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Ogólna charakterystyka
Interfejs użytkownika składający się z wyświetlacza ciekłokrystalicznego oraz 7 przycisków wielofunkcyjnych.
Zdalny sterownik kotła z funkcją regulacji temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu.
Połączenie z kotłem za pośrednictwem przewodu dwużyłowego bez określonej biegunowości (Protokół komunikacji OpenTherm).
Trzy różne języki do wyboru przez użytkownika (angielski, włoski i hiszpański).
Tryby działania: AUTOMATIC (AUTOMATYCZNY), CONTINOUS (CIĄGŁY), TIMER (Z REGULACJĄ CZASOWĄ), OFF
(WYŁĄCZONY) zarówno dla centralnego ogrzewania jak i dostarczania ciepłej wody do celów użytkowych z niezależnym
programowaniem.
Tygodniowy programator czasowy CH (CENTRALNEGO OGRZEWANIA) o następujących charakterystykach:

•  Trzy poziomy dziennej temperatury otoczenia
•  Minimalny przedział czasowy programowania wynoszący 30 minut
•  Pięć wstępnie określonych programów
•  Możliwość działania w trybie (MANUAL) RĘCZNYM
•  Zawsze aktywne zabezpieczenie przed zamarzaniem

Tygodniowy programator czasowy DHW (CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ) o następujących charakterystykach:
•  Dwa tryby pracy: ECO/COMFORT
•  Minimalny przedział czasowy programowania wynoszący 30 minut
•  Dwa wstępnie określone programy

Wyświetlanie wartości odczytywanych przez czujniki kotła, między innymi CIŚNIENIE W INSTALACJI, TEMPERATURA
ZEWNĘTRZNA I MOC PALNIKA.
DIAGNOSTYKA i informacje o nieprawidłowościach funkcjonowania.
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WYŚWIETLACZ
Zdalny sterownik wykorzystuje wyświetlacz ciekłokrystaliczny przedstawiony poniżej

OFF Wyłączony
Obraz zegara
programatora ogrzewania CH

CH Praca w trybie
c.o.

DHW Praca w trybie
c.w.u.

Day, hours, minutes
Dzień, godziny i minuty

Sygnalizacja usterki

Praca w trybie ręcznym

Temperatura wewnętrzna

Pasek tekstowy

Wymóg włączenia kotła
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SKRÓCONE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Identyfikacja klawiszy
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Funkcje podstawowe

Operacja do wykonania Nacisnąć KOLEJNO klawisze Str.
Kasowanie wyświetlenia
początkowego

Dostęp do menu

Regulacja temperatury
wewnętrznej                                                   

22

Wyłączenie funkcji ogrzewania
(OFF) 15

Włączenie funkcji godzinowego
programowania ogrzewania
(AUTO)

15

Włączenie trybu Ręcznego
ogrzewania (ON) 15

Regulacja maksymalnej
temperatury wody w instalacji
centralnego ogrzewania

22

Regulacja temperatury ciepłej wody
do celów sanitarnych 23

(Wychodzi z trybu Menu)

(Wchodzi do trybu Menu)

(Podwyższa temperaturę) (Obniża temperaturę)

(Podwyższa temperaturę)

(Obniża temperaturę)

(Podwyższa temperaturę)

(Obniża temperaturę)

(Podwyższa temperaturę)

(Obniża temperaturę)

(5 razy)

(4 razy)
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Czasowe programowanie ogrzewania
Na okres 24 godzin można ustawić trzy różne poziomy temperatury (patrz przykład na następnej stronie).
Minimalny czas dla danego poziomu wynosi 30 minut. 3 poziomy T1, T2 i T3 są wstępnie ustawione odpowiednio na 15oC, 20oC i
21oC.

Zmiana godzinowego programu
ogrzewania

Nacisnąć K1 w celu ustawienia dnia
Nacisnąć K2 w celu wybrania poziomu temperatury wewnętrznej (T1= 15oC, T2= 20oC, T3= 21oC).
Nacisnąć K+ w celu przedłużenia działania przy właśnie ustawionej temperaturze o 30 minut.
Nacisnąć K� w celu cofnięcia się o 30 minut.
Nacisnąć K2 w celu wybrania innego poziomu temperatury wewnętrznej (T1= 15oC, T2= 20oC, T3= 21oC).
Nacisnąć K+ w celu przedłużenia działania przy właśnie ustawionej temperaturze o 30 minut.
Nacisnąć K� w celu cofnięcia się o 30 minut.

17-20

Zmiana T1

Zmiana T2

Zmiana poziomów temperatury
wewnętrznej
Ogrzewanie według programu
godzinowego

Zmiana T3

21

(Podwyższa temperaturę)

(Obniża temperaturę)

(Podwyższa temperaturę)

(Obniża temperaturę)

(Podwyższa temperaturę)

(Obniża temperaturę)
(2 razy)



7

Przykład programowania
Graficzne przedstawienie czasów T1, T2 i T3 przedstawia poniższy rysunek.

Zaawansowane/Serwis

Aktualna temperatura
(Flowing temperature)
(z zainstalowanym czujnikiem
zewnętrznym)

29

Przywrócenie ustawień
fabrycznych (Factory settings) 36

Przez 10 sekund

(Ustawić na 2)

(2 razy)

Przez 10 sekund
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1 INSTALACJA

Zdalny sterownik podłączany jest elektrycznie do karty
elektronicznej kotła za pomocą dwóch przewodów bez
określonej biegunowości. W tym celu została przewidziana
specjalna listwa zaciskowa śrubowa. W celu uzyskania
dostępu do listwy zaciskowej wyjąć przednią część sterownika
podważając ją wkrętakiem we wskazanym punkcie (rys. 1):

Rys. 1

Następnie przymocować do ściany tylną część obudowy za
pomocą kompletu śrub mocujących wchodzących w skład
wyposażenia, przeprowadzając 2 przewody do wnętrza przez
otwór środkowy (rys. 2):

Rys. 2
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Sterownik musi być przymocowany do ściany na wysokości
1,5 m nad podłogą, w miejscu oddalonym od drzwi
wejściowych, okien lub źródeł ciepła, które mogą wpływać na
temperaturę wewnętrzną.
Po odcięciu zasilania elektrycznego kotła wyjąć listwę
zaciskową z gniazda (rys. 3) i podłączyć do niej dwa
przewody. Stosować przewód dwużyłowy (2 x 1 mm2 maks.)
uważając, aby nie przebiegał razem z przewodami
zasilającymi sieci (220V; 50HZ). Maksymalna długość
przewodu nie może przekraczać 50 m.

rys. 3

Następnie umieścić listwę zaciskową w gnieździe i zamknąć
Zdalny sterownik (rys. 4).

rys. 4
W celu otwarcia zdalnego
sterownika zamontowanego na
ścianie zdjąć część przednią, tak
jak to pokazano na rysunku (rys. 5).
Po zakończeniu podłączania
doprowadzić zasilanie elektryczne
do kotła.

rys. 5
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2 URUCHOMIENIE

Przy uruchomieniu zdalnego sterownika konieczne jest
ustawienie języka, bieżącego dnia, godziny i minut:

Wyświetlenie na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym trójkąta nad
lub obok jednego z klawiszy oznacza, że klawisz ten jest
aktywny.

Za pomocą klawiszy K+ i K� wybrać język i potwierdzić wybór
klawiszem K4 (OK.). Następnie klawisze K1, K2 i K3
umożliwią wybranie, odpowiednio, bieżącego dnia, godziny
i minut (wybór jest wskazywany przez pulsowanie wybranego
parametru); klawisze K+ i K � służą do zwiększania lub
zmniejszania wartości wybranego parametru.
Po zakończeniu ustawiania nacisnąć klawisz KM; Zdalny
sterownik przejdzie do automatycznego trybu działania w
odniesieniu do centralnego ogrzewania oraz ciągłego trybu
COMFORT dla dostarczania ciepłej wody do celów
sanitarnych.
W takich warunkach Zdalny sterownik umożliwia kompletne
działanie kotła, wyświetlając wykres programu ogrzewania,
aktualną temperaturę otoczenia, dzień tygodnia, godzinę i
minuty.

W fazie regulacji
wybrana dana

pulsuje

! Zwiększa wartość

" Zmniejsza wartość

Symbol " oznacza, że
odpowiadający mu przycisk

jest aktywny

Uaktywnia # Wyłącza
Tryb Menu

Funkcja klawisza jest podawana na pasku
tekstowym menu Np. HRS (GODZINA) oznacza
funkcję regulacji godzin
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Program godzinowy regulacji czasowej ogrzewania
Symbol $ oznacza, że odpowiadający mu
klawisz jest aktywny

C.O. aktywne

C.W.U. aktywna

! Zwiększa wartość

" Zmniejsza wartość

Temperatura
wewnętrzna

Uaktywnia # Wyłącza
Tryb Menu

Dzień i godzina

Klawisze funkcyjne Menu są aktywne tylko w trybie Menu
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Domyślne nastawy programu ogrzewania są następujące:

DZIEŃ (DAY) Temp. wewnętrzna T1
(ROOM T1)

Temp. wewnętrzna T2
(ROOM T2)

Temp. wewnętrzna T3
(ROOM T3)

Od Poniedziałku (Monday)
do piątku (Friday)

03:00-07:00
08:00-16:00
23:00-03:00

07:00-08:00 16:00-23:00

Sobota (Saturday) 03:00-08:00
24:00-03:00

09:00-18:00 08:00-09:00
18:00-24:00

Niedziela (Sunday) 03:00-09:00
23:00-03:00

- 09:00-23:00

ROOM T1, T2, T3 oznaczają 3 poziomy temperatury wewnętrznej, ustawione wstępnie na:
•  ROOM T1=15oC (oznaczone na wykresie na wyświetlaczu za pomocą 1 piksela)
•  ROOM T2=20oC (oznaczone na wykresie na wyświetlaczu za pomocą 2 pikseli)
•  ROOM T3=21oC (oznaczone na wykresie na wyświetlaczu za pomocą 3 pikseli)

Dostarczanie ciepłej wody do celów sanitarnych przewiduje nastawę domyślną równą 60oC.



15

3 TRYBY DZIAŁANIA

Możliwe jest ustawienie trybu działania ogrzewania niezależnie od dostarczania wody do celów sanitarnych, wybierając spośród
następujących typów regulacji:

C.O. (CH)
(domyślnie: AUTO)

AUTO Regulacja zgodnie z godzinowym programem ogrzewania

ON Regulacja ciągła zgodna z nastawą ustawioną przez użytkownika

OFF Tryb letni: ogrzewanie wyłączone

TMR
(TIMER)

Regulacja wymuszona przez pewien okres czasu do pewnej nastawy; obie wartości
są ustawiane przez użytkownika (maksymalnie 12 godzin)

Woda do celów
sanitarnych (DHW)
(domyślnie: ON)

AUTO Regulacja zgodnie z godzinowym programem wody do celów sanitarnych (patrz
par. 10)

ON Regulacja ciągła w trybie Comfort

OFF Regulacja ciągła w trybie Eco

TMR
(TIMER)

Regulacja wymuszona w trybie comfort przez pewien czas, zadany przez
użytkownika (maksymalnie 12 godzin)

W celu zmiany trybów działania nacisnąć klawisz KM, następnie K1(CH) lub K2(DHW): za pomocą klawiszy K1(AUTO), K2(ON),
K3(OFF) i K4(TMR)  MOŻNA WYBIERAĆ TAKIE TRYBY.
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4 INFORMACJE NA TEMAT KOTŁA

Zdalny sterownik może przekazać użytkownikowi pewne informacje na temat stanu kotła. W tym celu należy nacisnąć klawisz KM,
następnie K3(INF); za pomocą klawiszy K1(<<) i K4(>>) można przeglądać następującą listę:

•  Temperatura zewnętrzna �Outside Temperature� (oC) {Przy czujniku zewnętrznym podłączonym do karty kotła}
•  Ciśnienie w instalacji �Water Pressure� (Bar) {Tylko dla kotłów wyposażonych w przetwornik ciśnienia)
•  Temperatura na zasilaniu �Flow Temperature� (oC)
•  Moc kotła �Boiler Power� (%)
•  Temperatura ciepłej wody do celów sanitarnych �Domestic Hot Water Temperature� (oC)
•  Natężenie przepływu ciepłej wody do celów sanitarnych �Domestic Hot Water Flow Rate� (l/min) {Tylko dla kotłów

dwufunkcyjnych produkujących c.w.u. w systemie przepływowym}
•  Stan układu wody do celów sanitarnych �Domestic Hot Water Status: (0-1, równe 1 jeżeli kocioł pracuje w tym trybie)
•  Temperatura na powrocie �Return Temperature� (oC) {Tylko w przypadku kotłów wyposażonych w czujnik}
•  Temperatura wewnętrzna �Room Temperature� (oC)
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5 ZMIANA PROGRAMU OGRZEWANIA

Tygodniowy program pracy zegara programatora ogrzewania można wybrać spośród pięciu określonych wstępnie (domyślnym
programem jest program nr 1):

Program nr 1

DZIEŃ (DAY) Temp. wewnętrzna T1
(ROOM T1)

Temp. wewnętrzna T2
(ROOM T2)

Temp. wewnętrzna T3
(ROOM T3)

Od poniedziałku
do piątku

03:00-07:00
08:00-16:00
23:00-03:00

07:-08:00 16:00-23:00

Sobota 03:00-08:00
24:00-03:00

09:00-18:00 08:00-09:00
18:00-24:00

Niedziela 03:00-09:00
23:00-03:00

- 09:00-23:00

Program nr 2

DZIEŃ (DAY) Temp. wewnętrzna T1
(ROOM T1)

Temp. wewnętrzna T2
(ROOM T2)

Temp. wewnętrzna T3
(ROOM T3)

Od poniedziałku
do niedzieli

03:00-03:00 - -
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Program nr 3

DZIEŃ (DAY) Temp. wewnętrzna T1
(ROOM T1)

Temp. wewnętrzna T2
(ROOM T2)

Temp. wewnętrzna T3
(ROOM T3)

Od poniedziałku
do piątku

03:00-08:30
17:00-03:00

- 08:30-17:00

Od soboty
do niedzieli

03:00-03:00 - -

Program nr 4

DZIEŃ (DAY) Temp. wewnętrzna T1
(ROOM T1)

Temp. wewnętrzna T2
(ROOM T2)

Temp. wewnętrzna T3
(ROOM T3)

Od poniedziałku
do niedzieli

- 03:00-03:00 -

Program nr 5

DZIEŃ (DAY) Temp. wewnętrzna T1
(ROOM T1)

Temp. wewnętrzna T2
(ROOM T2)

Temp. wewnętrzna T3
(ROOM T3)

Od poniedziałku
do niedzieli

03:00-07:00
24:00-03:00

07:00-24:00 -
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W celu wykonania takiej operacji, przy Zdalnym sterowniku
działającym w trybie automatycznym, nacisnąć klawisz KM,
następnie klawisze K4(>>), K1(PRG), a na koniec K4(PRE).
Za pomocą klawiszy K+ lub K� można wybrać żądany,
wstępnie określony program (od 1 do 5), a następnie, po
naciśnięciu klawisza K1(OK.) wybór jest potwierdzany.

W tym momencie, aby wrócić do automatycznego trybu
działania, nacisnąć klawisz KM.

Można również zmodyfikować wstępnie określony program;
w tym celu, przy Zdalnym sterowniku działającym w trybie
automatycznym, nacisnąć klawisz KM, następnie klawisz
K4(>>) i na koniec K1(PRG). W ten sposób wchodzi się do
menu zmiany wstępnie określonego programu działania
zegara programatora ogrzewania.
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Poprzez naciśnięcie klawisza K1(DAY) wybiera się dzień
wprowadzenia zmiany (dzień tygodnia jest wyświetlany na
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym obok godzin). Natomiast za
pomocą klawisza K2(SET) wybiera się poziom temperatury do
zaprogramowania (T1, T2 lub T3) na określony okres czasu.
Po wybraniu poziomu temperatury, za pomocą klawiszy K+
i K� można zaprogramować taką wartość w żądanym
przedziale czasu; wprowadzony program jest przedstawiany,
za pomocą histogramu słupkowego na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym, a pulsujący symbol wybranej temperatury
przesuwa się od lewej do prawej. Mówiąc dokładniej, T1 jest
wskazywana poprzez pulsowanie pikselu dolnego, T2 przez
naprzemienne pulsowanie pikselu dolnego i górnego, T3
przez pulsowanie pikselu dolnego i górnego. Pozycja
pulsowania określa godzinę, której dotyczy wprowadzany
program (pasek godzin histogramu); informacja ta jest
wskazywana również przez godziny i minuty zegara
znajdującego się na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.
Minimalny przedział czasu programowania wynosi 30 minut.
W celu pozostawienia istniejącego programu bez zmian
wystarczy, przed naciśnięciem klawiszy K+ i K�, wybrać
poziom temperatury oznaczony symbolem NONE.

Za pomocą klawisza K3(COP) kopiuje się program dla
bieżącego dnia na dzień następny.
Naciśnięcie klawisza KM powoduje wyjście z menu zmiany
programów wstępnie określonych i wraca się do
automatycznego trybu działania Zdalnego sterownika.
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6 ZMIANA TEMPERATURY
WEWNĘTRZNEJ DLA OGRZEWANIA
(T1 � T2 � T3)

W celu zmiany wartości wstępnie zadanych temperatur, przy
Zdalnym sterowniku działającym w trybie automatycznym,
nacisnąć klawisz KM, a następnie klawisze K4(>>), K2(SET).
Za pomocą klawiszy K1(<<) lub K4(>>) wybiera się parametr,
który chce się zmienić, natomiast klawisze K+ lub K� służą do
zwiększania lub zmniejszania wartości wybranego parametru.

Wartości temperatur mogą być zmieniane w zakresie od 7oC
do 35oC.
Naciskając klawisz KM wychodzi się z menu zmiany
parametrów użytkownika.
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7 DZIAŁANIE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W TRYBIE RĘCZNYM

Jeżeli Zdalny sterownik działa w trybie automatycznym,
zawsze istnieje możliwość ręcznego wymuszenia żądanej
wartości temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu
za pomocą klawiszy K+ i K�.
Operacja ta jest wskazywana na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym w następujący sposób:

Ręczna zmiana jest aktywna do pierwszej zmiany stanu
programu działania zegara programatora centralnego
ogrzewania.

8 REGULACJA MAKSYMALNEJ
TEMPERATURY WODY W INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zdalny sterownik, z lub bez czujnika zewnętrznego, może
obliczyć dokładną nastawę zasilania układu c.o. w celu
zagwarantowania utrzymania zadanej temperatury
wewnętrznej otoczenia. W przypadku gdy sterownik byłby
instalowany na kotłach bez czujnika zewnętrznego, korzystne
będzie ograniczenie maksymalnej temperatury na zasilaniu.
W celu wykonania takiej operacji nacisnąć klawisz KM,
następnie klawisze K4(>>) i K2(SET): za pomocą klawiszy
K1(<<) lub K4(>>) wybiera się parametr MAX SUPPLY
(Maksymalna temp. c.o.), natomiast za pomocą klawiszy K+
lub K� zwiększa się lub zmniejsza wartość tego parametru.
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9 REGULACJA TEMPERATURY CIEPŁEJ
WODY DO CELÓW SANITARNYCH

Wstępnie ustawionym trybem działania układu wody do celów
sanitarnych jest działanie ciągłe w trybie COMFORT.
W celu zmiany tej temperatury należy nacisnąć klawisz KM,
a następnie klawisze K4(>>) i K2(SET): za pomocą klawiszy
K1(<<) lub K4(>>) wybiera się parametr DHW SETP
(Regulacja układu wody do celów sanitarnych), natomiast za
pomocą klawiszy K+ lub K� zwiększa się lub zmniejsza
wartość tego parametru.

10 PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW
CIEPŁEJ WODY DO CELÓW
SANITARNYCH

Dostarczanie ciepłej wody do celów sanitarnych można
zaprogramować powtarzając sekwencję opisaną w paragrafie
dotyczącym programowania ogrzewania. Różnice polegają
wyłącznie na ilości wstępnie określonych programów, które
w tym przypadku są dwa zamiast pięciu, oraz na możliwych
do wybrania poziomach: ECO/COMFORT zamiast trzech
poziomów temperatury otoczenia. Poziom COMFORT
odpowiada temperaturze zadanej za pomocą parametru DHW
SETP (patrz paragraf 9), natomiast ECO odpowiada
wyłączeniu magazynowania ciepłej wody do celów
sanitarnych. Informacje na temat typów magazynowania
można znaleźć w dokumentacji kotła.
W przypadku kotów �przepływowych� bez mikroakumulacji
funkcja ta oczywiście nie ma żadnego znaczenia.
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Program nr 1
DZIEŃ T1 - ECO T2 - COMFORT

Od poniedziałku
do piątku

03:00-09:00
17:00-03:00

09:00-17:00

Od soboty
do niedzieli

03:00-03:00 -

Program nr 2
DZIEŃ T1 - ECO T2 - COMFORT

Od poniedziałku
do niedzieli

- 03:00-03:00

Ponadto, parametr o nazwie DHW PROGRAM (Program wody
do celów sanitarnych) (możliwe wartości od 1 do 3) umożliwia
dodatkowe sterowanie zegarem programatora układu wody do
celów sanitarnych:

1 Wyłączenie funkcji programatora godzinowego układu
wody do celów sanitarnych (domyślnie).
Funkcja AUTO dla układu wody do celów sanitarnych nie
będzie dostępna.

2 Programator godziny układu wody do celów sanitarnych
aktywny.
W trybie AUTO T1 będzie odpowiadać trybowi ECO,
natomiast T2 trybowi COMFORT.

3. Programator godzinowy aktywny z zakresami godzin dla
układu ogrzewania.
W zakresach godzin ROOM T1 kocioł będzie pozostawał
w trybie ECO, natomiast w zakresach godzin ROOM T2 i
T3 w trybie COMFORT.

W celu zmiany typu programu należy nacisnąć klawisz KM,
następnie K4(>>) i na koniec K2(IMP): za pomocą klawiszy
K1(<<) i K4(>>) można przeglądać listę, aż do DHW
PROGRAM (Program wody do celów sanitarnych) .
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11 TRYB ZABEZPIECZENIA PRZED
ZAMARZANIEM

Przy ustawieniu działania na OFF (WYŁ), zarówno w trybie
ogrzewania jak i dostarczania wody do celów sanitarnych
Zdalny sterownik przechodzi do stanu OFF. Na wyświetlaczu
wyświetla się odpowiedni symbol Stand-by (gotowości). W
takich warunkach zawsze pozostaje aktywna funkcja
zapobiegania zamarzaniu: to znaczy, że żądana temperatura
wewnętrzna otoczenia wynosi 5oC.

12 PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU

Zdalny sterownik przewiduje zapamiętywanie trybu działania
oraz aktualizację kalendarza (dzień, godzina i minuty)
w przypadku przerwy w zasilaniu elektrycznym.
Czas potrzymania wynosi minimum 5 godzin (gwarantowane
wyłącznie w przypadku, gdy Zdalny sterownik jest zasilany
elektrycznie przez czas nie krótszy niż 1 godzina).

W przeciwnym razie konieczne jest ponowne ustawienie
bieżącego dnia, godziny i minut, a następnie trybu działania.
Procedura ustawiania dnia, godziny i minut dostępna jest
w każdej chwili poprzez wykorzystanie przycisków KM,
następnie K4(>>) i na koniec K3(CLK).

13 DIAGNOSTYKA

Zdalny sterownik kontroluje w sposób ciągły stan kotła i
sygnalizuje ewentualne nieprawidłowości, uaktywniając na
wyświetlaczu ikonę alarmu oraz określony komunikat
tekstowy.
W przypadku usterek wspólnych dla różnych typów kotła
podawany jest kod błędu: w związku z tym, z opisem usterki
należy się zapoznać w dokumentacji kotła.
Po usunięciu usterki Zdalny sterownik wróci do normalnego
sposobu wyświetlania.



26

Poprzez naciśnięcie klawisza K1, w czasie wyświetlania
błędu, a następnie klawisza K4(>>), użytkownik ma możliwość
wejścia i przeglądania menu serwisowe History menu
(HISTORIA BŁEDÓW), gdzie zapamiętanych jest 8 ostatnich
usterek (1 jest najaktualniejsza). Aby wyjść z tego menu,
należy nacisnąć klawisz KM.
Jeżeli usterka wymaga odblokowania przez użytkownika lub
instalatora, na wyświetlaczu pojawi się komunikat RESET
BOILER (RESET KOTŁA): nacisnąć K4(>>) w celu
wyświetlenia kodu usterki, a następnie menu Instaler FAULT
HIST nacisnąć klawisz K4(>>), w celu wyjścia z tego menu
należy nacisnąć klawisz KM lub, w celu odblokowania kotła po
usunięciu usterki, klawisz K1(RESET) .

Ewentualne komunikaty błędów mogą być uzależnione od
modelu kotła, do którego jest podłączony Zdalny sterownik: na
przykład, urządzenia wyposażone w elektryczne urządzenie
do napełniania układu hydraulicznego. Przy działaniu w trybie
ręcznym oraz w przypadku, gdy czujnik zainstalowany na
kotle wykrywa za niskie ciśnienie, na wyświetlaczu zostanie
wyświetlony komunikat REFILL (NAPEŁNIANIE UKŁADU);
poprzez naciśnięcie klawisza K1 uaktywnia się odpowiedni
elektrozawór i, po ustabilizowaniu się ciśnienia nominalnego,
Zdalny sterownik wróci do normalnego sposobu wyświetlania.

14 TRYB SERVICE

W celu wejścia do trybu Service należy ustawić wyświetlacz
Zdalnego sterownika na normalne wyświetlane, a następnie
nacisnąć klawisz KM i przytrzymać go około 10 sekund.
Pojawi się poniższe menu, składające się z dwóch stron:

•  K1(INF) Informacje na temat kotła
•  K2(SET) Ustawienia kotła
•  K3(ERR) Wykaz usterek
•  K4(>>) Przejście na str. 2
•  K1(LNG) Wybór języka
•  K2(PAR) Niedostępny
•  K3(PARB) Parametry kotła
•  K4(>>) Przejście na str. 1

Za pomocą klawisza K4(>>) przechodzi się z jednej strony na
drugą i odwrotnie. Aby wrócić do trybu Użytkownika wystarczy
nacisnąć klawisz KM i przytrzymać go przez około 10 sekund
lub poczekać dwie minuty, po których Zdalny sterownik
automatycznie przejdzie do tego trybu.
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15 INFORMACJE NA TEMAT KOTŁA �
SERWIS (SERVICE)

Zdalny sterownik może dostarczyć użytkownikowi pewnych
informacji na temat stanu kotła. W tym celu należy w menu
Service nacisnąć klawisz K1(INF); za pomocą klawiszy K1(<<)
i K4(>>) można przeglądać następującą listę (kursywą
napisano informacje widoczne z menu Użytkownika):

•  Temperatura zewnętrzna (oC) (Outside Temperature)
{Przy czujniku zewnętrznym podłączonym do karty kotła}

•  Ciśnienie w instalacji (Bar) (Water Pressure) {Tylko w
przypadku kotłów wyposażonych w przetwornik ciśnienia}

•  Temperatura na zasilaniu (oC) (Flow Temperature)
•  Moc kotła (%) (Boiler Power)
•  Temperatura ciepłej wody do celów sanitarnych (oC)

(Domestic Hot Water Temperature)
•  Natężenie przepływu ciepłej wody do celów sanitarnych

(l/min) (Domestic Hot Water Flow Rate) {Tylko w
przypadku kotłów �przepływowych�}

•  Stan układu wody do celów sanitarnych (0-1, równe 1
wówczas, gdy kocioł jest w tym trybie) (Domestic Hot
Water Status)

•  Temperatura na powrocie (oC) {Tylko w przypadku kotłów
wyposażonych w czujnik} (Return Temperature)

•  Aktualna nastawa temperatury otoczenia (oC) (Actual
Room Temperature Setpoint)

•  Nastawa temperatury na zasilaniu obliczona przez Zdalny
sterownik (oC) (Flow Temperature Setpoint Calculate by
Remote Control)

•  Numer identyfikacyjny Zdalnego Sterownika (Remote
Control Identification Number)

•  Wersja Zdalnego sterownika (Remote Control Version)
W celu powrotu do menu Service należy nacisnąć jeden raz
klawisz KM.
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16 WYBÓR JĘZYKA - SERVICE

W menu Service nacisnąć klawisz K4(>>), a następnie klawisz
K1(LNG): za pomocą klawiszy K+ i K� będzie można wybrać
język włoski, angielski lub hiszpański. Naciśnięcie klawisza
K4(OK.) spowoduje potwierdzenie ustawienia języka
i automatyczny powrót do menu Service.

17 WYKAZ USTEREK W DZIAŁANIU �
SERWIS (SERVICE)

Istnieje możliwość wyświetlenia 8 ostatnich usterek
zapamiętanych przez mikroprocesor kotła. W tym celu w
menu Service należy nacisnąć klawisz K3(ERR): naciskając
klawisze K1(<<) i K4(>>) będzie można przeglądać listę
kodów błędów (pozycja nr 1 jest najaktualniejsza).
Z opisem usterek należy się zapoznać w dokumentacji kotła.
W celu powrotu do menu Service należy nacisnąć jeden raz
klawisz KM.

18 PARAMETRY KOTŁA - SERVICE

Za pomocą Zdalnego sterownika można wyświetlić i
uaktualnić parametry karty elektronicznej kotła. W menu
Service należy nacisnąć klawisz K4(>>), a następnie klawisz
K3(PARB): klawisze K1(<<) i K4(>>) umożliwiają przeglądanie
listy, natomiast za pomocą klawiszy K+ i K� będzie można
zmienić wartość.
Listę i opis parametrów można znaleźć w dokumentacji kotła,
ponieważ mogą się one zmieniać w zależności od modelu.

W celu powrotu do menu Service należy nacisnąć jeden raz
klawisz KM.
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19 REGULACJA TEMPERATURY BEZ
CZUJNIKA ZEWNĘTRZNEGO -
SERVICE

W menu Service nacisnąć klawisz K2(SET), następnie klawisz
K4(>>) wybierając OPERATING M (TRYB DZIAŁANIA): za
pomocą klawiszy K+ i K� ustawić ten parametr na 1 (wartość
domyślna). Zdalny sterownik obliczy, według algorytmu typu
PID, temperaturę na zasilaniu układu ogrzewania w oparciu o
temperaturę wewnętrzną oraz temperaturę wymaganą przez
użytkownika. Jedynym ewentualnym ograniczeniem jest
maksymalna temperatura na zasilaniu (patrz paragraf 8).

20 REGULACJA TEMPERATURY
Z CZUJNIKIEM ZEWNĘTRZNYM -
SERVICE

W menu Service nacisnąć klawisz K2(SET), następnie klawisz
K4(>>) wybierając OPERATING M (TRYB DZIAŁANIA): za
pomocą klawiszy K+ i K� ustawić ten parametr na 2. Zdalny
sterownik będzie mógł obliczyć temperaturę na zasilaniu
układu c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej z
kompensacją temperatury wewnętrznej, lub tylko w zależności
od temperatury zewnętrznej, ustawiając na 0 wartość
kompensacji temperatury wewnętrznej.

Może to być przydatne w przypadku podjęcia decyzji
o niestosowaniu czujnika wewnętrznego sterownika: na
przykład w instalacjach ze strefami z termostatami typu
ON/OFF (WŁ/WYŁ). W obu przypadkach jest jednak możliwa
zmiana nachylenia krzywej grzania.
W menu Service nacisnąć klawisz K2(SET), następnie klawisz
K4(>>) wybierając ROOM COMP (KOMPENSACJA TEMP.
WEWNĘTRZNEJ) i/lub OTC CURVE (KRZYWA GRZANIA):
za pomocą klawiszy K+ i K� będzie można ustawić: pierwszy
parametr w zakresie od 0 do 20, drugi parametr w zakresie od
0 do 3. Poniższy wykres przedstawia zależność pomiędzy
temperaturą zewnętrzną a obliczoną temperaturą na zasilaniu
w funkcji zadanej krzywej grzania i żądanej temperatury
wewnętrznej, przy kompensacji temperatury otoczenia
ustawionej na 0.
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Żądana temperatura
wewnętrzna 20°C
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Należy wiedzieć, że nawet bez kompensacji temperatury wewnętrznej na regulację wpływa jednak temperatura wewnętrzna
wymagana przez użytkownika: zwiększając lub zmniejszając tę wartość uzyskuje się równoległe przesunięcie charakterystyki, tak
jak to pokazano na poniższym wykresie.

Krzywa grzania
ustawiona na 2
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Jeżeli wartość kompensacji temperatury wewnętrznej jest różna od 0, wówczas kompensacja temperatury wewnętrznej jest
aktywna.
Na skutek kompensacji temperatury wewnętrznej następuje automatyczne, równoległe przesunięcie ustawionej krzywej grzania.
Przesunięcie krzywej jest obliczane w oparciu o błąd pomiędzy żądaną wartością temperatury wewnętrznej a wartością aktualną
(odczytaną ze Zdalnego sterownika), a także w oparciu o wartości kompensacji temperatury wewnętrznej, jak to można
wywnioskować z wykresu zamieszczonego na następnej stronie.

Zasady prawidłowego ustawiania wartości kompensacji temperatury wewnętrznej:
•  Kompensacja temperatury wewnętrznej umożliwia szybsze doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania do warunków

roboczych i zapewnia automatyczną kompensację niedoskonałości wyboru krzywej grzania.
•  Im większa jest jej wartość kompensacji, tym szybciej instalacja centralnego ogrzewania osiąga warunki robocze.
•  Zbyt duża wartość może powodować zbyt szybką reakcję układu, a w konsekwencji powtarzające się włączanie i wyłączanie

kotła.
•  Zazwyczaj duża instalacja centralnego ogrzewania, potrzebująca dłuższego czasu na osiągnięcie warunków roboczych,

wymaga większej wartości kompensacji temperatury otoczenia w stosunku do mniejszych instalacji centralnego ogrzewania, dla
których ten czas jest krótszy.
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•  Kompensacja temperatury wewnętrznej działa prawidłowo tylko wtedy, gdy nachylenie krzywej grzania jest odpowiednie.

Żądana temperatura wewnętrzna 20oC
Aktualna temperatura wewnętrzna 18oC
Krzywa grzania ustawiona na 2

Kompensacja temperatury
wewnętrznej
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21 FUNKCJA PODGRZEWANIA
WSTĘPNEGO - SERVICE

Jeżeli funkcja podgrzewania wstępnego jest aktywna (na
wyświetlaczu pulsuje symbol oC), Zdalny sterownik włącza
kocioł z wyprzedzeniem w trybie centralnego ogrzewania tak,
aby temperatura otoczenia zadana przez użytkownika została
osiągnięta na początku zaprogramowanego przedziału
comfort. Po jakiejkolwiek zmianie odpowiednich parametrów
ogrzewania Zdalny sterownik oblicza pierwszy, hipotetyczny
czas wstępnego włączenia: jeżeli zaprogramowana
temperatura otoczenia jest osiągana w czasie krótszym, niż
obliczony, czas wstępnego podgrzewania zostanie
zmniejszony i odwrotnie. W ten sposób następuje
automatyczne programowanie, którego celem jest
wyznaczenie najkrótszego niezbędnego czasu podgrzewania
wstępnego.
Zdalny sterownik daje ponadto możliwość ustawienia stałego
przebiegu podgrzewania wstępnego: w takim przypadku
temperatura otoczenia będzie zwiększana o 3oC na godzinę.

W celu skonfigurowania tego trybu należy, w menu Service,
nacisnąć klawisz K2(SET), następnie K4(>>) wybierając PRE
HEAT (PODGRZEWANIE WSTĘPNE); za pomocą klawiszy
K+ i K� będzie można ustawić:

1. Wstępne podgrzewanie aktywne (enable), z
automatycznym dostosowaniem (ustawienie
domyślne)

2. Wstępne podgrzewanie aktywne, przyrost temperatury
3oC/godzinę

3. Wstępne podgrzewanie wyłączone (disable)

W celu powrotu do menu Service należy nacisnąć jeden raz
klawisz KM.

Obliczanie czasu podgrzewania wstępnego nie jest
aktualizowane w sytuacjach, gdy:

•  Różnica pomiędzy zaprogramowaną temperaturą
wewnętrzną a aktualną temperaturą wewnętrzną jest
mniejsza niż 2oC

•  Po uaktywnieniu funkcji został zmieniony którykolwiek
parametr

•  Działanie w trybie ogrzewania (CH) jest ustawione na
TMR (timer)

•  Użytkownik wybrał stały przyrost temperatury równy
3oC/godzinę
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22 ODCZYT TEMPERATURY
WEWNĘTRZNEJ - SERVICE

Istnieje możliwość korygowania odczytu temperatury
wewnętrznej w zakresie �2oC do +2oC ze skokiem 0,1oC.
W menu Service nacisnąć klawisz K2(SET), następnie klawisz
K4(>>) wybierając ROOM CORR (KOREKTA
TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ) za pomocą klawiszy K+ i
K� będzie można ustawić tę wartość.
W celu powrotu do menu Service nacisnąć jeden raz klawisz
KM.

23 FUNKCJA NAPEŁNIANIA UKŁADU
C.O. - SERVICE

Funkcja ta nadzoruje sposób napełniania układu c.o. w
określonych modelach kotłów (wyposażonych w elektrozawór)
W menu Service nacisnąć klawisz K2(SET), następnie klawisz
K4(>>) wybierając WATERFILL (NAPEŁNIANIE): za pomocą
klawiszy K+ i K� będzie można ustawić typ napełniania:

1. Ręcznie (ustawienie domyślne) (Manual)
2. Automatyczne (Automatic)
3. Wyłączone (Disable)

W celu powrotu do menu Service nacisnąć jeden raz klawisz
KM.
Uwaga: na karcie sterowania kotła należy ustawić napełnianie
ręczne.

24 WYŚWIETLANIE ZEGARA - SERVICE

W menu Service nacisnąć klawisz K2(SET), następnie klawisz
K4(>>) wybierając HOUR CHOICE (TYP GODZINY): za
pomocą klawiszy K+ i K� będzie można wybrać:

1. 24 godziny (ustawienie domyślne)
2. 12 godzin AM/PM

W celu powrotu do menu Service nacisnąć jeden raz klawisz
KM.
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25 MINIMALNA TEMPERATURA NA
ZASILANIU - SERVICE

Istnieje możliwość ustawienia minimalnej wartości temperatury
na zasilaniu w granicach od 0oC do 90oC ze skokiem 1oC.
W menu Service nacisnąć klawisz K2(SET), następnie klawisz
K4(>>) wybierając MIN SUPPLY (MINIMALNA
TEMPERATURA OGRZEWANIA): za pomocą klawiszy K+
i K� będzie można ustawić tę wartość.
W celu powrotu do menu Service nacisnąć jeden raz klawisz
KM.

UWAGA: Funkcja ta jest aktywna w trybie AUTO, ON OFF
i TMR (Timer). Jej zadaniem jest utrzymanie instalacji powyżej
tej temperatury także w przypadku pozytywnego odczytu
czujnika temperatury wewnętrznej.

26 NASTAWY KOTŁA - SERVICE

Zdalny sterownik umożliwia wyświetlenie i ewentualną zmianę
parametrów działania kotła. W celu wejścia to tego menu
nacisnąć klawisz K2(SET), w menu Service; za pomocą
klawiszy K+ i K� można przeglądać listę.
Parametr FACTROY SET, ustawiony na 1, służy do
przywracania wszystkim danym i parametrom Zdalnego
sterownika wstępnych ustawień fabrycznych (patrz paragraf
30).
W celu powrotu do menu Service nacisnąć jeden raz klawisz
KM.
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27 BACK-UP GODZINA/MINUTA/DZIEŃ �
SERVICE

Jeżeli Zdalny sterownik jest zasilany elektrycznie przez czas
równy regulacji czasowej ładowania kondensatora backup, w
przypadku przerwy w zasilaniu, której czas jest taki sam lub
mniejszy niż regulacja czasowa funkcji backup danych, będzie
on w stanie podtrzymać działanie zegara (godzina/minuty),
kalendarza (dzień) oraz zapamiętać tryb użytkownika, w jakim
Zdalny sterownik znajduje się przed przerwą zasilania
elektrycznego.
Gdy przerwa w zasilaniu Zdalnego sterownika trwa dłużej niż
regulacja czasowa funkcji backup, po przywróceniu zasilania
Regulator włącza się ustawiając się automatycznie w trybie
programowania dnia i godziny (CLK).
Odnośnie wartości różnych regulacji czasowych, patrz
paragraf Charakterystyki techniczne.

28 USTERKA CZUJNIKA
ZEWNĘTRZNEGO LUB WEWNĘTRZNEGO
- SERVICE

W przypadku wykrycia usterki czujnika temperatury
wewnętrznej Zdalnego sterownika, temperatura na zasilaniu
jest ustawiania na 40oC (w przypadku braku czujnika
zewnętrznego) lub zgodnie z algorytmem regulacji
temperatury z kompensacją temperatury otoczenia ustawioną
na 0 (w przypadku zamontowanego czujnika zewnętrznego).
Jeżeli zostanie wykryta usterka czujnika temperatury
zewnętrznej funkcja regulacji temperatury z jego użyciem jest
wyłączana,  a regulacja jest ustawiana automatycznie na
temperaturę wewnętrzną.
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29 DANE TECHNICZNE - SERVICE

Temperatura otoczenia pracy.......................................................................................0 ÷ 40oC
Temperatura otoczenia przechowywania .....................................................................-20 ÷ 55oC
Wilgotność względna....................................................................................................10% ÷ 90%, bez skroplin
Klasa ochrony...............................................................................................................IP30
Tolerancja zegara czasu rzeczywistego .......................................................................±10 min/rok
Tolerancja pomiaru temperatury otoczenia ..................................................................±0.3oC (przy 20oC)

Zakres regulacji czasu działania regulatora czasowego (skok 30 min.) .......................min. 30 minut
maks.  12 godzin

Nastawa czasu wyboru parametrów.............................................................................2 min.
Nastawa krótkiego czasu wyboru parametrów .............................................................5 sek.

Domyślna nastawa czasu funkcji regulatora czasowego..............................................2 godziny
Nastawa czasu uaktywnienia menu instalatora ............................................................10 sek.
Minimalny przedział czasu programatora godzinowego ...............................................30 min.
Nastawa czasu ładowania kondensatora backup danych ...........................................1 godzina
Nastawa minimalnego czasu funkcji backup danych....................................................5 godzin

Zakres wyboru temperatur wewnętrznych T1, T2, T3...................................................7oC ÷ 35oC
Temperatura zabezpieczenia otoczenia przed zamarzaniem.......................................5oC
Zakres wyboru temperatur funkcji regulatora czasowego.............................................7oC ÷ 35oC
Wartość skoku wyboru temperatur ...............................................................................0,5oC
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30 NASTAWY FABRYCZNE- SERVICE

PARAMETR WARTOŚĆ

ROOM T1 15.0

ROOM T2 20.0

ROOM T3 21.0

DHW PROGRAM 1

DHW SETP 60

MAX SUPPLY 90

OTC CURVE 2.0

ROOM COMP 0

OPERATING M 1

HOUR CHOICE 1

PRE HEAT 1

MIN SUPPLY 0

WATERFILL 1

ROOM CORR 0.0

FACTORY SET 0
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Firma FERROLI POLAND nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości występujące w niniejszej instrukcji, jeżeli spowodowane są przez błędy w druku lub przepisaniu.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w naszych wyrobach zmian, które uznamy za niezbędne lub użyteczne, które nie naruszają podstawowych charakterystyk.
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