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BEZPIECZEŃSTWO
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z całą załączoną instrukcją.
Należy zachować instrukcję obsługi
Należy przestrzegać wszystkich zasad i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi urządzenia.
Urządzenie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
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.
Należy zapewnić poprawną wentylację urządzenia, nie zakrywać ani nie zasłaniać otworów
wentylacyjnych oraz zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół niego.
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.
Wszelkie prace instalacyjne związane z montażem bądź demontażem przewodów elektrycznych mogą być
przeprowadzone wyłącznie po uprzednim odcięciu źródeł zasilania od urządzenia
Nie wolno dotykać zacisków przewodów ani innych elementów urządzenia będących pod napięciem.
Wszystkie wykonane połączenia muszą być zgodne z montażowym schematem elektrycznym instalacji
oraz krajowymi bądź lokalnymi przepisami dotyczącymi połączeń elektrycznych
W czasie burzy należy wyłączyć urządzenie poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego. Wyładowania
atmosferyczne mogą uszkodzić sterownik.
.

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.
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OPIS URZĄDZENIA
Regulator Control 3000 przeznaczony jest do obsługi kotłów z funkcją automatycznego podawania paliwa.
Ponadto urządzenie steruje:
•
•
•
•
•

pompą CO
pompą C.W.U
pompa cyrkulacji
pompa podłogową
zaworem mieszającym

Zestaw sterownika Control 3000 składa się:
•
•
•
•
•
•
•

kabel zasilający
czujnik kotła
czujnik podajnika
czujnik cieplej wody użytkowej
czujnik zaworu
czujnik podłogowy
czujnik zewnętrzny
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OPIS PANELU OPERATORA
- przycisk wejścia do menu regulatora
- pokrętło z przyciskiem zatwierdzającym
- przycisk powrotu
-ekran regulatora
- wejście USB
- pasek statusu
- podgląd pracy kotła
-okno nastaw regulatora
- pasek statusu urządzeń

-ostrzeżenia lub alarmy
- informacja o włożonej pamięci masowej
- odczyt temperatury zewnętrznej
-dzień tygodnia
-godzina
- zmierzona temperatura kotła
- zmierzona temperatura powrotu
-zadana moc wentylatora
-temperatura podajnika
-animacja pracy wentylatora
-animacja pracy podajnika
- zmierzona temperatura
- zadana temperatura
- sterownik pokazuje wartość temperatury
dodatkowej na kotle
-symbol informuje że jest
ustawiona za duża wartośc obniżenia temperatury lub
podwyzszenia
-aktywny Priorytet CWU
- aktywny Program 1

- aktywny Program 2

- aktywny Program 3

- aktywny Program 4

- aktywna praca z termostatem pokojowym-nie
osiągnięta temperatura ustawiona na termostacie

- aktywna praca z termostatem - osiągnięta
temperatura zadana na termostacie

- status aktywnego obiegu grzewczego

- obieg mieszacza

- obieg kotła

- obieg ciepłej wody użytkowej C.W.U.

- obieg podłogówki

- skala ustawianego parametru

- symbol blokady ustawianego parametru
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- pompa CWU
- pompa cyrkulacji C.W.U.
-pompa kotłowa

-pompa podłogowa

- mieszacz otwieranie

- mieszacz zamykanie

-urządzenia pracuje

-urządzenie nie pracuje

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ

Lp
1,2
3,4

opis
Zasilanie
Podajnik

5,6

Wentylator

7,8

STB

9,10

Pompa C.O.1

8|S t r o n a

charakterystyka
~230V , 6,3 A
1.2 (0.6)A,~
230V
1.2 (0.6)A,~
230V

1.2 (0.6)A,~
230V

Lp
11,12
13,14

opis
Pompa CWU
Pompa cyrkulacji

charakterystyka
1.2 (0.6)A,~ 230V
1.2 (0.6)A,~ 230V

15,16

Pompa podłogowa

1.2 (0.6)A,~ 230V

17,18,19

Mieszacz (17-N,18Otwieranie,19zamykanie)

1.2 (0.6)A,~ 230V
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lp
20,21
22,23
24,25
26,27
28,29

opis
Czujnik zewnętrzny
Czujnik pokojowy
Czujnik kotła
Czujnik podajnika
Czujnik powrotu

charakterystyka
NTC 2k2/25°C;30m
NTC 2k2/25°C;30m
NTC 2k2/25°C;30m
NTC 2k2/25°C;30m
NTC 2k2/25°C;30m

lp
30,31
32,33
34,35
36,37
38,39

opis
Czujnik spalin
Czujnik zaworu
Czujnik C.W.U
Czujnik podłogowy
Termostat
pokojowy

charakterystyka
Pt1000 ,3m
NTC 2k2/25°C;30m
NTC 2k2/25°C;30m
NTC 2k2/25°C;30m

ZMIANA NASTAW Z EKRANU GŁÓWNEGO
Ekran kotła

Ekran C.W.U

Ekran podłogówki

Ekran mieszacz
- zmiana
wyboru ekranu
poprzez obrót
pokrętła.

Ekran edycji

Blokada zmiany parametru

- naciśnięcie pokrętła wejście do
edycji zmiany .
Zmiana wartości obrót pokrętła

W przypadku, gdy na
ekranie edycji widnieje
symbol kłódki
zablokowana jest
zmiana tego
parametru.

OPIS FUNKCJI
TEMPERATURA CO
Parametr służy do ustawienia temperatury zadanej kotła. Temperaturę kotła można również zmienić z nastawy
z ekranu głównego.

TEMPERATURA CWU
Parametr służy do ustawienia temperatury wody w zasobniku C.W.U

STEROWANIE RĘCZNE
Funkcja sterowania ręcznego służy do załączenia każdego urządzenia podłączonego do sterownika. Użytkownik
może również użyć tej funkcji do rozpalania kotła.: poprzez załączenie podajnika oraz wentylatora
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PRACA 1
Stan PRACA występuje wtedy gdy
temperatura na kotle jest mniejsza od
ustawionej. dmuchawa pracuje przez
cały czas natomiast podajnik pracuję
według parametrów: Praca-podawanie,
Praca-przerwa

Rys: Praca

PRACA-PODAWANIE
Czas podawania paliwa do retorty w fazie praca.

PRACA-PRZERWA
Czas przerwy w dostarczaniu paliwa do retorty

PRACA - NADMUCH
Ustawienie mocy nadmuchu w fazie pracy kotła

PODTRZYMANIE 1
Tryb podtrzymania występuje wtedy, gdy temperatura na kotle jest większa od zadanej. Podajnik pracuje
według parametrów: Podtrzymanie praca-t2,Podtrzymanie-przerwa-t4. W trybie podtrzymania nadmuch
załącza się wtedy gdy pracuje podajnik. W parametrach sterownika można ustawić czas wstępnego nadmuchut1 oraz czas dodatkowego nadmcuhu-t3 po podaniu dawki paliwa.
W trybie nadzoru w parametrze Blokada cykli- można zablokować działanie wentylatora w niektórych cyklach.

PODTRZYMANIE-PODAWANIE
Parametr określa czas pracy podajnika w trybie nadzoru

PODTRZYMANIE-PRZERWA
Parametr określa czas postoju podajnika w trybie nadzoru

PODTRZYMANIE NADMUCH
MOC NADMUCHU
Ustawienie mocy nadmuchu dla trybu nadzoru

1

Parametr dostępny dla opcji z wyłączonym PID
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CZAS WSTĘPNEGO NADMUCHU
Czas pracy wentylatora przed załączeniem podajnika

CZAS DODATKOWEGO NADMUCHU
Ustawienie dodatkowego czasu pracy wentylatora po wyłączeniu podajnika

BLOKADA CYKLI
Parametr określa liczbę cykli w których dawka paliwa zostanie podana bez udziału nadmuchu.

PRACA POMP
Wybór rodzaju pracy pomp:
•
•
•
•

C.O.+C.W.U
Tylko C.O
Priorytet boilera
Tryb LATO

CO+CWU
Pompy CO i CWU pracują równocześnie. Pompy załącza się wtedy, gdy temperatura kotła osiągnie wartość
ustawioną w parametrze: Temperatura włączenia pomp Fabrycznie: 40C. Pompa CO pracuje cały czas

TYLKO CO
Pracuje tylko pompa CO, Załącza się, gdy temperatura kotła osiągnie wartość ustawioną w parametrze:
Temperatura włączenia pomp Fabrycznie: 40C

PIORYTET BOJLERA
Pompa CO nie załączy się, gdy temperatura ciepłej wody nie osiągnie wartość zadanej. Po uzyskaniu
temperatury CWU wyłączy się pompa CWU a załączy pompa CO. W trybie priorytetu bojlera kocioł będzie
pracował do temperatury ustawionej w serwisie Temperatura priorytetu CWU

TRYB LATO
Pracuje tylko pompa CWU. Temperatura zadana CWU jest temperatura zadana kotła.
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PROGRAM TYGODNIOWY
WYŁĄCZONY
Wyłączony program tygodniowy

WŁĄCZONY
Włączony program tygodniowy. Do dyspozycji jest 4 program, które można dowolnie edytować

PROGRAM NR1
Okno edycji programu
- obszar edycja harmonogramu pracy

- obszar edycji temperatur

-obszar przypisania programu do dnia tygodnia
Ustawienie harmonogramu pracy
Ustawienie programu dobowego polega na wybranie dla danego przedziału czasowego temperatury jaka ma
być utrzymywana na kotle.
Naciśnięcie pokrętła wybór
programu grzania
Obrót pokrętła kopiowanie
programu , zmiana godzin
bez ustawiania programu
Zmiana trybu

/

Programy grzania
- nastawa
temperatury
kotła

- program
dodaje
- program
ustawioną wartość do
odejmuje ustawioną
temperatury zadanej
wartość od zadanej
na kotle. zakres: +01°C temperatury kotła
do +10°C
Zakres: -01°C do -10°C
Ekran edycji zmian temperatur

Przytrzymanie przycisku
Menu powoduje przejście do
zmiany nastaw temperatury
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-program odejmuje
ustawioną wartość od
temperatury kotła

Pokrętłem zmiana
nastawy. Pierwsza
ustawiana temperatura
jest temperaturą kotła
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Naciśnięcie pokrętło spowoduje przejście do nastawy następnej temperatury

Zmiana dni tygodnia
aktywacja ustawień wyboru dni tygodnia oraz numeru
programu. Na czarno podświetlany jest aktywny dzień
tygodnia.np PN
obrót pokrętłem powoduje zmianę numeru programu

naciśniecie pokrętła zmiana dnia tygodnia

GRANULACJA PALIWA 2
Parametr pozwala użytkownik określić typ granulacji aktualnie używanego paliwa. Odpowiednie ustawienie
pozwala bardziej optymalnie zużyć opał.

TERMOSTAT OBNIŻENIE
Gdy temperatura w pokoju zostanie osiągnięta (temperatura ustawiona na termostacie) sterownik obniży
temperaturę na kotle o ustawioną wartość.

BRAK PALIWA
Sterownik zgłasza alarm BRAKU PALIWA, gdy temperatura na kotle nie może osiągnąć zadanej wartości przez
czas ustawiony w parametrze

ZEGAR
USTAW CZAS
Ustawienie aktualnej godziny.

USTAW DATĘ
Ustawienie aktualnej daty.

2

Parametr dostępny dla opcji z aktywnym PID
13 | S t r o n a

Instrukcja użytkownika
MENU INSTALATORA
Menu instalatora służy do nastaw zaawansowanych sterownika. Niewłaściwe ustawienie parametrów może
wiązać się z nieprawidłowa pracą sterownika

MENU SERWISOWE
Menu serwisowe przeznaczone jest tylko dla osób uprawnionych. Wejście do menu serwisowego chronione
jest hasłem.

PAMIĘĆ USB
INFORMACJA O PAMIĘCI
Po podłączeniu pamięci USB pojawi się informacja dotycząca nazwy, całkowitej pojemności oraz wolnej
pojemności.

ZAPIS USTAWIEŃ
Umożliwia zapis wszystkich aktualnych nastaw regulatora. Zapisany plik w nazwie zawiera aktualną datę i
godzinę. Można tworzyć wiele archiwów z własnymi nastawami. W celu poprawnego zakończenia zapisu
ustawień należy wybrać opcję ZATWIERDŹ.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ
Użytkownik na żądanie ma możliwość przywrócenia wcześniej zapisanych własnych ustawień. Należy z listy
wyświetlonych plików wybrać żądany i zatwierdzić przyciskając pokrętło. Pozytywne zakończenie przywrócenia
ustawień kończy się informacją Success! Regulator samoczynnie przechodzi do normalnej pracy z nowymi
ustawieniami.

INFORMACJE O PROGRAMIE
Sterownik wyświetla informacje na temat aktualnego programu - wersja, producent, ustawiona moc.

USTAWIENIA FABRYCZNE
Zatwierdzenie parametru spowoduje że nastawy użytkownika zostaną zastąpione nastawami fabrycznymi

MENU INSTALATORA
WSPÓŁCZYNNIK WENTYLATORA 3
Parametr pozwala w ograniczonym zakresie skorygować siłę nadmuchu dla pracy z aktywnym algorytmem PID.

WSPÓŁCZYNNIK PODAWANIA 3

3

Parametr dostępny dla opcji z aktywnym PID
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Parametr pozwala w ograniczonym zakresie skorygować ilość podawanego paliwa dla pracy z aktywnym
algorytmem PID.

ZAWÓR
WYŁĄCZONY
Wyłączenie zaworu mieszającego. Pozostałe ustawienia zaworu zostaną zapamiętane

WŁĄCZONY
Aktywacja zaworu mieszającego. Wymagane jest podpięcie czujnika zaworu mieszającego

TEMPERATURA ZA ZAWOREM
Parametr określa jaka temperaturę ma utrzymywać sterownik za zaworem. Zakres temperatur zależy od
rodzaju wybranego typ zaworu: CO, Podłogowy

CZAS OTWARCIA
Czas obrotu siłownika o 90°- od pełnego zamknięcia do pełnego otwarcia siłownika. Parametr podawany jest w
dokumentacji technicznej siłownika zaworu mieszającego lub tabliczce znamionowej.

CZAS REAKCJI
W parametr określa jak często sterownik ma kontrolować stan temperatury za zaworem. Jeżeli temperatura za
zaworem jest mniejsza od ustawionej sterownik załączy otwieranie zaworem na czas określony przez parametr
minimalny ruch napędu. W przypadku, gdy temperatura za zaworem jest większa to sterownik zacznie zamykać
zawór mieszający

MINIMALNY RUCH
Parametr określa ile maksymalnie może trwać pojedynczy ruch zaworu mieszającego.

MINIMALNE OTWARCIE
Parametr określa minimalną wartość otwarcia zaworu mieszającego

TYP ZAWORU
W parametr określa typ zaworu mieszającego. Typ zaworu mieszającego zmienia zakres temperatur, które
może ustawić użytkownik za zaworem
•
•

CO
Podłogowy
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POGODÓWKA
Wyłączona- wyłączona praca zaworu mieszającego w
trybie pogodowym
Włączona- opcja aktywacji pracy w trybie
pogodowym. Wymagane jest podłączenie czujnika
zewnętrznego. Czujnik należy umieścić w miejscu nie
narażonym na wpływy atmosferyczne.
Ustawienie pracy pogodowej polega na zbudowaniu
krzywej grzewczej w 4 punktach. Należy ustawić
temperatury za zaworem dla temperatur
zewnętrznych:
T1 - temperatura za zaworem przy -20 °C,
T2 - temperatura za zaworem przy -10 °C,
T3 - temperatura za zaworem przy 0 °C,
T4 - temperatura za zaworem przy +10 °C
W przypadku włączonej pracy pogodowej parametr
Temperatura za zaworem jest nieaktywny
Kalibracja czujnika zewnętrznego- opcja pozwala na kalibracje wskazań czujnika zewnętrznego. Kalibracje
należy dokonać zgodnie z termometrem wzorcowym.

OCHRONA POWROTU
Wyłączona- wyłączona opcja ochrony kotła przed powracająca woda z instalacji
Włączona- zawór mieszający będzie chronił kocioł przed powrotem zimnej wody z instalacji do kotła.
Wymagane jest podłączenie czujnika powrotu kotła
Temperatura powrotu- sterownik będzie zamykał zawór mieszający jeśli temperatura na czujniku powrotu
kotła będzie niższa od temperatury ustawionej w tym parametrze

PRZEGRZANIE KOTŁA- OCHRONA
Wyłączona- wyłączona opcja ochrony kotła przed przegrzaniem
Włączona- zawór mieszający będzie chronił kocioł przed zagotowaniem
Temperatura ochrony- sterownik otworzy awaryjnie zawór kiedy temperatura na czujniku CO będzie większa
od wartości ustawionego parametru. W przypadku instalacji podłogowej funkcja ochrony zostanie przerwana,
gdy temperatura na czujniku podłogowym osiągnie wartość ustawioną w parametrze temperatura maksymalna

TERMOSTAT POKOJOWY
Wyłączony-wyłączony wpływ termostatu pokojowego na sterownie
zaworem mieszającym
Włączona- włączone sterowanie termostatem pokojowym.
Obniżenie termostatu - termostat pokojowy po osiągnięciu zadanej
temperatury rozwiera linię do sterownika aby obniżyć temperaturę za
zaworem mieszającym o ustawioną wartość
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POMPY-TEMPERATURY
Parametr odpowiada za włączenie pomp C.O Jeśli temperatura kotła będzie większa od ustawionej wartości
sterownik załączy pompy CO Natomiast, gdy temperatura na kotle spadnie poniżej ustawionej wartości o
wartość histerezy sterownik ponownie wyłączy pompy
Załączenie pomp Temperatura kotła = wartość parametru Pompy-temperatury
Wyłączenie pomp Temperatura kotła< wartość parametru Pompy-temperatury - 2°C

HISTEREZA C.O 4
Ustawienie histerezy kotła. Jeśli na kotle zostanie osiągnięta temperatura zadana sterownik uruchomi tryb
nadzoru. Natomiast jeśli temperatura na kotle spadnie o wartość parametru Histereza sterownik uruchomi tryb
praca
Zmiana trybu praca na nadzór : Temperatura kotła zmierzona > Temperatura kotła zadana
Zmiana trybu nadzór na palenie: Temperatura kotła zmierzona <Temperatura kotła zadana - histereza C.O.

HISTEREZA C.W.U
Ustawienie histerezy C.W.U. Sterownik wyłączy pompę C.W.U, kiedy na czujniku C.W.U zostanie osiągnięta
zadana temperatura C.W.U. Ponowne uruchomienie pompy nastąpi, gdy spadnie temperatura w zasobniku
CWU o wartość histerezy C.W.U

TERMOSTAT POKOJOWY
WYŁĄCZONY
Wyłączony wpływ termostatu pokojowego na sterownie kotłem

WŁĄCZONY
Włączony- włączone sterowanie termostatem pokojowym. Regulator
Control 3000 powinien być podpięty do styków COM i NO termostatu
pokojowego. W momencie, gdy zostanie osiągnięta temperatura ustawiona
na termostacie sterownik obniży temperaturę na kotle o wartość w
parametru Termostat obniżenie

POMPA C.O
W sterowniku można ustawić tryb pracy pompy C.O, kiedy temperatura
zadana na termostacie pokojowym została osiągnięta
• Pompa C.O.-bez blokady- pompa C.O nie będzie blokowana
• Pompa C.O.-pełna blokada- pompa C.O. nie pracuje
• Pompa C.O.-modulacja- pompa CO pracuje w trybie przerywanym
według parametrów
o Modulacja-czas pracy -czas pracy pompy w trybie
modulacji
o Modulacja-czas postoju-czas przerwy pompy CO w trybie
modulacji
4

Parametr dostępny dla opcji z wyłączonym PID

17 | S t r o n a

Instrukcja użytkownika
PODAJNIK-TRYB AUTO
Opcja pozwala odłączyć podajnik w pracy automatycznej.

NADMUCH-TRYB AUTO
Opcja pozwala odłączyć nadmuch w pracy automatycznej

POMPA PODŁOGOWA
WYŁĄCZONA
Wyłączona obsługa pompy podłogowej

WŁĄCZONA
Włączona obsługa pompy podłogowej. Wymagane jest podpięcie czujnika podłogowego pod zaciski numer:36 i
37. W przypadku braku czujnika sterownik zgłosi alarm i nie załączy pompy podłogowej. pompa podłogowa
będzie pracować, gdy temperatura kotła jest większa od parametru Temperatura włączenia oraz temperatura
na czujniku podłogowym nie przekracza wartości ustawionej w parametrze Temperatura maksymalna

TEMPERATURA WŁĄCZENIA
Sterownik uruchomi pompę podłogową, kiedy temperatura na kotle osiągnie wartość ustawionego w
parametrze Temperatura włączenia
Załączenie pompy podłogowej Temperatura kotła = wartość parametru Temperatura włączenia
Wyłączenie pompy podłogowej Temperatura kotła< wartość parametru Temperatura właczenia - 2°C

TEMPERATURA MASKYMALNA
Parametr odpowiada za wyłączenie pompy podłogowej. Sterownik wyłączy pompę podłogową, gdy zmierzona
temperatura na czujniku podłogowym przekroczy wartość parametru Temperatura maksymalna. Sterownik
ponowne załączy pompę, gdy temperatura na czujniku podłogowym spadnie poniżej wartości Temperatura
maksymalna - 2°C

POMPA CYRKULACJI
WYŁĄCZONA
Wyłączona obsługa pompy cyrkulacyjnej C.W.U.

WŁĄCZONA
Włączona obsługa pompy cyrkulacyjnej. Pompa cyrkulacji pracuje według programu dobowego. W godzinach
pracy sterownik załączy pompę cyrkulacji według parametrów Czas pracy i Czas przerwy
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PROGRAM CYRKULACJI
Program cyrkulacji pozwala ustawić godziny w których sterownik
załączy pompę cyrkulacji. W przedziale aktywnym pompa cyrkulacji
działa w trybie przerywanym według parametrów Czas pracy i Czas
przerwy
- oznacza godziny, w których program jest aktywny
- włączenie programu lub wyłączenie

Obrót pokrętła kopiowanie programu

Zmiana trybu

, zmiana godzin bez ustawiania programu

/

CZAS PRACY
Sterownik załączy pompę cyrkulacji na czas ustawiony w tym parametrze.

CZAS PRZERWY
Sterownik wyłączy pompę cyrkulacji na czas ustawiony w tym parametrze.

TRYB NADZORU 5
PODAWANIE
Parametr określa czas pracy podajnika w trybie nadzoru

PRZERWA
Parametr określa czas postoju podajnika w trybie nadzoru

MOC NADMUCHU
Ustawienie mocy nadmuchu dla trybu nadzoru

CZAS WSTĘPNEGO NADMUCHU
Ustawienie dodatkowego czasu pracy wentylatora po wyłączeniu podajnika

CZAS DODATKOWEGO NADMUCHU
Czas pracy wentylatora przed załączeniem podajnika

5

Parametr dostępny dla opcji z aktywnym PID
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BLOKADA CYKLI
Parametr określa liczbę cykli w których dawka paliwa zostanie podana bez udziału nadmuchu.

PID 6
WYŁĄCZONY
Regulator steruje pracą kotła w sposób dwustanowy. Dla temperatury na kotle poniżej zadanej/wyliczonej
palnik utrzymuje stałą moc ustawioną w parametrach UŻYTKOWNIKA-PRACA. Po osiągnięciu temperatury
zadanej/wyliczonej na kotle regulator utrzymuje stan PODTRZYMANIA.

WŁĄCZONY
Regulator steruje pracą kotła w następujący sposób. Dla temperatury na kotle poniżej zadanej/wyliczonej
modulowana jest moc palnika w sposób zapewniający utrzymanie takiego poziomu mocy, aby osiągnąć
temperaturę zadaną/wyliczoną i nie przechodzić w stan NADZORU.
Parametry pracy dla trybu PID są wstępnie określane przez danego producenta kotła. Uzależnione są od
ustawionej mocy i rodzaju palnika. Istnieje możliwość sparametryzowania własnych ustawień PID. W tym celu
należy wejść do MENU SERWIS - MOC KOTŁA - INNE.

JASNOŚĆ WYSWIETLACZA
Parametr służy do ustawienia jasności wyświetlacza

DŹWIĘK
•
•

Wyłączony - wyłączony dźwięk
Włączony - sterownik załączy sygnał alarmowy w czasie wystąpienia alarmu lub ostrzeżeń na kotle

TEST CZUJNIKÓW
W parametrze test czujników dostępny jest podgląd do wszystkich temperatur mierzonych przez sterownik.

USTAWIENIE FABRYCZNE
Przywrócenie ustawień z menu instalatora do nastaw fabrycznych

6

Regulator przejdzie do trybu pracy PID lub bez PID tylko wówczas, gdy zostanie wykonany zapis ustawienia.
Regulator automatycznie się wyłączy i włączy.
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WYJŚCIE DO MENU GŁÓWNEGO

Zapisać zmiany?

Po dokonaniu zmian przy powrocie do ekranu głównego w sterownik
wyświetli komunikat o potwierdzeniu dokonanych zmian. Pokrętłem
należy dokonać wyboru opcji oraz zatwierdzić poprzez naciśnięcie
pokrętła
Rezygnuj-dokonane zmiany nastaw parametrów nie zostaną zapisane
Zatwierdź-dokonane zmiany nastaw parametrów zostaną zapisane

ZMIANA OPROGRAMOWANIA
W pamięci USB powinien zostać utworzony folder o nazwie C3000

Do folderu C3000 należy skopiować pobrany katalog z programem np PROGRAM
Folder nie może być skompresowany. W folderze z programem powinny znajdować się
2 pliki: upgrade oraz checksum.crc
Włożyć pamięć USB do sterownika Control3000
Wyłączyć zasilanie
Włączyć zasilanie trzymając wciśnięte pokrętło
Wybrać katalog z aktualnym programem.
Przytrzymać pokrętło wciśniętę na wybranym katalogu

zmiana programu kończy się komunikatem Success. Pa paru
sekundach sterownik przejdzie do ekranu głównego.
W przypadku ne powodzenia wgrania nowego oprogramowania
sterownik wyświetli komunikat Failed
Nalezy sprawdzić czy w katalogu z wybranym programem znajdują sie
pliki upgrade oraz checksum.crc

ALARMY I OSTRZEŻENIA
W czasie pracy na kotle sterownik alarmuje przez sygnał dźwiękowy oraz ikoną alarmu o nieprawidłowościach
jakie wystąpiły w czasie pracy:
1- Brak paliwa - alarm występuje wtedy, gdy kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury przez czas
ustawiony w parametrze Czas detekcji braku paliwa
2-Przegrzanie kotła- alarm występuje, gdy na kotle została przekroczona temperatura krytyczna. Należy
sprawdzić ustawienia parametrów podtrzymania oraz serwisowych
3-Uszkodzony czujnik kotła- należy sprawdzić czy czujnik kotła jest dobrze podłączony lub nie został uszkodzony
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4-Cofanie żaru- za wysoka temperatura podajnika. Sterownik uruchomi procedurę ochroną poprzez wyrzut
awaryjny opału
5-Uszkodzony czujnik podajnika - należy sprawdzić czy czujnik podajnika jest dobrze podłączony lub nie został
uszkodzony.
6- Ostrzeżenie - uszkodzony czujnik zaworu mieszającego - należy sprawdzić czujnik czy jest dobrze podłączony
oraz czy nie został zniszczony. Sterownik wyłączy zawór mieszający
7-Ostrzeżenie-uszkodzony czujnik C.W.U. - należy sprawdzić czujnik czy jest dobrze podłączony oraz czy nie
został zniszczony. Sterownik wyłączy sterownie pompa C.W.U (Tryb tylko CO)
8-Ostrzeżenie-uszkodzony czujnik podłogowy - należy sprawdzić czujnik czy jest dobrze podłączony oraz czy nie
został zniszczony. Sterownik wyłączy sterownie pompa podłogową
9- Ostrzeżenie- uszkodzony czujnik zewnętrzny należy sprawdzić czy czujnik jest dobrze podłączony oraz czy nie
został zniszczony

WARUNKI GWARANCYJNE I REKLAMACYJNE
OGÓLNE ZASADY GWARANCJI
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Firma RECALART ELECTRONIC gwarantuje, że zakupiony przez Państwa wyrób został wykonany i
sprawdzony z pełna starannością, jest wolny od wad materiałowych oraz jakościowo dobry i w dniu
sprzedaży dopuszczony do eksploatacji.
Niniejsza gwarancja dla swojej ważności wymaga podpisania Karty Gwarancyjnej przez kupującego.
Uprawnionym do gwarancji jest posiadacz oryginalnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej.
Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad
materiału i wykonania tej usługi z godnie z zasadami zawartymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej
poprzez naprawę lub wymianę urządzenia na wolne od wad, ale używane (regenerowane), którego
stan fizyczny nie będzie gorszy od urządzenia będącego własnością konsumenta. O sposobie usunięcia
wady decyduje Gwarant.
Niniejsza gwarancja w odniesieniu do towaru konsumpcyjnych nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Za wady materiału i wykonania uważa się wadę tkwiąca w urządzeniu powodująca jego
funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacja producenta.
Warunkiem uznania reklamacji jest zainstalowanie, użytkowanie i obsługiwanie wyrobu zgodnie z
zaleceniami producenta, zawartymi w dokumentacji.
Przy kupnie należy sprawdzić zgodność numeru fabrycznego wyrobu z kartą gwarancyjną, kompletacją
wyrobu i dowodem dostawy. Przy reklamacji należy każdorazowo okazać kartę gwarancyjna. Do
dokonywania wpisów w karcie gwarancyjnej upoważniony jest przedstawiciel firmy RECALART
ELECTRONIC.
Wady będą usuwane w siedzibie Firmy RecalArt Electronic. Termin gwarancji, jej zakres oraz termin
świadczenia usług gwarancyjnych podane są w Specyfikacji Gwarancji Producenta.
Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie lub okazanie urządzenia wraz z
dowodem zakupu i oryginalną, poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjna (tzn. zawierającą pieczęć
firmowa sprzedawcy, numer dowodu zakupu, datę sprzedaży, nazwę urządzenia, numer seryjny,
model/kod modelu, czytelny podpis osoby wystawiającej kartę oraz podpis kupującego). Do każdego
urządzenia wystawia się tylko jeden dokument Karty Gwarancyjnej w chwili sprzedaży nowego
urządzenia w celu eksploatacji. Wystawienie duplikatu wymaga zgody RECALART ELECTRONIC.
Odpowiedzialność za błędy popełnione przy wypisywaniu Karty Gwarancyjnej ponosi sprzedawca.
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10. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest jedynym dokumentem , na podstawie którego, uprawniony z
gwarancji może dochodzić swych praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji.

Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się
zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. Gwarant nie odpowiada za szkody w
mieniu wyrządzone przez wadliwy produkt.
REALIZACJA GWARANCJI
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Przy zgłoszeniu wadliwego urządzenia uprawniony z gwarancji powinien załączyć sporządzony w
formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia z uwzględnieniem
środowiska pracy i sposobu w jaki się ujawniają.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu do
Serwisu RecalArt Electronic.
Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć urządzenie na koszt gwaranta w oryginalnym
opakowaniu fabrycznym do Serwisu RecalArt Electronic.
Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane w terminie 14 dni od
momentu otrzymania wadliwego urządzenia przez Serwis RecalArt Electronic.
Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia powyższego terminu w uzasadnionych przypadkach.
W przypadku gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją lub urządzenie okazało się sprawne Gwarant
jest zobowiązany do poinformowania konsumenta o płatnej naprawie i jej wysokości oraz o
zaakceptowaniu przez konsumenta jej kosztów.
Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb
umieszczonych na urządzeniu lub podzespołach wchodzących w jego skład, niekompletności
urządzenia, niezgodności lub niekompletności danych w dokumentacji, dokonywania
nieautoryzowanych napraw , zmian konstrukcji, używania urządzenia do celów niezgodnych z
przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieuprawnione przez
Gwaranta osoby.
Wymienione przez Gwaranta części oraz urządzenia staja się jego własnością.

WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE
1.

Gwarancja nie obejmuje:

−
−
−

Uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (uszkodzenie elektryczne, pożar, zalanie, powódź itp.),
uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wad,
uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze
specyfikacją producenta,
uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,
czynności opisanych w instrukcji obsługi, które uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we
własnym zakresie i na własny koszt,
uszkodzeń transportowy powstałych podczas transportu urządzenia do Serwisu RecalArt Electronic,
przewodów połączeniowych, przewodów sieciowych, wtyków, gniazd, baterii, akumulatorów,
bezpieczników,
uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem zgodnie z właściwościami towaru, oraz uszkodzenia
spowodowane przez korozję, wilgoć, ciała obce, które dostały się do wnętrza, itp.,
czynności konserwacyjne i przeglądy,
urządzenia dostarczone do serwisu po upływie 24 miesięcy od daty sprzedaży,
urządzenia dostarczone do serwisu po upływie 30 miesięcy od daty produkcji.

−
−
−
−
−
−
−
−
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KARTA GWARANCYJNA
Numer seryjny:

Nazwisko właściciela:

Adres:

Data produkcji:

Telefon:

Podpis właściciela

Data sprzedaży:

Data uruchomienia:
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Pieczątka i podpis Instalatora:

