalacji.
Umo†liwia to na przyk¬ad wysterowanie obiegu 
basenowego lub obiegu nagrzewnicy powietrza. Minimalna 
temperatura utrzymywana jest na sta¬ym poziomie, je†eli 
nachylenie krzywej grzania dla obiegu A nastawione jest na 
0. Dla funkcji ogrzewania w ciågu dnia (MTPK T) i w nocy 
(MTPK N) mo†na ustawiç rø†ne warto∂ci (WY˚., 20 °C do 
90 °C).

2· A/2

2· B/2

TMAX

2· A/2

2· B/2

TMIN
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Poczåtek podstawy krzywej grzania znajduje si™ w punkcie 
przeci™cia temperatury zasilania 20 °C i temperatury 
zewn™trznej 20 °C oraz warto∂ci zadanej temperatury w 
pomieszczeniu 20 °C.

Przyk¬ad 1: MTPK T = 60 °C
MTPK N = 45 °C

W tym przyk¬adzie punkt poczåtkowy krzywej grzania dla 
ogrzewania znajduje si™ na przeci™ciu temperatury 
zasilania 60 °C i temperatury zewn™trznej 20 °C.

W trybie pracy obni†onej punkt ten ma warto∂ç 45 °C.

Przyk¬ad 2: MTPK T = 80 °C
MTPK N = brak
ST = 0

W tym przyk¬adzie temperatura obiegu pierwotnego 
podczas ogrzewania wynosi stale 80 °C.

W trybie pracy obni†onej temperatura zale†y od 
parametrøw obiegøw wtørnych i zadawana jest za pomocå 
parametru przesuni™cia K/M:

Wskazøwka: Przy zmianie jednej z maksymalnych 
temperatur nale†y przestawiç tak†e 
ustawiony na 80 °C ogranicznik na 
termostacie kot¬a. W tym celu odciågnåç 
g¬owic™ termostatu i przesunåç ogranicznik 
w odpowiedni otwør.

Uwaga: W przypadku ogrzewania pod¬ogowego w 
celu wy¬åczenia pompy obiegowej obiegu z 
zaworem mieszajåcym nale†y 

zamontowaç ogranicznik temperatury 
bezpieczeµstwa nastawiony na 55 °C 
(osprz™t dodatkowy).

Warto∂ci pomiarowe temperatury
Na poziomie programowania w funkcji # POMIARY mo†na 
sprawdziç rzeczywiste warto∂ci temperatury. Rezystancja 
czujników przedstawiona jest w poni†szych tabelach:

Czujnik temperatury zewn∑trznej AF, czujnik temp. 
c.w.u.

Czujnik temperatury w kotle KF, czujnik
temperatury zasilania MF, czujnik temperatury
w zasobniku c.w.u. SF

Czujnik temperatury w pomieszczeniu TWR 1 
(potencjometr w po¬o†eniu ∂rodkowym)

Czujnik temperatury spalin

Wybieg pomp c.o. i pompy ¬adujåcej 
zasobnik c.w.u.
Wybieg pomp zapobiega przegrzaniu kot¬a, co mog¬oby 
spowodowaç niepo†ådany czas zadzia¬ania ogranicznika 
temperatury bezpieczeµstwa. Czas wybiegu pomp c.o. 
mo†na zadaç w punkcie ZWL.P.KOTLA, natomiast czas 
wybiegu pompy ¬adujåcej zasobnik c.w.u. na poziomie 
serwisowym / # ROZNE PARAM

> pompy
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°C –20 –16 –12 –8 –4 0

Ω 2 392 2 088 1 811 1 562 1 342 1 149

°C 4 8 12 16 20 24

Ω 984 842 720 616 528 454

°C 20 25 30 35 40 45 50 55

Ω 14 772 11 981 9 786 8 047 6 653 5 523 4 608 3 856

°C 60 65 70 75 80 85 90

Ω 1 893 1 922 2 332 1 990 1 704 1 464 1 262

°C 5 6 8 10 12 14

Ω 1 732 1 746 1 775 1 804 1 833 1 863

°C 16 18 20 22 24 25

Ω 1 893 1 922 1 953 1 983 2 013 2 029

°C 100 150 200 250 300

Ω 692.5 786.5 879 970.5 1.060
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Wzorcowanie czujnika temperatury 
zewn∑trznej i czujników temperatury w 
pomieszczeniu
Odchy¬k∑ wskazaµ temperatury na wy∂wietlaczu od 
rzeczywistej warto∂ci mo†na skorygowaç dla ka†dego 
pod¬åczonego czujnika temperatury w pomieszczeniu A, B, 
C i czujnika zcun™tnuego.

Przyk¬ad: rzeczywista temperatura zewn∑trzna mierzona 
na czujniku = 10 °C. Temperatura na 
wy∂wietlaczu = 11 °C. Na poziomie 
programowania/# NASTAWY parametr 
KALIBR. ZEWN ustawiç na –1.

Przyk¬ad: (w przypadku pod¬åczonego czujnika 
temperatury w pomieszczeniu) rzeczywista 
temperatura wewn∑trzna mierzona na czujniku 
= 20 °C. Temperatura na wy∂wietlaczu = 19 °C. 
Na poziomie programowania/# NASTAWY 
parametr KALIBR. POM ustawiç na +1.

Zabezpieczenie przed zablokowaniem 
pomp c.o.
Wbudowane zabezpieczenie przed zablokowaniem pomp 
c.o. zapobiega zaklinowaniu si∑ pomp w okresie letnim. W 
ka†då sobot∑ o godz. 24.00 pompy c.o. så za¬åczane na 
czas 1 min.

> pompy

Zakres roboczy trójdrogowego zaworu 
mieszajåcego
> zawór mieszajåcy

Zdalne sterowanie za pomocå czujnika 
temperatury w pomieszczeniu TWR1
Regulator TWR 1 mo†na pod¬åczyç do ka†dego obiegu 
grzewczego i zmieniaç z pokoju niektóre parametry w 
panelu sterujåcym TAC:

• zmiana trybu pracy w stosunku do indywidualnego 
programu czasowego:
– ciåg¬e ogrzewanie 
– ciåg¬a praca w trybie temperatury obni†onej

• korekta warto∂ci zadanej temperatury w 
pomieszczeniu ± 2,5 °C

W czujniku temperatury zamontowany jest element 
pomiarowy rejestrujåcy temperatur∑ w pomieszczeniu i 
oddzia¬ujåcy automatycznie na panel TAC, odpowiednio do 
zmiany temperatury.

Ponadto czujnik temperatury w pomieszczeniu umo†liwia 
realizacj∑ nowych funkcji regulacyjnych, jak automatyczna 
adaptacja krzywej grzania dla ka†dego obiegu grzewczego 
(> automatyczna adaptacja krzywej grzania). Zmiana 
temperatury zasilania obiegu grzewczego spowodowana 
ró†nicå mi∑dzy mierzonå temperaturå w pomieszczeniu i 
warto∂ciå zadanå jest proporcjonalna do zadanej funkcji 
wp¬ywu temperatury w pomieszczeniu (WPLYW POM. na 
poziomie serwisowym/ # PARAM. INSTL).

Zmiana ta powoduje równoleg¬e przesuniecie krzywej 
grzania wed¬ug nast∑pujåcego wzoru:

równoleg¬e przesuni∑cie = ∆∅  (1 + ST)·F

gdzie ∆∅ = ró†nica mi∑dzy zadanå i rzeczywistå 
warto∂ciå temperatury w pomieszczeniu

ST = nachylenie krzywej grzania 

F = wp¬yw temperatury w pomieszczeniu

Uwaga: Zdalne sterowanie TWR 1 umo†liwia 
podwy†szenie temperatury zasilania o max. 20 K i jej 
obni†enie o dowolnå warto∂ç.

Podczas prze¬åczania mi∑dzy ogrzewaniem i trybem pracy 
obni†onej funkcja ta pozwala na szybsze osiågni∑cie 
odpowiedniej warto∂ci zadanej temperatury w 
pomieszczeniu.

Przyk¬ad: ST = 1,5

I = 3 (nastawa fabryczna)

TRAUM= 18 °C

Tsoll = 20 °C

dlatego ∆∅ = 20 – 18 = +2 K

Wykonana korekta:
równoleg¬e przesuni∑cie
krzywej grzania = 2·(1 +1,5)·3

= 5·3

= 15 

Przy temperaturze zewn. 0 °C i nachyleniu krzywej grzania 
1,5 temp. zasilania obiegu grzewczego wynosi 50 °C. Po 
uwzgl∑dnieniu temp. w pomieszczeniu temperatura 
zasilania wynosi: 50 + 15 = 65 °C.

Wskazówka:
Je†eli czujnik temperatury w pomieszczeniu zosta¬ 
zamontowany w niew¬a∂ciwym miejscu, zaleca si∑ 
zaprogramowaç funkcj∑ wp¬ywu temperatury w 
pomieszczeniu WPLYW POM. na warto∂ç 0 (poziom 
serwisowy/# PARAM. INSTL.). Regulator TWR 1 realizuje 
wtedy jedynie funkcj∑ zdalnego sterowania.
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