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Szanowni Państwo, miło nam zaliczyć Państwa do grona naszych klientów. Dziękujemy za
zakup naszego wyrobu.

RAPORT Z PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

WSTĘP
Dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz stosowanie się do wskazówek w niej zawartych
pozwoli na bezpieczną, prawidłową i długookresową eksploatację kotłów c.o. typu FUWI na
Biomase. Każdy użytkownik przed przystąpieniem do zainstalowania i eksploatacji kotła powinien
dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego i
bezpiecznego ich użytkowania. Nieprzestrzeganie przez użytkownika przepisów i wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji zwalnia producenta kotła c.o. od wszelkich zobowiązań i gwarancji.
Kotły centralnego ogrzewania typu FUWI NA PELLETS są stalowymi kotłami wodnymi,
niskotemperaturowymi. W wyniku badań typoszeregu Kotłów centralnego ogrzewania FU-WI NA
BIOMASE, przeprowadzonych przez Instytut Energetyki w Warszawie, Laboratorium Badań
Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi (Certyfikat Akredytacji Nr AB 087) stwierdzono, że
opisany typ kotła, odpowiada warunkom określonym w normie PN–EN 303–5:2012 oraz uzyskał
według tej normy najwyższą V klasę sprawności cieplnej i emisji CO, jednocześnie automatyka
wykonana i przebadana zgodnie z PN-EN 60730-2-1:2002. Kotły c.o. FUWI NA PELLET nie podlegają
rejestracji i odbiorowi przez Okręgowe Urzędy Dozoru Technicznego.
Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji mogą być zmienione w wyniku ciągłego rozwoju
produktu, bez powiadomienia.

UŻYTE W INSTRUKCJI OZNACZENIA:
Znak ostrzega, że urządzenie należy obsługiwać z należytą starannością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Znak użyty w tekście instrukcji oznacza bardzo istotne informacje mające zwrócić uwagę na zagrożenia mogące
wystąpić podczas obsługi i pracy kotła.
ZNAK OSTRZEGA, ŻE MIEJSCA OZNACZONE TYM ZNAKIEM MOGĄ NAGRZEWAĆ SIĘ DO WYSOKICH TEMPERATUR, CO MOŻE
GROZIĆ POPARZENIEM.
Znak ostrzega, że miejsca oznaczone tym znakiem jest narażone na dostęp do ognia i żaru, zachowaj szczególną
ostrożność aby nie doszło do pożaru.
Znak ostrzega, że miejsca oznaczone tym znakiem jest zagrożone przez pracę metalowych elementów (ślimak,
koła zębate). Wkładanie rąk w pobliże tych elementów grozi kalectwem i uszkodzeniem ręki.

Niewłaściwa eksploatacja w zakresie czyszczenia płomieniówek wraz z wyjściem
do komina (czopuch) może spowodować ich niedrożność, co w konsekwencji
może spowodować przepalenie się rurki PCV łączącej podajnik z palnikiem.

ZNAK ZAKAZU, WYKONYWANIA NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI W OKREŚLONYCH WARUNKACH I SYTUACJACH.

KOCIOŁ C.O. FUWI NA PELLETS jest urządzeniem grzewczym posiadającym najnowszy automatyczny system
odawania i rozpalania granulowanego paliwa stałego typu – PELLETS.
Integralną częścią niniejszej instrukcji jest instrukcja producenta automatyki
IGNEO Slim z którą koniecznie należy zapoznać się przed uruchomieniem KOTŁA
C.O. FUWI NA PELLETS.
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Stalowe wodne, niskotemperaturowe Kotły Grzewcze FUWI NA PELLETS z automatycznym
układem podawania i rozpalania paliwa stałego – PELLETS, są urządzeniami przeznaczonymi do
pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach
budownictwa mieszkaniowego (domki jedno i wielorodzinne, pawilony handlowe, pomieszczenia
gospodarcze i inne budowle).
Charakterystyczną cechą Kotłów Grzewczych FUWI NA BIOMASE jest najnowsza automatyczna
technologia podawania i rozpalania granulowanego paliwa stałego - Pellets, mianowicie:
Granulat drzewny – PELLETS (Ø 6mm – Ø 8mm),
Granulat agro – PELLETS (Ø 6mm – Ø 8mm)
Regulator pracy kotła steruje nie tylko kotłem ale również systemem centralnego ogrzewania w
trybie pogodowym oraz ciepłej wody użytkowej. także możliwość podłączenia pomp obiegowych i ich
sterowanie oraz możliwość podłączenia wymiennika ciepłej wody.
Urządzenie posiada funkcję priorytetu ciepłej wody użytkowej, co oznacza, iż kocioł podczas
ogrzewania c.o., otrzymuje sygnał ze zbiornika wody użytkowej przez czujkę temperatury o
obniżeniu się temperatury wody. Wyłącza się wtedy pompa zasilająca c.o., a włącza pompa
zasilająca zbiornik ciepłej wody użytkowej. Po osiągnięciu zadanej temperatury wody w zbiorniku,
automatyka wyłącza pompę ciepłej wody i przechodzi w cykl pracy centralnego ogrzewania. Należy
dodać, iż w okresie letnim istnieje możliwość ogrzewania tylko ciepłej wody użytkowej, bez
cyklu pracy centralnego ogrzewania.
Najwyższa temperatura w Kotle nie może przekraczać 94 C.

Kotły mogą być stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego z
grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody (pompy obiegowe) i ciśnieniu
roboczym 2 BAR. Zabezpieczone musi być zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02413
dotyczących zabezpieczeń ogrzewań wodnych systemu otwartego. Może również
współpracować z układami zamkniętymi PN-99/B-02414, pod warunkiem
dodatkowego wyposażenia w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła lub
przez zastosowanie rozdzielenia obiegów przez wymiennik płytowy. Zamontowanie
kotła niezgodnie z w/w zasadami powoduje utratę gwarancji.
Ze względu na wysoką sprawność kotła i niską temperaturę spalin, komin należy
zabezpieczyć wkładem kominowym z blachy nierdzewnej lub wkładem ceramicznym
o średnicy nie mniejszej jak średnica czopucha podana w tabeli strona 6.
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BUDOWA KOTŁA
Wprowadzając na rynek niniejsze urządzenie grzewcze typu Kocioł c.o. FUWI NA PELLETS,
proponujemy Państwu najnowszą technologię w podawaniu paliwa stałego, rozpalaniu go oraz
wymianie ciepła między spalinami a wodą w kotle. Zastosowany w niniejszym urządzeniu palnik i
rozwiązanie techniczne podlega ochronie patentowej RP nr 208898.

WERMIKULIT
Wermikulit stosowany jest w kotłach od 9 kW do 33 kW. Ułożenie na palniku jest identyczne jak na
rysunku poniżej.
Płytki wermikulitowie i przód palnika:

Urządzenie niniejsze powinien instalować wykwalifikowany personel, zgodnie z
normami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami państwowymi i lokalnymi.
Ponadto należy przestrzegać podanych w niniejszej instrukcji przepisów
dotyczących bezpieczeństwa, instalowania, użytkowania i konserwacji.
KOCIOŁ C.O. FUWI NA PELLETS jest urządzeniem o konstrukcji stalowej w kształcie
prostopadłościanu, wyposażonym w palnik szufladowy, automatykę oraz zbiornik na paliwo
stałe typu Pellets z podajnikiem zasilającym automatycznie palnik w taką ilość paliwa stałego
(pellets) jaka jest niezbędna do uzyskania temperatury kotła zaprogramowanej przez
użytkownika na panelu sterowniczym. Elektronika na bazie mikroprocesora polskiego
producenta, sprawia że nasz wyrób posiada pełną opcję sterowania kotłem.

Bok i góra Palnika:

Część sterownicza (automatyka) kotła jest integralną częścią kotła i z jej instrukcją
należy się dokładnie zapoznać.
Blok wodny wykonany jest z blach stalowych (o grubości 4mm i 6mm) oraz rur bezszwowych.
Izolacja kotła wykonana jest z wełny mineralnej, która obłożona jest blachą zewnętrzną (obudowa).
W górnej części bloku wodnego znajdują się płomieniówkowe wymienniki ciepła, a w dolnej części
bloku wodnego znajduje się komora spalania w której zamontowany jest palnik szufladowy
wykonany ze stali żaroodpornej i chromoniklowej z otworami na powietrze. Na spodzie palnika
umieszczone są ruszta żeliwne zapewniające sprawne i efektywne odpopielenie komory spalania.
Proces spalania pellets oraz stan paleniska kontrolowany jest przez fotodiodę (sonda jasności),
jednocześnie palnik wyposażony jest w regulowaną dmuchawę powietrza oraz zapalarkę
elektryczną do automatycznego rozpalania pellets. Poniżej komory spalania znajduje się komora
popielnika do której po spaleniu pellets zostaje odprowadzony popiół.
Bezpieczeństwo eksploatacji Kotłów c. o. FU-WI NA PELLETS zapewnione jest przez kilkustopniowy
system zabezpieczeń, polegający na zabezpieczeniu przed cofnięciem płomienia do zasobnika
paliwa (czujnik temperatury podajnika), zabezpieczeniu przed przegrzaniem kotła (wyłącznik
termiczny), regulator temperatury kotła (czujnik temperatury), regulator temperatury wody użytkowej
(czujnik temperatury c.w.u.), zewnętrzny regulator temperatury kotła (czujnik pogodowy), regulator
temperatury w pomieszczeniach (opcja).

W RAZIE BRAKU WERMIKULITU MOŻNA STOSOWAĆ CERAMIKĘ TJ. PŁYTKI SZAMOTOWE
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KUPON REKLAMACYJNY NR ……….….

SCHEMAT KOTŁA FUWI NA PELLETS

KOCIOŁ C.O. FUWI NA PELLETS
NR FABRYCZNY: ……………………………….………………...…
DATA PRODUKCJI: …………………………………………
Stwierdzono następujące wady:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Reklamujący:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ………………………………………………………………
………………………………
podpis użytkownika
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DANE TECHNICZNE KOTŁA

KARTA GWARANCYJNA NR .……/ 201…

KOCIOŁ C.O.
FUWI NA PELLETS

ul. Grochowska 5 b
82-300 Elbląg
tel. 0048 55 232 65 38
fax. 0048 55 236 16 00
Moc kotła: 12 kW, 17 kW, 24 kW, 33 kW,
44 kW, 55 kW, 80 kW, 100 kW
DATA

PRODUKCJI:

……… / …… / 201…

DATA

SPRZEDAŻY:

……… / …… / 201…

NUMER
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FABRYCZNY:

…………………….

…………………………………

............……………………

pieczęć i podpis osoby sprzedającej

pieczęć i podpis producenta

WARUNKI GWARANCJI
OKRES GWARANCJI LICZY SIĘ OD DATY SPRZEDAŻY I TRWA ODPOWIEDNIO 60 I 12 MIESIĘCY.

Gwarancja udzielana jest na:
 blok wodny kotła – 60 MIESIĘCY;
 trwałość i sprawne działanie urządzeń i elementów: mechanicznych, elektrycznych i
elektronicznych kotła – 12 MIESIĘCY.
Gwarancję na sprawne działanie kotła potwierdza sprzedawca pieczątką, datą sprzedaży oraz
podpisem, a także poprawnie wypełnionym, podpisanym i odesłanym do Producenta raportem z
pierwszego uruchomienia kotła.
Producent zobowiązany jest do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia kotła do naprawy przez Nabywcę.
Nabywca może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji dopiero, gdy Producent nie usunie
zobowiązań wynikających z gwarancji.
Jedynym dokumentem uprawniającym nabywcę do wykonania naprawy gwarancyjnej bezpłatnie jest
karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna nie jest ważna bez pieczęci, daty i podpisu osoby
sprzedającej oraz bez pieczęci, daty i podpisu Producenta. W przypadku zaginięcia karty
gwarancyjnej, duplikaty będą wydawane – Odpłatnie.
Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku montażu i stosowania zabezpieczeń niezgodnych
z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz przepisami lokalnymi i państwowymi PN-91/B02413, PN-99/B-02414.
Reklamacje należy zgłaszać na adres Producenta, przesyłając wypełniony kupon reklamacyjny,
podstemplowany przez punkt sprzedaży, znajdujący się w instrukcji obsługi. Jeżeli reklamacja
okaże się nieuzasadniona koszty związane z przybyciem przedstawiciela producenta pokrywa
reklamujący.

Przed czyszczeniem płomieniówek zdejmij górną zabudowę palnika
(płyta wermikulitowa).
Zapalarka paliwa, Ruszt żeliwny stanowiący spód palnika nie podlega
gwarancji.

EKSPLOATACJA KOTŁA
Kocioł centralnego ogrzewania FUWI NA PELLETS po załadowaniu zbiornika granulowanym
paliwem – PELLETS i ustawieniu temperatury kotła na panelu sterowniczym, gotów jest do
samodzielnej pracy. Sam pobiera granulowane paliwo – Pellets ze zbiornika i dozuje na
palnik, automatycznie rozpala, a następnie według potrzeb (osiągnięcia lub utrzymania
zadanej temperatury) dozuje na palnik kolejne porcje paliwa stałego ze zbiornika.
Do Państwa należy ręczne załadowanie zbiornika paliwem pellets i okresowe wyczyszczenie z
powstałych podczas pracy pyłów. Istnieje również możliwość umiejscowienia dodatkowego
zasobnika granulowanego paliwa w znacznej odległości od kotła, co wymaga modernizacji dzięki
zainstalowaniu dodatkowego urządzenia do podawania pelletu.
Automatyczny proces spalania pellets oraz stan paleniska kontrolowany jest przez fotodiodę (sonda
jasności), jednocześnie palnik wyposażony jest w regulowaną dmuchawę powietrza oraz zapalarkę
elektryczną do automatycznego rozpalania pellets.

EKSPLOATACJA KOTŁA:

Podczas eksploatacji kotła należy pamiętać o czyszczeniu palnika i komory spalania wraz z komorą
popielnika, znajdującymi się w dolnej części kotła, co najmniej raz w tygodniu i przy każdorazowym
napełnianiu zbiornika kotła paliwem. Czyszczenie odbywa się poprzez usunięcie zalegającego tam
popiołu oraz wyczyszczenie ich przy pomocy gracki zgarniającej. Za pomocą ramienia
umieszczonego na kotle następuje czyszczenie kierownic spalin. Poprzez kilkunastokrotne
energiczne pociągnięcia ramienia w dół, następuje ruch kierownic, dzięki temu zanieczyszczenia
odprowadzane są na komorę paleniska. Jednocześnie należy pamiętać o oczyszczaniu
płomieniówek znajdujących się w górnej części kotła, co najmniej raz w miesiącu. Czyszczenie
odbywa się poprzez usunięcie zalegającego tam pyłu przy pomocy szczotki stalowej (wycior).
Poniżej komory spalania znajduje się komora popielnika do której po spaleniu paliwa stałego zostaje
odprowadzony popiół. Komorę popielnika należy okresowo opróżniać z zalegającego tam pyłu i
popiołu przy pomocy gracki zgarniającej oraz łopatki.

Wykonując jakiekolwiek prace w zakresie czyszczenia: palnika, popielnika oraz
płomieniówek, pamiętaj aby upewnić się, że nie ma dostępu do otwartego ognia.

Wszelkie przeróbki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne Kotła powodują
natychmiastową utratę gwarancji producenta.
Montaż i uruchomienie Kotła powinna wykonać osoba z odpowiednimi
uprawnieniami w tym zakresie.
Cegła szamotowa i blacha żaroodporna lub płyta wermikulitowi usytuowane
na palniku nie podlegają gwarancji.
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MONTAŻ ŁĄCZNIKA PLEX

WARUNKI BHP

MONTAŻ ŁĄCZNIKA PLEX (RURA PCV) DO SYSTEMU PODAWANIA PALIWA

Rura PCV – średnica 60 mm, długość 300 mm

1. Kocioł musi być umieszczony zgodnie z normami bezpieczeństwa przeciw pożarowego,
dotyczącymi źródeł ciepła na paliwa stałe montowanych w pomieszczeniach PN-87/B-02411.
2. Zabrania się magazynowania materiałów łatwopalnych w pomieszczeniu, w którym znajduje się
Kocioł, Zabrania się używania do rozpalania materiałów innych niż przewidziane instrukcją
obsługi

Montaż rury PCV w Kotle FUWI na Pellet (tył kotła – podajnik)
A)

B)

3. Zabrania się montowania jakichkolwiek zaworów na rurach powrotnych z sieci centralnego
ogrzewania.
4. Gniazdo, do którego podłączona jest aparatura sterująco - zasilająca, musi posiadać uziemienie.
5. Instalacja centralnego ogrzewania musi być zabezpieczona naczyniem wzbiorczym systemu
otwartego zgodnie z PN – 91/B-02413. Kocioł może również współpracować z układami
zamkniętymi, ale pod warunkiem dodatkowego wyposażenia w urządzenie do
odprowadzania nadmiaru ciepła lub przez zastosowanie rozdzielenia obiegów przez
wymiennik płytowy PN-99/B-02414.
6. Zatrzymanie kotła po sezonie grzewczym, polega na wciśnięciu przycisku wyłącz i kocioł oraz
sterowane przez niego urządzenia są wyłączane z pracy. Wtedy należy przystąpić do
oczyszczania kotła.
7. Całkowite wyłączenie kotła pod względem elektrycznym, polega na wyciągnięciu wtyczki
zasilającej kocioł z gniazdka.

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupełnianie czynnika grzewczego w
instalacji grzewczej w czasie pracy kotła, zwłaszcza gdy kocioł jest silnie
rozgrzany, ponieważ w ten sposób można spowodować uszkodzenie lub
pęknięcie bloku wodnego.

Przed czyszczeniem płomieniówek zdejmij górną zabudowę palnika
(płyta wermikulitowa).
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POMIESZCZENIE KOTŁOWNI
Pomieszczenie w którym zostanie zainstalowane urządzenie FUWI NA PELLETS, musi służyć
wyłącznie do tego celu, zawsze powinno być zgodne z normami technicznymi i obowiązującymi w
tym zakresie przepisami oraz mieć doprowadzone stosowne otwory wentylacyjne i nawiewne
powietrza

AUTOMATYKA KOTŁA
Automatyka Kotła jest urządzeniem dwumodułowym (standardowo), składającym się z
następujących elementów:
1. PANEL OPERATORSKI IGNEO SLIM, zamontowany w przedniej części kotła jest to widoczna dla
użytkownika część urządzenia wraz z klawiaturą oraz wyświetlaczem graficznym.

Kotłownie na paliwo stałe powinny spełniać wymagania normy PN-87/B02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe".

WYŚWIETLACZ GRAFICZNY

Pomieszczenia kotłowni zgodnie z powyższą normą powinny być spełniać między innymi
następujące wymagania:
1. Kocioł powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w
stosunku ogrzewanych pomieszczeń,
2. Pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno mieć oświetlenie sztuczne, zalecane jest
również oświetlenie naturalne,
3. Odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić swobodny dostęp do
kotła w czasie czyszczenia i konserwacji.
4. Wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2m w istniejących
budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9m przy
zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno – wywiewnej),
5. Wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykanego otworu o
przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0m nad poziomem podłogi.
6. Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o
przekroju minimalnym 14cm x 14cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni.
Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina.
7. Skład paliwa powinien znajdować się w pobliżu pomieszczenia kotłowni najlepiej w wydzielonym
pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału powinna być taka, aby można zgromadzić opał na
cały sezon grzewczy
Odległość tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7m, boku kotła od
ściany nie mniejsza niż 1,0m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie
mniejsza niż 2,0m
Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania
Kanały dymowe i kominy nieodpowiedniego typu lub wymiarów (patrz: Tabela str. 6)
mogą powodować problemy kondensacji, negatywnie wpływać na parametry
spalania.
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PRZYCISKI

DIODA STATUSOWA

PRZYCISKI

2. MODUŁ CAN I/O, zamontowany jest na szynie DIN oraz zabudowany rozdzielnicą w przedniej
części kotła, podłączone są do niego wszystkie czujniki oraz panel operatorski.

Do modułu wykonawczego należy podłączyć niezbędne do pracy kotła czujniki oraz elementy
wykonawcze – standardowe oraz opcjonalne (patrz. Strona 10):
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN11
IN12

– czujnik temperatury kotła,
– czujnik temperatury podajnika,
– czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej,
– czujnik temperatury centralnego ogrzewania - opcja,
– czujnik temperatury pokojowej - opcja,
– czujnik temperatury zewnętrznej - opcja,
– czujnik jasności w palniku,
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ZANIM WEZWIESZ SERWIS

AUTOMATYKA KOTŁA
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
AO1
STB
AO3

– pompa centralnego ogrzewania,
– otwieranie mieszacza centralnego ogrzewania,
– zamykanie mieszacza centralnego ogrzewania,
– pompa ciepłej wody użytkowej,
– zapalarka
– automatyczne czyszczenie płomieniówek (opcja),
–dmuchawa.
– zabezpieczenie termiczne kotła,
– podajnik.

Schemat połączenia modułu patrz strona 12.

Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa
koszty przyjazdu i pracy jednostki serwisowej.

Zanim Państwo wezwiecie na pomoc serwis prosimy zapoznać się z poniższymi,
najczęściej występującymi zakłóceniami pracy kotła, które są efektem gorszej jakości

PELLETS.

OBJAWY ZAKŁÓCENIA
PRACY KOTŁA
Zablokowanie podajnika

DIODA STATUSOWA:

SPOSOBY ICH USUNIĘCIA
 Sprawdź połączenie elektryczne pomiędzy kotłem a
podajnikiem.
 Jeżeli podajnik się zablokował – uderz kilkakrotnie
młotkiem po całej długości rury podajnika,
 Sprawdź, czy paliwo nie zalega w zsypie – w razie
zalegania wyczyść.

MIGAJĄCY PANEL WYŚWIETLACZA:
„Brak ognia lub opału”

„Nastąpiło
przegrzanie
podajnika”, czyli doszło do
zanieczyszczenia kotła
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Należy sprawdzić, czy w zbiorniku znajduje się paliwo,
ponieważ mogło dojść do zablokowania podajnika. W tym
przypadku należy postąpić według instrukcji – Zablokowania
podajnika.
Należy otworzyć górną pokrywę kotła, wyciągnąć „kierownice
spalin” i przy pomocy okrągłej szczotki drucianej (wycior)
przeczyścić wnętrze płomieniówek. Czyścimy także dolną
komorę kotła (palenisko) oraz komorę popielnika. Sprawdzić
należy również ciąg kominowy.
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HASŁO SERWISOWE

USYTUOWANIE KOTŁA W POMIESZCZENIU - KOTŁOWNIA

Dostęp do parametrów serwisowych chroniony jest hasłem. Po wpisaniu poprawnego hasła dostęp
zostaje odblokowany. Dostęp do parametrów serwisowych zostaje zablokowany po okresie 10 minut
bez przyciskania przycisków.
Hasło serwisowe to temperatura zadana kotła w menu KOCIOŁ/NASTAWY oraz 3 litery „EST”.

Rzut z góry – pomieszczenia kotłowni: wartości podane w milimetrach

Przykład:

TEMPERATURA ZADANA KOTŁA = 600 C
HASŁO: 60EST
UWAGA:
MENU SERWISOWE PRZEZNACZONE JEST TYLKO DLA WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU
TECHNICZNEGO. ZMIANY MOGĄ SPOWODOWAĆ NIEPRAWIDŁOWĄ PRACĘ SYSTEMU.
Opis funkcji.

Minimalna temperatura pracy pomp

Minimalna temperatura
pracy pomp 500C

Parametr decydujący o minimalnej temperaturze kotła, przy której
mogą zostać uruchomione pompy obiegowe

Rzut z przodu i boku – pomieszczenie kotłowni:

PRACA PALNIKA KOTŁA FUWI NA PELLETS
Praca zapalarki [min]

2

Czas nagrzewania wstępnego zapalarki

Maksymalny czas rozpalania [min]

3

Maksymalny czas rozpalania, praca
dmuchawy z mocą rozpalania wraz z
zapalarką. Kontrola płomienia

Dawka startowa paliwa

35

Określa przez ile czasu będzie podawane
paliwo potrzebne do rozpalenia

Próg foto

10

Jeżeli jasność w palniku przekroczy podaną
wartość – automatyka traktuje to jako
obecność płomienia

1234

Nawiew
Wywiew
Trójnik z wyczystką
Strażak zamontowany 0,5 metra nad kalenicą
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SCHEMAT POŁĄCZENIA AUTOMATYKI (MODUŁU) Z ELEMENTAMI KOTŁA

NASTAWY PALNIKA KOTŁA
Bardzo istotnymi elementami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem KOTŁA c.o. FUWI NA
PELLETS, są odpowiednie nastawy na automatyce kotła (Panel Operatorski) w podmenu: PALNIK,
mianowicie:
1. PODAWANIE:
Bardzo ważną czynnością pracy kotła jest podawanie paliwa. Dla sprawniejszej nastawy cykl
podawania i postoju wynosi 20 sekund. My mamy ustawić tylko czas podawania paliwa.
Wykonujemy go według tabelki Nr 1 (patrz poniżej strona 33), lecz indywidualnie może być ona
zmieniana w zakresie +/- 1 do 2 sekundy. Zależne jest to od zapotrzebowania energetycznego
ogrzewanego obiektu.
2. DMUCHAWA:
Pod tym hasłem znajduje się drugi bardzo ważny czynnik prawidłowej pracy kotła. Od niego
zależy maksymalne wykorzystanie energii paliwa oraz prawidłowe ekologiczne spalanie.
Nastawy mocy dmuchawy w KOTLE c.o. FUWI NA PELLETS są oczywiście indywidualne i zależne od
wielu czynników zewnętrznych, wpływających głównie na ciąg kominowy. Regulację należy wykonać
indywidualnie dla każdego kotła zaczynając od nastawy wentylatora na 30 (zwiększając lub
zmniejszając). Czynność tą należy wykonać przy temperaturze kotła minimum 60 0 – 700 , wtedy jest
prawidłowa. W momencie zastosowania sondy Lambda ustawienie mocy dmuchawy wykonywane
jest za nas automatycznie poprzez zwiększanie lub zmniejszanie powietrza.
Tabelka Nr 1

3. AUTOMATYKA KOTŁA WYPOSAŻONA JEST W FUNKCJĘ MODULACJI MOCY PALNIKA, funkcja
niniejsza zostaje uruchomiana w momencie osiągnięcia przez kocioł temperatury zadanej przez
użytkownika (np. 60º) i zaczyna zmniejszać moc palnika (modulując równolegle parametry
wentylatora i podawania paliwa). Funkcja modulacji będzie zmniejszać moc palnika do momentu
uzyskania temperatury o 5º wyższej i po osiągnięciu tej temperatury kocioł zamyka podawanie
paliwa i wypala paliwo pozostałe na palniku oraz automatycznie wyłącza się lub zacznie
zwiększać moc palnika w przypadku spadku temperatury. W związku z koniecznością wypalenia
paliwa do końca i oczyszczenia paleniska kocioł powinien okresowo wyłączać się
4. AUTOMATYKA KOTŁA POSIADA FUNKCJĘ „NASTAW FABRYCZNYCH”, pozwalającą na
przywrócenie nastaw Producenta uprzednio zmienionych przez użytkownika lub serwisanta
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INSTALACJA KOTŁA

BEZPOŚREDNIE PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ

Wszystkie kotły wymagają zabezpieczenia przed zbyt niską temperaturą wody
powracającej z instalacji do kotła. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowania bypassu. Dzięki
takiemu rozwiązaniu utrzymujemy zalecaną temperaturę powrotu.
Na rysunku jest przedstawione rozwiązanie bypass.

1. WEJŚCIA:
Symbol

Objaśnienie

Foto

Czujnik jasności w palniku

Tk

Czujnik temperatury kotła

Tpal

Czujnik temperatury palnika

Tcwu

Czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej

Tco

Czujnik temperatury centralnego ogrzewania

CTP

Czujnik temperatury pokojowej

CTZ

Czujnik temperatury zewnętrznej

GND

Masa elektroniczna do podłączenia czujników

2. WYJŚCIA:

Połączenie kotła z kominem.

Symbol I Opis

Objaśnienie

1 – pompa CO 1

Pompa obiegowa centralnego ogrzewania

Zalecamy łączenie czopucha kotła z kominem za pomocą rury lub kolana z wyczystką.
Ułatwi to czyszczenie kotła od strony czopucha oraz czyszczenie rury łączącej kocioł z kominem.

2 – otwieranie mieszacza CO 1

Otwieranie mieszacza centralnego ogrzewania

3 – zamykanie mieszacza CO 1

Zamykanie mieszacza centralnego ogrzewania

Przykładowe rury, kolana z wyczystką.

4 – pompa CWU 1

Pompa obiegowa ciepłej wody użytkowej

5 - zapalarka

Zapalarka palnika

7 - dmuchawa

Dmuchawa palnika

8 – podajnik palnika

Podajnik palnika

9 – podajnik zasobnika,

Podajnik zasobnika, lub w przypadku opalania drewnem

przy drewnie dmuchawa

dmuchawa

STB

Zabezpieczenie STB

N

Neutralny stały

N1

Neutralny rozłączny, np. poprzez STB

PE

Ochronny

Należy pamiętać o tym aby rura komina wystawała 0,5 metra ponad kalenice. Zalecamy również
zastosowanie strażaka kominowego. W ten sposób unikniemy wtłaczania ‘fałszywego” powietrza z
góry do przewodu kominowego.
KOTŁOWNIA MUSI POSIADAĆ NAWIEW ŚWIEŻEGO POWIETRZA ORAZ
WENTYLACJĘ POTRZEBNĄ DO PRAWIDŁOWEJ PRACY KOTŁA.
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PEŁNE MENU DOSTĘPNE NA PANELU OPERATORSKI

OBSŁUGA PANELU – ROZBUDOWA MAGISTRALI CAN
ROZBUDOWA MAGISTRALI CAN – OPCJA:
Regulator wyposażony został w szerokopasmową magistralę CAN służącą do komunikacji z
modułami.
Wykorzystanie magistrali CAN niesie za sobą szereg zalet. Zyskujemy przede wszystkim
możliwość zastosowania szerokopasmowej sondy Lambda, a przy użyciu dodatkowych modułów
rozszerzeniowych I/O zainstalować możemy w całym systemie:
– do 16-tu obwodów grzewczych,
– 2 obwody przygotowania ciepłej wody użytkowej,
– zbiornik akumulacji ciepła (bufor),
– system kolektorów słonecznych (solary).
Przewód połączeniowy magistrali CAN należy podłączyć zgodnie z poniższym oznaczeniem.

L – linia LOW (biały)
H – linia HIGH (brązowy)
GND – masa (szary)
Do połączeń na magistrali CAN należy używać przewodu LiYCY 2x0,25.
Tylko tego typu przewód zapewnia prawidłową pracę urządzeń. Połączenia wykonujemy w
sposób szeregowy, przedstawia to rysunek poniżej.

Podłączając moduły rozszerzające trzeba pamiętać o prawidłowym ustawieniu terminatora, który
załączony powinien być wyłącznie na ostatnim module w całym systemie, nawet jeśli moduł jest tylko
jeden. Po wykonaniu wszystkich połączeń należy skonfigurować ustawienia modułów.
Dokonujemy tego poprzez zaznaczenie modułów, które są podłączone do sieci. Więcej o konfiguracji
poszczególnych modułów znajdziemy w rozdziale 6.5.4.1 oraz instrukcji modułu rozszerzeniowego
I/O.
Po zakończeniu konfiguracji modułów do wykonania pozostaje tylko zmiana ustawień systemu. Menu
służy do konfiguracji systemu grzewczego, a możliwość nastaw uzależniona jest od ilości ustawionych
modułów rozszerzeniowych. Tabela z opisem funkcji znajduje się na stronie 28.
Schemat Systemu – patrz strona 32.
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OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO KOTŁA

OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO KOTŁA
SOLARY - OPCJA:

Nastawy temperatury kotła ustawiane są indywidualnie w zależności od kubatury obiektu w
którym są użytkowane oraz potrzeb ciepła użytkownika.
Automatyka stanowi integralną część KOTŁA C.O. FUWI NA PELLETS, przed uruchomienie
urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi REGULATORA PRACY KOTŁA
„IGNEO SLIM”.
Panel Operatorski – Przyciski i Funkcje:
Długie wciśnięcie na ekranie głównym (>3 sekundy) zmienia stan regulatora ON / OFF
(włączony / wyłączony).
CO: Szybki dostęp do pełnej konfiguracji ustawień centralnego ogrzewania.

SOLARY – NASTAWY:
Funkcja
Delta załączenia
Delta wyłączenia

Opis
Różnica temperatur pomiędzy kolektorem, a ogrzewaną wodą potrzebna do
uruchomienia pompy solarnej.
Różnica temperatur pomiędzy kolektorem, a ogrzewaną wodą potrzebna do
wyłączenia pompy solarnej.

CWU: Szybki dostęp do pełnej konfiguracji ustawień ciepłej wody użytkowej.
INFO: Pokazuje informacje nawigacyjne oraz opisy parametrów regulowanych.
ESC: Powrót o poziom wyżej w menu, rezygnacja ze zmiany parametru.

SOLARY – SERWIS:

Poruszanie po menu, zwiększanie wartości edytowanego parametru.
Na ekranie głównym wejście do menu prostego.

Funkcja
Schemat
Przepływ [l/min]
Ciepło płynu

Opis
Określa rodzaj instalacji solarnej.
Przepływ czynnika przez system solarny podczas pracy pompy. Parametr
potrzebny do obliczenia mocy kolektorów.
Ciepło właściwe zastosowanego płynu solarnego podane w kJ/(kg * °C)

Temp. max wody

Temperatura maksymalna ogrzewanej wody.

T. alarm
kolektorów MAX

Maksymalna temperatura kolektorów, powyżej uruchamiana jest procedura
ochronna oraz generowany jest alarm.

T. alarm
kolektorów MIN

Minimalna temperatura kolektorów, poniżej uruchamiana jest procedura
ochronna oraz generowany jest alarm.

Test pompy
solarnej
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Uruchamia pompę solarną niezależnie od innych nastaw.

Poruszanie po menu, zmniejszanie wartości edytowanego parametru.
Na ekranie głównym wejście do menu prostego.
ENTER: Wejście do menu / Akceptacja zmiany wartości edytowanego parametru.
Potwierdzenie alarmu.
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
Urządzenie należy podłączyć do oddzielnego obwodu elektrycznego wyposażonego
w odpowiednio dobrany wyłącznik nadprądowy oraz wyłącznik różnicowo prądowy.
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OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO KOTŁA
Automatyka stanowi integralną część KOTŁA C.O. FUWI NA PELLET, przed uruchomienie
urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi REGULATORA PRACY KOTŁA
„IGNEO SLIM”

OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO – USTAWIENIA
KODY ALARMÓW:
KOD

Opis skrócony

Objaśnienie
Procesor sterownika uległ przegrzaniu. Powodem może być niewłaściwe
miejsce instalacji sterownika.
Sterownik wykrył brak płomienia w palniku. Powodem mogło być
skończenie się paliwa lub zagaśnięcie płomienia.
Temperatura podajnika osiągnęła wartość maksymalną 45 0C
Sterownik wykrył zwarcie czujnika temperatury kotła. Powodem może
być uszkodzenie czujnika lub przewodu połączeniowego.

Aby URUCHOMIĆ lub WYŁĄCZYĆ automatykę Kotła (Panel Operatorski), należy na 3 sekundy
wcisnąć niniejszy przycisk (ON / OFF / ESC):

1

Przegrzanie procesora

2

Brak ognia/opału

Aby wejść do menu głównego należy wcisnąć przycisk ENTER:

3

Przegrzanie podajnika

4

Zwarcie czujnika kotła

5

Przerwa czujnika kotła

Sterownik wykrył rozwarcie czujnika temperatury kotła. Powodem może
być uszkodzenie czujnika lub przewodu połączeniowego.

6

Zwarcie czujnika palnika

Sterownik wykrył zwarcie czujnika temperatury palnika. Powodem może
być uszkodzenie czujnika lub przewodu połączeniowego.

7

Przerwa czujnika palnika

Sterownik wykrył rozwarcie czujnika temperatury palnika. Powodem
może być uszkodzenie czujnika lub przewodu połączeniowego.

8
9

Przegrzanie kotła
Reset procesora

Temperatura kotła przekroczyła wartość maksymalną.
Prawdopodobne uszkodzenie sterownika! Możliwy zanik zasilania.

10

STB

11

Komunikacja z modułem 0

12

Komunikacja z modułem 1

13

Komunikacja z modułem 2

14

Komunikacja z modułem 3

15

Komunikacja z modułem 4

16

Komunikacja z modułem 5

17

Komunikacja z modułem 6

18

Komunikacja z modułem 7

MENU GŁÓWNE WYŚWIETLANE JEST NA EKRANIE PANELA OPERATORSKIEGO.

MENU GŁÓWNE – poruszamy się w górę lub w dół następującymi przyciskami :
Aby wejść do PODMENU z menu głównego należy wcisnąć przycisk ENTER:

Aby wrócić o poziom wyżej należy wcisnąć przycisk ESC:
Poszczególne PODMENU służy do wyświetlania aktualnego stanu (wartości) danego
parametru, aby zmienić wartość danego parametru należy wcisnąć przycisk ENTER:
następnie przyciskami: ZWIĘKSZAMY
lub ZMNIEJSZAMY
wartość parametru.
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19

Zwarcie czujnika CWU

20

Przerwa czujnika CWU

21

Zwarcie czujnika pokojowego

22
23

Przerwa czujnika pokojowego
Błąd wygaszania
Po procesie wygaszania możliwy płomień na palniku
Komunikacja z modułem
Niewłaściwe podłączenie lub Brak modułu Lambda
Lambda
Przegrzanie solarów

24
25
26

Zamarzanie solarów
Kody od Modułów (patrz instrukcja automatyki)
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OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO – USTAWIENIA
5. Konfiguracja Systemu:
Konfiguracja systemu grzewczego (hydraulicznego) – Możliwość nastaw uzależniona jest od ilości
ustawionych modułów rozszerzeniowych
PAMIĘTAJ. Najpierw należy skonfigurować moduły.

Funkcja
Liczba obwodów CO
Liczba obwodów CWU
Liczba buforów
Czujnik t. zewnętrznej
Czujnik t. powrotu
Solary

Opis
Określa ilość obwodów c.o. w systemie grzewczym.

OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO KOTŁA
AUTOMATYKA posiada dwa rodzaje menu: MENU PROSTE oraz MENU GŁÓWNE.
Menu główne – pozwala na dostęp do wszystkich funkcjonalności sterownika (monitorowanie
stanu, zmiana nastaw i ustawień serwisowych). Wejście do menu głównego odbywa się
poprzez wciśniecie przycisku "Enter" na ekranie głównym. Opis menu głównego w patrz strona
14.
Menu proste – umożliwia szybki dostęp do podstawowych funkcji sterownika. Wejście do menu
prostego odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku "strzałka w górę" lub "strzałka w dół" na
ekranie głównym. Opis menu prostego w rozdziale 5.

Określa ilość obwodów c.w.u. w systemie grzewczym.
Określa ilość buforów w systemie grzewczym.
Określa czy w systemie zainstalowany jest czujnik temperatury
zewnętrznej (moduł 0).
Określa czy w systemie zainstalowany jest czujnik temperatury powrotu
(moduł 5).
Określa czy układ wyposażony jest w kolektory słoneczne.

6. Ustawienia Fabryczne:
Funkcja umożliwiająca przywrócenie nastaw fabrycznych regulatora.
Przywrócone zostaną wszystkie nastawy fabryczne, co może spowodować
nieprawidłową pracę systemu. Po przywróceniu nastaw fabrycznych może być
konieczna ponowna konfiguracja regulatora.
Powrót do ekranu głównego możliwy jest z każdego ekranu poprzez kilkukrotne wciśnięcie
przycisku "Esc".

7. Alarmy:
Menu to zawiera historię maksymalnie dwudziestu
alarmów, które wystąpiły podczas pracy sterownika.
Znaczenie kodów alarmów zostało przedstawione w tabeli
poniżej

Ekrany Menu Prostego – Opis
Prezentuje aktualną temperaturę kotła (duża czcionka) oraz zadaną temperaturę
(mała czcionka). Po wciśnięciu przycisku „ENTER” przechodzimy do ustawiania
zadanej temperatury kotła.

Prezentuje aktualną temperaturę ciepłej wody (duża czcionka) oraz zadaną
temperaturę (mała czcionka). Po wciśnięciu przycisku „ENTER” przechodzimy do
ustawiania zadanej temperatury ciepłej wody.
Menu dotyczy obwodu nr 1.
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OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO KOTŁA
Grzeje jednorazowo ciepłą wodę do temperatury komfortowej bez względu na
program. Menu dotyczy obwodu nr 1.

OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO – USTAWIENIA
USTAWIENIA:

Program ciepłej wody użytkowej nr 1 (Menu dotyczy obwodu nr 1).:
a) Czasowy, zgodnie z zaprogramowanymi przedziałami czasowymi
b) Stały, bez względu na przedziały czasowe utrzymywana jest temperatura
komfortowa
c) Wyłączony – wyłącza grzanie
Prezentuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu nr 1 (duża czcionka) oraz wartość
zadaną (mała czcionka). Po wciśnięciu przycisku „ENTER” przechodzimy do
ustawiania zadanej temperatury w pomieszczeniu. Menu dotyczy obwodu nr 1.

1. Data i Czas:

Program ogrzewania obwodu nr 1 (Menu dotyczy obwodu nr 1).:
a) Czasowy, zgodnie z zaprogramowanymi przedziałami czasowymi
b) Stały, bez względu na przedziały czasowe utrzymywana jest temperatura
komfortowa
c) Wyłączony – wyłącza grzanie.

Za pomocą tego menu dokonywany jest wybór języka menu sterownika

Zgoda na pracę palnika. Przy wyłączonej zgodzie na pracę palnika regulator steruje
systemem grzewczym, ale nie załącza palnika.

Ręczne uruchomienie podajnika paliwa z zasobnika. Funkcja użyteczne po
wyczerpaniu paliwa z zasobnika. Po ponownym napełnieniu zasobnika paliwem
należy uruchomić funkcję podaj paliwo do momentu, aż paliwo zacznie
przesypywać się z rury podającej do palnika.

PROGRAM CZASOWY:
Regulator Kotła jest wyposażony w zegar oraz kalendarz. Dzięki temu możliwe jest zaprogramowanie
pracy poszczególnych elementów obwodu grzewczego w zależności od aktualnej godziny i dnia
tygodnia. Data i godzina nie ulegają skasowaniu podczas zaniku napięcia, gdyż regulator
wyposażony jest w baterię, którą należy wymieniać co 2 lata.
Wartości temperatur komfortowej i ekonomicznej ustawiane są w menu NASTAWY i
mogą być różne dla każdego z obwodów (opcja). Aby program czasowy działał należy
również włączyć program czasowy w menu NASTAWY.
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Za pomocą tego menu dokonywane jest ustawienie daty i czasu sterownika
2. Język:
3. Alarm buzzer:

Określamy, czy sterownik ma powiadamiać o stanach alarmowych sygnałem dźwiękowym
4. Konfiguracja Modułów:

służy do konfiguracji systemu sieci CAN. W menu należy zaznaczyć moduły, które są
podłączone do sieci.
Skrócony opis Modułów Rozszerzeniowych (Opcja).
Moduł

Opis

Moduł nr 0

3 obwody grzewcze o numerach 2,3,4. Czujnik temperatury zewnętrznej.

Moduł nr 1

3 obwody grzewcze o numerach 5,6,7.

Moduł nr 2

3 obwody grzewcze o numerach 8,9,10.

Moduł nr 3

3 obwody grzewcze o numerach 11,12,13.

Moduł nr 4

3 obwody grzewcze o numerach 14,15,16.

Moduł nr 5

Bufor. Solary. CWU nr 2. Czujnik temperatury powrotu.

Moduł nr 6

Nie wykorzystany.

Moduł nr 7

Nie wykorzystany.

Moduł Lambda

Moduł sondy Lambda.
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OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO - PROGRAM CZASOWY
BUFOR – OPCJA:

OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO - PROGRAM CZASOWY
Programowanie odbywa się w menu danego obwodu (np. ciepłej wody użytkowej, ogrzewania,
bufora) i dla każdego elementu przebiega w ten sam sposób.
PRZYKŁAD ZAPROGRAMOWANEGO DNIA TYGODNIA

BUFOR – NASTAWY:
Funkcja

Opis

Temp. zadana góra

Poniżej tej temperatury w górnej części bufora rozpoczyna się proces ładowania.

Temp. zadana dół

Powyżej tej temperatury w dolnej części bufora kończy się proces ładowania.
Stały – bufor jest ładowany bez względu na porę czasowy – bufor ładowany tylko
w określonych przedziałach czasowych. Przedziały ustalane są w menu „program
czasowy”
wyłączony – ładowanie bufora wyłączone

Program

Wybór dnia tygodnia. Po wejściu w menu „Program czasowy” dzień tygodnia pulsuje. Przyciskami
strzałek należy wybrać dzień który chcemy ustawić lub tylko sprawdzić nastawy programu.

BUFOR – SERWIS:
Funkcja

Temp. ekonomiczna 00:00 do 6:00
Temp. komfortowa 6:00 do 9:00
Temp. ekonomiczna od 9:00 do 18:00
Temp. komfortowa od 18:00 do 24:00

Opis

Minimalna temp.
pomp

Minimalna temperatura bufora w górnej części przy której mogą pracować pompy
obiegowe c.o.

Automatyczna temp.
góra

Określa czy górna temperatura bufora (minimalna) zadawana jest ręcznie czy
automatycznie. Automatycznie na podstawie zapotrzebowania innych odbiorników
energii z bufora.

Programowanie. Po wybraniu dnia tygodnia i zatwierdzeniu przyciskiem „ENTER” zaczyna pulsować
wskaźnik aktualnie programowanej godziny, jednocześnie godzina ta jest wyświetlana, a obok niej
wyświetlana jest ikona obrazująca aktualnie wybraną strefę czasową (symbol słońca oznacza
temperaturę komfortową, symbol księżyca oznacza temperaturę ekonomiczną). Aby przyjść do
następnej godziny należy wcisnąć strzałkę w dół (temperatura ekonomiczna) lub strzałkę w górę
(temperatura komfortowa). Jeżeli cały dzień jest już zaprogramowany zgodnie z naszym życzeniem
należy wcisnąć przycisk „ENTER”. Po zatwierdzeniu zmian (lub anulowaniu) pulsować zaczyna dzień
tygodnia.

OGRZEWANIE:
INFO:
Przydatne dla użytkownika informacje o urządzeniu, między
innymi wersję oprogramowania sterownika
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OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO - OGRZEWANIE
Pozwala wybrać numer obwodu centralnego ogrzewania. Wyboru obwodu dokonujemy strzałkami

OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO - OGRZEWANIE
Kocioł:

Pozwala monitorować stan układu centralnego ogrzewania (czujnik temp. c.o. – opcja)
Powyższy wykres przedstawia temperaturę kotła oraz moc palnika. „Liczba godzin” określa, ile godzin
temu od chwili obecnej kocioł zachowywał dane parametry pracy. Na całym ekranie wyświetlane są
statystyki z 2 godzin. Ekrany przełączamy przyciskami „w górę” oraz „w dół”.

KOCIOŁ – NASTAWY:
Funkcja
Temp. zadana kotła

Opis
Temperatura czynnika grzewczego w kotle jaką będzie utrzymywał
regulator. Menu aktywne jest tylko w trybie pracy ciągłej.

KOCIOŁ - SERWIS:
Funkcja

Nastawy:
Funkcja
Temperatura komfortowa

Program

Temperatura ekonomiczna
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Opis
Temperatura zadana w pomieszczeniu w okresie grzania.
Programy:
a) czasowy – zgodnie z zaprogramowanymi przedziałami
b) stały – bez względu na przedziały czasowe utrzymywana
jest temperatura komfortowa
c) wyłączony – wyłącza grzanie
d) ekonomiczny – przez cały okres utrzymywana jest
temperatura ekonomiczna w pomieszczeniach
Temperatura zadana w pomieszczeniu poza okresem grzania.

Temp. MIN pomp
Tryb pracy
Histereza

Opis
Temperatura powyżej której regulator może załączyć pompy.
Tryb pracy kotła:
a) auto – temperatura ustalana automatycznie
b) ciągły – temperatura jest utrzymywana stale
Temperatura kotła musi zmniejszyć sie o tą wartość aby nastąpiło
uruchomienie palnika.

MIN temp. powrotu
Czas mieszacza powr.

Określa czas pełnego otwarcia mieszacza powrotu.

Test pompy kotłowej

Uruchamia pompę kotłową niezależnie od innych warunków.

Test mieszacz powrót

Uruchamia siłownik mieszacza powrotu niezależnie od innych warunków.
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OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO - WODA UŻYTKOWA
Woda Użytkowa:

Pozwala wybrać numer obwodu c.w.u.

OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO - OGRZEWANIE
Ogrzewanie – Serwis:
Funkcja

Pozwala monitorować stan układu ciepłej wody użytkowej:

MAX Tzew pomp
komf.

Maksymalna temperatura zewnętrzna przy której może pracować pompa
obiegowa w przedziale komfortowym.

MAX Tzew pomp ekon.

Maksymalna temperatura zewnętrzna przy której może pracować pompa
obiegowa w przedziale ekonomicznym.

MIN Tco pomp

Minimalna temperatura wyliczona c.o. przy której może pracować pompa
obiegowa c.o..

Źródło
Temp. Maksymalna
Czas mieszacza

Opis

Temp. komfortowa

Temperatura zadana ciepłej wody użytkowej w okresie grzania.
a) czasowy – zgodnie z zaprogramowanymi przedziałami
b) stały – bez względu na przedziały czasowe utrzymywana jest temperatura
komfortowa
c) wyłączony – wyłącza grzanie
Grzeje jednorazowo ciepłą wodę do temp. komfortowej bez względu na
program.
Wartość o jaką może obniżyć się temperatura ciepłej wody użytkowej.

Program
Zagrzej teraz
Histereza
Temp. ekonomiczna

Funkcja

Nadaje nazwę dla obwodu centralnego ogrzewania

Delta źródła
Źródło

Podwyższenie temp. źródła względem temp. zadanej c.w.u. podczas grzania.
Określa źródło energii dla c.w.u.

Temp. maksyma

Maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej.
Minimalna różnica temp. między źródłem, a c.w.u. przy której mogą pracować
pompy.
Uruchamia pompę obiegową niezależnie od
innych
Nadajewarunków.
nazwę dla obwodu c.w.u.

Delta MIN temp.
Test pompy
Nazwa obwodu
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Temp. CO dla -20°C
Temp. CO dla 0°C
Temp. CO dla 10°C

Współczynnik korekcji

Tryb pracy
Opis

Czas pełnego otwarcia mieszacza.

Nazwa obwodu

Temperatura zadana ciepłej wody użytkowej poza okresem grzania.

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA - SERWIS:

Maksymalna temperatura wyliczeniowa dla c.o.

Test mieszacz

Test pompy

Funkcja

Określa źródło energii dla obwodu c.o.

Priorytet c.w.u. dla danego obwodu c.o. Podczas grzania c.w.u. pompa
c.o. nie pracuje.
Uruchamia pompę obiegową niezależnie od
innych warunków.
Uruchamia siłownik mieszacza niezależnie od innych warunków.

Priorytet CWU

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA - NASTAWY:

Opis

Tco zadana ręcznie
Czujnik pokojowy
Czujnik CO
Stała pompa

Punkt krzywej grzewczej dla -20°C.
Punkt krzywej grzewczej dla 0°C.
Punkt krzywej grzewczej dla 10°C.
Korekcja temperatury zadanej c.o. względem zadanej temperatury w
pomieszczeniu na każdy 1°C. Np. Jeżeli współczynnik korekcji ustawiony jest
na 6°C, temperatura zadana w pomieszczeniu na 20°C, a zmierzona w
pomieszczeniu to 20,5°C wtedy temperatura obliczona c.o. zostanie obniżona o
3°C.
Określa tryb zadawania temperatury c.o. ręczny – temperatura c.o. zadawana
ręcznie pogodowy – temperatura c.o. obliczana z krzywej grzewczej
Zadana temperatura c.o. gdy tryb pracy ustawiony jest na ręczny
Określa czy w systemie zastosowano czujnik pokojowy.
Określa czy w systemie zastosowano czujnik CO.
Tak – pompa pracuje po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu,
obniżana jest temperatura obliczona c.o.. ( tylko przy zastosowaniu czujnika
c.o. oraz pokojowego) Nie – po osiągnięciu temperatury zadanej w
pomieszczeniu pompa jest wyłączana.
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OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO KOTŁA - PALNIK
PALNIK:

OBSŁUGA PANELU OPERATORSKIEGO KOTŁA - PALNIK
PALNIK - NASTAWY:
Funkcja

Opis

Podaj paliwo

Uruchamia podajnik paliwa niezależnie od innych funkcji.

Praca palnika

Zgoda na pracę palnika.

Typ paliwa

Określa rodzaj spalanego paliwa.

PALNIK - SERWIS:
Funkcja
Powietrze MIN (moc 20%)

STATUS
Wyłączony

OPIS
Palnik nie pracuje. Zgoda na pracę wyłączona.

Czyszczenie Czyszczenie palnika silnym strumieniem powietrza.
Rozpalanie

Rozpalanie paliwa. Podanie wstępnej dawki paliwa, uruchomienie zapalarki oraz
dmuchawy.

Rozżarzanie

Po wykryciu płomienia w fazie rozpalania podanie dodatkowej porcji paliwa oraz
zwiększenie mocy dmuchawy dla rozżarzenia paleniska.

Moc 1
Moc 2
Modulacja
Wygaszanie
Stop

Palnik pracuje z mocą pierwszą.
Palnik pracuje z mocą drugą.
Palnik pracuje z mocą modulowaną.
Wygaszanie paleniska. Praca podajnika palnika oraz dmuchawy, aż do całkowitego
zaniku płomienia.
Palnik nie pracuje ale jest zgoda na jego pracę. Wymagana temperatura kotła
osiągnięta.

Minimalna ilość powietrza przy modulacji gdy moc palnika 20% lub przy
mocy 1.

Powietrze MAX (moc 100%)

Maksymalna ilość powietrza przy modulacji gdy moc palnika 100% lub przy
mocy 2.

Podawanie MAX (moc 100%)

Maksymalny czas podawania paliwa przy modulacji gdy moc 100% lub przy
mocy 2, na każde 20 sekund.

Moc MIN
Moc MAX
Typ modulacji
Próg foto
Test zapalarka*
Test podajnik palnik*
Test podajnik zasobnik*

Minimalna moc palnika podczas modulacji.
Maksymalna moc palnika podczas modulacji.
Sposób pracy palnika, modulowana moc (Fuzzy Logic 2) lub dwa stopnie
mocy(skokowa).
Jasność w palniku powyżej której regulator uznaje, że jest płomień.
Włącza zapalarki w celu przetestowania.
Włącza podajnik palnika w celu przetestowania.
Włącza podajnik zasobnika w celu przetestowania.

Test dmuchawa*

Włącza dmuchawę w celu przetestowania.

Ilość paliwa test

Ilość podawanego paliwa poprzez podajnik zasobnika podczas ciągłej pracy
przez 1 godzinę.

Po wyłączeniu regulatora w zależności od wcześniejszego stanu, palnik może jeszcze pracować
(wygaszanie) stanu tego nie należy przerywać. Jeżeli urządzenie ma zostać wyłączone od sieci
elektrycznej należy odczekać proces wygaszania, aż status palnika będzie „wyłączony”.

Wart. opałowa paliwa

Testowanie urządzeń w menu PALNIK możliwe jest tylko gdy regulator jest w
trybie OFF.

Tlen moc MAX(100%)
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Opis

Sterowanie Lambda
Tlen moc MIN(20%)

Wartość opałowa zastosowanego paliwa ( kWh/kg).
Określa czy regulator ma uwzględniać w procesie sterowania wartości tlenu
z sondy Lambda.
Wartość zadana tlenu przy minimalnej mocy palnika 20%.
Wartość zadana tlenu przy maksymalnej mocy palnika 100%.
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