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PANEL PRZEDNI STEROWNIKA – OPIS

A

wyświetlany aktualnie ustawiony obieg

B

ustawiona temperatura na aktualnym obiegu

C

obniżenie/podwyższenie temperatury

D

zmierzona temperatura na aktualnie ustawionym obiegu

E

dzień tygodnia oraz godzina

F

aktualny tryb pracy lub opis alarmu :
 PALENIE
 PODTRZYMANIE
 STOP
 ROZPALANIE
 opis alarmu np. „BRAK PALIWA !”
wyświetlane symbole zależne od aktualnych nastaw:

G



praca z programem tygodniowym



termostat pomieszczenia  trwa nagrzewanie



termostat pomieszczenia  pomieszczenie nagrzane

H


aktywny priorytet C.W.U.
sygnalizacja ALARMÓW

I

sygnalizacja trybu czuwania/wyłączenia sterownika

1.ZNACZENIE SYMBOLI :
obieg C.O.
obieg C.W.U.
Sterowanie ręczne - ROZPALANIE

2.PRZYCISKI :
zmiana aktualnie wyświetlanego obiegu
zwiększenie ustawionej temperatury na aktualnym
obiegu
zmniejszenie ustawionej temperatury na aktualnym
obiegu

wejście w MENU nastaw

wyjście
3.SYMBOLE PRACUJĄCYCH URZĄDZEŃ :
pompa C.W.U.
pompa C.O.
pompa podłogowa

pompa cyrkulacyjna
pompa bypass/przewałowa
zawór mieszający - OTWIERANIE
zawór mieszający - ZAMYKANIE
podajnik
wentylator

4.SZYBKIE USTAWIENIA :
I.

USTAWIENIE TEMPERATURY OGRZEWANIA C.O.

 Przyciskiem
ustawiamy aktualny obieg :
 przyciskami
ustawiamy żądaną temperaturę
 ustawienie zapisujemy przyciskiem
lub
II.

USTAWIENIE TEPMERATURY WODY UŻYTKOWEJ C.W.U.

 przyciskiem
ustawiamy aktualny obieg :
 przyciskami
ustawiamy żądaną temperaturę
 ustawienie zapisujemy przyciskiem
lub
III.

ROZPALANIE KOTŁA

 naciskamy przycisk
i przytrzymujemy go kilka sekund
 sterownik wchodzi w tryb „ROZPALANIE” – na wyświetlaczu pojawia się
symbol sterowania ręcznego
 naciskając przycisk
podajemy paliwo
 by zatrzymać podajnik ponownie naciskamy przycisk
 do wnętrza kotła wkładamy podpałkę i zapalamy ją
 przyciskiem
włączamy nadmuch
 siłę nadmuchu regulujemy przyciskiem
 w miarę rozpalania się podpałki zwiększamy stopniowo nadmuch
(przycisk
) ; w razie potrzeby dodajemy paliwa ( przycisk
)
 w momencie, gdy palenisko jest równomiernie rozpalone wychodzimy z
trybu „ROZPALANIE” przytrzymując przycisk
przez kilka sekund
 sterownik przechodzi do automatycznego trybu pracy

