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swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.
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Środki ostrożności

Środki ostrożności
Aby zapobiec obrażeniom użytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniom mienia, należy postępować
zgodnie z poniższymi wytycznymi.
n Nieprawidłowa obsługa spowodowana ignorowaniem instrukcji może spowodować uszczerbek na zdrowiu

lub uszkodzenie mienia. Powaga ostrzeżenia jest klasyfikowana według następujących wskazań.

Oznaczenie to wskazuje na możliwość spowodowania
śmierci lub poważnego okaleczenia.

Oznaczenie to wskazuje na możliwość spowodowania
zranienia lub zniszczenia przedmiotów.
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• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku
doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one objęte nadzorem lub poinstruowane w
zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci powinny znajdować się pod opieką, która uniemożliwi im zabawę urządzeniem.

• Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o
obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku
doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostaną one objęte nadzorem lub poinstruowane w
zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją możliwe niebezpieczeństwa
związane z urządzeniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i
konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

• Produkt musi być zawsze uziemiony.
- Ryzyko porażenia prądem.

• Nie należy używać uszkodzonego lub zaniżonego wyłącznika instalacyjnego. Używać
wyłącznika instalacyjnego i bezpiecznika o właściwej mocy znamionowej.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

• Nie używać rozgałęźników zasilania. Zawsze używać urządzenie z odpowiednim
obwodem i wyłącznikiem instalacyjnym.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

• W przypadku prac elektrycznych należy skontaktować się z dealerem, sprzedawcą,
wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym. Nie wolno
samodzielnie rozmontowywać ani naprawiać produktu.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

• Zawsze należy uziemić produkt zgodnie ze schematem elektrycznym. Nie podłączać
przewodu uziemiającego do piorunochronu przewodu instalacji gazowej lub rurociągowej
ani uziemienia sieci telefonicznej.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

!

!

OSTRZEŻENIE!
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• Należy solidnie zamontować panel i pokrywę szafy sterowniczej.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem z powodu pyłu, wody itp.

• Używać wyłącznika instalacyjnego lub bezpiecznika o właściwej mocy znamionowej.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

• Nie modyfikować ani przedłużać przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający ma
zadrapania lub złuszczoną czy uszkodzoną izolację, należy go wymienić.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

• W przypadku prac montażowych, usuwania i ponownego montażu zawsze należy
skontaktować się z dealerem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Ryzyko pożaru, porażenia prądem, wybuchu lub odniesienia obrażeń.

• Nie montować produktu na wadliwym stanowisku instalacyjnym. Upewnić się, że obszar
montażowy nie pogarsza się wraz z upływem czasu.
- Może to spowodować przewrócenie produktu.

• Nigdy nie montować jednostki na ruchomej podstawie lub miejscu, z którego może spaść.
- Spadająca jednostka może spowodować uszkodzenia lub obrażenia, a nawet śmierć.

• W razie zamoczenia urządzenia (zalania lub zanurzenia w wodzie), przed ponownym
włączeniem należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu
naprawy.
- Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

• Koniecznie sprawdzić używany czynnik chłodniczy. Przeczytać etykietę na produkcie.
- Niewłaściwy czynnik chłodniczy może uniemożliwić normalne działanie urządzenia.

• Nie używać przewodu zasilania, wtyczki ani luźnego gniazda, jeżeli są uszkodzone.
- W przeciwnym razie urządzenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.

• Nie dotykać, nie obsługiwać ani nie naprawiać produktu mokrymi dłońmi.
- Ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

• Nie umieszczać grzałki lub innych urządzeń grzewczych w pobliżu przewodu
zasilającego.
- Ryzyko pożaru i porażenia prądem.

• Chronić części elektryczne przed wilgocią. Urządzenie należy zamontować z dala od
źródeł wody.
- Ryzyko pożaru, awarii produktu lub porażenia prądem.

• Nie przechować, nie używać ani nie dopuszczać łatwopalnego gazu lub materiałów
palnych w pobliżu produktu.
- Ryzyko pożaru.

• Połączenia kablowe muszą być mocno zamocowane, a przewód powinien być
poprowadzony prawidłowo, tak aby nie było siły odciągającej przewód od zacisków
przyłączeniowych.
- Nieprawidłowe lub luźne połączenia mogą powodować wytwarzanie ciepła lub pożar.
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• Bezpiecznie usuwać materiały opakowaniowe. Oderwać elementy pozostające po
instalacji lub serwisowaniu urządzenia, takie jak śruby, gwoździe, baterie, połamane
części itp, a następnie rozerwać i wyrzucić torby opakowaniowe z tworzywa sztucznego.
- Dzieci mogą bawić się nimi i odnieść obrażenia.

• Upewnić się, że urządzenie zasilające nie jest zabrudzone, luźne lub zepsute, a
następnie włączyć zasilanie.
- Brudne, luźne lub zepsute urządzenie zasilające może spowodować porażenie prądem

lub pożar.
• W jednostce kondensator podwyższający napięcie doprowadza napięcie elektryczne do

podzespołów urządzenia. Przed rozpoczęciem naprawy urządzenia należy koniecznie
rozładować kondensator.
- Naładowany kondensator może spowodować porażenie prądem.

• Podczas instalacji urządzenia należy użyć zestawu instalacyjnego, dostarczonego z
produktem.
- W przeciwnym razie urządzenie może spaść i spowodować poważne obrażenia.

• Pamiętać, aby używać tylko tych części, które są wymienione na liście części
serwisowych. Nigdy nie próbować modyfikować sprzętu.
- Używanie nieodpowiednich części może spowodować porażenie prądem, nadmierne

wytwarzanie ciepła lub pożar.
• Nie używać produktu przez długi czas w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach.

Regularnie wietrzyć pomieszczenia.
- Może wystąpić niedobór tlenu, szkodząc zdrowiu.

• Nie otwierać przedniej pokrywy lub kratki produktu, gdy jest on włączony.
(Nie dotykać filtra elektrostatycznego, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone).
- Ryzyko zranienia, porażenia prądem lub awarii produktu.

• Jeśli z produktu wydobywają się dziwne dźwięki, zapachy lub dym, natychmiast wyłączyć
wyłącznik instalacyjny lub odłączyć przewód zasilający.
- Ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

• Jeśli urządzenie pracuje w pomieszczeniu razem z kuchenką lub innym urządzeniem
grzewczym, należy je co jakiś czas przewietrzać.
- Może wystąpić niedobór tlenu, szkodząc zdrowiu.

• Podczas czyszczenia lub naprawy produktu wyłączyć zasilanie główne.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem.

• Dołożyć starań, aby nikt (szczególnie dzieci) nie mógł wejść na jednostkę lub spaść na
nią.
- Może to spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie produktu.

• Dołożyć starań, aby przewód zasilający nie był ciągnięty lub uszkodzony podczas pracy.
- Niemal każdy środek zapobiegający zamarzaniu jest toksyczny.
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• Nie dotykać żadnej części elektrycznej mokrymi rękami. Przed dotknięciem takiej części
należy odciąć zasilanie.
- Ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

• Nie dotykać przewodu czynnika chłodniczego i przewodu wody ani żadnych
wewnętrznych części podczas pracy urządzenia lub bezpośrednio po niej.
- Ryzyko oparzeń lub odmrożeń, obrażenia ciała.

• W przypadku konieczności dotknięcia rury części wewnętrznych, należy nosić odzież
ochroną lub zaczekać na schłodzenie rury/części.
- W przeciwnym razie może spowodować to poparzenia lub odmrożenia, obrażenia ciała.

• Nie dotykać bezpośrednio wyciekającego czynnika chłodniczego.
- Ryzyko odmrożeń.

• Upewnić się, że zamontowano zawór mieszający (zasilanie polowe). Zawór mieszający
steruje temperaturą wody. Maksymalne wartości temperatury wody ciepłej są dobierane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Nie podgrzewać do temperatury wyższej niż dostarczona przez wyrób.
- W przeciwnym razie może spowodować to pożar lub uszkodzenie produktu.

• Produkt musi być podnoszony i transportowany przez dwie osoby.
- Unikać obrażeń.

• Nie montować produktu w obszarze bezpośrednio narażonym na morski wiatr (mgła
solna).
- Może powodować korozję produktu.

• Zawsze utrzymywać produkt w poziomie, również podczas prac instalacyjnych.
- W celu uniknięcie powstawania wibracji lub hałasu.

• Nie należy instalować produktu w miejscu, w którym hałas lub gorące powietrze z
urządzenia może uszkodzić lub przeszkadzać otoczeniu.
- Może to przeszkadzać sąsiadom, a tym samym powodować kłótnie sąsiedzkie.

• Zawsze sprawdzać, czy nie ma wycieku gazu (czynnika chłodniczego) po montażu lub
naprawie produktu.
- Niski poziom czynnika chłodniczego może spowodować uszkodzenie produktu.

• Nie używać produktu do specjalnych celów, takich jak konserwowanie żywności, dzieł
sztuki itp. Niniejsza pompa ciepła powietrze/woda służy do zastosować domowych, nie
jest precyzyjnym systemem chłodniczym.
- Ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.

• Nie blokować wlotu lub wylotu strumienia powietrza.
- Może to spowodować awarię produktu.

UWAGA!
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• Do czyszczenia używać miękkiej ściereczki. Nie używać silnych detergentów,
rozpuszczalników ani nie czyścić wodą pod strumieniem itp.
- Ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia elementów produktu z tworzywa

sztucznego.
• Nie wchodzić na urządzenie ani nie kłaść niczego na nie.

- Ryzyko obrażeń ciała i awarii produktu.
• Nie wkładać rąk ani innych przedmiotów przez wlot lub wylot powietrza podczas pracy

produktu.
- Znajdują się tam ostre i ruchome komponenty, które mogą spowodować obrażenia ciała.

• Zachować ostrożność podczas rozpakowywania i montażu produktu.
- Ostre krawędzie urządzenia mogą spowodować obrażenia.

• W razie wycieku gazu chłodniczego podczas naprawy urządzenia nie dotykać
wyciekającego gazu.
- Gaz chłodniczy może powodować powstawanie odmrożeń (oparzenie zimnem).

• Nie przechylać jednostki podczas jej usuwania lub demontażu.
- Znajdująca się w środku skroplona woda może się rozlać.

• Nie używać mieszanek powietrza lub gazów innych niż czynnik chłodniczy stosowany w
systemie. 
- Jeżeli powietrze dostanie się do układu chłodniczego, powstaje zbyt wysokie ciśnienie,

powodujące uszkodzenie urządzenia lub obrażenia.
• W razie wycieku gazu chłodniczego podczas instalacji urządzenia, natychmiast

przewietrzyć pomieszczenie.
- W przeciwnym razie może to być szkodliwe dla zdrowia.

• Demontaż urządzenia, wymiana oleju chłodniczego oraz ewentualna wymiana części
powinny odbywać się zgodnie z lokalnymi i krajowymi normami.

• Nie wystawiać skóry, dzieci ani roślin na działanie zimnego lub gorącego podmuchu
powietrza.
- Może to zaszkodzić zdrowiu.

• Podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy produktu na wysokości używać solidnego
stołka lub drabiny.
- Zachować ostrożność i unikać obrażeń.

• Gorąca woda może nie być dostępna natychmiast podczas dezynfekcji lub w zależności
od ilości gorącej wody.

• Podczas używania ogrzewania podłogowego ważne jest ograniczenie
minimalnej/maksymalnej temperatury wody.
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Przed pierwszym użyciem przeczytać dokładnie podręcznik użytkownika i zapoznać się z jego
treścią. Są tam opisane: cel, funkcje i procedury obsługi urządzenia.
W przypadku nieprawidłowego działania instalacji grzewczej należy najpierw zapoznać się z
rozdziałem Zakłócenia w działaniu, alarmy i rozwiązywanie problemów i skonsultować się z
instalatorem, który znajdzie przyczynę nieprawidłowej pracy i rozwiąże problem. W przypadku gdy
nie można rozwiązać problemu, instalator skontaktuje się z działem obsługi klienta producenta, który
rozwiąże usterkę.

Ważne informacje
Instrukcje powstały w celu zapoznania użytkownika ze wszystkimi niezbędnymi czynnościami, które
należy przeprowadzić przed pierwszym i kolejnym użyciem. Podręcznik opisuje proces konfiguracji i
użytkowania urządzenia.

Nieprawidłowo ustawione parametry jednostki sterującej mogą doprowadzić do zatrzymania lub
nieprawidłowego działania urządzenia. Aby uniknąć zagrożeń, należy zanotować znaczenie
poszczególnych symboli opisanych poniżej. Należy przestrzegać wszystkich ogólnych instrukcji
bezpieczeństwa i ostrzeżeń związanych z pracą urządzenia.

UWAGA
W przypadku przekazania niniejszego produktu osobie trzeciej należy jej również przekazać
niniejszy podręcznik.

Instrukcje korzystania z podręcznika użytkownika
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Słownik używanych terminów i koncepcji
W przypadku napotkania w tekście nieznanych terminów tutaj można znaleźć wyjaśnienia.

- ŹRÓDŁO ALTERNATYWNE: Alternatywne źródło ciepła jest używane w systemach z kolektorami
słonecznymi, grzejnikami murowymi i piecami na drewno, gdy w danym momencie nie ma pod ręką
źródła ciepła lub nie jest możliwe automatyczne przełączanie sygnału z kontrolera urządzenia (np.
w piecu na drewno).

- POMOCNICZE ŹRÓDŁO ZEWNĘTRZNE: Pomocnicze zewnętrzne źródło ciepła umieszczone jest
obok urządzenia (tj. olej/gaz/granulat czy zewnętrzny piec grzewczy) i może być używane albo
alternatywnie z urządzeniem urządzenia (system typu albo-albo) – automatyczne przełączanie
sygnału z kontrolera urządzenia. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia (w tak
zwanym programie przeciw zamarzaniu) alternatywne źródło może przez krótki czas przejąć
zadanie ogrzewania.

- ŹRÓDŁO DODATKOWE lub źródło zapasowe: zainstalowana w urządzeniu elektryczna grzałka
przepływowa włącza się w przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia (w tak zwanym programie
przeciw zamarzaniu). Dzięki niej urządzenie może dalej pracować do czasu przybycia
upoważnionej osoby z firmy serwisowej i usunięcia usterki. Źródło dodatkowe może być również
stosowane w przypadku ogrzewania w systemie biwalentnym. Oznacza to, że w przypadkach, gdy
moc pompy ciepła jest niewystarczająca do pokrycia strat cieplnych budynku (bardzo niskie
temperatury zewnętrzne), w celu dostarczenia dodatkowego ciepła włączona zostaje grzałka
elektryczna. Oba źródła ciepła działają równolegle w systemie biwalentnym.

- OGRZEWANIE WODY: Czynnik w postaci ciekłej przepływający wewnątrz instalacji grzewczej
(rurociągi, ogrzewanie podłogowe, ścienne i grzejnikowe).

- CWU: Woda przeznaczona do celów sanitarnych (sprzątanie, prysznic, pranie itd.).

- POMPA CIEPŁA (PC): Urządzenie pobierające energię ze środowiska i dostarczające pracę
mechaniczną oraz dodające ciepło do ogrzewania i CWU. W poniższym tekście termin „urządzenie”
jest stosowany odnośnie do pompy ciepła.

- AW: Urządzenie pobiera ciepło z powietrza.

- Parametr NORMALNY: Pożądana temperatura ogrzewania w trybie Normalnym.

- Parametr EKO: Obniżenie żądanej temperatury w trybie Eko.

- Parametr KOMFORTOWY: Podwyższenie żądanej temperatury w trybie Komfort.
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Sterowanie urządzeniem i instalacją grzewczą
Sterowanie urządzeniem i instalacją grzewczą odbywa się za pomocą 4 przycisków na interfejsie
sterownika TERMOTRONIC.  Interfejs sterownika ma 4-wierszowy ekran LCD, wyświetlający
aktualny stan urządzenia lub kontrolera oraz wskaźnik świetlny LCD, wskazujący nieprawidłowe
działanie urządzenia        (ALARM).    

Interfejs sterownika TERMOTRONIC w urządzeniach:

TERMOTRONIC to samoregulujący sterownik do sterowania pompą ciepła (dalej: URZĄDZENIE) i
instalacją grzewczą. Kontroluje działanie urządzenia, aby zapewnić najbardziej efektywny sposób
wytwarzania pożądanej temperatury budynku w oparciu o potrzeby instalacji grzewczej i temperatury
zewnętrznej.

Sterownik TERMOTRONIC umożliwia sterowanie urządzeniem i instalacją grzewczą budynku (nie
więcej niż 4 obiegi grzewcze), a także sterowanie ogrzewaniem z wykorzystaniem alternatywnego
źródła ciepła, aktywne chłodzenie za pomocą urządzenia, grzania CWU przy użyciu urządzenia i/lub
alternatywnego źródło ciepła i/lub rezerwowego źródła ciepła.

Możliwość sterowania elementami instalacji grzewczej za pomocą kontrolera TERMOTRONIC:
- 1 x obieg bezpośredni,
- 1 x obieg bezpośredni lub mieszający,
- Ciepła woda użytkowa,
- Krzywa grzewcza (w oparciu o temperaturę zewnętrzną),
- Chłodzenie (podłogowe, klimakonwektor),
- Sterowanie dodatkowym zewnętrznym źródłem ciepła (kocioł opalany gazem lub olejem).

Dzięki opcjonalnemu modułowi rozszerzeń można rozbudować funkcje o:
- 2 x dodatkowe obiegi bezpośrednie lub mieszające,
- Obieg CWU,
- Alternatywne źródło ciepła (kolektory słoneczne lub kocioł opalany biomasą) tylko do ogrzewania.
- Wyświetlacz temperatury zbiornika buforowego

Informacje ogólne

Sterownik TERMOTRONIC
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Standby................................
Heating 35.5°C
Return 35.3°C
DHW 49.0°C

Praca urządzenia
Po upływie czasu opóźnienia rozruchu urządzenie rozpoczyna pracę w wybranym trybie
(Ogrzewanie, Chłodzenie lub Grzanie CWU) zgodnie z aktualnymi potrzebami. Wyświetlacz
wskazuje status:

W przypadku osiągnięcia ustawionych parametrów temperatury (Ogrzewanie, Powrót, CWU ...)
urządzenie wskazuje stan oczekiwania.

Heating................................
Heating► 35.5°C
Return 35.5°C
DHW 49.0°C

UWAGA
- Wartości temperatury mogą różnić się od pokazanych na ilustracji.

Dotyczy to również wszystkich kolejnych ilustracji.

- Jeśli przed wyłączeniem urządzenie było w stanie PC STOP (HP STOP), powraca ono do trybu
PC STOP po włączeniu wyłącznika głównego lub wyłączników instalacyjnych. Wyświetlacz
wyświetla komunikat PC STOP. Urządzenie jest włączane przez przytrzymanie przycisku
(ENTER) przez 3 sekundy – patrz poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

UWAGA
Opóźnienie włączenia urządzenia zależy od ustawień fabrycznych.

PRZYCISK FUNKCJA PRZYCISKU

MENU: Przewijanie głównego menu i podmenu.

ENTER: Włącz, wyłącz, dostęp do menu, dostęp do ustawień i
potwierdzanie wybranych wartości.

»+«: Wybieranie wartości, przewijanie do góry menu i podmenu.

»-«: Wybieranie wartości, przewijanie w dół menu i podmenu.

ALARM: Wskaźnik nieprawidłowej pracy urządzenia.

Włączania urządzenia
Po włączeniu wyłącznika głównego lub wyłącznika instalacyjnego na ekranie interfejsu wyświetlany
jest aktualny stan urządzenia – stan oczekiwania na krótki czas opóźnienia. Urządzenie jeszcze nie
pracuje.
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Standby................................
Heating 35.5°C
Return 35.3°C
DHW 49.0°C

UWAGA
Urządzenie przechodzi w tryb oczekiwania również wtedy, gdy aktywne jest jakiekolwiek
zabezpieczenie pracy (opóźnienie rozruchu sprężarki, niewystarczający przepływ wody).

PC STOP urządzenia
Urządzenie można odłączyć od zasilania poprzez przestawienie wyłącznika głównego w położenie
„0” lub odłączenie wyłącznika instalacyjnego (bezpieczniki zasilania elektrycznego).

UWAGA
Urządzenia nie mogą być odłączane od zasilania na dłuższy czas (przez wyłącznik główny lub
wyłączniki instalacyjne), ponieważ w ten sposób wyłącza się ochronę urządzenia przed
zamarznięciem wody w systemie, co prowadzi do całkowitego uszkodzenia urządzenia. W tym
wypadku należy wziąć pod uwagę wymagania z podręcznika instalacyjnego.

Urządzenie można ponownie włączyć, naciskając przycisk            (ENTER) i przytrzymując go przez
3 sekundy.

Standby................................
HP STOP 35.5°C
Return 35.3°C
DHW 49.0°C

Praca PC STOP
Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk            (ENTER) i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

Praca urządzenia została przerwana, ale urządzenie jest nadal włączone.

Oczekiwanie
Urządzenie przechodzi w stan oczekiwania, gdy osiągnięte zostaną wartości wybranych parametrów:
Ogrzewanie, Chłodzenie, CWU, ochrona urządzenia …. Wyświetlacz interfejsu wyświetla status:
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Wyświetlanie stanu urządzenia
Po włączeniu zasilania urządzenie wyświetla aktualny stan urządzenia na wyświetlaczu zgodnie z
trybem pracy i wartościami podstawowych parametrów instalacji grzewczej / systemu chłodzenia
budynku.

Przyciski           i           umożliwiają poruszanie się po
ekranie podstawowym.

UWAGA
W przypadku przerwy w zasilaniu dłuższej niż 2 godziny modeli urządzenia powietrze-woda z
przyłączem wodnym woda musi zostać odprowadzona z przewodów pomiędzy jednostką
zewnętrzną a wewnętrzną. Obsługiwać zgodnie z wymaganiami zawartymi w podręczniku
instalacyjnym.

Standby................................
Heating 35.5°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

ODCZYT NA WYŚWIETLACZU OPIS

Gotowość Aktualny tryb pracy.

Ogrzewanie 35,5 °C
Ustawiona lub obliczona temperatura ogrzewania (tylko w trybie
zimowym).

Powrót 32,3 °C Bieżąca temperatura powrotu.

CWU 49,0 °C Bieżąca temperatura CWU

T zewnętrzna 7 °C Bieżąca temperatura zewnętrzna.

TD60 po 12 dniach

Czas pozostały do rozpoczęcia termicznej dezynfekcji CWU (np.
następna dezynfekcja termiczna rozpocznie się za 12 dni).
Ustawienie dezynfekcji termicznej CWU jest sterowane poprzez
zmianę parametrów TD. Każdy parametr TD oraz początek o są
opisane w rozdziale 6 w menu podstawowym CWU.

10.02.2016 12:24 WTOREK Bieżąca data, godzina i dzień tygodnia.

Przerwa w zasilaniu
W przypadku przerwy w zasilaniu urządzenie przestaje działać. Po przywróceniu zasilania
urządzenie przechodzi w trwający 300 sekund tryb ochrony, a następnie automatycznie powraca do
trybu przed przerwą w zasilaniu. W przypadku przerwy w zasilaniu sterownik zachowuje wszystkie
ustawienia ustawione przed awarią.
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Konfiguracja parametrów
Wszystkie ustawienia parametrów pracy urządzenia i instalacji grzewczej / systemu chłodzenia
budynku są ustawione zgodnie z poniższym opisem.

1 Aby wejść do menu użytkownika, nacisnąć przycisk 
(MENU) w menu podstawowym.

2 Aktualnie wybrane menu jest oznaczone symbolami >
< (WYBIERZ). 
Przycisk           lub           przeznaczony jest do
wyboru żądanego menu. 
Aby wejść do wybranego menu, nacisnąć przycisk 

(ENTER). Aby wyjść z menu do ekranu
podstawowego, nacisnąć przycisk            (MENU).
Wyświetlacz pokazuje tylko te menu, które zostały
aktywowane podczas rozruchu urządzenia!

3 Po wejściu do wybranego menu parametr początkowy
jest oznaczony symbolami >     < (WYBIERZ).
Przycisk            służy do wyboru parametru, który ma
zostać zmieniony. Nacisnąć przycisk            (ENTER)
po wybraniu parametru.

4 Znaki *    * wzdłuż wybranego parametru wskazują
„ustawienie trybu” (USTAW). Wartość wybranego
parametru można zmienić na żądaną wartość
używając przycisków           lub         .
Nacisnąć przycisk            (ENTER), aby potwierdzić
ustawienia.

5 Po potwierdzeniu ustawień przyciskiem
(ENTER) znaki *    * (USTAW) zmieniają się z
powrotem w znaki > < (WYBIERZ). W celu zmiany
wartości innych parametrów należy powtórzyć proces.
Po zakończeniu konfiguracji można wrócić do menu
głównego, naciskając przycisk           (MENU).

Standby................................
Heating 35.5°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

<UWAGA>

> Heating <
1. Circuit
2. Circuit
3. Circuit

C/W I
Schedule

*Normal 35.5°C *
Eco -2.0°C

C/W I
Schedule

>Normal 39.1°C <
Eco -2.0°C

C/W I
Schedule

>Normal 35.5°C <
Eco -2.0°C

OZNACZENIA OPIS

>        < Strzałki po bokach wskazują aktualnie wybrany parametr/menu (WYBIERZ).

*     * Gwiazdki po bokach wskazują tryb ustawiania wybranego parametru (USTAW).

▶

Pełna strzałka z nazwą parametru (tj.: CWU ▶ 50 °C) wskazuje bieżącą pracę pompy
cyrkulacyjnej lub położenie zaworu przełączającego (tj. CWU). W przypadku większej
liczby pomp obiegowych działającego systemu grzewczego wyświetlanych jest więcej
pełnych strzałek.
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Ustawianie języka
Sterownik umożliwia ustawienie różnych języków wyświetlania. Aby ustawić wybrany język, należy
wykonać poniższe kroki.

1 Nacisnąć przycisk           (MENU) w menu
podstawowym. 

2 Nacisnąć przycisk           , aby wybrać Tryb
(Tryb, Mode, Regime, Betriebsart, Nacin). 

Nacisnąć przycisk          (ENTER), aby
potwierdzić ustawienia.

3 Nacisnąć przycisk           , aby wybrać parametr
Język PL (Langugage EN, Jezik SI, Lingua IT,
Sprache DE, Jezik CRO). 

Nacisnąć przycisk           (ENTER), aby
potwierdzić ustawienia.

Standby................................
Heating 35.5°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

> Mode <
Temperatures

C/W ALL I
D8-PV Cooling
Silent mode

>Language EN <
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Ustawianie temperatury ogrzewania/chłodzenia
Temperaturę w ogrzewanym/chłodzonym pomieszczeniu reguluje się w dwóch etapach, ustawiając
temperaturę:

1. pomieszczenia z korektorem przestrzennym lub termostatem oraz

2. wody grzewczej/chłodzącej w akumulatorze oraz obiegach grzewczych/chłodzących na sterowniku
TERMOTRONIC.

Podstawową funkcją urządzenia jest ogrzewanie i grzanie CWU. Sterownik urządzenia oblicza
optymalną wymaganą temperaturę wody grzewczej, aby osiągnąć pożądaną temperaturę powietrza
w pomieszczeniu, korzystając z informacji o trybie pracy zima/lato, wybranym trybie
ogrzewania/chłodzenia oraz w zależności od temperatury zewnętrznej.

UWAGA
Parametry regulatora TERMOTRONIC zostały ustawione zgodnie z dokumentacją projektową
instalacji grzewczej / systemu chłodzenia, zaleceniami producenta urządzenia i zaleceniami
autoryzowanego wykonawcy. Po przekazaniu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do
szczegółowego zapoznania się z możliwymi sposobami działania urządzenia i wyjaśnienia trybów
ustawień parametrów ważnych dla użytkownika.

UWAGA
Jeżeli pomimo zmiany nastawy temperatury za pomocą korektora przestrzennego lub termostatu
po dłuższym okresie pracy obiegu grzania/chłodzenia (w ogrzewaniu podłogowym może to trwać
do 4 dni) nie została osiągnięta wymagana temperatura pomieszczenia, należy sprawdzić
ustawienia temperatury wody grzewczej.

Szybkie ustawienia
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UWAGA
- Korektor przestrzeni ma wpływ na cały obieg grzewczy, a nie na temperaturę w danym

pomieszczeniu. Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się korektor przestrzenny, jest
temperaturą odniesienia dla wszystkich pozostałych pomieszczeń obiegu grzewczego,
sterowanych przez ten korektor przestrzenny. Dlatego musi znajdować się w pomieszczeniu, w
którym pożądana temperatura jest zbliżona do wymaganej średniej temperatury w innych
pomieszczeniach (przedpokój, salon). Korektor nie może być umieszczony w pobliżu innych
źródeł ciepła (kominek, telewizor, bezpośrednie nasłonecznienie itp.).
Przed podniesieniem temperatury wody grzewczej lub żądanej temperatury pokojowej na
korektorze przestrzennym należy upewnić się, że zawory na źródłach ciepła w danym
pomieszczeniu są całkowicie lub dostatecznie otwarte. Jeżeli temperatura innych pomieszczeń
jest zbyt wysoka lub zbyt niska, konieczne jest dostateczne otwarcie lub zamknięcie źródeł ciepła
w pomieszczeniach, w których mają miejsce odchylenia od pożądanej temperatury.

- W celu utrzymania poprawnej pracy instalacji grzewczej, należy wybrać odpowiedni tryb pracy –
ZIMA (ogrzewanie i CWU) lub LATO (CWU i chłodzenie – tylko w niektórych modelach).
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• Ustawianie temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu pokojowego
Aby ustawić temperaturę pomieszczenia używając termostatu pokojowego, należy zapoznać się z
instrukcją dołączoną do termostatu lub skonsultować się z instalatorem.

UWAGA
Przy rozruchu urządzenia sterownik temperatury wody grzewczej jest ustawiony na tryb Krzywej
grzewczej.

Oddając urządzenie do użytku autoryzowany wykonawca wprowadza swoje ustawienia do obiegu
wody grzewczej odpowiednie do urządzenia użytkownika, patrz rozdział Ustawienia instalacji
grzewczej przy rozruchu.

Ustawianie temperatury wody grzewczej
Po uruchomieniu sterowanie temperatury wody grzewczej w instalacji grzewczej jest ustawione na
tryb Krzywej grzewczej, co zapewnia najbardziej wydajną pracę urządzenia. W przypadku gdy
automatycznie obliczona temperatura wody grzewczej (w zależności od temperatury zewnętrznej)
jest niewystarczająca do zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach mieszkalnych,
temperaturę wody grzewczej można szybko podnieść lub obniżyć zmieniając parametr
chłodniej/cieplej (C/W).

Wartości parametru C/W reguluje się w menu 1. obiegu, 2. obiegu, 3. obiegu lub 4. obiegu w
zależności od temperatury, którą użytkownik chce zmienić.

UWAGAE
- W przypadku, gdy termostat jest włączony przez cały ten czas, a instalacja grzewcza nie

ogrzewa/nie chłodzi pomieszczenia do żądanej temperatury, należy sprawdzić ustawienia
temperatury instalacji grzewczej w urządzeniu.

- Aby wybrać funkcję ogrzewania lub chłodzenia, należy zamontować odpowiedni termostat
umożliwiający działanie obu funkcji.

- W celu utrzymania poprawnej pracy instalacji grzewczej, należy wybrać odpowiedni tryb pracy –
ZIMA (ogrzewanie i CWU) lub LATO (CWU i chłodzenie – tylko w niektórych modelach).
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Ustawiając parametr C/W, ustawiana jest liczba stopni temperatury, o które użytkownik chce podnieść
lub obniżyć temperaturę wody grzewczej. Ustawienia można przeprowadzać w następujących krokach:

1 Nacisnąć przycisk          (MENU) w menu
podstawowym.

2W interfejsie użytkownika nacisnąć przycisk
i wybrać menu 1. obieg i nacisnąć

przycisk           (ENTER).

3W pierwszym wierszu jest wybrany parametr
C/W.
Nacisnąć przycisk           (ENTER), aby ustawić
dany parametr.

4 *    * pojawia się razem z wybranym
parametrem.  Przyciski           i           zmieniają
wartość parametru C/W. Zmiana ta podnosi lub
obniża temperaturę wody grzewczej.

5 Każde naciśnięcie przycisku          podnosi, a
przycisku          obniża temperaturę obiegu
grzewczego o jeden stopień temperatury (<,>).
Nacisnąć przycisk          (ENTER), aby
potwierdzić ustawienia.

6 Po zatwierdzeniu sterownik oblicza nowe
ustawienie temperatury obiegu grzewczego lub
wody grzewczej zgodnie z temperaturą
zewnętrzną (w przypadku sterowania zależnego
od warunków pogodowych).
Aby powrócić do widoku podstawowego,
nacisnąć przycisk          (MENU) dwukrotnie.

Standby................................
Heating 35.5°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

Heating
> 1. Circuit <

2. Circuit
3. Circuit

*C/W I *
Schedule
Normal 35.5°C 
Eco -2.0°C

*C/W I>> *
Schedule
Normal 35.5°C 
Eco -2.0°C

*C/W I>> *
Schedule
Normal 35.5°C 
Eco -2.0°C

>C/W I <
Schedule
Normal 35.5°C 
Eco -2.0°C
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W celu uzyskania informacji nt. wprowadzania zaawansowanych zmian temperatury trybu sterowania
wody grzewczej w instalacji grzewczej, patrz rozdział Ustawienie ogrzewania.

UWAGA
- Temperaturę wody grzewczej można podnieść lub obniżyć o nie więcej niż cztery stopnie

temperatury.

- Ustawienia ogrzewania i poszczególnych obiegów wykonuje się oddzielnie od ustawień
chłodzenia, dlatego wszystkie ustawienia ogrzewania pozostają niezmienione przy zmianie trybu
pracy na chłodzenie. To samo dotyczy ustawień parametrów w menu Chłodzenie, 1. obieg, 2.
obieg, 3. obieg, 4. obieg i Ogrzewanie, które zmienia się oddzielnie w celu zachowania
wszystkich ustawień po zmianie trybu pracy Ogrzewania (ZIMA/LATO).

- Do krzywej grzewczej można wybrać różne temperatury trybu pracy z ustawieniami
harmonogramów dziennych i tygodniowych.

- W przypadku potrzeby dokonania znaczącej zmiany w ogrzewaniu grzejnikowym należy zmienić
parametr C/W o 2 lub 3 stopnie temperatury na raz, jednak tylko o 1 stopień temperatury w
przypadku ogrzewania podłogowego.
Należy pamiętać, że reakcja systemu ogrzewania w przypadku ogrzewania grzejnikowego jest
szybsza niż w przypadku ogrzewania podłogowego. Po dokonaniu zmiany parametru C/W może
minąć kilka godzin (w przypadku ogrzewania podłogowego), zanim instalacja grzewcza
zareaguje prawidłowo i będzie można poczuć zmianę regulacji.
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Ustawianie temperatury CWU
Urządzenie podgrzewa wodę w CWU przez wymiennik ciepła. W przypadku zapotrzebowania na
CWU sterownik przełącza urządzenie z ogrzewania budynku na grzanie CWU. Grzanie CWU ma
pierwszeństwo przed innymi trybami pracy.

Ustawianie temperatury CWU odbywa się w następujących krokach:

1 Nacisnąć przycisk           (MENU) w menu
podstawowym.

2W menu użytkownika wybrać przyciskiem
menu CWU i nacisnąć przycisk          (ENTER).

3W menu CWU w pierwszym wierszu wybierany
jest parametr CWU. Nacisnąć przycisk
(ENTER), aby ustawić dany parametr.

4 *    * pojawia się razem z wybranym
parametrem. Przyciski           i           zmieniają
wartość parametru CWU. Zmiana ta podnosi
lub obniża temperaturę CWU.
Nacisnąć przycisk           (ENTER), aby
potwierdzić ustawienia.

5 Obok ustawionego parametru również znajdują
się symbole >     <.
Aby powrócić do widoku podstawowego,
nacisnąć przycisk           (ENTER) dwukrotnie.

Standby................................
Heating 35.5°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

> DHW <
Additional source

Mode
Temperatures

*DHW 50.0°C*
Hysteresis 5.0°C
Schedule
Circulation Sched.

>DHW 50.0°C<
Hysteresis 5.0°C
Schedule
Circulation Sched.

>DHW 50.0°C<
Hysteresis 5.0°C
Schedule
Circulation Sched.

UWAGA
- Do sterowania ustawieniami temperatury CWU w menu CWU można ustawić różne tryby pracy

(ECO, Komfort), harmonogramy dobowe i tygodniowe.
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Zmiana trybu pracy – tryb ZIMA/LATO
Tryb pracy – ZIMA lub LATO – jest wybierany w zależności od pory roku. Gdy użytkownik nie
potrzebuje ogrzewania lub chce ochłodzić pomieszczenia, należy zmienić tryb pracy na LATO. Jeśli
potrzebne jest ogrzewanie, należy przełączyć na tryb ZIMA. Wyboru można dokonywać
automatycznie lub ręcznie.

Funkcja urządzenia zgodnie z wybranym trybem działania: 

UWAGA
W trybie zimowym (ogrzewanie i CWU) instalacja grzewcza działa tylko w celu podgrzewania
wody grzewczej aktywowanych obiegów i CWU. Dzięki wbudowanemu wyłącznikowi
zewnętrznemu możliwe jest ręczne uruchomienie włączania/wyłączanie trybu chłodzenia
urządzenia.

UWAGA
- Brak zmiany trybu pracy w lecie na tryb LATO może spowodować większe zużycie energii.

Koszty operacyjne będą zwiększone z dwóch powodów:

▶ Główna pompa obiegowa będzie włączać się od czasu do czasu, aby sprawdzić, czy pojawiło
się zapotrzebowanie na ogrzewanie.

▶ Dodatkowe źródło ciepła może również być włączone (w celu ochrony instalacji grzewczej),
jeśli temperatura spadnie poniżej pewnego punktu (18 °C w zależności od ustawień
wprowadzonych podczas rozruchu urządzenia).

- Funkcja chłodzenia jest dostarczana jedynie przez urządzenia odwracalne i modele pasywne
urządzeń.

Tryb
PRACA

Ogrzewanie CWU Chłodzenie

Zima TAK TAK NIE

Lato NIE TAK TAK
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• Zmiana trybu pracy
Zmiana trybu z zimowego na letni odbywa się w następujących krokach:

1 Nacisnąć przycisk           (MENU) w menu
podstawowym.

2W interfejsie użytkownika nacisnąć przycisk
i wybrać menu Tryb.

3 Nacisnąć przycisk           (ENTER), aby wybrać
Tryb menu.

4 Pierwszy wiersz ma wybrany parametr Tryb
ZIMA.  Nacisnąć przycisk           (ENTER), aby
ustawić dany parametr.

5 *    * pojawia się razem z wybranym
parametrem. Przycisk          lub          zmienia
wartość parametru na:
Tryb LATO do chłodzenia i przygotowania
CWU lub tryb ZIMA do ogrzewania i
przygotowania CWU, lub tryb
AUTOMATYCZNY do automatycznego
przełączania pomiędzy trybami operacyjnymi
LATO i ZIMA.
Nacisnąć przycisk           (ENTER), aby
potwierdzić ustawienia.

6 Aby powrócić do widoku podstawowego,
nacisnąć przycisk           (MENU) dwukrotnie.

Standby................................
Heating 35.5°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

> Heating <
1. Circuit
2. Circuit
3. Circuit

>Mode Winter<
Screed drying NO
Initial
Maximum

*Mode Winter*
Screed drying NE
Initial
Maximum

>Mode Summer<
Screed drying NO
Initial
Maximum

> Mode <
Temperatures

UWAGA
Ustawienie trybu AUTO umożliwia automatyczne przełączenie trybu pracy po tym, jak temperatura
zewnętrzna o godzinie 21:00 będzie wyższa lub niższa niż temperatura przełącznika (12 °C) przez
3 dni. To ustawienie można zmienić za pomocą parametru Tryb temp. w menu Tryb.
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1 Nacisnąć przycisk           (MENU) w menu
podstawowym.

2Wybrać menu Chłodzenie lub nacisnąć przycisk
, aby wybrać żądany Obieg w pierwszym

menu.
Nacisnąć przycisk           (ENTER), aby ustawić
dany parametr.

3W menu Chłodzenie (lub Obieg) użyć przycisku 
, aby wybrać parametr Normalny i

nacisnąć przycisk           (ENTER).

4 *    * pojawia się razem z wybranym
parametrem. Nacisnąć przycisk          lub          ,
aby zmienić wartość parametru Normalny; w ten
sposób można podnieść lub obniżyć
temperaturę akumulatora (lub obiegu). Nacisnąć
przycisk          (ENTER), aby potwierdzić
ustawienia.

5 Aby powrócić do widoku podstawowego,
nacisnąć przycisk           (MENU) dwukrotnie.

Standby................................
Cooling 13.5°C
Return 14.3°C
DHW 49.0°C

> Cooling <
1. Circuit
2. Circuit
3. Circuit

Schedule
*Normal 12.5°C*
Eco -2.0°C
Comfort 0.0°C

Schedule
>Normal 12.5°C<
Eco -2.0°C
Comfort 0.0°C

Schedule
>Normal 13.5°C<
Eco -2.0°C
Comfort 0.0°C

Ustawianie temperatury chłodzenia
W trybie pracy (LATO, AUTO), który umożliwia chłodzenie, można ustawić temperaturę zimnej wody
do obiegów chłodzenia. Sterownik włącza tylko tryb sterowania temperaturą zimnej wody przy
zachowaniu stałej temperatury.

Ustawianie temperatury zimnej wody odbywa się w następujących krokach:

NOTE
Aby ustawić chłodzenie budynku, należy wybrać tryb LATO lub AUTO.
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UWAGA
- Ustawienia chłodzenia i poszczególnych obiegów wykonuje się oddzielnie od ustawień chłodzenia,

dlatego wszystkie ustawienia chłodzenia pozostają niezmienione przy zmianie trybu pracy na
ogrzewanie.

- W przypadku chłodzenia podłogowego, sufitowego lub ściennego należy upewnić się, że wybrane
zostały odpowiednie ustawienia i ochrona, aby nie tworzyła się kondensacja powierzchniowa.

- Do sterowania ustawieniami temperatury wody chłodzącej można ustawić różne tryby temperatury,
harmonogramy dobowe i tygodniowe.

- Reakcja układu chłodzącego w przypadku chłodzenie konwektora jest szybsza niż w przypadku
chłodzenia podłogowego, sufitowego lub ściennego.

Włączanie dodatkowego źródła ciepła
W przypadku, gdy moc cieplna urządzenia jest niewystarczająca do pokrycia strat cieplnych budynku w
danych warunkach pogodowych, można zwiększyć moc, włączając źródło dodatkowe.

Urządzenie ma źródło rezerwowe, standardowo zainstalowany elektryczny przepływowy podgrzewacz
wody, działający jako dodatkowe źródło ciepła poprzez aktywację parametru „Źródło dodatkowe”.

Zasadniczo sterownik jest ustawiony na aktywację źródła dodatkowego, które działa równolegle do
urządzenia, jeśli temperatura powietrza na zewnątrz spadnie poniżej -5 °C. To ustawienie jest
skonfigurowane odpowiednio do parametrów budynku w momencie przekazania do eksploatacji i
może zostać zmienione później. Przed ustawieniem tego parametru należy skonsultować się z
wykonawcą przekazującym budynek do eksploatacji.

Ręczne aktywowanie dodatkowego źródła odbywa się w następujących krokach:

UWAGA
Jeżeli użytkownik chce użyć pieca na olej/gaz/granulat lub zewnętrzny grzejnik elektryczny jako
pomocnicze źródło ciepła, musi poprosić wykonawcę o zmianę ustawień przy oddawaniu
urządzenia do eksploatacji.

1 Nacisnąć przycisk           (MENU) w menu
podstawowym.

2W menu użytkownika wybrać przyciskiem
menu Źródło dodatkowe i nacisnąć przycisk

(ENTER).

3W pierwszym wierszu wybrać wyróżniony
parametr i nacisnąć przycisk          (ENTER).

Standby................................
Heating 35.5°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

> Additional source <
Mode

Temperatures

>Switch o Need<
Bi-point -5.0°C
Delay 30 min
Mode PARALLEL
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UWAGA
Z ekonomicznego punktu widzenia zalecane jest korzystanie z dodatkowego źródła ciepła tylko w
razie potrzeby, ponieważ używanie go oznacza wyższe koszty ogrzewania. Dlatego zalecane jest
przełączenie pomocniczego źródła ciepła z ustawienia Włącz na Brak, gdy dodatkowe moc
grzewcza nie jest już potrzebna.

4 *    * pojawia się razem z wybranym
parametrem. Przyciski          i          zmieniają
stałą wartość wyróżnionego parametru. Źródło
pomocnicze działa razem z pompą ciepła.
Nacisnąć przycisk            ENTER, aby
potwierdzić ustawienia.

5 Aby powrócić do widoku podstawowego,
nacisnąć przycisk          (MENU) dwukrotnie.

6W pierwszym rzędzie po włączeniu Źródła
rezerwowego na głównym wyświetlaczu pojawi
się informacja o stanie urządzenia 
Ogrzewanie+Grzałka dodatkowa.

>Switch o constant<
Bi-point -5.0°C
Delay 30 min
Mode PARALLEL

>Activate constant <
Bi-point -5.0°C
Delay 30 min
Mode PARALLEL

Heating + add. source
Heating ► 40°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

Ręczna aktywacja dodatkowego źródła ciepła
W przypadku, gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub ogrzewanie z użyciem urządzenia jest
niemożliwe z dowolnego powodu, zalecana jest aktywacja źródła dodatkowego – przepływowego
elektrycznego podgrzewacza wody, który przejmie zadania ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i
ogrzewania CWU.

Ręczne aktywowanie źródła rezerwowego odbywa się w następujących krokach:

1 Nacisnąć przycisk           (MENU) w menu
podstawowym.

2W menu użytkownika wybrać przyciskiem
menu Źródło dodatkowe i nacisnąć przycisk

(ENTER).

Standby................................
Heating 35.5°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

> Additional source <
Mode

Temperatures
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UWAGA
Urządzenie w tym trybie może podgrzewać ogrzewanie i CWU.
- Woda grzewcza podgrzeje się do temperatury ustawionej w menu podstawowym Ogrzewanie, 

1. obieg, 2. obieg, 3. obieg lub 4. obieg. W przypadku błędu FP temperatura wody grzewczej
wzrośnie do ustawionej temperatury za pomocą parametru Anty zamarzanie w menu Tylko
źródło dodatkowe.

- CWU nagrzeje się do temperatury zadanej za pomocą parametru CWU w menu Źródło
rezerwowe.

Gdy tylko ogrzewanie przy użyciu urządzenia będzie znowu możliwe, ustawić parametr na Tylko
źródło dodatkowe NIE.

3W menu Źródło dodatkowe wybrać przyciskiem 
Tylko źródło dodatkowe NIE i nacisnąć

przycisk           (ENTER).

4 *    * pojawia się razem z wybranym
parametrem. Nacisnąć przycisk          , aby
zmienić wartość parametru na Tylko źródło dod.
TAK. Zostanie uruchomione tylko wybrane
źródło.
To confirm the settings press key
(ENTER).

5 Aby powrócić do widoku podstawowego,
nacisnąć przycisk           (MENU) dwukrotnie.

6W pierwszym rzędzie po włączeniu Źródła
rezerwowego na głównym wyświetlaczu pojawi
się informacja o stanie urządzenia Ogrzewanie.
- Tylko źródło dodatkowe -

Delay OFF
Mode PARALLEL
Rise for 5.0°C

* AddSourceOnly YES*

Delay OFF
Mode PARALLEL
Rise for 5.0°C

>AddSourceOnly YES<

Heating   - AddSourceOnly -
Heating ► 40 °C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

Delay OFF
Mode PARALLEL
Rise for 5.0°C

>AddSourceOnly NO<
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Ustawienia zaawansowane
W tym rozdziale opisane są zagadnienia:

- Ustawianie parametrów urządzenia w przypadku, gdy system nie ma wbudowanego korektora
przestrzennego lub termostatu, a także, gdy ustawienia temperatury wody grzewczej nie są wystarczające
do potrzeb.

- Ustawianie trybu regulacji wody grzewczej.

- Ustawianie trybu pracy wody grzewczej/chłodzącej, obiegów grzewczych/chłodzących i ogrzewania CWU.

- Ustawianie harmonogramów pracy…

Aby ułatwić zrozumienie rozdziału, poniżej znajduje się ogólny schemat instalacji grzewczej (systemu
chłodzenia).

M5 M6 M9

M7 M10 M12

B

M11

E

M4

A

D

F

C

ELEMENTY OZNACZENIA CHARAKTERYSTYKA
A Pomieszczenie gospodarcze
B Obiegi grzewcze
C Moduł Hydro
D Ciepła woda użytkowa
E Odbiorniki ciepła (ogrzewanie podłogowe / kaloryfery)
F Pompa ciepła

M4 Pompa cyrkulacyjna CWU
M5 Pompa cyrkulacyjna 1 bezpośredniego obiegu grzewczego
M6 Pompa cyrkulacyjna 2 mieszanego obiegu grzewczego
M7 Zawór mieszający 2 mieszającego obiegu grzewczego
M9 Pompa cyrkulacyjna 3 mieszanego obiegu grzewczego

M10 Zawór mieszający 3 mieszającego obiegu grzewczego
M11 Pompa cyrkulacyjna 4 mieszanego obiegu grzewczego
M12 Zawór mieszający 4 mieszającego obiegu grzewczego
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UWAGA
- 1. obieg grzewczy (M5) może być tylko bezpośrednim obiegiem grzewczym (bez zaworu

mieszającego).
W przypadku tego obiegu zawsze należy wybrać obieg grzewczy, wymagający najwyższej
temperatury (np. grzejniki).

- Obiegi grzewcze 2, 3 i 4 (M6, M9, M11) mogą być bezpośrednie (bez zaworu mieszającego) lub
mieszające. W przypadku obiegów bezpośrednich ustawienia temperatury wody grzewczej
można regulować w menu Ogrzewanie.

UWAGA
Podczas ustawiania lub zmiany żądanej temperatury wody grzewczej należy pamiętać, że w
przypadku oddania urządzenia do użytku przez wykonawcę należy ustawić parametr „(371)
Zbior.buf” do wartości stałej (jak opisano w rozdziale 11). Wartości ustawione jako „Normalne” i
„Korekta” w menu Ogrzewanie muszą być wyższe niż ustawione wartości żądane w obwodach
mieszających (1. obieg, 2. obieg, 3. obieg, i 4. obieg), jeśli są aktywne.

Ustawienia ogrzewania

• Tryb sterowania wodą grzewczą
Sterownik urządzenia umożliwia dwa sposoby sterowania temperaturą wody grzewczej: przy
wyjściu z urządzenia lub wejściu do poszczególnych obiegów grzewczych:
a) Krzywa grzewcza: Ustawianie żądanej temperatury wody grzewczej zgodnie z temperaturą

zewnętrzną.
b) Stały: Temperatura wody grzewczej jest utrzymywana na stałym poziomie niezależnie od

temperatury zewnętrznej.

Tryb sterowania wodą grzewczą odpowiedni dla poszczególnych budynków zależy od różnych
czynników, takich jak rodzaj budynku, jego wielkość, marka instalacji grzewczej itp. Dlatego tryb
sterowania temperaturą wody grzewczej jest ustalany przez wykwalifikowaną osobę przy oddawaniu
urządzenia do eksploatacji (autoryzowany wykonawca), jednak możliwe jest późniejsze dokonywanie
zmian w ustawieniach.
Zaleceniem producenta urządzenia jest, o ile to możliwe z punktu widzenia komfortu itp., ustawienie
trybu sterowania wodą grzewczą na krzywą grzewczą. Niniejszy dokument traktuje to ustawienie
jako ustawienie domyślne – ustawienie konfigurowane podczas oddawania do eksploatacji. Krzywa
grzewcza oznacza bardziej efektywną pracę systemu grzewczego, ponieważ poprzez podniesienie
temperatury zewnętrznej obniżana jest wymagana temperatura podgrzewanej wody, co oznacza
bardziej efektywną pracę urządzenia.
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Tryby sterowania dla wody grzewczej należy ustawić osobno według odpowiedniego menu:
▶ Ogrzewanie…………………
▶ 1. obieg,
▶ 2. obieg,
▶ 3. obieg,
▶ 4. obieg,

Tutaj należy wziąć pod uwagę UWAGĘ końcową! Metoda regulacji jest taka sama we wszystkich
przypadkach i jest opisana na przykładzie krzywej grzewczej w rozdziale Ogrzewanie sterowane
zależnie od warunków pogodowych oraz na przykładzie sterowania przy stałej temperaturze w
rozdziale Ogrzewanie w oparciu o stałą temperaturę.

• Zmiana krzywej grzewczej sterowania ogrzewaniem – stała temperatura
Możliwa jest zmiana sterowania ogrzewaniem z użyciem krzywej grzewczej na utrzymanie stałej
temperatury w następujący sposób:

1Nacisnąć przycisk          (MENU) w menu
podstawowym.

2Wybrać menu Ogrzewanie lub nacisnąć
przycisk          , aby wybrać żądany Obieg.
Nacisnąć przycisk          (ENTER), aby ustawić
dany parametr.

3Wybrać parametr Krzywa grzewcza, naciskając
przyciski           i          , nacisnąć przycisk
(ENTER).

4 *    * pojawia się razem z wybranym
parametrem. Naciskając przycisk          ,
ustawić wartość parametru Krzywa grzewcza w
Temperatura stała i potwierdzić ustawienia
naciskając przycisk          (ENTER).

5 Aby powrócić do widoku podstawowego,
nacisnąć przycisk           (MENU) dwukrotnie.

Standby................................
Heating 35.5°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

> Heating <
1. Circuit
2. Circuit
3. Circuit

Normal 35.5°C
Eco -2.0°C
Standby 3.0°C

*Const. temperature..........*

Normal 35.5°C
Eco -2.0°C
Standby 3.0°C

*Const. temperature..........*

Normal 35.5°C
Eco -2.0°C
Standby 3.0°C

>Heating curve ..................<
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• Ogrzewanie sterowane zależnie od warunków pogodowych
Ogrzewanie sterowane zależnie od warunków pogodowych oznacza, że temperatura wody w
systemie grzewczym jest dostosowywana do aktualnej temperatury powietrza. Im niższa
temperatura zewnętrzna, tym wyższe straty, a co za tym idzie, wyższa temperatura wody grzewczej
jest potrzebna w grzejnikach (ogrzewanie podłogowe, ścienne lub grzejnikowe itp.), aby
zrekompensować straty.
W przypadku wyższych temperatur zewnętrznych sytuacja jest odwrotna. W tym przypadku straty
ciepła są niższe i wymagana jest niższa temperatura wody grzewczej w jednostkach grzewczych w
celu zrekompensowania strat.
Krzywa grzewcza w przypadku sterowania zależnego od warunków pogodowych pokazuje, że
temperatura powrotu zależy od temperatury powietrza na zewnątrz budynku. Im niższa temperatura
powietrza zewnętrznego, tym wyższa obliczona potrzebna temperatura powrotu.

W ogrzewaniu sterowanym zależnie od warunków pogodowych można ustawić dwa parametry:
- Normalna: za pomocą tego parametru ustawia się żądaną temperaturę wody grzewczej w obiegu

powrotnym przy zewnętrznej temperaturze powietrza -18 °C.
- Korekta: Za pomocą tego parametru ustawia się nachylenie krzywej grzewczej zależnej od

warunków pogodowych przy temperaturze zewnętrznej 15 °C. Jest to ważne zwłaszcza w okresach
przejściowych, ponieważ krzywa grzewcza zależna od warunków pogodowych może być w tym
czasie zbyt niska, w zależności od budynku i pożądanego komfortu cieplnego.

Parametry Normalny, Oczekiwanie i Korekta można zmienić na żądane wartości za pomocą
przycisków           lub          .
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Odpowiednie ustawienie temperatury ogrzewania jest niezbędne dla zapewnienia pożądanego
komfortu cieplnego. Zależy to od charakterystyki domu i elementów grzewczych, a także od
temperatury projektowej.
Poniższa tabela zawiera listę zalecanych ustawień, które mogą pomóc w wyborze odpowiednich
parametrów ogrzewania zależnego od warunków pogodowych.

Krzywa grzewcza zależna od warunków pogodowych

UWAGA
W obiegach mieszanych ustawia się temperaturę dopływu wody (temperatura wody wylotowej —
parametr Przepływ), natomiast w obiegach grzewczych bezpośrednich i w urządzeniu regulowana
jest temperatura obiegu powrotnego (temperatura wody wlotowej — parametr Powrót). 
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Normalny

Korekta

15

Obliczona temperatura 
powrotu przy aktualnej 
temperaturze powietrza 

zewnętrznego.

Ustawienie ogrzewania zależnego 
od warunków pogodowych

Ustawienie punktu załamania 
dla ogrzewania zależnego od 

warunków pogodowych – 
okres przejściowy

Temperatura powietrza zewnętrznego [°C]

TYP DOMU

PARAMETR OGRZEWANIE (sterowane zależne od warunków pogodowych)
Ogrzewanie, 1. obieg, 
2. obieg, 3. obieg lub 
4. obieg

Ogrzewanie
podłogowe,
ścienne [°C]

Ogrzewanie
konwektorowe

[°C]

Ogrzewanie
grzejnikowe

55 °C

Ogrzewanie
grzejnikowe

65 °C

Budynek 
nieizolowany

Normalny - 55 65 70
Gotowość 3 5 5 7
Korekta – Korekta punktu
załamania (+15 °C)

- 10 13 15

Budynek 
izolowany

Normalny 35 50 55 65
Gotowość 2 5 5 6
Korekta – Korekta punktu
załamania (+15 °C)

5 5 10 12

Budynek dobrze
izolowany

Normalny 30 40 55 55
Gotowość 2 5 5 5
Korekta – Korekta punktu
załamania (+15 °C)

3 3 5 10
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• Ustawianie korekty temperatury wody grzewczej
Zmieniając wartość parametru Korekta można wyregulować temperaturę wody grzewczej w
okresach przejściowych i w ten sposób regulować pożądany komfort cieplny w ogrzewanym
budynku. Ustawienia można przeprowadzać w następujących krokach:

• Ustawianie temperatury krzywej grzewczej – Normalna
Ustawiając parametr Normalny, ustawiana jest maksymalna temperatura wody grzewczej przy
temperaturze powietrza na zewnątrz w wysokości -18 °C.

1 Nacisnąć przycisk           (MENU) w menu
podstawowym.

2W pierwszym wierszu jest wybierany parametr
Ogrzewanie. Nacisnąć przycisk          (ENTER),
aby ustawić dany parametr.

3Wybrać parametr Korekta, naciskając przycisk 
i nacisnąć przycisk           (ENTER).

4 *    * pojawia się razem z wybranym
parametrem. Przyciski           i           zmieniają
wartość parametru Korekta. Temperatura nie
może zostać podniesiona o więcej niż 15 K
(°C).
Aby powrócić do widoku podstawowego,
nacisnąć przycisk           (MENU) dwukrotnie.

Standby................................
Heating 35.5°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

> Heating <
1. Circuit
2. Circuit
3. Circuit

Comfort 2.0°C
Hysteresis 3.0°C
Heating Curve

*Correction 5.0°C*

Comfort 2.0°C
Hysteresis 3.0°C
Heating Curve

>Correction 5.0°C<

UWAGA
Po rozruchu urządzenia zwykle nie ma potrzeby zmiany parametru Normalny w menu
Ogrzewania, z wyjątkiem przypadków zmian konstrukcyjnych w instalacji grzewczej.
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Ustawienia można przeprowadzać w następujących krokach:

UWAGA
- W przypadku oddania urządzenia do użytku przez wykonawcę, jak opisano w rozdziale 11,

należy ustawić parametr „(371) Zbior.buf” do wartości stałej oraz wartości parametru Normalny w
menu 1. obieg, 2. obieg, 3. obieg lub 4.  obieg muszą zawsze być ustawione na wartości równe
lub niższe od wartości parametru Normalny w menu Ogrzewanie.

- Do ekonomicznego wykorzystania ogrzewania zalecamy stosowanie krzywej grzewczej.

- Do krzywej grzewczej można wybrać różne temperatury trybu pracy z ustawieniami
harmonogramów dziennych i tygodniowych.

1 Nacisnąć przycisk           (MENU) w menu
podstawowym.

2W pierwszym wierszu jest wybierany parametr
Ogrzewanie. Nacisnąć przycisk           (ENTER),
aby ustawić dany parametr.

3Wybrać parametr Normalny, naciskając przycisk
i nacisnąć przycisk           (ENTER).

4 *    * pojawia się razem z wybranym
parametrem.  Przyciski          i          zmieniają
wartość parametru Normalny. W ten sposób
można podwyższyć lub obniżyć maksymalną
temperaturę wody grzewczej przy temperaturze
zewnętrznej -18 °C. Nacisnąć przycisk
(ENTER), aby potwierdzić ustawienia.
Zalecane wartości maksymalnej temperatury
dla poszczególnych rodzajów ogrzewania
podano w rozdziale Ustawienie ogrzewania.

5 Po zatwierdzeniu ustawień sterownik oblicza
nowe ustawienie temperatury wody grzewczej
względem temperatury zewnętrznej (sterowanie
zależne od warunków pogodowych); jeśli
temperatura zewnętrzna jest wyższa niż -18 °C,
ta temperatura różni się od temperatury
zadanej. Aby powrócić do widoku
podstawowego, nacisnąć przycisk
(MENU) dwukrotnie.

Standby................................
Heating 35.5°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

> Heating <
1. Circuit
2. Circuit
3. Circuit

C/W I
Schedule

*Normal 45.0°C*
Eco -2.0°C

C/W I
Schedule

>Normal 45°C <
Eco -2.0°C

C/W I
Schedule

>Normal 35.5°C <
Eco -2.0°C
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• Ogrzewanie oparte na stałej temperaturze
Aby zapewnić ekonomiczną pracę całego systemu, zalecamy wybór krzywej grzewczej ogrzewania.
Niemniej jednak, jeśli użytkownik chce ogrzać pomieszczenia używając stałej temperaturze wody w
systemie, zalecamy następujące ustawienia:

• Ustawianie temperatury wody grzewczej
Wybierając parametr Normalny, ustawiana jest temperatura wody grzewczej, utrzymywana
niezależnie od temperatury zewnętrznej.

TYP DOMU

PARAMETR OGRZEWANIE (ze stałą temperaturą)
Ogrzewanie, 1. obieg, 
2. obieg, 3. obieg lub 
4. obieg

Ogrzewanie
podłogowe, ścienne

[°C]

Ogrzewanie
konwektorowe [°C]

Ogrzewanie
grzejnikowe 55 °C

Budynek
nieizolowany

Normalny 38 50 50

Budynek izolowany Normalny 35 45 47

Budynek dobrze
izolowany

Normalny 30 40 45

UWAGA
W obiegach mieszanych ustawia się temperaturę dopływu wody (wody opuszczającej urządzenie
do elementów grzewczych (ogrzewanie podłogowe, ścienne lub grzejnikowe), natomiast w
obiegach grzewczych bezpośrednich i w urządzeniu regulowana jest temperatura obiegu
powrotnego (woda wpływająca do urządzenia z elementów grzewczych (ogrzewanie podłogowe,
ścienne lub grzejnikowe)).

UWAGA
Po rozruchu urządzenia zwykle nie ma potrzeby zmiany parametru Normalny w menu
Ogrzewania, z wyjątkiem przypadków zmian konstrukcyjnych w instalacji grzewczej.
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Ustawienia można przeprowadzać w następujących krokach:

UWAGA
- W przypadku oddania urządzenia do użytku przez wykonawcę, jak opisano w rozdziale 11,

należy ustawić parametr „(371) Zbior.buf” do wartości stałej oraz wartości parametru Normalny w
menu 1. obieg, 2. obieg, 3. obieg lub 4.  obieg muszą zawsze być ustawione na wartości równe
lub niższe od wartości parametru Normalny w menu Ogrzewanie.

- Do ekonomicznego wykorzystania ogrzewania zalecamy stosowanie krzywej grzewczej.

- Do krzywej grzewczej można wybrać różne temperatury trybu pracy z ustawieniami
harmonogramów dziennych i tygodniowych.

1 Nacisnąć przycisk          (MENU) w menu
podstawowym.

2W pierwszym wierszu jest wybierany parametr
Ogrzewanie. Nacisnąć przycisk          (ENTER),
aby ustawić dany parametr.

3Wybrać parametr Normalny, naciskając przycisk
i nacisnąć przycisk          (ENTER).

4 *    * pojawia się razem z wybranym
parametrem. Przyciski          i          zmieniają
wartość parametru Normalny. Nacisnąć przycisk 

(ENTER), aby potwierdzić ustawienia.
Zalecane wartości maksymalnej temperatury
dla poszczególnych rodzajów ogrzewania
podano w rozdziale Ustawienie ogrzewania.ㅍ

5 Po potwierdzeniu ustawień urządzenie
podgrzeje wodę do ustawionej temperatury bez
względu na zewnętrzną temperaturę powietrza.
Aby powrócić do widoku podstawowego,
nacisnąć przycisk          (MENU) dwukrotnie.

Standby................................
Heating 35.5°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

Heating
> 1. Circuit <

2. Circuit
3. Circuit

C/W I
Schedule

*Normal 45.0°C*
Eco -2.0°C

C/W I
Schedule

>Normal 45°C<
Eco -2.0°C

C/W I
Schedule

>Normal 35.5°C <
Eco -2.0°C
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Sterownik urządzenia umożliwia podgrzewanie wody grzewczej / chłodzenie wody chłodzącej,
ogrzewanie / chłodzenie obiegów i CWU w czterech różnych trybach pracy:
▶ Normalny ma zastosowanie do ogrzewania/chłodzenia.
▶ CWU ma zastosowanie do grzania CWU.
▶ EKO.
▶ KOMFORT.

Te różne sposoby pracy można później wykorzystać przy ustalaniu harmonogramów.
Parametr EKO służy do tak zwanej ekonomicznej pracy, co oznacza obniżenie temperatury wody
grzewczej do ustawionej wartości w trybie ogrzewania; w trybie chłodzenia jest przeciwnie –
podwyższenie temperatury wody chłodzącej.
Parametr KOMFORT służy do pracy oznaczającej większy komfort cieplny – podniesienie
temperatury wody grzewczej dla ustawionej wartości w trybie ogrzewania; w trybie chłodzenia jest
przeciwnie – obniżenie temperatury wody chłodzącej.
Jeśli użytkownik chce przestawić cały system na tryb EKO lub KOMFORT, może przeprowadzić
regulację w trybie menu, w którym zmieniany jest parametr Praca AUTO na Praca EKO lub Praca
KOMFORT.

Ustawianie systemu chłodzenia

Tryb chłodzenia zmienia się wchodząc w tryb menu i zmieniając tryb parametru Zima na tryb Lato.
- Aby włączyć chłodzenie zgodnie z harmonogramem, należy ustawić harmonogram pracy

chłodzenia w menu Chłodzenie. Wyświetlacz i ustawienia menu Chłodzenie są włączone jedynie
jeżeli spełnione są warunki trybu pracy wymienione w rozdziale Zmiana trybu pracy ZIMA/LATO
(wybrany tryb + odwracalna pompa ciepła).

• Aktywne chłodzenie
Chłodzenie można ustawić oddzielnie dla każdego parametru opisanego w tabeli poniżej.

W przypadku aktywnego chłodzenia zalecamy następujące ustawienia chłodzenia:

PARAMETR CHŁODZENIE

Chłodzenie, 1. obieg, 2. obieg, 3. obieg lub 4. obieg
Ogrzewanie podłogowe,
ścienne, sufitowe [°C]

Ogrzewanie
konwektorowe [°C]

Normalny 19-20 12-15

Tryb pracy
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UWAGA
- W mieszających obiegach grzewczych możliwa jest regulacja temperatury rury zasilającej; w

bezpośrednich obiegach grzewczych oraz na urządzeniu możliwa jest regulacja temperatury
powrotu.

- Aktywne chłodzenie działa w obszarze ustawionym w menu Chłodzenie za pomocą parametrów
Maks. temp. zew.- temperatura zewnętrzna, powyżej której tryb aktywnego chłodzenia może
aktywnie działać oraz parametr Min. temperatura zewnętrzna, do której może działać tryb
aktywnego chłodzenia.

Harmonogramy

• Tryb pracy
Każda funkcja (Ogrzewanie, Chłodzenie, 1. obieg, 2. obieg, 3. obieg, 4. obieg, CWU, basen, praca
cicha oraz obieg) może działać na kilka sposobów. Ustawianie trybu pracy dla poszczególnych
funkcji odbywa się w harmonogramie tej funkcji.
W ogrzewaniu, chłodzeniu, obiegach mieszających, grzaniu CWU i ogrzewania basenu mogą
występować 4 różne rodzaje pracy:
- WYŁ: Ogrzewanie/chłodzenie jest wyłączone.
- GRZ lub CHŁ: Praca w trybie ogrzewania lub chłodzenia (parametr Normalny).
- EKO: W tym trybie sterownik utrzymuje temperaturę, która jest niższa o wartość parametru EKO

niż temperatura zadana w parametrze Normalny. W przypadku chłodzenia temperatura ustawiona
w tym trybie jest wyższa o wartość parametru EKO niż temperatura zadana w parametrze
Normalny. W tym trybie praca jest bardziej ekonomiczna.

- KOM: W tym trybie sterownik utrzymuje temperaturę, która jest wyższa o wartość parametru KOM
niż ustawiona temperatura w parametrze Normalny. W przypadku chłodzenia temperatura
ustawiona w tym trybie jest niższa o wartość parametru KOM niż temperatura zadana w
parametrze Normalny. W tym trybie praca jest mniej ekonomiczna, w zależności od ustawienia
może być również bardziej komfortowa.

W obiegu CWU możliwe są dwa ustawienia:
- WYŁ: Pompa cyrkulacyjna jest wyłączona.
- OB: Pompa cyrkulacyjna jest włączona.

Urządzenia te umożliwiają ustawienie dwóch dodatkowych trybów pracy ustawianych w menu Tryb
z użyciem parametru Tryb cichy.
- NOR: Normalna praca w trybie ogrzewania lub chłodzenia.
- NIS: Obniżona praca w trybie ogrzewania lub chłodzenia.



Ustawienia zaawansowane
P
O
LS
K
I

Podręcznik Użytkownika 39

Ten harmonogram umożliwia codzienne ustawienie przełączania 6 trybów pracy. Poniżej znajduje się
opis ogrzewania z przykładowym harmonogramem dziennym.

Ogrzewanie jest wyłączone (WYŁ) od 00:00 do 02:00.

Ogrzewanie włącza się o 02:00 w trybie KOMFORT (w tym trybie temperatura jest wyższa niż
temperatura ustawiona w parametrze Normalny o parametr KOM).
Ogrzewanie włączane jest o 07:00 w trybie EKO (w tym trybie temperatura jest niższa niż
temperatura ustawiona w parametrze Normalny o parametr EKO).
O godzinie 13:00 tryb pracy przełącza się na KOMFORT.
O godzinie 17:00 tryb pracy przełącza się na Normalny (temperatura ustawiona lub obliczona w
parametrze Normalny). O godzinie 21.00 ogrzewanie wyłącza się (OFF).

Ustawienia można przeprowadzać w następujących krokach:

W menu Ogrzewanie, Chłodzenie, Obiegi, wybierz
parametr Harmonogram za pomocą przycisku         .
Gdy obok parametru Harmonogram pojawią się
symbole >    <, nacisnąć przycisk          (ENTER).

Miga dzień, do którego odnosi się harmonogram.
Używając przycisków          i         , wybrać dzień, w
którym użytkownik chce ustawić harmonogram.
Nacisnąć przycisk          (ENTER) po wybraniu dnia.

Miga godzina, w której zostanie wykonane
przełączenie. Naciskając przycisk          (ENTER)
potwierdzić ustawioną godzinę. Symbole XXXXX
zaczynają migać z upływem czasu. Ustawić żądany
czas używając przycisku przełączania          (co 15
min). Nacisnąć przycisk          (ENTER), aby
potwierdzić ustawiony czas. Symbole XXXXX
przestają migać z upływem czasu.

C/W I
>Schedule <
Normal 35.5°C 
Eco -2.0°C

MON Copy DELETE
00:00 HEA --:-- HEA
--:-- HEA --:-- HEA
--:-- HEA --:-- HEA

MON Copy DELETE
00:00 HEA --:-- HEA
--:-- HEA --:-- HEA
--:-- HEA --:-- HEA

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Pora dnia [h]

KOMFORT

Normalny

WYŁ

EKO
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Naciskając          można uzyskać dostęp do pola
wyboru trybu pracy. Pole to zaczyna migać.
Naciskając przycisk          (ENTER) potwierdzić
ustawiony tryb pracy.
Symbole XXX zaczynają migać nad wybranym
trybem pracy. Aby wybrać odpowiedni tryb pracy dla
ustawionego czasu, należy użyć przycisków
lub         . Nacisnąć przycisk          (ENTER), aby
potwierdzić tryb pracy. Nad trybem pracy przestają
migać symbole XXX.

MON Copy DELETE
00:00 OFF --:-- OFF
--:-- OFF --:-- OFF
--:-- OFF --:-- OFF

UWAGA
Po ustawieniu trybu pracy używany jest on stale do momentu ustawienia nowego trybu.
Tj. jeżeli w poniedziałek zostanie ustawione ogrzewanie na WYŁ. a następne dni nie zostaną
ustawione, ogrzewanie będzie WYŁĄCZONE przez wszystkie kolejne dni, ponieważ nie nastąpiła
zmiana trybu pracy.

Nacisnąć przycisk          , aby przejść do czasu
ustawionego do następnego przełączenia trybu
pracy. Przeprowadzić konfigurację w taki sam
sposób jak podczas pierwszego przełączania.

Aby przełączyć ogrzewanie do trybu KOMFORT,
wybrać KOM. Aby przełączyć ogrzewanie do trybu
EKO, wybrać EKO. Aby przełączyć do trybu
Normalny, wybrać GRZ lub CHŁ. Wybrać WYŁ, aby
wyłączyć ogrzewanie.

MON Copy DELETE
00:00 HEA --:-- HEA
--:-- HEA --:-- HEA
--:-- HEA --:-- HEA

MON Copy DELETE
00:00 HEA --:-- COM
02:00 COM --:-- COM
--:-- COM --:-- COM

Po ustawieniu harmonogramu można użyć przycisku          (MENU), aby powrócić do menu.
Zaplanowany harmonogram można skopiować na następny dzień, wykonując następujące czynności:

Użyć przycisku         , aby przejść do opcji Kopiuj,
która zaczyna migać. Nacisnąć przycisk
(ENTER).

Sterownik wyświetla pytanie, czy użytkownik chce
skopiować aktualnie wybrany harmonogram do
następnego dnia. Nacisnąć przycisk          (ENTER),
aby potwierdzić. Nacisnąć przycisk          (menu),
aby nie potwierdzać wyboru.

Zastosować tę metodę w celu skopiowania
harmonogramu do wszystkich dni tygodnia.

MON Copy DELETE
00:00 OFF 13:00 COM
02:00 COM 17:00 HEA
07:00 ECO 21:00 OFF

***************************
* ? COPY ? *
* TUESDAY *
***************************

TUE Copy DELETE
00:00 OFF 13:00 COM
02:00 COM 17:00 HEA
07:00 ECO 21:00 OFF
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Jeśli popełniło się błąd, można usunąć harmonogram na wybrany dzień, wykonując następujące
czynności:

Po zakończeniu konfiguracji można wrócić do menu, naciskając przycisk          (MENU).

Użyć przycisku         , aby przejść do opcji
usuwania, która zaczyna migać. Nacisnąć przycisk 

(ENTER).

Sterownik wyświetla pytanie, czy użytkownik chce
usunąć aktualnie wybrany harmonogram.
Nacisnąć przycisk          (ENTER), aby potwierdzić.

Nacisnąć przycisk          (MENU), aby nie
potwierdzać wyboru.

Usunięto wszystkie ustawienia wybranego dnia.
Wybrany dzień wykorzystuje ostatnie ustawienia z
poprzedniego dnia.

TUE Copy DELETE
00:00 HEA --:-- HEA
--:-- HEA --:-- HEA
--:-- HEA --:-- HEA

***************************
* ? DELETE ? *
***************************

TUE Copy DELETE
00:00 OFF 13:00 COM
02:00 COM 17:00 HEA
07:00 ECO 21:00 OFF
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1 Nacisnąć przycisk          (MENU) w menu
podstawowym. W menu użytkownika wybrać
przyciskiem          menu Źródło alternatywne i
nacisnąć przycisk          (ENTER).

> Alternative source <
Backup source

Mode
Temperatures

UWAGA
Do tej funkcji i do wyświetlenia menu Źródło alternatywne w sterowniku TERMOTRONIC
potrzebna jest regulacji rozszerzenia z modułem wejścia-wyjścia TT3003.

UWAGA
Zaleca się zachowanie ustawień skonfigurowanych przez autoryzowanego wykonawcę.

Funkcja źródła alternatywnego służy do wykorzystywania ciepła z kolektorów słonecznych (SSE) lub
do wykorzystywania ciepła z CWU biomasy. Wszystkie ustawienia alternatywnego źródła można
znaleźć w menu Źródło alternatywne. Ogrzewanie zbiornika buforowego lub CWU rozpoczyna się,
gdy temperatura źródła alternatywnego osiągnie zadaną różnicę temperatur (parametr Róż. min.)
między źródłem alternatywnym a zasobnikiem buforowym lub CWU. Ogrzewanie zbiornika
buforowego odbywa się do zadanej temperatury w menu Źródło alternatywne.
CWU ma priorytet ogrzewania (parametr Prior. CWU). Po osiągnięciu zadanej temperatury CWU
(parametr Temp. zad.) następuje ogrzewanie zbiornika buforowego. Po osiągnięciu zadanej
temperatury zbiornika buforowego grzanie CWU jest ponownie włączone do osiągnięcia temperatury
zadanej w parametrze Temp. Zad. w menu Źródło alternatywne. Jeśli temperatura alternatywnego
źródła jest nadal wyższa niż temperatura w zbiorniku buforowym, ogrzewanie zbiornika buforowego
trwa aż do osiągnięcia wartości parametru Maks. Temp. (maksymalna temperatura w zbiorniku
buforowym), ustawionej w menu Źródło alternatywne.
Gdy zbiornik buforowy i CWU osiągną maksymalną zadaną temperaturę, ogrzewanie przez źródło
alternatywne zostaje wyłączone.
W przypadku gdy temperatura źródła alternatywnego osiągnie temperaturę ochrony (ochrona
parametrów), włącza się sygnał mogący kontrolować odbiorców energii do obniżenia temperatury
źródła alternatywnego.

Źródło alternatywne
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Program suszenia wylewek

Sterownik ma wbudowaną funkcję stopniowego suszenia wylewki, co jest szczególnie ważne w
przypadku nowych budynków i przed instalacją podłóg.
Przed użyciem programu do suszenia wylewek należy skonsultować się z jej wykonawcą.
Możliwe jest wykorzystanie standardowego programu lub jego dostosowanie zgodnie z zaleceniami
wykonawcy wylewki.
Program do suszenia wylewki jest w trybie menu.

• Program standardowy
Ten program składa się z 8 kroków i zazwyczaj jest dostosowywany do wszystkich systemów
ogrzewania podłogowego. Przed aktywacją tego programu należy ustawić maksymalną
dopuszczalną temperaturę wody powrotnej, tj. 30 °C.

Kroki 1–4: Ogrzewanie
Krok 5: Utrzymywanie osiągniętej temperatury
Kroki 6–8: Chłodzenie

Kroki od 1 do 4 oznaczają fazy grzewcze, które trwają 24 godziny każda (parametr Krok). Żądana
maksymalna temperatura wody powrotnej (parametr Maksymalna) jest osiągana w czterech równych
krokach, rozpoczynających się od 20 °C (parametr Początkowy). Aby zakończyć każdy krok, należy
spełnić limit czasu wynoszący 24 godziny.
Jeżeli temperatura poszczególnych kroków zostanie osiągnięta wcześniej, urządzenie utrzymuje tę
temperaturę przez pozostały czas.
W kroku 5 utrzymujemy maksymalną osiągniętą temperaturę na tym poziomie przez dodatkowe 264
godziny (parametr Czas trwania). Po tym czasie możliwe jest wykonanie następującego kroku.
Etapy od 6 do 8 to fazy chłodzenia wykonywane w tych samych równych krokach co ogrzewanie,
jednak w odwrotnej kolejności.
Każdy etap trwa 24 godziny (łącznie 72 godziny); w tym czasie temperatura wody powrotnej spada z
maksymalnej temperatury do 20 °C (parametr Końcowy).
Po całkowitym zakończeniu tego programu urządzenie powraca do normalnej pracy.

Przykład:
Temperatura maksymalna wody powrotnej to 30 °C.
Kroki 1–4: 20/23,3/26,6/30 °C – w 96 godzin
Krok 5: 30 °C – stała temperatura przez 264 godzin
Kroki 6–8: 26,6/23,3/20 °C – w 96 godzin

1W menu użytkownika wybrać przyciskiem
menu Tryb i nacisnąć przycisk          (ENTER).

2Wybrać parametr Suszenie wylewki, naciskając
przycisk           i nacisnąć przycisk
(ENTER).

> Mode <
Temperatures

Mode AUTO
>Screed drying NO<
Initial 20°C
Maximum..………....…..30°C
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Mierniki godzin pracy

Aby wyświetlić godziny pracy poszczególnych kroków, należy przejść do menu głównego i nacisnąć
przycisk          pod kolejnym numerem 1 w poniższej tabeli. Jeśli chce się sprawdzić inne parametry
wymienione w tabeli poniżej, aby przejść do nich, należy użyć przycisku         .

3 *    * pojawia się razem z wybranym
parametrem. Wybrać parametr Tak, naciskając
przycisk           , i potwierdzić, naciskając
przycisk          (ENTER). W ten sposób
włączony został tryb Suszenie wylewki.

4 4. Pozostałe parametry programu suszenia
wylewki można zmienić przy użyciu tej samej
procedury.
Aby powrócić do widoku podstawowego,
nacisnąć przycisk          (MENU) dwukrotnie.

Maximum…………….....30°C
Step…………................ 24 h
Maintaining 264 h

>Final 20°C <

Mode AUTO
*Screed drying YES *
Initial 20°C
Maximum..……….........30°C

Stała
Nr

Parametry widoku godzin pracy Opis parametru

1

Godziny pracy sprężarki w trybie ogrzewania.
Godziny pracy sprężarki w trybie chłodzenia.
Godziny pracy sprężarki w trybie grzania
CWU.
D: Minuty pracy w bieżącym dniu.
D-1: Minuty pracy w ubiegłym dniu.

2

Godziny pracy źródła ciepła (wentylator,
pompa zanurzeniowa).
Godziny pracy 1. źródła pomocniczego
(elektryczna grzałka przepływowa).
Godziny pracy 2. źródła pomocniczego
(zewnętrzne źródło rezerwowe).
Godziny pracy głównej pompy obiegowej.

3

Godziny pracy chłodzenia pasywnego.
Godziny pracy źródła rezerwowego.
Liczba dziennych włączeń sprężarki w trybie
ogrzewania.
Liczba dziennych włączeń sprężarki w trybie
chłodzenia.

4

Liczba dziennych włączeń sprężarki w trybie
podgrzewania CWU.
Liczba dziennych włączeń sprężarki w trybie
odszraniania.

Comp.HEAT.[h]: 0
Comp.COOL.[h]: 0
Comp.DHW [h]: 0
D: 0 D-1: 0

HeatSource [h]: 0
AdHeater 1[h]: 0
AdHeater 2[h]: 0
MainPump.[h]: 0

Comp.DHW [s/d]: 0
Defrost [s/d]: 0

Passive [h]: 0
Alt.Sourc [h]: 0
Comp.Heata.[s/d]: 0
Comp.CooL. [s/d]: 0
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W przypadku nieprawidłowego ustawienia czasu i daty w sterowniku TERMOTRONIC należy
wykonać następujące czynności:

Wł./wył. zdalnie

Podstawowa regulacja umożliwia zdalne wyłączanie poprzez sygnał zewnętrzny. Po nowym sygnale
zewnętrznym urządzenie pracuje w stanie przed wyłączeniem.

1 Nacisnąć przycisk          w menu podstawowym.

2 Naciskać przycisk          aż na wyświetlaczu
pojawi się:
Nacisnąć przycisk          (ENTER), aby
potwierdzić zmienić wybrany rok.

3Wybrana wartość 2017 zaczyna migać.Użyć
przycisku          lub          , aby wybrać
odpowiednią wartość i nacisnąć przycisk
(ENTER). Można teraz zmienić miesiąc 03,
dzień 01, nazwę dnia, używając tej samej
procedury, co w przypadku ustawiania roku.
Aby powrócić do widoku podstawowego,
nacisnąć przycisk          (MENU) dwukrotnie.

Standby................................
Heating………………....35.5°C
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

DHW OFF
T outside 10°C
HT60 OFF
2017/03/03 13:45 Mon

DHW OFF
T outside 10 °C
HT60 OFF
2017/03/03 13:45 Mon

UWAGA
Zewnętrzne wyłączenie może być wykonane tylko w przypadku, gdy podczas montażu urządzenie
zostało wyposażone w zewnętrznie sterowany przełącznik.

Ustawianie daty, godziny i dnia tygodnia
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Tryb cichej pracy

Urządzenia te umożliwiają ustawienie dwóch dodatkowych trybów pracy ustawianych w menu Tryb z
użyciem parametru Tryb cichy. Ustawienie NOR przełącza tryb pracy na ogrzewanie normalne lub
tryb chłodzenia. Ustawienie NIS obniża parametry mocy i hałas urządzenia w trybie ogrzewania lub
chłodzenia. Czas i dzień pracy dla tych dwóch parametrów można regulować w podobny sposób jak
harmonogram. Niższa częstotliwość pracy urządzenia oznacza, że sprężarka i wentylatory będą
działały z mniejszą mocą, w wyniku czego działanie urządzenia będzie mniej hałaśliwe, a jego moc
odpowiednio mniejsza.

1 Aby wybrać parametr Tryb cichy, w trybie menu
należy użyć przycisku          .  Gdy obok
parametru Tryb cichy pojawią się symbole >
<, nacisnąć przycisk          (ENTER).

2 Miga dzień, do którego odnosi się
harmonogram.
Używając przycisków          i         , wybrać
dzień, w którym użytkownik chce ustawić
harmonogram.
Nacisnąć przycisk          (ENTER) po wybraniu
dnia.

Temp. mode 12°C
H/T all 0°C
DI8

> Silent mode <

MON Copy DELETE
00:00 NRM --:-- NRM
--:-- NRM --:-- NRM
--:-- NRM --:-- NRM

Sygnał PV

Sygnał PV można włączyć w trybie menu za pomocą parametru D8-PV. Umożliwia ustawienia
fabryczne i użytkownika:
- Ustawienie fabryczne umożliwia sterowanie trybem pracy temperatury. Oznacza to, że w trybie

zimowym (grzanie) można włączyć chłodzenie. Parametr jest ustawiony na D8-PV Chłodzenie.
Najczęściej używany jest w połączeniu z systemami fotowoltaicznymi.

- Ustawienie sterowania użytkownika za pomocą parametrów D8-PV Wzrost 1, 2, 3 ... włącza
poniższe parametry, aby zwiększać wartość różnych trybów pracy, a wraz z nimi zmieniać
temperaturę trybu:
a) Wzrost 1: Tryb komfortowy do zbiornika buforowego.
b) Wzrost 2: Tryb komfortowy do CWU.
c) Wzrost 3: Tryb komfortowy do obwodów.
d) Wzrost 4: Tryb komfortowy do zbiornika buforowego i obwodów.
e) Wzrost 5: Tryb komfortowy do CWU i obwodów.
f) Wzrost 6: Tryb komfortowy do zbiornika buforowego i CWU.
g) Wzrost 7: Tryb komfortowy do zbiornika buforowego, CWU i obwodów.
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UWAGA
Ekran interfejsu sterownika TERMOTRONIC pokazuje tylko te menu, które są zależne od typu
urządzenia i zostały faktycznie aktywowane podczas uruchamiania urządzenia.

Struktura menu

Menu  
podstawowe

Nazwa 
parametru

Wartość 
regulowana Zakres [°C] Opis parametru

OGRZEWANIE

C/W I

Ustawiając ten parametr, można zwiększyć/zmniejszyć
temperaturę o 4 kroki temperatury.
Przykład: I>> oznacza, że aktualnie ustawiona
temperatura obiegu (ustawienie w parametrze Normalny)
jest zwiększana o 2 kroki temperatury.

Harmonogram Ustawienia podano w odpowiednim rozdziale dotyczącym
harmonogramów

Normalny 19,9 19,9...maks. Pożądana temperatura ogrzewania w trybie Normalnym.

Eko -2,0 -10,0…0,0 Obniżenie żądanej temperatury w trybie Eko.

Komfort 2,0 0,0…10,0 Podwyższenie żądanej temperatury w trybie Komfort.

Oczekiwanie 3,0 0,0…10,0

Ustawiając ten parametr, za pomocą parametru Histereza
od 0 °C do 10 °C zmienia się żądaną temperaturę
ponownie uruchomionego urządzenia.
Przykład: Wartość parametru Ogrzewanie wynosi 56 °C.
Urządzenie będzie w trybie oczekiwania od 53 °C do
56 °C.

Stała
Temperatura 50

Ogrzewanie ze stałą temperaturą „Temperatura
stała” lub zoptymalizowane ogrzewanie zgodnie z
temperaturą zewnętrzną „Krzywa grzewcza” OG. MK.

Korekta 5,0 0,0…15,0 Korekta punktu załamania krzywej pogodowej przy
+15 °C.

CHŁODZENIE Nazwa 
parametru

Wartość 
regulowana Zakres [°C] Opis parametru

Harmonogram Ustawienia podano w odpowiednim rozdziale dotyczącym
harmonogramów

Menu i parametry użytkownika
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Normalny 19,9 10,0…19,9 Pożądana temperatura chłodzenia w trybie Normalnym.

Eko -2,0 0,0…10,0 Obniżenie żądanej temperatury w trybie Eko.

Komfort 2,0 -10,0…0,0 Podwyższenie żądanej temperatury w trybie Komfort.

Oczekiwanie 3,0 0,0…10,0

Ustawiając ten parametr, za pomocą parametru
Oczekiwanie od 0 °C do 10 °C zmienia się żądaną
temperaturę ponownie uruchomionego urządzenia.
Przykład: 
Wartość parametru Chłodzenie ustawiona jest na 23 °C.
Urządzenie będzie w trybie oczekiwania od 20 °C do
23 °C.

Parametry regulowane są tylko w przypadku aktywnego chłodzenia.

Min. temp.
zewnętrzna 20 0,0…55,0 Ustawienie zewnętrznej temperatury, powyżej której

uruchomione zostanie chłodzenie.

Maks. 40 0,0…55,0 Ustawienie zewnętrznej temperatury, przy której
chłodzenie zostanie wyłączone.

1. OBIEG/
2. OBIEG/
3. OBIEG/
4. OBIEG

Nazwa 
parametru

Wartość 
regulowana Zakres [°C] Opis parametru

C/W I

Ustawiając ten parametr, temperaturę zmniejsza lub
zwiększa się maks. o 4 °C.
Przykład: I>> oznacza, że aktualnie ustawiona
temperatura obiegu (ustawienie w parametrze Normalny)
jest zwiększana o 2 °C.

Harmonogram Dla ustawień proszę odnieść się do rozdziału
Harmonogramy

Normalny 19,9 19,9...maks. Ustawiając ten parametr, zmienia się pożądaną
temperaturę w normalnym trybie pracy pompy ciepła.

Eko -2,0 -10,0…0,0 Ustawiając ten parametr, zmienia się pożądaną
temperaturę w ekonomicznym trybie pracy pompy ciepła.

Komfort 2,0 0,0…10,0 Ustawiając ten parametr, zmienia się pożądaną
temperaturę w komfortowym trybie pracy pompy ciepła.

Histereza 2,0 0,0…10,0

Ustawiając ten parametr, za pomocą parametru Histereza
od 0 °C do 10 °C zmienia się żądaną temperaturę zaworu
mieszającego.
Przykład: 
Wartość parametru Histereza wynosi 50 °C.
Zawór mieszający będzie w trybie oczekiwania od 48 °C
do 52 °C.

Temperatura
stała 50

Ogrzewanie ze stałą temperaturą „Temperatura
stała” lub zoptymalizowane ogrzewanie zgodnie z
temperaturą zewnętrzną „Krzywa grzewcza”.
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Korekta 5,0 0,0…10,0
Korekta punktu załamania krzywej pogodowej przy
+15 °C. Ustawiając ten parametr, zmienia się żądaną
temperaturę korekty.

W
pomieszczeniu 22,0 Pożądana temperatura pomieszczenia, którą można

ustawić od 17 do 27 °C.

Stand.
pomieszczenie 0,5 0,1…2,0 Oczekiwanie z regulacją temperatury pomieszczenia.

CWU Nazwa 
parametru

Wartość 
regulowana Zakres [°C] Opis parametru

CWU WYŁ 25,0…55,0 Zmieniając parametr WYŁ. na wybraną temperaturę, tzn.
na 40 °C, włącza się CWU.

Histereza 7,0 0,0…10,0

Ustawiając ten parametr, zmienia się żądaną temperaturę
Histerezy urządzenia, co oznacza ponowne włączenie
podgrzewania CWU.
Przykład: 
Wartość parametru Histereza wynosi 7°C. Temperatura
wody w obiegu CWU spada z 40 °C do 32 °C i ponownie
włącza się podgrzewanie CWU.

Harmonogram Ustawienia podano w odpowiednim rozdziale dotyczącym
harmonogramów

Harmonogram
obiegu

Ustawiając ten parametr, umożliwia się obieg wody.
Informacje na temat ustawień znajdują się w rozdziale
Harmonogramy, ustawienia są podobne do ustawień dla
harmonogramu.

TD 60 Temperatura grzania dla zapobiegania rozwojowi
legionelli.

TD Każdy WYŁ Zmieniając parametr WYŁ. na 1...99 dni, włącza się
termiczną dezynfekcję wody wykonywaną co 1...99 dni.

Początek o 0:00

Ustawianie początku dezynfekcji termicznej (od 00:00 do
21:59).
Jeśli zintegrowana jest grzałka elektryczna, aby nie
zakłócać ogrzewania, zaleca się korzystać z tej funkcji w
nocy.

Maksimum 2

Maksymalny dozwolony czas podgrzewania CWU [1,4
godziny]. W przypadku przepływowego podgrzewacza
elektrycznego max. czas wynosi 12 godzin, w przypadku
grzałki zamontowanej w obiegu CWU ogrzewanie może
być kontynuowane jednocześnie.

Eko -2,0 -10,0…0,0 Ustawiając ten parametr, zmienia się pożądaną
temperaturę w trybie pracy ECO pompy ciepła.

Komfort 2,0 0,0…10,0 Ustawiając ten parametr, zmienia się pożądaną
temperaturę w komfortowym trybie pracy pompy ciepła.

Alarm poniż. 30,0 25,0…50,0
Ustawia alarm dla minimalnej temperatury wody w CWU
Sterownik zgłasza alarm, jeżeli trzy razy z rzędu
temperatura CWU nie osiągnie zadanej temperatury.
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Maks. cz. pr. 600 0…999 Maksymalny czas pracy CWU

Czas ocz. 30 0…999 Stan oczekiwania CWU
ŹR

ÓD
ŁO

 
AL

TE
RN

AT
YW

NE Ustawianie ogrzewania i podgrzewania CWU wykorzystujące alternatywne źródła (kolektory
słoneczne, CWU podgrzewana paliwem stałym itd.). Opcje wyświetlania i konfiguracji, jeśli
alternatywne źródło jest aktywne (wymagany jest moduł rozszerzający).

Nazwa 
parametru

Wartość 
regulowana Zakres [°C] Opis parametru

---Ogrzewanie--- Ustawienia wspomagania ogrzewania. Dodatkowy czujnik
w zbiorniku buforowym.

Temp. zad. 60 7,0…20,0 Ustawienie żądanej temperatury w zbiorniku buforowym.

Róż. Temp. 15 7,0…20,0
Minimalna różnica między temperaturą w zbiorniku
buforowym i temperaturą alternatywnego źródła, aby
włączyć HP-AOG alternatywnego źródła.

Temp. maks. 80 60,0…90,0

Maksymalna dopuszczalna temperatura w zbiorniku
buforowym, do jakiej odbywa się grzanie, jeśli
alternatywne źródło będzie miało wystarczająco wysoką
temperaturę.

Temp. min. 40 20,0…70,0 Minimalna temperatura, do jakiej alternatywne źródło
podgrzeje zbiornik buforowy.

---Grzejnik
wody---

Ustawienia wspomagania podgrzewania CWU.
Wykorzystywany jest czujnik CWU (moduł podstawowy).

Temp. zad. 60 20,0…80,0 Ustawienie żądanej temperatury w obiegu CWU.

Róż. temp. 15 7,0…20,0
Minimalna różnica między temperaturą CWU i temperaturą
alternatywnego źródła, aby włączyć HP-AOG
alternatywnego źródła.

Temp. maks. 70 60,0…90,0

Maksymalna dopuszczalna temperatura w zbiorniku
buforowym, do jakiej odbywa się grzanie, jeśli
alternatywne źródło będzie miało wystarczająco wysoką
temperaturę.

Temp. min. 40 20,0…70,0 Minimalna temperatura, do jakiej alternatywne źródło
podgrzeje CWU.

---Wspólny---

Prior. CWU TAK 100,0…120,0 Wybierając parametr TAK, najpierw rozpocznie się
podgrzewanie CWU, a następnie ogrzewanie.

Chłodzenie 100 1,0…5,0 Temperatura alternatywnego źródła, powyżej której
odbywa się chłodzenie.

Chłodzenie o 5 O ile°C chłodzić źródło rezerwowe.

Róż. min. 5
Minimalna różnica między temperaturą źródła
alternatywnego a temperaturą w zbiorniku buforowym lub
temperaturą CWU, aby kontynuować ogrzewanie.
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Ochrona 100 100,0…130,0
Ustawianie temperatury dla aktywacji sygnału, jaki mogą
podłączyć użytkownicy, aby obniżyć temperaturę
alternatywnego źródła.

CWU z
alternatywnego ALT Podgrzewanie CWU bezpośrednio ze źródła

alternatywnego lub zbiornika buforowego [ALT, ST].

ŹRÓDŁO 
DODATKOWE

Nazwa 
parametru

Wartość 
regulowana Zakres [°C] Opis parametru

Przełącz o Brak Tryb włączania alternatywnego źródła [Nigdy, Brak lub
stałe].

Punkt bi -7,0 -30,0…40,0 Punkt biwalentny. Ustawienie temperatury zewnętrznej,
przy której uruchamiane jest dodatkowe źródło.

Opóźnienie 30 [0...180] Opóźnienie rozruchu dla dodatkowego źródła
mimo osiągniętego punktu biwalentnego.

Tryb Równoległy [równoległy, alternatywny] Tryb pracy dodatkowego źródła.

Wzrost o 5,0 0,0…20,0 Podwyższenie temperatury ogrzewania za pomocą pracy
pomocniczej.

Tylko źródło
dodatkowe NIE

Zmieniając parametr z NIE na TAK, można włączyć działanie
źródła rezerwowego (przepływowy podgrzewacz elektryczny) w
przypadku wadliwego działania części chłodzącej urządzenia.

CWU 45,0 20,0…50 Włącza/wyłącza i ustawia temperaturę podgrzewania
CWU za pomocą źródła rezerwowego.

Zap. 
zamarzaniu 25 10,0…60,0

Program zapobiegający zamarzaniu wykorzystując źródło
rezerwowe utrzymuje w systemie temperaturę w
przypadku awarii urządzenia. Nie dotyczy to
nieprawidłowego działania TZ (ta temperatura jest
regulowana).

Zdalny
wyłącznik WYŁ Włączanie dodatkowego źródła za pomocą zdalnego

wyłączania.

-Ochr.z dod.
źródłem-

Ochrona systemu grzewczego za pomocą źródła
rezerwowego.

AS wł.
poniżej 18,0 10,0…50,0 Włączanie, gdy w obiegu powrotnym temperatura jest

niższa niż 18 °C.
AS-wył.
powyżej 20,0 10,0…50,0 Wyłączanie, gdy w obiegu powrotnym temperatura jest

wyższa niż 20 °C.

Opóźnienie 300 Opóźnienie włączenia rury zasilającej.

Bezp. poniżej -10,0 Bezpośrednie włączenie dodatkowego źródła poniżej tej
temperatury.

AS przy
CWU NIE W przypadku usterki jednostki zewnętrznej w celu zapewnienia

temperatury CWU uruchamiane jest wybrane dodatkowe źródło.

TRYB Nazwa 
parametru

Wartość
regulowana Zakres [°C] Opis parametru

Tryb Zima Zmiana trybu pracy [Lato, AUTO, Zima].
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Suszenie
wylewki NIE Włączanie programu suszenia wylewki [TAK, NIE].

Początkowy 20,0 10,0…50,0 Zmiana temperatury początkowej.

Maksimum 30,0 10,0…50,0 Ustawianie najwyższej temperatury, do której można
podgrzewać wylewkę.

Krok 24 Ustawianie godzin pracy dla etapu [10...24] w godzinach

Czas trwania 264 Utrzymywanie osiągniętej maksymalnej temperatury
[100...264...1000 h].

Końcowa 20,0 10,0…50,0 Temperatura końcowa.

1. obieg – termostat

Wybór regulacji dla 1. obiegu włączany za pomocą
ustawionej wartości termostatu [termostat], korektora
przestrzennego [KT-1/KT-2] lub stale włączony [WŁ] lub
wyłączony [WYŁ].

2. obieg – termostat

Wybór regulacji dla 2. obiegu włączany za pomocą
ustawionej wartości termostatu [termostat], korektora
przestrzennego [KT-1/KT-2] lub stale włączony [WŁ] lub
wyłączony [WYŁ].

3. obieg – termostat

Wybór regulacji dla 3. obiegu włączany za pomocą
ustawionej wartości termostatu [termostat], korektora
przestrzennego [KT-1/KT-2] lub stale włączony [WŁ] lub
wyłączony [WYŁ].

4. obieg – termostat

Wybór regulacji dla 4. obiegu włączany za pomocą
ustawionej wartości termostatu [termostat], korektora
przestrzennego [KT-1/KT-2] lub stale włączony [WŁ] lub
wyłączony [WYŁ].

Zredukowana NIE
W przypadku zmiany parametru na TAK podczas
ogrzewania/chłodzenia urządzenie będzie działać w
obniżonym trybie EKO.

Praca AUTO Zmiana trybu dla całego systemu [AUTO, EKO,
KOMFORT].

Tryb PC WŁ

Tryby włączenia [WŁ], wyłączenia [WYŁ] i automatyczny
[AUTO] dla ustawień parametrów. Tylko przy wyborze
trybu pracy AUTO dla poszczególnych parametrów można
ustawić harmonogram. Jeśli parametry ustawione są na
WŁ, parametr zostanie włączony, ale nie będzie można
zmienić harmonogramu.

Tryb CWU AUTO

Tryb 1.
obiegu AUTO

Tryb 2. 
obiegu AUTO

Tryb 3.
obiegu AUTO

Tryb 4.
obiegu AUTO

Tryb
temperatury 12 Temperatura, przy której tryb zmienia się 3 razy z rzędu w

przypadku trybu AUTO o godzinie 21:00
WSZYSTKIE

C/W 0 Korekta bieżącej pożądanej temperatury urządzenia i
wszystkich obiegów w kroku w kierunku + lub -.



Menu i parametry użytkownika
P
O
LS
K
I

Podręcznik Użytkownika 53

D8-PV 1. wzrost Na sygnał z zewnątrz zbiornik buforowy przełączy się w
tryb komfortowy.

Tryb cichy NOR Urządzenie pracuje w normalnym trybie. W przypadku
parametru NOR spada moc grzania i chłodzenia.

Język PL Parametr ten ustawia żądany język sterownika.

Model 124 Parametr ten ustawia model zamontowanej jednostki ODU.
Wybrać 124 dla modelu 9 kW i 125 dla modelu 14 kW.

Temperatury Nazwa 
parametru

Wartość 
regulowana Zakres [°C] Opis parametru

Przepływ 28,0 °C

Pokazane są bieżące temperatury poszczególnych
czujników. Liczba czujników zależy od instalacji grzewczej.

Powrót 36,1 °C

CWU 48,0 °C

Sprężarka 11,5 °C

Parownik 16,5 °C

T zewnętrzna -5,0 °C

2. obieg 27,0 °C

3. obieg 29,0 °C

4. obieg 27,0 °C

Alt. T. buf. 45,2 °C

Alt. źródło 16,7 °C

Czynnik w
postaci gazowej 59,4 °C

Czynnik w
postaci ciekłej 25,1 °C
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Wyświetlanie informacji o pracy
W dowolnym momencie interfejs sterownika TERMOTRONIC wyświetla na ekranie głównym
informacje o urządzeniu. Informacje opisane są w Wierszu 2 i Wierszu 2. Informacje o urządzeniu
można również wyświetlić na WYŚWIETLACZU DIAGNOSTYCZNYM

W Wierszu 1 wyświetlane są następujące informacje:

Line 1
Line 2
Return 32.3°C
DHW 49.0°C

Stan urządzenia

--- ALARM CWU ---- Źródło CWU-Res...... --MODUŁ 1 – ALARM--

-> Sprawdzanie: BŁĄD **BRAK WODY** --MODUŁ 2 – ALARM--

-- ALARM RTC-BŁĄD -- BŁĄD..Czujnik...... 1 --MODUŁ ZEWN ALARM--

Uwaga przepływ: BŁĄD..Termostat... 1 ----Przegrzanie-----

Chłodzenie + CWU Ogrzewanie + CWU --ZDALNE--WYŁĄCZANIE--

Chłodzenie............. Ogrzewanie – Biw. alt. -- RESET MODUŁU 1 ---

ODSZRANIANIE Ogrzewanie + Źródło dod. -- RESET MODUŁU 2 ---

T odszraniania. ALARM przepływu Ogrzewanie............. Suszenie wylewki.............

CWU – Biw. alt. Źródło Grzanie-Res.. SuszenieWylewki + Źródł.dodatkowe

CWU + Żródło dod. PC STOP............. Oczekiwanie.............

CWU................. Błąd ZEWN

W Wierszu 2 wyświetlane są następujące informacje:

Wiersz 2 Opis

Chłodzenie [WYŁ./22,0 °C] Urządzenie pracuje w trybie chłodzenia; punkt nastawy temperatury wody
chłodzącej został zapisany prawidłowo.

Ogrzewanie [WYŁ./45,0 °C] Urządzenie pracuje w trybie ogrzewania; punkt nastawy temperatury wody
grzewczej został zapisany prawidłowo.

Ogrzewanie FP PROG
Urządzenie pracuje w trybie programu przeciw zamarzaniu (działanie awaryjne)
włączanym w razie alarmu w urządzeniu. Urządzenie utrzymuje temperaturę
ustawioną przy użyciu parametru Anty zamarzanie.
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Wyświetlacze diagnostyczne

Aby sprawdzić aktualny stan urządzenia lub sprawdzić, dlaczego działa ono nieprawidłowo, należy
wykonać następujące czynności:

1Aby uzyskać dostęp do diagnostyki na
podstawowym wyświetlaczu, naciskać przycisk  

aż pojawi się ekran po lewej stronie.
Nacisnąć przycisk          (ENTER), aby wejść do
menu WYŚWIETLACZ SERWISOWY.

W zależności od aktualnej operacji po wejściu wyświetlacz pokazuje różne parametry.

2

- DIAGNOSTIC - DISPLAY -  
I IN I 
I IN I 
------------------   IN   ------------------

Com: 0s AT:0s
BDV: 0s AI5:0'
Information line 1
Information line 2

Kom:  Opóźniony rozruch ODU

BDV:  Maks. temp. wody wylotowej.

AT: Tylko dla serwisanta.

AI5: Tylko dla serwisanta.

Wiersz informacyjny 1: Wyświetlanie blokad
(tutaj wyświetlane są
wszystkie możliwe
blokady w celu ochrony
pompy ciepła wymienione
w poniższej tabeli).

Wiersz informacyjny 2: Wyświetlanie ostrzeżeń
(tutaj wyświetlane są
alarmy PC wymienione w
poniższej tabeli).
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Wyświetlanie stanu urządzenia

UWAGA
Niektóre stany urządzenia wyświetlane w wierszu informacyjnym 1 mogą być również wyświetlane
w wierszu informacyjnym 2.

WIERSZ INFORMACYJNY 1: Opis parametru

---  ALARM CWU  ---- Urządzenie nie było w stanie trzykrotnie podgrzać wody powyżej min. ustawionej wartości.

-- ALARM RTC-BŁĄD -- Błąd zegara w czasie rzeczywistym.

Uruch. spręż. za Opóźniony rozruch sprężarki.

ZabezpSpręż.\ Blokada sprężarki – zabezpieczenie przeciw zbyt częstym rozruchom.

Chłodzenie + CWU      Urządzenie pracuje w trybie chłodzenia równolegle z podgrzewaniem CWU..

Chłodzenie............. Urządzenie pracuje w trybie chłodzenia (tylko w trybie letnim).

T odszraniania. ALARM przepływu Alarm: zbyt niska temperatura wody w obiegu powrotnym podczas odszraniania.

CWU – Biw. alt.      
Urządzenie pracuje jednocześnie ze źródłem ciepła (jednocześnie sprężarka i
dodatkowe źródło). Włączanie dodatkowego źródła ciepła opisano w rozdziale
Włączanie dodatkowego źródła ciepła.

CWU + Żródło dod.    
Urządzenie pracuje jednocześnie ze źródłem ciepła (jednocześnie sprężarka i
dodatkowe źródło). Włączanie dodatkowego źródła ciepła opisano w rozdziale
Włączanie dodatkowego źródła ciepła.

CWU................. Urządzenie podgrzewa CWU.

Źródło CWU-Res...... Urządzenie pracuje w trybie serwisowym. Ogrzana woda jest podgrzewana w trybie
pomocniczym wykorzystując pomocniczy przepływowy podgrzewacz elektryczny.

BŁĄD    **BRAK WODY**  Ostrzeżenie pojawi się, jeśli trzykrotnie po uruchomieniu nie było wody.

BŁĄD … Czujnik… Alarm: jeden z czujników nie jest podłączony lub jest uszkodzony.

BŁĄD..Termostat... Alarm: jeden z termostatów nie jest podłączony lub jest uszkodzony.

Ogrzewanie + CWU     Urządzenie pracuje w trybie grzania równolegle grzałką elektryczną, która jest
zamontowana jest w obiegu IDU do podgrzewania CWU.

Ogrzewanie – Biw. alt.  
Urządzenie pracuje jednocześnie ze źródłem ciepła (jednocześnie sprężarka i
dodatkowe źródło). Włączanie dodatkowego źródła ciepła opisano w rozdziale
Włączanie dodatkowego źródła ciepła.

Ogrzewanie + Źródło dod.
Urządzenie pracuje jednocześnie ze źródłem ciepła (jednocześnie sprężarka i
dodatkowe źródło). Włączanie dodatkowego źródła ciepła opisano w rozdziale
Włączanie dodatkowego źródła ciepła.

Ogrzewanie............. Urządzenie pracuje w trybie ogrzewania (tylko w trybie zimowym).

Źródło Grzanie-Res.. Urządzenie pracuje w trybie serwisowym. Ogrzana woda jest podgrzewana w trybie
pomocniczym wykorzystując pomocniczy przepływowy podgrzewacz elektryczny.  

PC STOP............. Praca urządzenia jest wyłączona (w tym sterowanie obiegiem).
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INFORMATION 2 Opis parametru

..Wyłączenie przy. Minimalny czas pracy sprężarki. Po tym czasie, w przypadku spełnienia warunków
wyłączenia, zostaje ona włączona..

Uwaga! Przepływ!....

Brak lub niewystarczający przepływ wody przez pompę ciepła. W razie braku lub
niewystarczającego przepływu wody przez pompę ciepła przez 120 s, pompa
ciepła przechodzi w tryb gotowości na 10 minut. Po 10 minutach nastąpi ponowna
próba uruchomienia pompy ciepła, a jeśli problem powtórzy się trzykrotnie, pompa
ciepła przechodzi w tryb alarmu.

Uwaga przepływ:

Brak lub niewystarczający przepływ wody przez pompę ciepła. W razie braku lub
niewystarczającego przepływu wody przez pompę ciepła przez 120 s, pompa
ciepła przechodzi w tryb gotowości na 10 minut. Po 10 minutach nastąpi ponowna
próba uruchomienia pompy ciepła, a jeśli problem powtórzy się trzykrotnie, pompa
ciepła przechodzi w tryb alarmu.

UWAGA.....Min. przepływ Temperatura wody wylotowej spadła poniżej minimalnej wartości ustawionej fabrycznie.

ODSZRANIANIE       Urządzenie znajduje się w trybie odszraniania parownika.

T odszraniania. ALARM przepływu Alarm: zbyt niska temperatura wody w obiegu powrotnym podczas odszraniania.

Błąd ZEWN Numer błędu urządzenia zewnętrznego.

----Przegrzanie----- Przeprowadzana jest termiczna dezynfekcja CWU (podgrzewanie).

Temp.kontrola Powr. Uruchomiona jest główna pompa obiegowa, sprawdza temperaturę powrotu.

Zegar wylewki: Uruchomiony jest tryb suszenia wylewki, zegar pokazuje czas działania programu.

Błąd ZEWN Numer błędu urządzenia zewnętrznego.

--MODUŁ 1 – ALARM-- Błąd komunikacji – moduł 1.

--MODUŁ 2 – ALARM-- Błąd komunikacji – moduł 2.

--MODUŁ ZEWN ALARM-- Błąd komunikacji – jednostka zewnętrzna.

--ZDALNE--WYŁĄCZANIE-- Pompa ciepła zatrzymana przez wejście cyfrowe D5.

-- RESET MODUŁU 1 --- Resetowanie modułu 1.

-- RESET MODUŁU 2 --- Resetowanie modułu 2.

Suszenie wylewki............. Uruchomiony jest program dla suszenia wylewki.

SuszenieWylewki+Źródł.dod
atkowe

Urządzenie pracuje jednocześnie ze źródłem ciepła (jednocześnie sprężarka i
dodatkowe źródło). Włączanie dodatkowego źródła ciepła opisano w rozdziale
Włączanie dodatkowego źródła ciepła.

Oczekiwanie............. Urządzenie jest w trybie oczekiwania, ponieważ nie ma potrzeby
grzania/chłodzenia lub jest w trybie ochrony.
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Po montażu i pomyślnym oddaniu do eksploatacji urządzenie gotowe jest do regularnej pracy.
Praca urządzenia chroniona jest przez wiele mechanizmów zabezpieczających:

W przypadku zakłóceń w działaniu należy najpierw sprawdzić, czy na wyświetlaczu pojawi się
komunikat o błędzie.
Znaleźć opis usterki w poniższej tabeli i spróbować rozwiązać ją zgodnie z instrukcjami w rozdziale
Rozwiązywanie problemów. Jeśli nie można samodzielnie rozwiązać usterki lub nie wolno tego robić,
należy postępować zgodnie z instrukcjami 1, 2 i 3 w celu rozwiązania usterki wymienionej w
gwarancji. Aby usunąć usterkę, należy skontaktować się z instalatorem, który montował urządzenie.
W przypadku gdy nie można rozwiązać problemu, instalator skontaktuje się z działem obsługi klienta
producenta, który rozwiąże usterkę.

UWAGA
W przypadku awarii na wyświetlaczu zaświeci się czerwona kontrolka alarmowa          (ALARM).

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązać problemy, korzystając z procedury rozwiązywania błędów. Kolumna Sprawdzić podano
sposób rozwiązania błędu.

UWAGA
Jeśli nie można samodzielnie rozwiązać usterki lub nie wolno tego zrobić, aby usunąć usterkę
wymienioną w gwarancji, należy postępować zgodnie z instrukcjami 1, 2 i 3.

Błąd Opis błędu Powód błędu Procedura usunięcia błędu Sprawdzić,
usunąć błąd

*BRAK
WODY*

Niewystarczają
cy przepływ
medium (wody)
pomiędzy
pompą ciepła a
instalacją
grzewczą.

Niewystarczający
przepływ wody przez
skraplacz/parownik.

1. Sprawdzić instalację grzewczą, czy
działa pompa obiegowa, czy
wszystkie zawory i klapy są
prawidłowo otwarte/zamknięte.

Użytkownik

2. Oczyścić filtr siatkowy. Użytkownik

3. Napełnić system (1,5–2 bar). Użytkownik

4. Odpowietrzyć system. Użytkownik

CZUJNIKI. Błąd jednego z
czujników

Błąd pozyskiwania
danych

1. Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania i podłączyć je ponownie w
ciągu 10 minut

Użytkownik

Zakłócenia w działaniu, alarmy i rozwiązywanie problemów
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Pompa ciepła
nie ma
wystarczającej
energii do
odszraniania.

Temperatura wody
wylotowej
(Przepływ) podczas
odszraniania była
zbyt niska.

1. Podgrzać zbiornik buforowy,
wykorzystując źródło rezerwowe (co
najmniej do 20 °C).

Użytkownik

2. Włączyć ogrzewanie zbiornika
buforowego, używając razem pompy
ciepła i źródła rezerwowego.

Użytkownik

3. Stopniowo włączać ekstraktory ciepła ze
zbiornika buforowego (1 obieg na raz). Użytkownik

AL
AR

M
 C

W
U

Pompa ciepła
nie może
podgrzać CWU
powyżej
minimalnej
wartości

Niewystarczający
przepływ wody
przez skraplacz.
Czujnik nie jest we
właściwym miejscu.

1. Sprawdzić instalację grzewczą, czy
działa pompa obiegowa, czy wszystkie
zawory i klapy są prawidłowo
otwarte/zamknięte.

Użytkownik

2. Oczyścić filtr siatkowy. Użytkownik

3. Napełnić system (1,5–2 bar). Użytkownik

4. Odpowietrzyć system. Użytkownik

5. Sprawdzić, czy czujnik jest w
wyznaczonym miejscu. Instalator

AL
AR

M
 R

TC
-

BŁ
ĄD

Wystąpił błąd
w oscylatorze
częstotliwości
w PLC.

Oscylator
częstotliwości w
układzie
elektronicznym
pompy ciepła jest
uszkodzony.

1. Reset błędu jest możliwy po naciśnięciu
i przytrzymaniu przycisku ENTER przez
3 sekundy.

Użytkownik

2. Jeżeli reset nie usunie błędu, należy
skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.

Autoryzowany
technik serwisowy
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Aby zapewnić optymalną dostępność urządzenia, należy w regularnych odstępach czasu, najlepiej
co roku, przeprowadzać szereg kontroli i inspekcji urządzenia oraz okablowania. Konserwację
powinien przeprowadzić lokalny autoryzowany serwisant.

Natychmiast wezwać serwis w przypadku następujących sytuacji:

1. Występuje coś nienormalnego, np. zapach spalenizny, głośny hałas itd. Wyłączyć urządzenie i
wyłączyć wyłącznik. W takich przypadkach nigdy nie wolno próbować samodzielnie naprawiać ani
restartować systemu.

2. Główny przewód zasilający jest zbyt gorący lub uszkodzony.
3. Układ autodiagnostyki generuje kod błędu.
4. Wyciek wody z jednostki.
5. Jakikolwiek przełącznik, wyłącznik (zabezpieczenie, uziemienie) lub bezpiecznik nie działa

prawidłowo.

Aby uniknąć złej wydajności urządzenia, użytkownik musi przeprowadzać rutynowe kontrole i
czyszczenie.
W sytuacji szczególnej praca musi być wykonywana wyłącznie przez pracownika serwisu.

UWAGA
• Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zdecydowanie zaleca się NIE WYŁĄCZAĆ

ZASILANIA produktu.
• Jeśli nie zostanie zapewnione zasilanie, niektóre specjalne funkcje zabezpieczające produkt

(takie jak zapobieganie blokowaniu pompy wody) nie będą działać.

!

Kiedy urządzenie nie pracuje

Czynności konserwacyjne

Konserwacja i serwis
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Ustawienia instalacji grzewczej przy rozruchu
Jeśli zachodzi konieczność pomocy instalatora, który wykonał instalację, lub autoryzowanego
serwisu, należy w poniższych tabelach zapisać:
- Oznaczenia sterowanych pomieszczeń z parametrami interfejsu sterowania TERMOTRONIC.
- Wartości parametrów Normalnych i Korekty ustawionych dla instalacji grzewczej.
- Ustawienie parametru (371) Zbior.buf

Parametr w trybie grzania

Parametr w trybie chłodzenia:

Typ obiegu (zakreślić)
Ustawiony tryb

grzania 
(zakreślić)

Koncepcja
obwodów interfejsu

sterowania
TERMOTRONIC

Zalecana temperatura zadana
Oznaczenie 
pomieszczeń

Normalny Korekta Histereza

Sterowanie 
zależne od 
warunków

pogodowych/utrz
ymywana stała

temperatura

Ogrzewanie

bezpośrednie 1. obieg

bezpośredni/mieszający 2. obieg

bezpośredni/mieszający 3. obieg

bezpośredni/mieszający 4. obieg

Typ obiegu 
(zakreślić)

Koncepcja obwodów
interfejsu sterowania

TERMOTRONIC

Zalecana temperatura zadana
Oznaczenie 
pomieszczeń

Normalny Histereza

Ogrzewanie

bezpośrednie 1. obieg

bezpośredni/mieszający 2. obieg

bezpośredni/mieszający 3. obieg

bezpośredni/mieszający 4. obieg
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Ustawienie parametru (371) Zbior.buf przy pierwszym uruchomieniu (zakreślić)

Stały buf. Buf. jeśli potrzeba

Oznaczenie schematu instalacji hydraulicznej (katalog schematów instalacji hydraulicznych producenta
urządzenia), zgodnie z którym realizowane jest okablowanie pomieszczenia CWU

Parametry CWU:

Koncepcja parametrów
interfejsu sterowania

TERMOTRONIC

Zalecana temperatura zadana
Oznaczenie pomieszczeń

Normalny Oczekiwanie

CWU

Wypełniony przez autoryzowanego wykonawcę w zakresie oddania do eksploatacji:
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