Kocio∏ kondensacyjny

CERAPUR

6 720 610 910-00.2O

6 720 611 098 PL (03.05) OSW

ZSBR 7-28 A 23
ZBR 11-42 A 23

Spis tre¶ci

Spis tre¶ci
Wskazówki dotycz±ce bezpieczeñstwa

4

Obja¶nienie symboli

5

1

Krótki opis obs∏ugi

6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Uruchomienie
Przed uruchomieniem
W∏±czenie/wy∏±czenie urz±dzenia
W∏±czenie c.o.
Urz±dzenia z zasobnikiem ciep∏ej wody:
nastawienie temperatury c.w.u.
Praca w okresie letnim (tylko c.w.u.)
Ochrona przeciw zamarzaniu
Usterki

2.5
2.6
2.7

3
Wy¶wietlacz tekstowy
3.1 Informacje ogólne
3.2 Programowanie
3.2.1 Kasowanie
3.2.2 Przywracanie warto¶ci domy¶lnych wszystkich
ustawieñ (z wyj±tkiem funkcji serwisowych)
3.3 Przegl±d menu
3.4 Ustawianie godziny/dnia tygodnia
3.4.1 Ustawianie godziny, dnia tygodnia
3.4.2 Urlop
3.5 Ogrzewanie
3.5.1 Program ogrzewania
3.5.2 Tryb rêczny
3.5.3 Podwy¿szanie/obni¿anie temperatury
3.6 Ciep∏a woda
3.6.1 Program ciep∏ej wody
3.6.2 W∏±czanie ciep∏ej wody na rozkaz

2

7
7
9
10
10
12
12
13
14
14
15
18
18
19
21
21
21
22
22
24
24
25
25
27

6 720 611 098 PL (03.05)

Spis tre¶ci
3.7 Informacja
3.8 Ustawienia
3.8.1 Ogrzewanie
3.8.2 Ciep∏a woda
3.8.3 Serwis
3.9 Indywidualne programy czasowe
3.10 Funkcje w przypadku pod∏±czenia obs∏ugiwanego
przez magistralê regulatora
3.11 Indywidualne programy czasowe
3.12 Funkcje w przypadku pod∏±czenia regulatora
obs∏ugiwanego przez magistralê

28
30
30
34
34
36

4

Wyszukiwanie b∏êdów

39

5

Wskazówki dotycz±ce oszczêdzania energii

41

6

Informacje ogólne

43

7

Krótka instrukcja obs∏ugi

47

6 720 611 098 PL (03.05)

36
37
38

3

Wskazówki dotycz±ce bezpieczeñstwa

Wskazówki dotycz±ce bezpieczeñstwa
Je¶li poczujesz zapach gazu:
B Zamknij zawór gazu (patrz str. 6).
B Otwórz okna.
B Nie prze∏±czaj ¿adnych prze∏±czników elektrycznych.
B Nie u¿ywaj otwartego ognia.
B Z zewn±trz skontaktuj siê z dostawc± gazu (gazowni±) i
autoryzowan± firm± zak∏adaj±c± instalacje gazowe.
Je¶li poczujesz spaliny:
B Wy∏±cz urz±dzenie (patrz str. 9).
B Otwórz okna i drzwi.
B Powiadom serwis.
Monta¿, przezbrojenie
B Monta¿ i przezbrojenie mo¿e prowadziæ tylko uprawniona
firma instalacyjna.
B Nie zmieniaæ elementów odprowadzaj±cych spaliny.
B Nie zas∏aniaæ i nie zmniejszaæ otworów wentylacyjnych w
drzwiach, oknach i ¶cianach. W przypadku monta¿u
szczelnych okien nale¿y zagwarantowaæ dop∏yw powietrza
do spalania.
Konserwacja
B Zalecenie dla u¿ytkownika: podpisaæ umowê na
coroczn± konserwacjê z uprawnionym serwisantem.
B U¿ytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeñstwo
urz±dzenia i instalacji.
B Stosowaæ tylko oryginalne czê¶ci zamienne!
Materia∏y wybuchowe i ∏atwopalne
B Nie wolno sk∏adowaæ ani u¿ywaæ w pobli¿u urz±dzenia
materia∏ów ∏atwopalnych (papier, rozpuszczalniki,
farby, itp.).
4
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Obja¶nienie symboli
Powietrze do spalania
B Powietrze do spalania powinno byæ wolne od agresywnych
substancji (zawieraj±ce zwi±zki chloru i fluoru). Uniknie siê
w ten sposób korozji.

Obja¶nienie symboli
Wskazówki dotycz±ce bezpieczeñstwa bêd±
oznaczone w tek¶cie trójk±tem
ostrzegawczym i szarym polem.
S∏owa wyt∏uszczone oznaczaj± mo¿liwe niebezpieczeñstwo,
je¶li nie bêdzie siê przestrzega∏o odpowiednich zaleceñ.
• Uwaga oznacza, ¿e mog± nast±piæ lekkie uszkodzenia
przedmiotów.
• Ostrze¿enie oznacza, ¿e mo¿e doj¶æ do lekkiego
uszkodzenia cia∏a, lub ciê¿szych uszkodzeñ przedmiotów.
• Niebezpieczeñstwo oznacza, ¿e mo¿e doj¶æ do
uszkodzenia cia∏a. W szczególnych przypadkach
zagro¿one mo¿e byæ ¿ycie.

i

Wskazówki w tek¶cie bêd± oznaczone
stoj±cym obok symbolem. Bêd± one
ograniczone poziomymi liniami nad i pod
tekstem.

Wskazówki zawieraj± wa¿ne informacje w przypadkach, gdy
nie istnieje niebezpieczeñstwo dla ludzi i sprzêtu.

6 720 611 098 PL (03.05)
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Krótki opis obs∏ugi

1

Krótki opis obs∏ugi
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317 366 367 363 310 400
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173

170

14
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Rys. 1
8.1
14
14.1
61
135
136
170
171
172
173
295
310
317
363
364
365
366
367
400
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Manometr
Syfon odp∏ywowy (osprzêt)
Rura odp∏ywowa zaworu bezpieczeñstwa (osprzêt)
Przycisk resetuj±cy
Wy∏±cznik g∏ówny
Regulator temperatury c.o.
Zawory odcinaj±ce c.o.
Ciep∏a woda
Zawór gazowy (wyposa¿enie dodatkowe)
Zawór odcinaj±cy dop∏yw zimnej wody
Typ urz±dzenia - naklejka
Regulator temperatury c.w.u.
Display
Lampka kontrolna pracy palnika
Lampka kontrolna zasilania za∏
Przycisk ˆkominiarz†
Przycisk serwisowy
Przycisk uruchamiaj±cy funkcjê ECO
Wy¶wietlacz tekstowy

6 720 611 098 PL (03.05)

Uruchomienie

2

Uruchomienie

2.1

Przed uruchomieniem

Otworzyæ zawór gazowy (172)
B Pokrêt∏o przekrêciæ w lewo do oporu (pokrêt∏o w kierunku
przep∏ywu = otwarte).
Zawory odcinaj±ce c.o. (170)
B Czworok±tny trzpieñ zaworu przekrêciæ za pomoc± klucza,
a¿ naciêcie bêdzie skierowane w kierunku przep∏ywu
(patrz ma∏y rysunek).Naciêcie prostopadle do kierunku
przep∏ywu = zamkniête.
Zawór k±towy zimnej wody (173)
B Zawór odcinaj±cy przykrêcaæ ¶rubokrêtem do czasu
pojawienia siê naciêcia wskazuj±cego kierunek przep∏ywu
(patrz ma∏y rysunek).
Naciêcie poprzeczne wskazuj±ce kierunek
przep∏ywu = zawór zamkniêty.

170
173

170

172

6 720 611 110-02.1O

Rys. 2
6 720 611 098 PL (03.05)
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Uruchomienie
Skontrolowaæ ci¶nienie c.o.

i

Przed przyst±pieniem do uzupe∏niania wody w
instalacji nape∏niæ w±¿ wod± (unikaj±c w ten
sposób przedostawania siê do wody
ogrzewania powietrza).

B Wskazówka manometru (8.1) powinna znajdowaæ siê
pomiêdzy 1 i 2 bar.
B Je¶li wskazówka znajduje siê poni¿ej 1 bar (przy zimnej
instalacji), nale¿y dope∏niæ wodê, a¿ wskazówka znajdzie
siê pomiêdzy 1 i 2 bar.
B Je¶li wymagane jest wy¿sze ci¶nienie wstêpne,
poinformuje o tym instalator.
B Max. ci¶nienie 3 bary, przy najwy¿szej temperaturze c.o.,
nie powinno byæ przekroczone (otwiera siê zawór
bezpieczeñstwa (15)).
2
3

1

4

0

bar

8.1
E

15
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Rys. 3
8
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Uruchomienie

2.2

W∏±czenie/wy∏±czenie urz±dzenia

W∏±czenie
B W∏±czyæ urz±dzenie za pomoc± wy∏±cznika g∏ównego (I).
Wskaπnik kontrolny zapala siê na zielono, wy¶wietlacz
pokazuje temperaturê zasilania, a wy¶wietlacz tekstowy
ustawienie domy¶lne.

6 720 610 333-04.1O

Rys. 4

i

W∏±czenie programu nape∏niania syfonu jest
sygnalizowane pojawieniem siê na wy¶wietlaczu
tekstowym komunikatu programu nape∏niania
syfonu, a na wy¶wietlaczy standardowym -IIna zmianê z temperatur± zasilania.

Program nape∏niania syfonu zapewnia nape∏nienie syfonu
skroplin po zainstalowaniu podgrzewacza i d∏u¿szych
przerwach w jego eksploatacji. Dlatego te¿ przez 15 minut
podgrzewacz pracuje z najmniejsz± moc± ciepln±.
Wy∏±czenie
B Wy∏±czyæ urz±dzenie za pomoc± wy∏±cznika g∏ównego (0).

6 720 611 098 PL (03.05)
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Uruchomienie

2.3

W∏±czenie c.o.

B Obracaæ regulator temperatury c.o.
, aby dopasowaæ
max. temperaturê zasilania c.o. do instalacji c.o.:
– Ogrzewanie pod∏ogowe: np. po∏o¿enie 3 (ok. 50 ˚C)
– Niskotemperaturowa instalacja c.o.: po∏o¿enie E
(ok. 75 ˚C)
– Ogrzewanie dla temperatur zasilania do 90 ˚C:
ustawienie ˆmax†
Podczas pracy palnika ¶wieci siê czerwona lampka
kontrolna.

6 720 610 333-05.1O

Rys. 5

2.4

Urz±dzenia z zasobnikiem ciep∏ej wody:
nastawienie temperatury c.w.u.
Ostrze¿enie: Niebezpieczeñstwo
oparzenia!
B Podczas normalnego u¿ytkowania
temperaturê wody nastawiaæ nie wy¿sz± ni¿
60 ˚C.
B Temperatury do 70 ˚C nastawiaæ tylko
krótkotrwale w celu termicznej dezynfekcji.

i

10

Za po¶rednictwem wy¶wietlacza tekstowego
ustalone mog± zostaæ dodatkowo czasy
∏adowania zasobnika ciep∏ej wody oraz
temperatury, str. 25.

6 720 611 098 PL (03.05)

Uruchomienie
B Nastawiæ temperaturê c.w.u. na regulatorze temperatury
c.w.u.
w kotle.
Temperatura ciep∏ej wody jest wskazywana na
wy¶wietlaczu tekstowym.

6 720 610 333-07.1O

Rys. 6
Ustawienie na
regulatorze

Temperatura c.w.u.

w lewo do oporu

ok. 10 ˚C
(ochrona przeciw zamarzaniu)



ok. 60 ˚C

w prawo do oporu

ok. 70 ˚C

Tab. 1
Przycisk ECO
Naci¶niêcie i krótkie przytrzymanie przycisku
umo¿liwia
prze∏±czanie pomiêdzy trybem Komfort i trybem ECO.
Tryb Komfort, przycisk ECO nie jest pod¶wietlony
(ustawienie fabryczne)
W trybie Komfort obowi±zuje priorytet zasobnika. Najpierw
zasobnik ciep∏ej wody jest podgrzewany zgodnie z ustawion±
temperatur±, a nastêpnie kocio∏ przechodzi w tryb
ogrzewania.
Tryb ECO, przycisk jest pod¶wietlony
W trybie ECO kocio∏ co dwana¶cie minut prze∏±cza siê
pomiêdzy trybem ogrzewania a ∏adowaniem zasobnika.

6 720 611 098 PL (03.05)
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Uruchomienie

2.5

Praca w okresie letnim
(tylko c.w.u.)

B Zapisaæ po∏o¿enie pokrêt∏a regulatora temperatury
zasilania c.o.
.
B Pokrêt∏o regulatora temperatury
przekrêciæ do oporu w
lewo
.
Pompa c.o. i ogrzewanie jest w ten sposób wy∏aczone.
Funkcja przygotowania c.w.u. oraz napiêcie zasilania do
regulacji ogrzewania i zegara steruj±cego pozostaj± bez
zmian.
Ostrze¿enie: Niebezpieczeñstwo
zamarzniêcia instalacji ogrzewania.
W trybie pracy letniej funkcja ochrony
przed zamarzaniem chroni jedynie
urz±dzenie.

2.6

Ochrona przeciw zamarzaniu

Ochrona przeciw zamarzaniu instalacji c.o.:
B Ogrzewanie pozostawiæ w∏±czone, pokrêt∏o regulatora
temperatury
ustawiæ w po∏o¿eniu 1.
B Przy wy∏±czonym ogrzewaniu dolaæ ¶rodek
zabezpieczaj±cy przed zamarzaniem do wody grzewczej,
patrz instrukcja monta¿u.
Szczegó∏owe wskazówki patrz stran. 24 Ci±g∏a ochrona
przeciw zamarzaniu.
W przypadku urz±dzeñ z zewnêtrznym regulatorem:
Szczegó∏owe wskazówki znajduj± siê w instrukcji obs∏ugi
regulatora ogrzewania.
Ochrona przeciw zamarzaniu zasobnika:
B Pokrêt∏o regulatora temperatury
lewo (10 ˚C).
12

przekrêciæ do oporu w

6 720 611 098 PL (03.05)

Uruchomienie

2.7

Usterki

Podczas pracy kot∏a mo¿e doj¶æ do powstania usterek.
Na zwyk∏ym wy¶wietlaczu i na wy¶wietlaczu tekstowym
sygnalizowana jest awaria i przycisk
mo¿e migaæ.
Je¿eli lampka w przycisku

pulsuje:

B przytrzymaæ przycisk
do momentu, gdy na
wy¶wietlaczu pojawi siê symbol ‰ ‰ .
Nastêpnie na wy¶wietlaczu pojawia siê warto¶æ
temperatury zasilania.
Je¿eli lampka w przycisku

nie pulsuje:

B wy∏±czyæ i ponownie w∏±czyæ kocio∏.
Po w∏±czeniu kot∏a na wy¶wietlaczu pojawia siê warto¶æ
temperatury zasilania.
Je¶li usterki nie da siê usun±æ:
B wezwaæ uprawniony serwis.

6 720 611 098 PL (03.05)
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Wy¶wietlacz tekstowy

3

Wy¶wietlacz tekstowy

3.1

Informacje ogólne

• Wy¶wietlacz tekstowy s∏u¿y do odczytywania informacji na
temat kot∏a i instalacji oraz do zmieniania wskazywanych
warto¶ci.
• W wy¶wietlacz tekstowy wbudowany zosta∏ regulator
pogodowy z zegarem steruj±cy obiegiem grzewczym.
• Wy¶wietlacz tekstowy pracuje wed∏ug ustawionej krzywej
grzania. Krzywa grzania odpowiada zale¿no¶ci pomiêdzy
temperatur± zewnêtrzn±
a temperatur± zasilania (temperatur± grzejnika). Przy
odpowiednim ustawieniu krzywej grzania, mimo wahañ
temperatury zewnêtrznej temperatura pomieszczenia
utrzymuje siê na sta∏ym poziomie
• Po jednym dniu roboczym wy¶wietlacz tekstowy dysponuje
ok.
10-godzinn± rezerw± podtrzymania pamiêci zegara. Po
przekroczeniu rezerwy ustawienia godziny zostaj±
skasowane. Wszystkie pozosta∏e ustawienia pozostaj± bez
zmian.

i

Na regulatorze temperatury
ustawiæ
maksymaln± ¿±dan± temperaturê zasilania.
B Dodatkowe czynno¶ci podejmowaæ
wy∏±cznie za po¶rednictwem
wy¶wietlacza tekstowego lub TW 2
(wyposa¿enie dodatkowe).

14
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Wy¶wietlacz tekstowy

3.2

Programowanie

a

b
c

C

6 720 610 337-08.1R

f

e

d

Rys. 7 Przegl±d elementów obs∏ugi
a
b
c
d
e
f

Wy¶wietlacz
Przycisk ˆdo góry‡ lub ˆwiêcej‡
Przycisk ˆdo do∏u‡ lub ˆmniej‡
Przycisk ˆwstecz‡
Przycisk ˆdalej‡
Przycisk ˆkasowanie‡

Na standardowym wy¶wietlaczu podawane s± nastêpuj±ce
komunikaty:
• godzina
• temp. zewnetrzna
• temperatura zasilania
• nastawienie temperatury c.w.u. (tylko wtedy, gdy
pod∏±czony zostanie zasobnik bez w∏asnego termostatu).
Dodatkowa wskazówka dotycz±ca ustawienia programu
specjalnego:
• x dni urlopu
• stale ogrzewanie, stale oszczedzanie lub stala ochrona
przed zamarzaniem.
• rozkaz cieplej wody.

6 720 611 098 PL (03.05)
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Wy¶wietlacz tekstowy
Pozosta∏e specjalne tryby pracy mog± byæ wskazywane np.
przy uruchomieniu, pracach serwisowych, itd.
Dok∏adny opis programowania zosta∏ podany w przyk∏adzie
Ustawianie godziny:
B Na pocz±tku programowania nacisn±æ dowolny przycisk,
np.
.
Wy¶wietlacz zostaje pod¶wietlony i pojawia siê na nim
g∏ówne menu:

Rys. 8 G∏ówne menu
B Znajduj±cy siê z lewej strony tekstu kursor przesun±æ
przyciskiem
lub
do góry lub w dó∏. Ustawiæ przy
tym kursor obok ¿±danego menu.
W tym przypadku ustawiæ kursor na godzina/dzien
tygodnia.
B Potwierdziæ wybór przyciskiem
.
Wy¶wietlone zostanie odpowiednie podmenu:

Rys. 9 Podmenu: Ustawianie godziny/dnia
tygodnia

16
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Wy¶wietlacz tekstowy
W górnym wierszu podmenu zawarte s± informacje na temat
tego, co nale¿y zrobiæ.
W dolnym wierszu wy¶wietlany jest ewentualnie ostatni
poziom menu, rysunek 10.
B Przy pomocy przycisku
lub
wybraæ menu
Ustawianie godziny/dnia tygodnia.
B Potwierdziæ wybór przyciskiem
.
Wy¶wietlone zostanie odpowiednie podmenu:

Rys. 10 Ustawianie godzin
Przy ustawianiu zmieniana warto¶æ jest wy¶wietlana w górnym
wierszu. Ponadto t∏o zmienianej warto¶ci zostaje zaciemnione.
B Przy pomocy przycisku
godzinê.

lub

ustawiæ aktualn±

– krótkotrwa∏e naci¶niêcie: zmiana o jedn± jednostkê
– d∏ugotrwale naci¶niêcie: szybkie przewijanie do przodu/
do ty∏u
B Potwierdziæ warto¶æ przyciskiem
B Przy pomocy przycisku
minutê.

lub

B Potwierdziæ warto¶æ przyciskiem
B Przy pomocy przycisku
dzieñ tygodnia.

lub

B Potwierdziæ warto¶æ przyciskiem
do górnego wiersza.

6 720 611 098 PL (03.05)

.
ustawiæ aktualn±
.
ustawiæ aktualny
, kursor powraca

17

Wy¶wietlacz tekstowy
-lubB Potwierdziæ warto¶æ przyciskiem
i przej¶æ do
nadrzêdnego menu (rysunek 9, strona 16).
-lubB Nie przyciskaæ przycisków przez 15 minut.
3.2.1

Kasowanie

Albo nadpisaæ warto¶æ, albo skasowaæ j± przyciskiem C .
B Odszukaæ warto¶æ, która ma zostaæ skasowana.
B Nacisn±æ przycisk C .
Na wy¶wietlaczu pojawia siê --:-3.2.2

i

Przywracanie warto¶ci domy¶lnych wszystkich
ustawieñ (z wyj±tkiem funkcji serwisowych)
Nie da siê wyzerowaæ godzin
roboczych.

B Przytrzymaæ wci¶niêty przycisk C mniej wiêcej przez
ponad 15 sekund.
Po up∏ywie ok. 5 sekund na wy¶wietlaczu
pojawia siê:
UWAGA
kasowanie wszyst. param.
w xx sekund
Po udanym skasowaniu pojawia siê:
prosze czekac...inicjalizacja

18
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Wy¶wietlacz tekstowy

3.3

Przegl±d menu
Podmenu

G∏ówne
menu
godzina/
dzien
tygodnia
ogrzewanie

1.
godzina/
dzien
tygodnia
urlop
program
ogrzewanie

2.
-

3.
-

-

-

-

-

cieplej/
chlodniej
program
cieplej wody

-

tryb pracy
recznej

ciepla
woda

-

i
informacja

str.
21

21
22

24

24

-

- Dzieñ
25
- 1-szy tryb pracy
- 1-szy przedzia∏
czasowy
...
- 6-ty przedzia∏
czasowy
- Dzieñ
25
- 1-sza
temperatura
- 1-szy przedzia∏
czasowy
...
-6-ty przedzia∏
czasowy
wylacz. / zalacz. 27

-

-

W przypadku innego od
domy¶lnego ustawienia w
menu Ustawienia \ ciep∏a
woda: czasy i
temperatury :

rozkaz
cieplej wody
-

Zmiana/wybór
warto¶ci
- godziny
- minuty
- dzieñ tygodnia
Dni urlopowe
- Dzieñ
- 1-szy tryb pracy
- 1-szy przedzia∏
czasowy
...
- 6-ty przedzia∏
czasowy
- automatyczny
- stale
ogrzewanie
- stale
oszczedzanie
- stala ochrona
przed
zamarzaniem.
-5 ... +5

28

Tab. 2

6 720 611 098 PL (03.05)
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Wy¶wietlacz tekstowy
Podmenu
G∏ówne
menu
nastawy

Zmiana/wybór
str.
warto¶ci
- aktywne /
30
zablokowane
- podwyzszenie
- czas trwania
wylaczenie - ogrzew.wylacz 30
temp. zewn.
przy temp:
krzywa
nachylenie
- punkt
31
grzania
poczatkowy
- punkt koncowy
przesuniecie - przesuniecie
34
rownolegle
grzania
- przesuniecie
oszczedzani
ciepla woda tylko czasy
34
ladowania / czasy
i temperatury
serwis
Wyswietl
34
funkcje
serwi-sowe
funkcje
jezyk
- English /
34
dodatkow
- Èesky /
- Hrvatski /
- Polski /
- Slovensko
- korekta godziny 34
-kontrast - LCD
godziny
36
pracy
historia
36
awarii

1.
2.
3.
ogrze-wanie szybkie
ogrzewanie

Tab. 2
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3.4

Ustawianie godziny/dnia tygodnia

3.4.1

Ustawianie godziny, dnia tygodnia

Ustawianie godziny i dnia tygodnia ‰ patrz strona 16.

i

Przestawianie czasu letniego i
zimowego:
B Ustawiæ tylko godzinê! Nie zmieniaæ
punktów prze∏±czeñ (ogrzewania,
oszczêdzania, itd.).

3.4.2

Urlop

W programie urlopowym ogrzewanie dostosowuje siê do
trybu oszczêdno¶ciowego, podgrzewanie ciep∏ej wody jest
wy∏±czone (zapewniona jest ochrona przed zamarzaniem).
B Przy pozycji godzina/dzien tygodnia wybraæ podmenu
urlop.
B Wprowadziæ dni urlopowe przy pomocy przycisku
lub
(maksymalnie 99 dni).
Po up∏ywie zadanej liczby dni wy¶wietlacz tekstowy
automatycznie koñczy o pó∏nocy tryb oszczêdno¶ciowy i
powraca do automatycznego trybu pracy.

i

Aktualny dzieñ liczy siê jak dzieñ urlopowy,
tzn. wy¶wietlacz tekstowy uruchamia od
razu program urlopowy. Dzieñ powrotu liczy
siê jedynie wtedy, gdy tego dnia ogrzewanie
ma nie byæ w∏±czone!

Wcze¶niejsze anulowanie trybu urlopowego:
B Na wy¶wietlaczu pojawia siê urlop
Naciskaæ przycisk C a¿ do pojawienia siê na
wy¶wietlaczu 0.

6 720 611 098 PL (03.05)
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3.5

Ogrzewanie

3.5.1

Program ogrzewania

Ustawienie domy¶lne (automatyczny tryb pracy)
• Automatyczna zmiana pomiêdzy zwyk∏ym trybem
ogrzewania, trybem oszczêdno¶ciowym i ochron± przed
zamarzaniem odbywa siê zgodnie z zadanym programem
czasowym.
• Tryb ogrzewania (=ˆdzieñ†): Wy¶wietlacz tekstowy
dostosowuje siê do temperatury ustawionej dla trybu pracy
ogrzewanie (krzywa grzania).
• Tryb oszczêdno¶ciowy (= ˆnoc†): Wy¶wietlacz tekstowy
dostosowuje siê do temperatury ustawionej dla trybu pracy
oszczedzanie (obni¿ona krzywa grzania).
• Tryb ochrony przed zamarzaniem: Przy temperaturach
zewnêtrznych poni¿ej +3 ˚C temperatura zasilania jest
ustawiana na poziomie 10 ˚C, pompa w kotle pracuje ca¶y
czas.
• Ustawienie domy¶lne:
– Ogrzewanie od godziny 6:00
– Oszczêdzanie od godziny 22:00
Mo¿liwo¶ci ustawiania
• maksymalnie sze¶æ przedzia∏ów czasowych dziennie z
trzema ró¿nymi trybami pracy (ogrzewanie,
oszczedzanie, ochr. przeciwzamar.).
• do wyboru te same lub ró¿ne czasy dla ka¿dego dnia.
Ustawianie przedzia∏ów czasowych i trybu pracy
B W g∏ównym menu ogrzewanie wybraæ 1.podmenu
program ogrzewanie.
B wszystkie dni tygodnia lub pojedynczy dzieñ tygodnia.

22
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– wszystkie dni tygodnia: w∏±czanie ogrzewanie ka¿dego
dnia o tej samej porze oszczedzanie lub ochr.
przeciwzamar. .
– pojedynczy dzieñ tygodnia (np. czwartek): w∏±czanie
odpowiedniego programu w tym dniu tygodnia zawsze o
tej samej porze, tzn. w ka¿dy czwartek o tej samej porze
w∏±czanie ogrzewania, oszczêdzania lub ochrony przed
zamarzaniem.
B Nacisn±æ
. Na wy¶wietlaczu pojawia siê komunikat
1. ustaw tryb pracy.
B Ustawiæ 1-szy ¿±dany tryb pracy (ogrzewanie,
oszczedzanie, ochr. przeciwzamar.) .
B Nacisn±æ
. Na wy¶wietlaczu pojawia siê komunikat 1.
przedzial czasowy.
B Ustawiæ 1-szy ¿±dany przedzia∏ czasowy.
B Nacisn±æ
. Nastêpne tryby pracy i przedzia∏y czasowe
ustawiaæ zgodnie z opisem.
B W razie potrzeby: wybraæ nastêpny dzieñ i wprowadziæ
tryby pracy i przedzia∏y czasowe zgodnie z powy¿szym
opisem.

i

W przypadku odstêpstwa programu dla
danego dnia tygodnia od ustawieñ dla
pozosta∏ych dni tygodnia, przy wszystkich
warto¶ciach pozycji wszystkie dni
tygodnia wy¶wietlane jest --:-- , tzn. brak
jest dla tej pozycji wspólnych punktów
prze∏±czeñ.

Przedzia∏y czasowe i tryby pracy, które nie powinny byæ
zmieniane, mo¿na przy pomocy przycisku pomin±æ
.

6 720 611 098 PL (03.05)
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3.5.2

Tryb rêczny

Specjalny tryb pracy ró¿ni±cy siê od programu ogrzewania
automatyczny.
• Istnieje mo¿liwo¶æ wyboru pomiêdzy automatyczny, stale
ogrzewanie, stale oszczedzanie i stala ochrona przed
zamarzaniem. .
• Tryb specjalny uruchamia siê natychmiast.
• Wy¶wietlacz tekstowy przez ca∏y czas dostosowuje siê do
ustawionej temperatury:
– stale ogrzewanie lub stale oszczedzanie
– stala ochrona przed zamarzaniem. .
• Sta∏e oszczêdzanie jest automatycznie zerowane o
godzinie 00.00.
• W celu zakoñczenia trybu specjalnego:
– W odpowiednim menu nacisn±æ przycisk C ,
– lub wybraæ inny specjalny tryb pracy,
– lub ustawiæ urlop.
B W g∏ównym menu ogrzewanie wybraæ
1. podmenu tryb pracy recznej.
3.5.3

Podwy¿szanie/obni¿anie temperatury

Zgodnie z ustawion± warto¶ci± mo¿e zostaæ zmieniona tu na
sta∏e temperatura pomieszczenia.
Funkcja ta jest aktywna wy∏±cznie wtedy:
• gdy nie jest pod∏±czony uk∏ad zdalnego sterowania (w
przeciwnym razie na wy¶wietlaczu pojawia siê nastawa na
zdalne sterowanie)
• lub nie jest aktywna ochrona przed zamarzaniem.
B Z 1-go podmenu cieplej/chlodniej g∏ównego menu
ogrzewanie wybraæ specjalny tryb pracy.

24

6 720 611 098 PL (03.05)

Wy¶wietlacz tekstowy
B Przy pomocy przycisku
lub
ustawiæ warto¶æ z
zakresu od ‰5 do +5.
W zale¿no¶ci od charakterystyki budynku, jeden krok
odpowiada zmianie temperatury o ok.
1,5 K (˚C).

3.6

Ciep∏a woda

Informacje ogólne
• Kocio∏ ZSBR/ZBR z zasobnikiem ciep∏ej wody bez
w∏asnego termostatu ( z czujnikiem NTC):
W ustawieniu domy¶lnym zadany jest program czasowy:
zwolnienie od godziny 5.00, blokada od godziny 22.00.
W 1-szym podmenu ciepla woda (strona 34) istnieje
mo¿liwo¶æ w∏±czenia programu czasowego/temperatury z
nastêpuj±cym ustawieniem domy¶lnym: 60˚C od godziny
5.00, 10˚C od godziny 22.00.
3.6.1

Program ciep∏ej wody

• Istnieje mo¿liwo¶æ ustawienia maksymalnie sze¶ciu
punktów prze∏±czeñ na dzieñ.
• Do wyboru s± dwa tryby pracy: blokada i zwolnienie.

i

Ze wzglêdu na to, ¿e w czasie podgrzewania
ciep∏ej wody ogrzewanie jest obs∏ugiwane w
mniejszym stopniu lub w ogóle nie jest
obs∏ugiwane, lepiej unikaæ podgrzewania
ciep∏ej wody w czasie pierwszego
nagrzewania w danym dniu.

B W g∏ównym menu ciepla woda wybraæ 1-sze podmenu
program cieplej wody.
B Dni tygodnia, blokadê/zwolnienie (tryb pracy) i ewentualnie
zwi±zane z nimi temperatury wprowadziæ jak przy
ustawianiu przedzia∏ów czasowych i trybów pracy.

6 720 611 098 PL (03.05)

25

Wy¶wietlacz tekstowy

i

Sch∏odzenie do ni¿szego poziomu
temperatury nastêpuje przewa¿nie poprzez
zu¿ycie ciep∏ej wody, tzn. gor±ca woda
mo¿e znajdowaæ siê w zasobniku równie¿
wtedy, gdy zadana zostanie niska
temperatura ciep∏ej wody!

W programie temperatury dla celów dezynfekcji termicznej
wprowadzane mog± byæ równie¿ warto¶ci temperatury
do 70 ˚C:
B Regulator temperatury
w prawo.

przekrêciæ do oporu

Ostrze¿enie: Ryzyko poparzenia!
B Temperatury powy¿ej 60 ˚C stosowaæ
wy∏±cznie na krótki czas i w celu
przeprowadzenia dezynfekcji termicznej!
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3.6.2

W∏±czanie ciep∏ej wody na rozkaz

• c.w.u. na rozkaz wlacz:
– W przypadku kot∏a z zasobnikiem ciep∏ej wody: Mimo
zablokowania (na rozkaz) podgrzewania ciep∏ej wody
zasobnik zostaje jednorazowo za∏adowany zgodnie z
ustawion± temperatur±. Je¶li zasobnik by∏ ju¿
za∏adowany, na wy¶wietlaczu pojawia siê znowu
komunikat c.w.u. na rozkaz wylacz.
• c.w.u. na rozkaz wylacz: zwyk∏y program automatycznego
trybu pracy (podgrzewanie ciep∏ej wody zgodnie z
zadanym programem czasowym lub programem
czasowym/temperaturowym).
B W g∏ównym menu ciepla woda 1-sze podmenu rozkaz
cieplej wody.
B Przy pomocy przycisku
rozkaz cieplej wody.

lub

w∏±czyæ/wy∏±czyæ

Ostrze¿enie: Ryzyko poparzenia!
W ramach zadanego programu czasowego/
temperaturowego woda jest podgrzewana do
najwy¿szej zaprogramowanej temperatury
(maks. 70 ˚C).

6 720 611 098 PL (03.05)
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3.7

Informacja

B Wybraæ menu i informacja.
Wskazywane s± nastêpuj±ce warto¶ci:
Tekst komunikatu

Opis

temp. zewnetrzna

aktualna temperatura
zewnêtrzna

max. temp. zasilania

maksymalna temperatura
zasilania ustawiona na
regulatorze temperatury dla
zasilania ogrzewania

aktual.temp.zasil.

aktualna temperatura
zasilania

wymag.temp.zasil.

¿±dana temperatura
zasilania

max.temp. c.w.u.

maksymalna dopuszczalna
temperatura ciep∏ej wody w
przypadku kot∏a z
zasobnikiem ciep∏ej wody

wymag.temp. c.w.u.

¿±dana temperatura ciep∏ej
wody

aktual.temp. c.w.u.

aktualna temperatura ciep∏ej
wody w przypadku kot∏a z
zasobnikiem ciep∏ej wody

ladownie zasob.
aktywne lub
zablokowane

Wskazuje na uruchomienie
lub wstrzymanie
podgrzewania cieplej wody
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Tekst komunikatu

Opis

ladowanie zasob.
wlaczone lub wylacz.
lub wybieg pompy
lad. zasobnik

Wskazuje na w∏±czenie lub
wy∏±czenie podgrzewania
cieplej wody lub te¿ wybieg
pompy ∏aduj±cej zasobnika

praca zimowa lub
praca letnia

Informuje o ustawieniu
okre¶lonego trybu pracy
regulatora temperatury dla
zasilania ogrzewania

palnik wlaczony lub
wylacz.

Wskazuje na w∏±czenie lub
wy∏±czenie palnika

pompa wlaczona lub
wylacz.

Wskazuje na w∏±czenie lub
wy∏±czenie pompy kot∏a

szybkie ogrzewanie
lub wylacz.

Wskazuje na w∏±czenie lub
wy∏±czenie szybkiego
nagrzewania

CAN - modul BUS

Pojawia siê w przypadku
pod∏±czenia zewnêtrznego
regulatora z magistral±.
Funkcje regulacyjne
wy¶wietlacza tekstowego s±
wy∏±czone, wy¶wietlane s±
jeszcze tylko teksty.

zdalne ster.
automat. lub tryb
pracy recznej
lub ochr.
przeciwzamar.

Pojawia siê w przypadku
pod∏±czenia zdalnego
sterowania. Dodatkowo
informuje o okre¶lonym trybie
pracy, jaki zosta∏ w∏±czony w
uk∏adzie zdalnego sterowania

6 720 611 098 PL (03.05)
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3.8

Ustawienia

3.8.1

Ogrzewanie

Szybkie nagrzewanie
Dziêki funkcji szybkiego nagrzewania, po zakoñczeniu trybu
oszczêdno¶ciowego uzyskuje siê mo¿liwie jak najszybsze
nagrzanie. Wy¶wietlacz tekstowy wybiera wówczas przy
ka¿dym przej¶ciu z ochrony przeciw zamarzaniu lub trybu
oszczêdno¶ciowego na tryb ogrzewania na okre¶lony czas
jako standard wy¿sz± temperaturê zasilania. Nie zostaje przy
tym przekroczona maksymalna temperatura ustawiona na
regulatorze temperatury dla zasilania ogrzewania!
Ustawienie domy¶lne: szybkie nagrzewanie zablokowane,
przyrost +20 K i czas trwania 1:00 godzina.
B Z 1-go podmenu ogrzewanie g∏ównego menu nastawy
wybraæ 2-gie podmenu szybkie ogrzewanie.
B Wybraæ aktywne lub zablokowane.
B Nacisn±æ przycisk
podwyzszenie.

i wprowadziæ warto¶æ ¿±danego

B Nacisn±æ przycisk
i wprowadziæ czas trwania
szybkiego nagrzewania.
Wy∏±czanie temperatury zewnêtrznej
Przy pomocy funkcji wy∏±czania temperatury zewnêtrznej
ustalana jest temperatura, przy której ogrzewanie jest
wy∏±czane. Nie ma to wp∏ywu na podgrzewanie ciep∏ej wody.
Ustawienie domy¶lne: ustawiona jest temperatura 99 ˚C , tzn.
funkcja jest wy∏±czona i ogrzewanie mo¿e zostaæ
uruchomione przy ka¿dej temperaturze zewnêtrznej.
B Z 1-go podmenu ogrzewanie g∏ównego menu nastawy
wybraæ 2-gie podmenu wylaczenie temp. zewn. .
B Przy pomocy przycisku
lub
wprowadziæ
odpowiedni± warto¶æ dla ogrzew.wylacz przy temp: .
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Krzywa grzania
Krzywa grzania jest lini± prost± przechodz±c± przez punkt
pocz±tkowy i koñcowy.
punkt poczatkowy to temperatura zasilania, jaka jest
potrzebna do ogrzania mieszkania przy temperaturze
zewnêtrznej 20 °C.
Ustawienie fabryczne: 25 °C.
punkt koncowy to temperatura zasilania, jaka jest potrzebna
do ogrzania mieszkania przy temperaturze zewnêtrznej -15 ˚C.
Dopóki ustawienia dokonuje siê na wy¶wietlaczu tekstowym,
punkt koñcowy jest ustalany przez regulator temperatury
zasilania ogrzewania
.
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Ustawienie fabryczne: np. ogrzewanie grzejnikowe z
maksymaln± temperatur± zasilania 75 ˚C
Przyk∏ad dla ogrzewania pod∏ogowego z maksymaln±
temperatur± zasilania 45 ˚C (punktem pocz±tkowym
20 ˚C)
Punkt pocz±tkowy
Punkt koñcowy
Temperatura zasilania
Temperatura zewnêtrzna
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Nachylenie:
Nachylenie okre¶la siê przy pomocy punktu pocz±tkowego i
koñcowego.
• Punkt pocz±tkowy: Mo¿na ustawiaæ temperatury z
przedzia∏u od 10 °C do 85 °C. Warto æ temperatury punktu
pocz±tkowego musi byæ ni¿sza od temperatury punktu
koñcowego.
• Punkt koñcowy: Mo¿na ustawiaæ temperatury z przedzia∏u
od 10 °C do 85 °C. Warto¶æ temperatury punktu
koñcowego musi byæ wy¿sza od temperatury punktu
pocz±tkowego.
B Z 1-go podmenu ogrzewanie, a nastêpnie 2-go podmenu
krzywa grzania menu g∏ównego nastawy wybraæ 3-cie
podmenu nachylenie.
B Przy pomocy przycisku
dla punkt poczatkowy.
B Przyciskiem

lub

podaæ temperaturê

wybraæ punkt koncowy.

B Przy pomocy przycisku
dla punktu koñcowego.

lub

ustawiæ temperaturê

W przypadku zmiany punktu koñcowego jest on ustalany
niezale¿nie od regulatora temperatury zasilania ogrzewania
. Je¶li krzywa grzania ma zostaæ znowu przejêta przez
regulator temperatury zasilania ogrzewania
:
B Wybraæ punkt koncowy.
B Nacisn±æ przycisk C .

i
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Maksymaln± temperaturê zasilania ogranicza
regulator temperatury zasilania ogrzewania
i nie mo¿e ona zostaæ przekroczona.
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Przesuniêcie równoleg∏e:
W przypadku, gdy przy wszystkich temperaturach
zewnêtrznych temperatura zasilania (a wraz z ni± równie¿
temperatura pomieszczenia) ma byæ zmieniana o tê sam±
warto¶æ, krzywa grzania musi zostaæ równolegle przesuniêta.
Przesuniêcie równoleg∏e mo¿e byæ oddzielnie ustawiane dla
ka¿dego stanu pracy ogrzewania (przesuniecie grzania) lub
oszczêdzania (przesuniecie oszczedzani = spadek
temperatury w nocy).
Funkcja przesuniecie grzania jest aktywna jedynie wtedy,
gdy nie zosta∏o pod∏±czone zdalne zasilanie.
B Z 1-go podmenu ogrzewanie , a nastêpnie 2-go podmenu
krzywa grzaniai 3-go podmenu przesuniecie rownolegle
g∏ównego menu nastawy wybraæ przesuniecie grzania.
B Przy pomocy przycisku
lub
podaæ warto¶æ
przesuniecie grzania z zakresu od
-25 K (˚C) do +25 K (˚C).
W zale¿no¶ci od charakterystyki budynku 3 K (˚C)
odpowiada mniej wiêcej 1 K (˚C) temperatury
pomieszczenia.
B Przy pomocy przycisku
lub
podaæ warto¶æ
przesuniecie oszczedzani z zakresu od
-50 K (˚C) do 0 K (˚C).
W zale¿no¶ci od charakterystyki budynku 3 K (˚C)
odpowiada mniej wiêcej 1 K (˚C) temperatury
pomieszczenia.
Ustawienie domy¶lne:
• przesuniecie grzania + 0 K
• przesuniecie oszczedzani - 25 K.

6 720 611 098 PL (03.05)
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3.8.2

Ciep∏a woda

Do sterowania podgrzewaniem ciep∏ej wody wy¶wietlacz
tekstowy mo¿e wykorzystywaæ czasy i temperatury lub tylko
czasy ladowania.
• czasy i temperatury: Do wyboru jest maksymalnie sze¶æ
ró¿nych czasów z przyporz±dkowan± do nich temperatur±
ciep∏ej wody, patrz strona 25 Ciep∏a woda.
• tylko czasy ladowania: Tylko w obrêbie tych czasów
zasobnik jest podgrzewany do ustawionej temperatury.
B Z 1-go podmenu g∏ównego menu nastawy wybraæ ciepla
woda.
B Przy pomocy przycisku
lub
wybraæ czasy i
temperatury lub tylko czasy ladowania.

i
3.8.3

Regulator temperatury
nale¿y zawsze
ustawiaæ powy¿ej lub na tym samym
poziomie co najwy¿sza temperatura ¿±dana
przez wy¶wietlacz tekstowy!
Serwis

Wy¶wietlanie funkcji serwisowych
W tym miejscu fachowiec mo¿e odczytaæ ró¿ne warto¶ci i
stany rzeczywiste elementów podgrzewacza i instalacji, które
s± sterowane elektrycznie.
Funkcje dodatkowe
Jêzyk
Dostêpne s± nastêpuj±ce jêzyki: English (angielski), Èesky
(czeski), Hrvatski (chorwacki), Polski, Slovensko (s∏owacki).
B Z 1-go podmenu serwis, a nastêpnie z 2-go podmenu
funkcje dodatkow g∏ównego menu nastawy wybraæ 3-cie
podmenu jezyk.
B Przy pomocy przycisku

34
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Dwie kolejne funkcje dodatkowe mog± zostaæ zmienione w 3cim podmenu jêzyk:
• korekta godziny
• kontrast - LCD.
Korekta godziny:
B Przytrzymaæ wci¶niêty przycisk
, dopóki na
wy¶wietlaczu nie pojawi siê komunikat korekta godziny,
kontrast - LCD.
B Przy pomocy przycisku
lub
wybraæ korekta
godziny.
B Nacisn±æ przycisk
. Na wy¶wietlaczu pojawi siê
ustaw wartosc.
B Przy pomocy przycisku
lub
zmieniæ liczbê
sekund na 24 godziny.
Ustawienie domy¶lne: + 0 s
Kontrast LCD:
B Przytrzymaæ wci¶niêty przycisk
, dopóki na
wy¶wietlaczu nie pojawi siê komunikat korekta godziny,
kontrast - LCD.
B Przy pomocy przycisku
lub
wybraæ kontrast LCD.
B Nacisn±æ przycisk
. Na wy¶wietlaczu pojawi siê
ustaw wartosc.
B Przy pomocy przycisku
lub
zmieniæ kontrast LCD.
Ustawienie domy¶lne: np. 47
Roboczogodziny
W tym miejscu wskazywane s± roboczogodziny
(podgrzewacz, palnik i ciep∏a woda) od czasu uruchomienia.
B Z 1-go podmenu serwis, a nastêpnie 2-go podmenu
funkcje dodatkow g∏ównego menu nastawy wybraæ 3-cie
podmenu godziny pracy.
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Historia awarii
W tym miejscu serwisant mo¿e odczytaæ informacje na temat
10 ostatnich awarii, jakie ewentualnie wyst±pi∏y. Pierwsza
wskazywana awaria mo¿e byæ jeszcze aktywna. Pozosta∏e
awarie nie s± ju¿ aktywne.
B Z 1-go podmenu serwis, a nastêpnie 2-go podmenu
funkcje dodatkow g∏ównego menu nastawy wybraæ 3-cie
podmenu historia awarii.

3.9

Indywidualne programy czasowe

Tabele, do których mog± zostaæ wpisane indywidualne
programy czasowe, zosta∏y zawarte w instrukcji obs∏ugi.

3.10 Funkcje w przypadku pod∏±czenia
obs∏ugiwanego przez magistralê
regulatora
Funkcje wy¶wietlacza tekstu s± ograniczone.
• Na standardowym wy¶wietlaczu nadal podawane s±
informacje na temat godziny, temperatury zewnêtrznej,
temperatury zasilania i ewentualnie temperatury ciep∏ej
wody.
• 1-sze podmenu godzina/dzien tygodnia,
strona 19.
Godzina ma jedynie wp∏yw na czasy za∏±czeñ pompy
∏aduj±cej.
• G∏ówne menu i informacja, strona 19.
Wszystkie inne funkcje ustawia siê na regulatorze. Na
wy¶wietlaczu tekstowym pojawia siê: nastawa na
zewnetrznym regulatorze.
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3.11 Indywidualne programy czasowe
Czasy ogrzewania dla instalacji ogrzewania

Czas

Tryb pracy

6.

Czas

Tryb pracy

5.

Czas

Tryb pracy

4.

Czas

Tryb pracy

3.

Czas

Tryb pracy

2.

Czas

Stan

1.
Tryb pracy

Punkt
prze∏±czenia

Poniedzia∏ek
Wtorek
≠roda
Czwartek
Pi±tek
Sobota
Niedziela

Czas

Tryb pracy

6.

Czas

Tryb pracy

5.

Czas

Tryb pracy

4.

Czas

Tryb pracy

3.

Czas

Stan

2.
Tryb pracy

1.

Czas

Punkt
prze∏±czenia

Tryb pracy

Zwolnienie/blokada podgrzewania ciep∏ej wody

Poniedzia∏ek
Wtorek
≠roda
Czwartek
Pi±tek
Sobota
Niedziela
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Czasy i temperatury podgrzewania ciep∏ej wody

Czas

Temperatur

6.

Czas

Temperatur

5.

Czas

Temperatur

4.

Czas

Temperatur

3.

Czas

Temperatur

2.

Czas

Punkt
prze∏±czenia
Temperatura

Temperatur

1.

Poniedzia∏ek
Wtorek
≠roda
Czwartek
Pi±tek
Sobota
Niedziela

3.12 Funkcje w przypadku pod∏±czenia
regulatora obs∏ugiwanego przez
magistralê
Funkcje wy¶wietlacza tekstowego s± ograniczone.
• Na standardowym wy¶wietlaczu nadal wskazywane s±
godzina, temperatura zewnêtrzna, temperatura zasilania i
ewentualnie temperatura ciep∏ej wody.
• 1-sze podmenu godzina/dzien tygodnia, strona 19.
Godzina ma jedynie wp∏yw na czasy prze∏±czeñ pompy
∏aduj±cej zasobnik warstwowy.
• G∏ówne menu i informacja, strona 21.
Wszystkie inne funkcje ustawia siê na regulatorze. Na
wy¶wietlaczu tekstowym pojawia siê: nastawa na
zewnetrznym regulatorze.
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Wyszukiwanie b∏êdów

Problem

Przyczyna

≠rodek
zaradczy

Nie jest osi±gana
¿±dana
temperatura
pomieszczenia

Ustawione zbyt
niskie warto¶ci
zaworu(ów)
termostatycznego(nych)

Ustawiæ wy¿sze
warto¶ci
zaworu(ów)
termostatycznego(nych)

Ustawione zbyt
niskie parametry
krzywej grzania

Skorygowaæ
przesuniêcie
równoleg∏e lub
krzyw± grzania

Ustawiona zbyt
niska warto¶æ
regulatora
temperatury
zasilania
ogrzewania

Ustawiæ wy¿sza
warto¶æ regulatora
temperatury
zasilania
ogrzewania

Zapowietrzenie
instalacji grzewczej

Odpowietrzyæ
grzejniki i instalacjê
grzewcz±

Funkcja szybkiego
nagrzewania jest
wy∏±czona

W∏±czyæ funkcjê
szybkiego
nagrzewania

Zbyt krótki czas
trwania lub zbyt
ma∏y przyrost
szybkiego
nagrzewania

Ustawiæ wy¿sze
warto¶ci

Nagrzewanie trwa
zbyt d∏ugo
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Problem

Przyczyna

¯±dana
temperatura
pomieszczenia
zostaje znacznie
przekroczona

Nadmierne
rozgrzanie
grzejników

≠rodek
zaradczy
Ustawiæ ni¿sze
warto¶ci
zaworu(ów)
termostatycznego(nych)
Na wy¶wietlaczu
tekstowym lub na
pilocie zdalnego
sterowania ustawiæ
ˆcieplej/zimniej‡ lub
lepiej skorygowaæ
krzyw± grzania

Wzrost temperatury
zamiast obni¿enia

B∏êdne ustawienie
pory dnia

Sprawdziæ
ustawienie

W trybie
oszczêdnym zbyt
wysoka
temperatura
pomieszczenia

Du¿a akumulacja
ciep∏a w budynku

Wybraæ wcze¶niej
czas rozpoczêcia
trybu
oszczêdno¶ciowego

Brak wskazania lub
brak reakcji ze
strony wskaπnika

Bardzo krótka
przerwa w zasilaniu
elektrycznym

Wy∏±czyæ g∏ówny
wy∏±cznik na
urz±dzeniu
grzejnym,
odczekaæ kilka
sekund i ponownie
go w∏±czyæ

Zasobnik ciep∏ej
wody nie nagrzewa
siê

Ustawiona zbyt
niska warto¶æ
regulatora
temperatury dla
ciep∏ej wody

Ustawiæ wy¿sz±
warto¶æ regulatora
temperatury dla
ciep∏ej wody

40

6 720 611 098 PL (03.05)

Wskazówki dotycz±ce oszczêdzania energii

5

Wskazówki dotycz±ce
oszczêdzania energii

• Konstrukcja kot∏a umo¿liwia osi±gniêcie du¿ego komfortu
przy mo¿liwie najmniejszym zu¿yciu gazu i uci±¿liwo¶ci dla
¶rodowiska. W zale¿no¶ci od tego, jak du¿e jest w
mieszkaniu zapotrzebowanie na ciep∏o, mo¿liwa jest
regulacja wielko¶ci dop∏ywu gazu do palnika. Przy
mniejszym zapotrzebowaniu na ciep∏o kocio∏ pracuje na
ma∏ym p∏omieniu. Fachowo tak± procedurê nazywa siê
regulacj± sta∏±. Dziêki sta∏ej regulacji wahania temperatury
s± niewielkie, a ciep∏o rozk∏ada siê w pomieszczeniach
równomiernie. Mo¿e wiêc siê zdarzyæ, ¿e mimo d∏u¿szej
pracy kocio∏ bêdzie on zu¿ywa∏ mniej gazu ni¿ kocio∏, który
jest ci±gle w∏±czany i wy∏±czany.
• W przypadku regulacji pogodowej regulacja temperatury
zasilania odbywa siê zgodnie z ustawion± krzyw± grzania.
Im ni¿sza temperatura otoczenia, tym wy¿sza temperatura
zasilania.
• Krzyw± grzania ustawiæ na mo¿liwie jak najni¿szym
poziomie (strona 31).
• Ogrzewanie pod∏ogowe: Nie ustawiaæ temperatury
maksymalnej powy¿ej maksymalnej temperatury zasilania
zalecanej przez producenta.
• Zawory termostatyczne ca∏kowicie otworzyæ, tak by za
ka¿dym razem osi±gniêta mog∏a zostaæ tak¿e ¿±dana
temperatura pomieszczenia. Zmieniæ krzyw± grzania na
wy¶wietlaczu tekstowym dopiero wtedy, gdy temperatury
nie bêdzie mo¿na osi±gn±æ mimo up∏ywu d∏u¿szego czasu,
strona 31.
• Du¿± ilo¶æ energii mo¿na zaoszczêdziæ dziêki zmniejszaniu
temperatury pomieszczenia w ci±gu dnia lub nocy.
Zmniejszenie temperatury pomieszczenia o 1 K (˚C)
pozwala zaoszczêdziæ do 5% energii.
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Nie zaleca siê obni¿ania temperatury codziennie
ogrzewanych pomieszczeñ do poziomu poni¿ej +15˚C,
poniewa¿ wyziêbione ¶ciany przekazuj± wówczas zimno
dalej. Czêsto temperatura pomieszczenia ulega wówczas
podwy¿szeniu i zu¿ywanej jest jeszcze wiêcej energii ni¿ w
przypadku równomiernego dop∏ywu ciep∏a.
• W przypadku budynku o dobrej izolacji cieplnej w trybie
oszczêdno¶ciowym ustawiæ nisk± warto¶æ temperatury.
Nawet je¶li ustawiona temperatura oszczêdzania nie
zostanie uzyskana, energia jest oszczêdzana, poniewa¿
ogrzewanie pozostaje wy∏±czone.Rozpoczêcie trybu
oszczêdzania mo¿na wówczas ustawiæ ewentualnie
wcze¶niej.
• Przy wietrzeniu nie przesadzaæ z otwieraniem okien. Z
pomieszczenia stale ucieka ciep∏o bez znacznej poprawy
jako¶ci powietrza w pomieszczeniu. Wietrzenie powinno
byæ raczej krótkotrwa∏e, ale intensywne (okna otwieraæ na
o¶cie¿).
• W czasie wietrzenia zakrêciæ zawory termostatyczne.
• Ciep∏a woda: Ustawienie niskiej warto¶ci regulatora
temperatury oznacza du¿± oszczêdno¶æ energii.
Teraz wiecie ju¿ Pañstwo, w jaki sposób mo¿na oszczêdnie
ogrzewaæ mieszkanie gazowym kot∏em JUNKERS. W razie
dodatkowych pytañ, proszê zwróciæ siê do swojego
serwisanta lub skontaktowaæ siê z nami listownie.
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Informacje ogólne

Czyszczenie obudowy
Obudowê ¶cieraæ wilgotn± ¶ciereczk±. Nie stosowaæ ¿adnych
ostrych i wytrawiaj±cych ¶rodków czyszcz±cych.
Dane urz±dzenia
Je¶li kontaktuj± siê Pañstwo z serwisem, zaleca siê podaæ
dok∏adne dane dotycz±ce urz±dzenia.Dane te mo¿na
odczytaæ z tabliczki znamionowej lub z naklejki, str. 6,
Poz. 295.
Oznaczenie kot∏a kondensacyjnego
(np. ZSBR 7-28 A 23)
..................................................................................................
Data produkcji (FD...).................................................................
Data uruchomienia:...................................................................

Wykonawca instalacji:...............................................................
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patrz str 13.

Zak∏ócenie

Temperatura ciep∏ej wody

Na wy¶wietlaczu tekstowym
ustawiæ odpowiednie przedzia∏y
czasowe i krzyw± grzania.

Wy¶wietlacz tekstowy

Krótka instrukcja obs∏ugi

W∏±czenie
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Wy∏±czenie
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