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Dziękujemy  Państwu  za  wybór  naszego  produktu,  jednocześnie 
gratulując trafnej decyzji. Cieszymy się z każdych uwag dotyczących 
pracy urządzenia.

Zespół

ESTYMA electronics
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 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1.1. WSTĘP

Regulator  FIREMAX08 jest  urządzeniem  z  nowej  linii  regulatorów 
naszej firmy "UNICONTROL". Jest nowoczesnym układem mikroprocesorowym 
sterującym pracą kominka z płaszczem wodnym na paliwo Pellets. 

Paliwo rozpalane jest automatycznie za pomocą grzałki elektrycznej.

 1.1.1. FUNKCJE, ZALETY

Bezpieczeństwo:

Niezależne  od  pracy  automatyki  zabezpieczenie  temperaturowe – 
zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji kominka.

Funkcjonalność:

Pomiar temperatury czynnika grzewczego  – sterowanie pracą palnika z 
modulacją mocy w celu uzyskania zadanej temperatury.

Zdalne sterowanie  z  wykorzystaniem pilota –  pilot  podnosi  znacznie 
komfort użytkowania kominka, umożliwia zmianę mocy oraz temperatury pracy 
kominka.

Zdalne sterowanie za pomocą dodatkowego modułu GSM – umożliwia 
załączenie kominka z dowolnego miejsca za pomocą wysłania SMSa. 

 Testowania wyjść - funkcja umożliwia sprawdzenie poprawności połączeń 
elektrycznych  i  sprawności  urządzeń  wykonawczych  przed  uruchomieniem 
systemu.

Testowania wejść -  funkcja umożliwia sprawdzenie poprawności połączeń 
czujników i regulatora pokojowego.
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Wyświetlacz  alfanumeryczny  - ułatwia   komunikację  urządzenia  z 
użytkownikiem, a obsługa staje się bardzo prosta. 

Wiele języków menu – łatwa obsługa urządzenia.

 1.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Uwaga – zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

• Przed  przystąpieniem  do  montażu  lub  demontażu  urządzenia  odłącz  zasilanie  w 
rozdzielnicy elektrycznej.

• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z całą 
załączoną instrukcją.

• Należy  zachować  instrukcję  obsługi  i  odwoływać  się  do  niej  w  przypadku 
jakiejkolwiek pracy z urządzeniem w przyszłości.

• Należy  przestrzegać  wszystkich  zasad  i  ostrzeżeń  zawartych  w  instrukcji  obsługi 
urządzenia.

• Należy upewnić  się,  że urządzenie nie  jest w żaden sposób uszkodzone. W razie 
wątpliwości, nie należy korzystać z urządzenia i skontaktować się z jego dostawcą.

• W razie jakichkolwiek wątpliwości tyczących się bezpiecznej eksploatacji urządzenia, 
należy skontaktować się z dostawcą.

• Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie znaki ostrzegawcze zamieszczone na 
obudowie oraz opakowaniu urządzenia.

• Urządzenie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
• Urządzenie nie jest zabawką, nie wolno pozwalać dzieciom bawić się nim.
• Pod  żadnym  pozorem  nie  należy  pozwalać  dzieciom  bawić  się  żadną  częścią 

opakowania tego urządzenia.
• Należy zabezpieczyć dostęp do małych części np. śrub mocujących, kołków przed 

dziećmi.  Elementy  te  mogą  być  na  wyposażeniu  dostarczonego  urządzenia  i  w 
przypadku ich połknięcia mogą doprowadzić do uduszenia dziecka.

• Nie  należy  dokonywać  żadnych  mechanicznych  ani  elektrycznych  zmian  w 
urządzeniu.  Zmiany  takie  mogą  spowodować  niewłaściwą  pracę  urządzenia, 
niezgodną z normami oraz wpłynąć negatywnie na pracę urządzenia.

• Nie  należy  wkładać  przez  szczeliny  (np.  wentylacyjne)  żadnych  przedmiotów  do 
środka urządzenia, może to spowodować zwarcie, porażenie elektryczne, pożar lub 
zniszczenie urządzenia.

• Nie można pozwolić aby do wnętrza urządzenia dostała się woda, wilgoć, pył i kurz, 
może  to  spowodować  zwarcie,  porażenie  elektryczne,  pożar  lub  zniszczenie 
urządzenia.

• Należy zapewnić  poprawną wentylację urządzenia,  nie  zakrywać ani nie  zasłaniać 
otworów wentylacyjnych oraz zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół niego.

• Urządzenie należy montować wewnątrz pomieszczeń, chyba że przystosowane jest 
do pracy na zewnątrz.

• Nie można pozwolić, aby urządzenie było narażone na uderzenia i wibracje.
• Podłączając  urządzenie,  należy  upewnić  się,  że  parametry  elektryczne  sieci 

zasilającej odpowiadają zakresowi pracy urządzenia.
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• Aby uniknąć zagrożenia porażeniem elektrycznym należy podłączyć urządzenie do 
gniazda sieciowego z bolcem uziemiającym. Uziemienie gniazda musi być wykonane 
poprawnie przez uprawnionego elektryka.

• Podłączając urządzenie należy upewnić się, że nie spowoduje to przeciążenia obwodu 
elektrycznego. Należy unikać podłączenia urządzenia do jednego obwodu z silnikami 
i innymi urządzeniami powodującymi zakłócenia impulsowe (np. pralki, lodówki, ...)

• Przed  podłączeniem  jakichkolwiek  przewodów  i  urządzeń  peryferyjnych  do 
urządzenia, należy bezwzględnie odłączyć zasilanie sieciowe.

• Aby całkowicie odłączyć urządzenia od zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda 
zasilającego, a w szczególności wtedy, gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.

• Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniami, powinien być ułożony tak, 
aby nikt po nim nie chodził, na przewodzie nie mogą stać żadne przedmioty.

• Wszelkie  dokonane  połączenia  muszą  być  zgodne  z  montażowym  schematem 
elektrycznym instalacji  oraz z  krajowymi,  bądź lokalnymi przepisami dotyczącymi 
połączeń elektrycznych.

• W tym urządzeniu nie ma części, którą użytkownik może sam wymienić. Wszystkie 
czynności serwisowe oprócz czyszczenia, wymiany bezpiecznika (przy odłączonym od 
sieci urządzeniu) nastawienia funkcji powinny być wykonywane przez autoryzowany 
serwis.

• Przed  przystąpieniem  do  jakichkolwiek  czynności  konserwacyjnych,  należy 
bezwzględnie odłączyć urządzenie od sieci zasilającej.

• Do czyszczenia obudowy urządzenia nie wolno stosować benzyn, rozpuszczalników 
ani innych środków chemicznych mogących uszkodzić obudowę urządzenia. Zaleca 
się stosowanie delikatnej szmatki.

• Jeżeli kabel zasilania sieciowego jest uszkodzony, bezwzględnie nie wolno używać 
takiego urządzenia. Uszkodzony kabel musi być wymieniony przez serwis na nowy o 
takich samych parametrach co oryginalny.

 1.3. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM

Urządzenie  elektroniczne  zostało  wykonane  z  materiałów,  które 
częściowo nadają się do recyklingu.  Z tego względu po zużyciu musi zostać 
oddane do punktu odzysku i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
lub zostać przekazane do producenta. Urządzenia nie można wyrzucać razem z 
innymi odpadami mieszkalnymi.

                       
8



Instrukcja obsługi FIREmax 08 

 2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

 2.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Przed  rozpoczęciem użytkowania  urządzenia,  należy  dokładnie  przeczytać 
całą dołączoną instrukcję.

Osoba podejmująca się  montażu powinna wykazywać się  doświadczeniem 
technicznym.

Połączenia  wykonane  przewodem  z  miedzi  powinny  być  dostosowane  do 
pracy w temperaturze do +75ºC .

Wszystkie  wykonane  połączenia  muszą  być  zgodne  z  montażowym 
schematem elektrycznym instalacji oraz krajowymi bądź lokalnymi przepisami 
dotyczącymi połączeń elektrycznych.

 2.2. LOKALIZACJA

Urządzenia  przewidziane  są  do  montażu  wyłącznie  w  pomieszczeniach 
zamkniętych. Po dokonaniu wyboru miejsca montażu upewnij się, że spełnia 
ono następujące warunki:

Miejsce  montażu  musi  być  wolne  od nadmiernej  wilgotności  oraz oparów 
łatwopalnych lub powodujących korozję

Montaż urządzenia nie może być dokonany w pobliżu aparatów elektrycznych 
dużej mocy, maszyn elektrycznych lub sprzętu spawalniczego.

W miejscu montażu temperatura otoczenia nie może przekraczać 60ºC i nie 
powinna być niższa niż 0ºC.  Wilgotność powinna mieścić się granicach od 5% 
do 95% bez kondensacji.
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 2.3. PODŁĄCZENIE 

Do  sterownika  należy  dołączyć  niezbędne  do  pracy  czujniki  oraz 
elementy  wykonawcze.   Na  rysunku  1 przedstawiono  schemat  podłączenia 
urządzeń. W tabeli 1 zestawiono opis wyjść, a w tabeli 2 wejść. 

  Uwaga  !!! Pod  żadnym  pozorem  nie  łączyć  przewodu 

ochronnego(PE) z zerowym (N).

                       

Rysunek 1: Schemat podłączenia urządzeń.
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OPIS WYJŚĆ:

OPIS URZĄDZENIE

NO3 sterowanie zapalarką elektryczną

NO4 sterowanie pompą obiegową

NO6 Sterowanie silnikiem podajnika, szeregowo z silnikiem 
podajnika włączyć wyłącznik termiczny ZTK

Tabela 1: Opis wyjść.

OPIS WEJŚĆ POMIAROWYCH:

OPIS OPIS CZUJNIKA

IN1 Wejście pomiarowe czujnika temperatury czynnika 
grzewczego w kominku.

IN4 Wejście sterujące załączaniem/wyłączaniem kominka 
poprzez moduł GSM (wyposażenie opcjonalne). W 
przypadku braku modułu należy zewrzeć IN4 oraz AGND.

IN8 Wejście regulatora pokojowego. Należy dołączyć regulator 
pokojowy o stykach zwiernych. Styki zwarte w momencie 
potrzeby grzania.

Tabela 2: Opis wejść pomiarowych.

Podłączenia  należy  dokonać  przewodami  odpowiednio  dobranymi  do 
instalacji elektrycznej o maksymalnym przekroju 2,5mm2  . Zalecany przewód 
do pomp to H03VV-FG 3x0,75 (stare oznaczenie OMY 3x0,75).

 UWAGA !!! Urządzenie  należy  podłączyć  do  oddzielnego  obwodu 

elektrycznego wyposażonego w odpowiednio dobrany wyłącznik nadprądowy 
oraz wyłącznik różnicowoprądowy.
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  UWAGA  !!! Podłączenia  należy  wykonywać  przy  urządzeniu 

odłączonym  od  sieci  elektrycznej.  Podłączenia  powinna  wykonywać  osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

 2.4. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

 2.4.1. MODUŁ GSM

Do regulatora FIREmax 08 można dołączyć moduł GSM, dzięki któremu 
za pomocą wiadomości SMS można załączyć bądź wyłączyć urządzenie zdalnie. 
Więcej informacji udziele firma ESTYMA electronics. Adres na ostatniej stronie 
niniejszej instrukcji. 

 UWAGA !!! W przypadku braku modułu zewrzeć IN4 oraz AGND.

 2.4.2. REGULATOR POKOJOWY

Regulator FIREmax 08 może współpracować z dowolnym regulatorem 
temperatury pokojowej o stykach zwiernych.

                       

Rysunek 2: Podłączenie regulatora pokojowego.
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Regulator  należy  zamontować  w  miejscu  reprezentatywnym  pod 
względem temperatury w mieszkaniu, na wysokości około 1,5 – 2m.

  UWAGA  !!!Nie  należy  montować  urządzenia  w  pobliżu  źródeł 

ciepła(np.  telewizor,  grzejniki),  bezpośredniego  działania  promieni 
słonecznych lub miejsc narażonych na przeciągi gdyż wpłynie to niekorzystnie 
na pracę systemu. 

                       
13



Instrukcja obsługi FIREmax 08 

 3. OBSŁUGA

 3.1. PANEL OPERATORSKI

Komunikacja urządzenia z użytkownikiem możliwa jest dzięki zastosowaniu 
klawiatury oraz wyświetlacza alfanumerycznego. Na rysunku  3 przedstawiono 
widok  panelu  operatorskiego  regulatora  FIREmax  08  wraz  z  opisem 
elementów sterowniczych jak i informacyjnych.

 3.2. EKRAN GŁÓWNY

Ekran  na  którym  pokazywana  jest  aktualna  temperatura  czynnika 
grzewczego,  stan  poszczególnych  wyjść  sterujących  urządzeniami,  stan 
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regulatora nazwano ekranem głównym.  Zawartość ekranu głównego zmienia 
się samoczynnie.

Ekran główny wyświetlany jest automatycznie gdy przez czas 1 minuty nie 
zostanie wciśnięty żaden przycisk. 

Ekran  główny  może  być  również  przywołany  z  każdego  miejsca  menu 

poprzez maksymalnie 2-krotne wciśnięcie przycisku   .

Wyświetlony skrót oznacza załączenie wyjścia sterującego pracą urządzenia. 

SKRÓT OPIS

CO Praca pompy obiegowej centralnego ogrzewania

ZAP Praca zapalarki elektrycznej 

POD Praca podajnika paliwa

Tabela 3: Skróty nazw urządzeń.

 3.3. PORUSZANIE SIĘ PO MENU

Urządzenie posiada dwa rodzaje menu: menu główne, pisane DUŻYMI 
LITERAMI oraz podmenu, pisane małymi literami.

-menu  główne, pisane  DUŻYMI  LITERAMI,  służy  do  wyboru  grupy 
parametrów  (podmenu).  Aby  wejść   do  menu  głównego  należy  wcisnąć 

przycisk , gdy wyświetlany jest ekran główny. W menu głównym poruszamy 

się przyciskami  i  . 

-podmenu, pisane  małymi  literami,  służy  do  odczytu  i  zmiany  nastaw. 
Wejście  do  podmenu  możliwe  jest  z  menu  głównego  poprzez  wciśnięcie 

przycisku . W podmenu poruszamy się w jednym kierunku przyciskiem . 

Przyciski   i   służą do zmiany wyświetlanych wartości. Możliwość zmiany 
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wartości  parametru  sygnalizowana  jest  poprzez  cykliczne  wyświetlanie 
wartości.  W każdej  chwili  można  wycofać  się  z  dokonanej  zmiany  nastawy 

wciskając przycisk  . Zapis następuje po wciśnięciu przycisku .

 UWAGA !!! Zapis danych do pamięci nieulotnej regulatora następuje 

po każdorazowym wyświetleniu ekranu głównego: „T.KOMINKA”.
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 3.4. URUCHOMIENIE

Aby uruchomić urządzenie należy na 3 sekundy wcisnąć przycisk   , tak 
samo należy postąpić aby wyłączyć sterownik. Aktualny stan pokazywany jest 
na głównym ekranie:

OFF – wyłączony (aktywna obsługa stanów alarmowych oraz praca ręczna 
dmuchawy oraz podajnika)

ON – włączony

 UWAGA!!! Gdy na wyświetlaczu znajduje się napis OFF urządzenie  

znajduje się w trybie czuwania i jest dalej pod napięciem, w razie wystąpienia  
stanu  alarmowego  zostaną  podjęte  odpowiednie  procesy  zapobiegawcze.  
 STANY ALARMOWE I ZABEZPIECZENIA.

 UWAGA!!! Jeżeli regulator nie ma być używany przez dłuższy okres 

czasu bądź w przypadku przeprowadzania jakichkolwiek prac przy regulatorze 
należy  bezwzględnie  wyłączyć  urządzenie  poprzez  odłączenie  od  sieci 
elektrycznej.

 3.5. TEMPERATURA PRACY KOMINKA

Aby  ustawić  temperaturę  zadaną  czynnika  grzewczego  w  kominku 

należy  wejść  do  menu  T.KOMINKA  i  przyciskami  i   ustawić  zadaną 

temperaturę. Akceptacji należy dokonać przyciskiem  . 

 3.6. MOC PALNIKA

Regulator  dobiera  moc  palnika  odpowiednio  do  osiągnięcia  zadanej 
temperatury czynnika grzewczego modulując mocą palnika. Użytkownik może 
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ograniczyć  maksymalną  moc  palnika  jaka  będzie  dobierana  w  procesie 
modulacji.  Aby  tego  dokonać  należy  wejść  do  menu  MOC  PALNIKA  i 

przyciskami  i   ustawić  maksymalną  moc.  Akceptacji  należy  dokonać 

przyciskiem  . 

 3.7. RODZAJ PALIWA

FIREmax  08  umożliwia  sterownie  kominkiem  opalanym  dwoma 
rodzajami paliwa: pellets oraz drewno. Aby wybrać odpowiedni rodzaj paliwa 

należy  wejść  do  menu PALIWO i  przyciskami  i   ustawić  rodzaj  paliwa 

zgodny z rzeczywistym. Akceptacji należy dokonać przyciskiem  . 
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 4. ZDALNE STEROWANIE

 4.1. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Regulator  został  wyposażony  w  odbiornik  podczerwieni  oraz  pilot 
zdalnego sterowania działający w zakresie podczerwieni.

 4.2. REGULACJA TEMPERATURY ZADANEJ KOMINKA

Za  pomocą  pilota  można  regulować  zadaną  temperaturę  czynnika 

grzewczego. Do regulacji służą przyciski  i .

Podczas  regulacji  zdalnej  na  regulatorze  wyświetlona  zostaje  zadawana 
wartość  w  postaci  liczby  oraz  wyskalowanego  paska,  który  jest  widoczny 
również z większej odległości.

 4.3. REGULACJA MAKSYMALNEJ MOCY PALNIKA

Za pomocą pilota można regulować również maksymalną moc palnika. Do 

regulacji służą przyciski   i  .

Podczas  regulacji  zdalnej  na  regulatorze  wyświetlona  zostaje  zadawana 
wartość  w  postaci  liczby  oraz  wyskalowanego  paska,  który  jest  widoczny 
również z większej odległości.

 4.4. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE 

Za  pomocą  pilota  można  również  zdalnie  włączyć  lub  wyłączyć 

regulator. Aby tego dokonać należy równocześnie wcisnąć przyciski   i .
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 5. TRYB SERWISOWY

Tryb serwisowy chroniony jest hasłem dostępu, 
które  jest  zmienne.  Tryb  serwisowy  dostępny  jest 
tylko w stanie „OFF”.

„Testowanie  wejść” umożliwia  sprawdzenie 
poprawności  podłączenia  czujników  i  regulatora 
pokojowego.  Wskazania od strony lewej do prawej 
to: temperatura czynnik grzewczego w kominku, stan 
modułu GSM, stan regulatora pokojowego.

„Testowanie  wyjść” umożliwia  sprawdzenie 
poprawności  podłączeń  oraz  pracy  obwodów 
wykonawczych  przed  uruchomieniem  układu. 

Naciskając przyciski  i  uruchamiane są kolejne 
obwody wyjściowe.

„Czas zapalarki”   parametr decydujący o czasie 
pracy elementu grzejnego w fazie rozpalania.

„Min.temp.pomp”   parametr  decydujący  o 
załączeniu  pompy  obiegowej  w  zależności  od 
temperatury czynnik grzewczego w kominku.

„Temp.progowa  wygaszania”   poniżej  tej 
temperatury  regulator  zaczyna  odliczać  czas 
wygaszania kominka.

„Czas  wygaszania”   czas  po  którym regulator 
uzna  kominek  za  wygaszony  jeżeli  temperatura 
czynnika  będzie  niższa  od  tej  nastawionej  w 
parametrze „Temp.progowa wygaszania”.

                       

Rysunek 5: Podmenu 
TRYB SERWISOWY 
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„Czas  postoju”   czas  postoju  palnika  po  osiągnięciu  temperatury 
zadanej czynnika grzewczego.

„Podawanie pełnej  mocy”   parametr decydujący o ilości  podawanego 
paliwa  przy  pełnej  mocy  palnika.  Należy  ustawić  zgodnie  z  zaleceniami 
producenta kominka.

  UWAGA  !!! Zmiany  ustawień  w  TRYBIE  SERWISOWYM  mogą 

spowodować złą pracę regulatora. Tryb przeznaczony dla wykwalifikowanego 
personelu. Hasło dostępu jest zmienne i oblicza się je w następujący sposób.
Hasło=Tzk + 77 ; Tzk-temperatura zadana kominka.
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 6. STANY ALARMOWE I ZABEZPIECZENIA

Sterownik sygnalizuje migotaniem podświetlania wyświetlacza o tym, iż 

wystąpiła sytuacja alarmowa. Po wciśnięciu przycisku   wyświetlona zostaje 
informacja  o  rodzaju  alarmu.  Sterownik  sygnalizuje  następujące  stany 
alarmowe:

 6.1. PRZEGRZANIE KOMINKA

-przegrzanie  kominka ;  alarm  sygnalizowany  jest  gdy  temperatura 
czynnika  grzewczego  przekroczy  maksymalną  dopuszczalną  temperaturę 
ustawioną przez producenta kominka. Podejmowana akcja w tym przypadku to 
włączenie  pompy obiegowej niezależnie  od trybu pracy,  aż do obniżenia  się 
temperatury .
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 7. NASTAWY, DANE TECHNICZNE

 7.1. CZUJNIKI

Urządzenie przystosowane jest do pracy z czujnikami produkowanymi 
przez firmę estyma electronics. W tabeli zebrano wartości rezystancji czujnika 
w zależności od temperatury.

TEMPERATURA 
[ºC]

REZYSTANCJA 
[kΩ]

0 32,56
10 19,87
20 12,49
30 8,06
40 5,33
50 3,6
60 2,49
70 1,75
80 1,26
90 0,91
100 0,68

Tabela 4: Rezystancja czujnika.

 7.2. USTAWIENIA FABRYCZNE

 7.2.1. PARAMETRY DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWANIKA

W tabeli 5 zebrano parametry regulacyjne dostępne dla użytkownika wraz z 
zakresem regulacji oraz nastawami fabrycznymi.

                       
23



Instrukcja obsługi FIREmax 08 

PARAMETR ZAKRES 
REGULACJI

NASTAWA 
FABRYCZNA

TEMPERATURA KOMINKA
Temperatura zadana 40ºC - 80ºC 60ºC
MOC PALNIKA
Maksymalna moc palnika 1-5 5

Tabela 5: Nastawy dostępne dla użytkownika.

 7.2.2. PARAMETRY SERWISOWE

PARAMETR ZAKRES 
REGULACJI

NASTAWA 
FABRYCZNA

Czas zapalarki 1 – 20 minut 10 minut
Minimalna temperatura pomp 30 – 70 ºC 45ºC
Temperatura progowa wygaszania 20 - 70ºC 40ºC
Czas wygaszania 2 -  60 minut 15 minut
Czas postoju 10 - 90minut 20 minut
Podawanie pełnej mocy 2 – 15 sek 10 sek

Tabela 6: Nastawy dostępne w trybie serwisowym.
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 7.3. DANE TECHNICZNE

PARAMETR WARTOŚĆ
Zasilanie ~230V/50Hz ±10%
Pobór mocy (sterownik) <5VA
Obciążalność wyjść:
Pompa c.o 100W
Silnik podajnika 100W
Zapalarka 400W

Dokładność pomiaru 
temperatur

±4ºC

Czujniki NTC 10kΩ B25/85=3877K±0,75% 
VISHAY BCcomponents

Temperatura otoczenia 0-60ºC
Wilgotność 5-95% bez kondensacji

Klasa oprogramowania A

Tabela 7: Dane techniczne.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
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