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PROGRAMOWALNY TYGODNIOWO 
CYFROWY TERMOSTAT CZASOWY  
ZE ZDALNYM STEROWANIEM KOTŁA 
(kompatybilny z OpenTherm®)  
I STEROWANIEM NA ODLEGŁOŚĆ ZA 
POŚREDNICTWEM MODUŁU GSM 
 
 
 

 
 
 
 

    
OPIS 
 

Cyfrowy termostat czasowy łączy funkcje kontroli 
temperatury otoczenia oraz zdalnego sterowania 
systemem ogrzewania domu w jednym i tym samym 
interfejsie, zaprojektowanym w sposób umożliwiający 
użytkownikowi jasny i intuicyjny dostęp do wszystkich 
funkcji. 
Jednocześnie kontrola systemu ogrzewania jest kompletna 
i dogłębna, a tym samym, umożliwia zarządzanie bardziej 
zaawansowanymi funkcjami, jak np. współpraca kotła z 
kolektorami słonecznymi (jeżeli przewidziano stosowne 
sterowniki dla kotła). 
 
Można wybrać różne sposoby regulacji temperatury, 
również używając w celu kompensacji pogodowej czujnika 
zewnętrznego (podłączonego do kotła). 
Program tygodniowy jest szczególnie uniwersalny, 
ponieważ przewiduje aż 4 poziomy ustawiania temperatury 
bez żadnych ograniczeń co do ilości dziennych przedziałów 
czasowych złożonych z pojedynczych 15-minutowych 
przerw i widocznych na stosownym wykresie programu 
dziennego.  
 
Komunikacja pomiędzy termostatem czasowym a płytą 
sterującą kotła odbywa się za pomocą kabla dwużyłowego; 
dane są przesyłane za pomocą kompatybilnego protokołu 
komunikacyjnego OpenTherm™ v3.0 Smart Power Mode – 
Medium Power. 
 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

 wyjątkowy design  
 wyświetlacz graficzny LCD o rozdzielczości 128x64 
 podświetlenie wyświetlacza 20 s 
 kontrolki LED diagnostyka/sygnalizacja 
 7 przycisków funkcyjnych (możliwość przypisania 

różnych funkcji) 
 programowanie tygodniowe 
 4 poziomy temperatury (T0, T1, T2, T3) 
 rozdzielczość regulacji temperatury otoczenia 

(nastaw): 0,5°C 
 rozdzielczość regulacji temperatury otoczenia 

(pomiar): 0,1°C 
 minimalna przerwa w programowaniu: 15 minut 
 izolacja typu SELV (bardzo niskie napięcie 

bezpieczne) 
 proste połączenie (niespolaryzowane) do 

sterowników kotła za pomocą kabla dwużyłowego 
 protokół kompatybilny OpenTherm™ v3.0 Smart 

Power Mode – Medium Power 
 interfejs szeregowy RS-232 (5-przewodowy) dla 

zewnętrznego modemu GSM 
 

DANE TECHNICZNE 

Temperatura pracy: 0 C +50 C 

Wilgotność: 95% max przy 40 C 

Zasilanie: niskie napięcie (3V), otrzymane poprzez 

komunikację z płytą sterującą kotła 
Stopień ochrony: IP30 
Wymiary: 140x90x32 mm 
Zgodność: z dyrektywą kompatybilności 

elektromagnetycznej (2004/108/WE) i z dyrektywą 
niskonapięciową LVD (2006/95/WE). 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

W celu wyświetlania parametrów i interakcji z systemem 
ogrzewania przez użytkownika, termostat czasowy jest 
wyposażony w wyświetlacz graficzny LCD z matrycą 
punktową i szeregiem przycisków wykonanych z gumy 
silikonowej, jak również posiada kontrolkę sygnalizacyjną 
LED położoną pod przezroczystym przyciskiem z tworzywa 
sztucznego (zobacz rys. 1). 
Uniwersalność przycisków sprawia, że są one 
dopasowywane i aktywowane w zależności od wybranego 
menu: stosowanie przycisków jest proste dzięki 
wyświetlaniu odpowiednich tekstów, ikonek i innych 
symboli graficznych na ekranie dla danego przycisku. 
Przyciski pionowe po lewej stronie wyświetlacza są 
zazwyczaj używane do poruszania się po menu ustawień 
lub do wyboru parametrów. 
Pionowe przyciski po prawej stronie wyświetlacza 
natomiast pozwalają na zmianę parametrów i temperatury 
przy pomocy klasycznej funkcji wzrost / spadek (+/-). 
Dłuższe przytrzymanie przycisków “przyspiesza” wzrost lub 
spadek i ułatwia zmianę ustawionych wartości. 
Dolne poziome przyciski są używane w większości 
przypadków do zatwierdzania lub anulowania ustawień lub 
do wejścia do / wyjścia z poszczególnych podstron. 
Spod środkowego przycisku, dla którego zarezerwowano 
specjalne funkcje jak np. odblokowanie kotła, prześwituje 
kontrolka sygnalizacyjna LED, która świeci: 

 czerwonym stałym światłem: błąd lub brak 
komunikacji z kotłem; 

 czerwonym migającym światłem: blokada kotła; 
 żółtym migającym światłem: nieprawidłowość / 

błąd; 
 zielonym stałym światłem (nawet przez kilka 

sekund): termostat czasowy wznawia pracę po 
zaniku zasilania. 

Najczęściej stosowane przez użytkownika funkcje są łatwo 
dostępne w menu głównym lub z pierwszego poziomu, z 
którego można szybko przeglądać różne podstrony w celu 
ustawienia np. temperatury otoczenia lub temperatury 
c.w.u. lub wody w układzie c.o. 
Po pierwszym włączeniu termostatu lub po jego resecie na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat wyboru języka, jak 
pokazano na rysunku poniżej. 
Przyciski po lewej stronie umożliwiają przeprowadzenie 
selekcji, przycisk OK zatwierdza wybór. 

Wybór ten można później zmienić w razie potrzeby za 
pomocą „menu ustawienia". 
 

 
 
Następnie można ustawić aktualny czas. 
 

 
 
W tym przypadku przyciski znajdujące się po lewej stronie 
wyświetlacza pozwalają na wybór poszczególnych pozycji 
w menu, a przyciski po prawej służą do zmiany wartości; 
przycisk OK zatwierdza ustawienia, a przycisk ESC 
pozwala na kontynuację ustawiania bez zmiany danych 
czasowych. 
Jeżeli naciśnięto przycisk ESC, to w razie wznowienia 
pracy termostatu (np. na skutek odłączenia od zasilania) na 
wyświetlaczu pojawi się ponowny komunikat wyboru języka 
i ustawienia aktualnego czasu. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rysunek 1: opis poleceń jednostki pokojowej i pilota zdalnego sterowania 

wyświetlacz graficzny (LCD) 

otwór dostępu 
do przycisku 
reset 

przyciski funkcyjne 
(za każdym razem aktywne polecenie jest wyświetlane na wyświetlaczu graficznym) 

przezroczysty przycisk wielofunkcyjny z kontrolką LED 

przyciski 
funkcyjne 
używane zwykle 
do zwiększenia i 
zmniejszenia 
temperatury i 
parametrów  

przyciski 
funkcyjne 
używane zwykle 
do zmiany 
funkcji lub do 
wyboru 
parametrów 
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FUNKCJE PODSTAWOWE 
MENU PIERWSZEGO POZIOMU 

 
Po podłączeniu termostatu czasowego do odpowiedniego 
sterownika kotła na wyświetlaczu pojawi się następujący 
widok. 
W przypadku użycia niekompatybilnego sterownika pojawi 
się komunikat o błędzie. 
 

 
 
U góry ekranu są podane następujące dane: dzień 
tygodnia i aktualny czas; jeżeli są niewłaściwe, to migają i 
należy je zaktualizować. 
Poniżej widać rzeczywistą temperaturę otoczenia (pomiar 
odbywa się co 10 sekund); a z boku wyświetla się ikona 
wskazująca bieżącą aktywną funkcję termostatu: w tym 
przypadku, jak łatwo się domyślić, tarcza zegara wskazuje 
na „automatyczny” tryb pracy. 
 
Znaczenie ikon i ich powiązanie z trybami pracy: 

 

 Automatyczny 

Regulacja temperatury 
pomieszczenia według programu 
tygodniowego ustawionego przez 
użytkownika. 
Program na dany dzień widoczny 
w postaci wykresu. 
Funkcja c.w.u. jest włączona.  

 Ręczny 

Regulacja temperatury 
pomieszczenia według wybranej 
przez użytkownika temperatury 
(funkcja termostatu). 
Funkcja c.w.u. jest włączona. 

 Wakacje 

Regulacja temperatury: 
możliwość ustawienia przez 
użytkownika stałej temperatury na 
określoną ilość dni. 
Funkcja c.w.u. jest włączona. 

 Lato 

Funkcja c.o. jest wyłączona. 
Możliwość ręcznego włączenia 
wentylacji letniej. 
Funkcja c.w.u. jest włączona. 

 Wyłączony 
Funkcje regulacji temperatury i  
wentylacji są wyłączone. 
Funkcja c.w.u. jest wyłączona. 

 
W trybie automatycznym termostat czasowy wykonuje 
program regulacji temperatury nastawionej na bieżący 
dzień, wykres programu jest widoczny w dolnej części 
wyświetlacza. 
Wykres ten jest podzielony na 15-minutowe odstępy 
czasowe, odpowiadające jednemu pikselowi w poziomie, 
oraz na cztery programowalne poziomy temperatury. 
Obok ikony regulacji temperatury pojawiają się w 
określonych warunkach inne ikony, które dotyczą pracy 
kotła i wskazują na włączony palnik (symbol płomienia o 
różnej wielkości w zależności od poziomu modulacji 

samego płomienia ) lub na blokadę lub 

nieprawidłowość (odpowiednio symbole  ) lub na błąd 

w komunikacji z kotłem (ikona ). Na przykładowym 
ekranie nie pojawia się żadna ikona, kocioł zatem jest w 
trybie czuwania (stand-by) i nie zgłasza żadnych 
problemów. 
Poniżej podanej wartości temperatury otoczenia może 
pojawić się także tekst informujący użytkownika o 
poszczególnych przypadkach, np. o wystąpienie blokady 
lub błędu lub, jak w przykładzie, o stanie dodatkowych 
funkcji, np. o sterowaniu systemem kolektorów 
słonecznych zintegrowanych z kotłem i sterowanych przez 
tę samą płytę sterującą. 
Poniżej przedstawiono teksty, które mogą się pojawić, oraz 
ich znaczenie: 
Połączenie...  Zdalne sterowanie jest w trakcie połączenia z 

kotłem. 

Modem podłączony Zdalne sterowanie prawidłowo połączone z 
modemem GSM. 

Instalacja solarna: 
stand-by 

Instalacja solarna aktywna i prawidłowo działająca 
w trybie czuwania (stand-by). 

Instalacja solarna: 
aktywna 

Instalacja solarna aktywna i prawidłowo działająca 
z aktywną pompą kolektora słonecznego. 

Instalacja solarna: 
podgrzewacz 

Instalacja solarna aktywna i prawidłowo 
działająca, aktywnie współpracująca z kotłem. 

Instalacja solarna: 
dezynfekcja 

Instalacja solarna aktywna i prawidłowo działająca 
w trakcie procedury dezynfekcji podgrzewacza. 

Błąd czujnika 
pokojowego   

Zepsuty czujnik odczytu temperatury 
pomieszczenia w zdalnym sterowaniu. 

Instalacja solarna: błąd Nieprawidłowość w działaniu instalacji solarnej lub 
komponentu kotła odpowiedzialnego za 
sterowanie instalacją solarną. 

Błąd modemu Błąd komunikacji pomiędzy zdalnym sterowaniem 
a modemem GSM. 

Blokada kod xxx Obecność nieprawidłowości w działaniu lub 
blokada kotła. Kod xxx. 

Błąd komunikacji Błąd komunikacji pomiędzy zdalnym sterowaniem 
a kotłem. 

Błąd nr xx Zdalne sterowanie nie jest w stanie odczytać 
prawidłowo informacji przesyłanych przez kocioł. 

Uwaga: Należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą 
sterowników regulacji temperatury w zakresie szczegółowego 
opisu kodów blokady i kodów błędów. 

 
Przyciski po prawej, oznaczone + i – pozwalają w tym 
przypadku na zmianę temperatur przewidzianych dla 
programu automatycznego (T0, T1, T2, T3), podczas gdy w 

trybie „ręcznym” (ikona ) wprowadza się zmiany danej 
temperatury. 
Przeglądanie stron menu pierwszego poziomu jest możliwe 
dzięki naciskaniu przycisków znajdujących się po lewej 
stronie, oznaczonych strzałkami. 
 

 
 
Naciskając przyciski +/- można zmienić temperaturę, a 
przyciskiem OK aktywuje się tryb ręczny. 
 
Dodatkową wybieralną opcją z menu pierwszego poziomu 
jest tryb “wakacje”, który pozwala utrzymać żądaną 
temperaturę przez określoną liczbę dni w celu optymalizacji 
zużycia energii w przypadku nieobecności użytkowników. 
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Z poziomu ekranu aktywacji trybu wakacji można 
wprowadzić żądaną wartość temperatury, którą można 
zmienić także później, gdy tryb „wakacje” jest już aktywny. 
Naciśnięcie przycisku OK powoduje przejście do wyboru 
żądanej liczby dni, maksymalnie 99.  
 

 
 
Naciśnięcie przycisku ESC lub OK bez wybierania liczby 
dni powoduje brak aktywacji trybu „wakacje” i powrót 
termostatu czasowego do pracy w trybie aktywowanym 
uprzednio. 
 
Tryb "wakacje" pełni w rzeczywistości funkcję termostatu 
zaprogramowanego czasowo, w której licznik dni zmniejsza 
się o północy o jedną jednostkę: liczba pozostałych dni 
pojawia się na wyświetlaczu, gdy tryb ten jest aktywny. 
Po upływie określonego okresu, gdy licznik dni osiągnie 
zero, termostat przełącza się na tryb "automatyczny" i 
pracuje według ustawionego uprzednio programu 
tygodniowego. 
 
Ponowne naciśnięcie przycisku oznaczonego strzałką 
skierowaną w dół aktywuje tryb "lato", w którym włączona 
jest funkcja c.w.u., nie działa natomiast regulacja 
temperatury otoczenia. 
 

 
 
Należy pamiętać, iż system grzewczy jest postrzegany jako 
całość aby ułatwić maksymalnie użytkownikowi jego 
obsługę, dlatego też nie stosuje się wyraźnego 
rozróżnienia najczęściej używanych funkcji na funkcje 
przypisane do kotła czy też do regulacji temperatury 
otoczenia. 

Naciśnięcie klawisza ▼ powoduje przejście do następnej 
opcji: 

 
 
która pozwala na wyłączenie systemu (regulacji 
temperatury pomieszczenia i kotła). 
 
Należy zauważyć, że wszystkie ekrany dotychczas opisane 
i te, które zostaną opisane w dalszej części są dostępne 
również przez naciśnięcie przycisku▲; w takim przypadku, 
ponieważ menu pierwszego poziomu jest zbudowane na 
bazie koła, kolejność wyboru ekranów będzie odwrotna. 
 
Po naciśnięciu przycisku▼ pojawia się podmenu 
oznaczone jako "MENU USTAWIEŃ”. 
 

 
 
To podmenu, opisane w osobnym punkcie poniżej, jest 
dedykowane parametrom „lokalnym” termostatu 
czasowego, takim jak aktualny czas, temperatura regulacji 
temperatury i program tygodniowy. 
 
Po naciśnięciu przycisku▼ przechodzi się do ustawienia 
temperatury c.w.u. 
 

 
 
Ta strona menu jest dostępna tylko wtedy, gdy kocioł 
steruje c.w.u. i, dla ułatwienia wprowadzania wartości, w 
lewym dolnym rogu są wyświetlane minimalne i 
maksymalne wartości przewidziane dla danego parametru 
przez kocioł. 
Podobnie, poprzez naciśnięcie przycisku ▼ możliwe jest 
również ustawienie wartości temperatury w obwodzie c.o.: 
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z takim samym wygodnym wskazywaniem minimalnych i 
maksymalnych wartości. 
 
Takie ustawienie przedstawia maksymalną wartość, którą 
może osiągnąć punkt nastawy c.o. w przypadku regulacji 
temperatury proporcjonalnej lub kompensacji pogodowej. 
Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w następnym 
punkcie, w szczególności, w opisie podmenu ”Regulacja 
temperatury”. 
 
Na następnym ekranie przedstawiono natomiast wejście do 
podmenu „MENU PARAMETRÓW”. 
 

 
 
To podmenu, opisane także w stosownym punkcie, 
pozwala na dokładne sprawdzenie parametrów kotła i 
zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak 
sterowanie „parametrami transparentnymi” (TSP), 
odblokowanie lub napełnianie instalacji (w wybranych 
wersjach). 
 
Jeżeli nie wchodzi się do tego podmenu, a jeszcze raz 
naciska się przycisk ▼, to, w przypadku gdy kocioł 
współpracuje z kolektorami słonecznymi, ukazuje się ekran 
dotyczący działania instalacji solarnej. (Jeżeli nie ma 
instalacji solarnej, to na przedmiotowym ekranie wyświetla 
się panel kotła opisany poniżej.) 
 

 
 
Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do innych stron 
menu, ten ekran jest obramowany ponieważ jest to stała 
wizualizacja. 

Opcje przedstawione powyżej oczekują na wybór 
użytkownika przez 20 sekund, a następnie wyświetlacz 
powraca do “normalnej” wizualizacji, która zależy od 
wybranego trybu regulacji temperatury (ręczny, 
automatyczny, lato, wyłączony). 
W tym przypadku jednak, dopóki użytkownik nie naciśnie 
przycisku ESC lub nie zmieni strony za pomocą przycisków 
▼ ▲, termostat czasowy nadal wyświetla panel sterowania 
instalacją solarną, podając temperaturą kolektora 
słonecznego i zbiornika oraz wskazując stan pracy pomp. 
 
Podobna uwaga odnosi się do następnego ekranu, czyli do 
panelu sterowania kotła. 
 

 
 
W takich przypadkach są przedstawione w sposób zwięzły i 
intuicyjny główne informacje istotne dla użytkownika 
dotyczące kotła. 
W pierwszej linijce pojawia się ciśnienie instalacji, a z boku, 
w przypadku włączonego kotła, pojawia się symbol 

płomienia  i procent jego modulacji, a w przypadku 

blokady lub nieprawidłowości, stosowny kod (  lub ) i 
kod błędu w celu zdiagnozowania awarii. 
W drugiej linijce wyświetla się temperatura zasilania (po 
lewej) i powrotu (po prawej) obwodu c.o., a w ostatniej 
linijce - informacje dotyczące c.w.u. (jeżeli są dostępne): 
temperatura i przepływ w litrach na minutę. 
 
Tryb automatyczny aktywuje się na ostatniej stronie menu, 
do której wchodzi się za pomocą przycisku▼. 
 

 
 
W przypadku aktywnego trybu automatycznego nie ma 
znaczenia, czy naciśnie się przycisk NO czy też OK. 
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STEROWANIE TERMOSTATEM CZASOWYM 
MENU USTAWIEŃ 

 
Podmenu opisane w tym punkcie pozwala użytkownikowi 
na sterowanie regulacją temperatury otoczenia, łącznie z 
tygodniowym programem realizowanym przez termostat 
czasowy. 
 

 
 
Na pierwszym ekranie podmenu podświetla się pozycja 
„Programowanie”. Wybierając tę pozycję i naciskając 
przycisk OK przechodzi się do kolejnego podmenu, który 
jest przeznaczony dla programu tygodniowego. 
 

 
 
Po wybraniu pozycji „Temperatura” przechodzi się do 
ekranu ustawienia temperatury T0, T1, T2 i T3. 
 

 
 
Aby wybrać temperaturę, którą chce się zmienić należy 
posługiwać się przyciskami ↑ i ↓, natomiast przyciski + i – 
pozwalają na zmianę wartości temperatury. 
Znajdująca się po prawej stronie podziałka pionowa 
pokazuje aktualną wartość temperatury w stosunku do 
wartości minimalnej (5° C) i maksymalnej (30° C) regulacji 
temperatury otoczenia. 
Dodatkowo, w celu zachowana logiki programowania, która 
przewiduje przypisanie najwyższej temperatury do T3 i 
najniższej do T0, termostat czasowy podlega 
następującemu warunkowi „T0 ≤ T1 ≤ T2 ≤ T3” i tym 
samym, automatycznie dostosowuje wszystkie temperatury 
wprowadzone przez użytkownika. 
 

Natomiast po wybraniu pozycji “Program dzienny” w 
podmenu “Programowanie” wyświetla się następujący 
ekran. 
 

 
 
Dzień, który chce się zaprogramować, jest podświetlany i 
można go zmieniać za pomocą przycisków + i -; poniżej 
wyświetla się dla przypomnienia odpowiedni program 
dzienny. 
Na przykład, chcąc zaprogramować „Poniedziałek” należy 
nacisnąć przycisk OK i wejść do programowania 
przedziałów czasowych. 
Przedziały czasowe są programowane w trzech pasmach: 
rozpoczęcie, żądana temperatura i zakończenie. 
 

 
 
W pierwszym paśmie wprowadza się czas rozpoczęcia za 
pomocą przycisków + i – przy zachowaniu minimalnych 15-
minutowych odstępów czasowych i zatwierdza się 
przyciskiem OK. 
W przypadku rezygnacji z programowania danego dnia i 
chęci zmiany dnia wystarczy nacisnąć przycisk ESC. 
 

 
 
Następnie należy wybrać za pomocą przycisków ◄ lub ► 
jedną z czterech zaprogramowanych temperatur, którą 
chce się przypisać do danego pasma i zatwierdzić 
przyciskiem OK lub nacisnąć ESC, aby zmienić czas 
rozpoczęcia pasma. 
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W ostatnim paśmie wybiera się czas zakończenia pasma, 
po czym zatwierdza się go przyciskiem OK. 
Czas zakończenia nie może być późniejszy niż czas 
rozpoczęcia pasma; po wybraniu dwóch zgodnych wartości 
dla rozpoczęcia i zamknięcia pasma, program dzienny nie 
zostanie zmieniony.  
Ostatnia pozycja menu „Programowanie” pozwala 
skopiować program z jednego dnia na drugi. 
 

 
 
U góry ekranu zaznacza się dzień przeznaczony do 
skopiowania, a na dole dzień, do którego chce się 
skopiować; można wziąć za wzór jeden już 
zaprogramowany dzień i skopiować go do wszystkich 
pozostałych dni tygodnia, aby mieć taki sam program w 
całym tygodniu: do takiego skopiowania wystarczy wybrać 
w menu pozycję „WSZYSTKIE”. 
Po naciśnięciu przycisku OK pojawia się komunikat 
potwierdzający skopiowanie programu. 
 
Po przedstawieniu menu „Programowanie” wracamy do 
opisu głównego podmenu, stanowiącego przedmiot 
niniejszego punktu. 
Druga pozycja w „MENU USTAWIEŃ” umożliwia 
ustawienie dnia tygodnia i bieżącego czasu. 
 

 
 
Podobnie jak w innych już opisanych stronach menu, 
pozycje są wybierane za pomocą przycisków ↓ i ↑, a 
przyciski + i - pozwalają na zmianę wartości. 
Aby zmiany zostały zapisane należy koniecznie je 
potwierdzić przyciskiem OK. 
 

Innym możliwym ustawieniem jest wybór języka wszystkich 
menu oraz wszystkich wyświetlanych przez termostat 
czasowy tekstów. 
 

 
 
Jak wyjaśniono powyżej, takie ustawienie jest wymagane 
przy pierwszym uruchomieniu termostatu lub po jego 
zresetowaniu; w późniejszym czasie może być również 
zmienione zgodnie z życzeniem użytkownika. 
 
Ostatnie ustawienie z „MENU USTAWIEŃ” obejmuje 
metodę regulacji temperatury, z której termostat czasowy 
korzysta w celu sterowania komfortem otoczenia.  
Jest to ustawienie które wymaga specjalistycznej wiedzy o 
zainstalowanym systemie grzewczym i dlatego też jest 
zarezerwowana dla doświadczonych użytkowników: nie 
zaleca się wprowadzania zmian bez znajomości zasad i 
technik regulacji temperatury. 
 

 
 
Termostat czasowy pozwala wybrać jedną z czterech 
metod regulacji temperatury otoczenia: 

 Proporcjonalna 
 On/Off 
 Kompensacja (Tout) 

 Kompensacja mieszana (mix) 
 
Proporcjonalna 

Metoda regulacji temperatury modulująca temperaturę 
nastawy instalacji w zależności od odchylenia między 
pożądaną a rzeczywistą temperaturą otoczenia. 
Punkt nastawy dla c.o. w tym przypadku będzie 
proporcjonalny do różnicy tych dwóch temperatur zgodnie z 
następującą zasadą: 
 
jeżeli  Ta ≤ Tap - 1  + offset   to   Ti = max 

 
jeżeli  Tap – 1 + offset < Ta < Tap + 1 + offset    
to   Ti = ( max / 2 ) x ( Tap – Ta + 1 + offset) 

 
jeżeli  Ta ≥ Tap + 1 + offset   to   Ti = 0  

 
gdzie 
Ti to punkt nastawy c.o.,  
Tap to zaprogramowana temperatura otoczenia,  
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Ta  to rzeczywista temperatura otoczenia,  
offset  to wartość korekty (regulowana), 
max to wartość maksymalna punku nastawy c.o.  

(regulowana przez użytkownika). 
 

W praktyce określa się zakres proporcjonalności o 
szerokości 2° C między temperaturami 
Tap - 1 + offset  (której odpowiada Ti = max), 
Tap + 1 + offset  (której odpowiada Ti = 0)  
wypośrodkowany w Tap + offset. 

 
Zadaniem offsetu, regulowanego od 0 do 1°C, jest 
“przesunięcie” zakresu tak, aby w relacji Ta = Tap można 

było uzyskać wyższy punkt nastawy, bez konieczności 
zmiany max. 
Jeżeli wartość domyślna offset=0, zakres ma szerokość 
2ºC i jest wypośrodkowana w Ta. 

 
 

 
 
On/Off 

Metoda ta jest podobna do metody stosowanej przez 
termostaty czasowe z wolnym stykiem. 
Po określeniu wartości histerezy, regulowanej pomiędzy 0 

a 1° C (domyślnie 0,2° C), regulacja temperatury odbywa 
się według następującej zasady: 
 
jeżeli  Ta ≤ Tap - histereza   to   Ti = max 

 
jeżeli  Ta ≥ Tap + histereza  to   Ti = 0  

 
gdzie 
Ti  to punkt nastawy c.o.,  
Tap to zaprogramowana temperatura otoczenia,  
Ta to rzeczywista temperatura otoczenia,  
offset to wartość korekty (regulowana), 
max to wartość maksymalna punku nastawy c.o.  

(regulowana przez użytkownika). 
 
 

 
 
Kompensacja Tout 

W przypadku gdy kocioł został przystosowany do odczytu 
temperatury zewnętrznej(Tout), jako metodę regulacji 

temperatury można wybrać kompensację pogodową. 

W tym przypadku można ustawić współczynnik dyspersji 
hc (krzywa grzewcza) dla kompensacji temperatury 

zewnętrznej: oczekiwany zakres wynosi 0,5 ÷ 3,5. 
Termostat czasowy oblicza temperaturę nastawy c.o. 
według następującego wzoru: 

Ti = ( Tap – Te ) · hc + Tap 
gdzie 
Ti to obliczony punkt nastawy c.o.,  
Tap to zaprogramowana temperatura otoczenia,  
Te to temperatura zewnętrzna 
hc to współczynnik dyspersji opisany powyżej. 

 
Krzywe przedstawione na rys. 2 odpowiadają wzorowi. 
 

 
 
Kompensacja mieszana 

Ta metoda regulacji temperatury jest tą samą kompensacją 
pogodową opisaną powyżej, z korektą zależną od 
temperatury otoczenia, działającą jako „informacja zwrotna” 
i która ma na celu poprawę ewentualnego błędu w kontroli, 
mogącego prowadzić do utraty komfortu otoczenia. 
 
W celu uniknięcia zbytniej rozbieżności między 
temperaturą otoczenia a żądaną temperaturą można 
ustawić różnicę d w zakresie pomiędzy 0 i 5° C, tak że: 

 
jeżeli Tap – Ta > d  to  Ti = max 

 
gdzie 
Ti  to punkt nastawy c.o.,  
Tap to zaprogramowana temperatura otoczenia,  
Ta to rzeczywista temperatura otoczenia, 
max to wartość maksymalna punku nastawy c.o.  

(regulowana przez użytkownika), 
d  to różnica (regulowana). 
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Rysunek 2 

Wykres przedstawiający kompensację temperatury 
zewnętrznej dla różnych wartości HC, z Tap=20ºC 
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STEROWANIE INSTALACJĄ 
MENU PARAMETRÓW 

 
Inne ważne podstawowe podmenu pozwala na zdalne 
sterowanie kotłem i, ogólnie, systemem grzewczym. 
Można przewijać pozycje za pomocą przycisków ↓ i ↑: w 
tym przypadku menu wyboru zajmuje dwie strony, a 
przejście z jednej na drugą odbywa się automatycznie po 
wybraniu pozycji najniżej położonych (lub najwyżej, jeżeli 
chce się wrócić na pierwszą stronę). 
 
Pierwsza strona: 
 

 
 
Druga strona: 
 

 
 
Pierwsza, bardzo ważna pozycja to ta, która pozwala na 
odczyt tj. na przejrzenie zdalnych parametrów dotyczących 
instalacji. 
Aktywacja pierwszej strony odczytu parametrów następuje 
po naciśnięciu przycisku OK. 
 

 
 
Z pierwszej strony, o której mowa powyżej, można przejść 
do innych za pomocą przycisków ↑ i ↓. 
Parametry (przy założeniu, że wszystkie są obsługiwane 
przez płytę sterującą kotła) odnoszą się do protokołu 
OpenTherm, dlatego więc, aby zrozumieć niektóre z nich, 
należy znać przedmiotowy protokół. 
Można przeglądać na różnych stronach następujące 
parametry: 
 
CH Temp. temp. zasilania c.o. 

Ret. Temp. temp. powrotu c.o. 
DHW Temp. temp. c.w.u. 
Out Temp. temp. zewnętrzna 

Exhaust T. temp. spalin 

Mod. level poziom modulacji płomienia (%) 

CH Press. ciśnienie wody instalacji (bar) 

DHW Flow przepływ c.w.u. 

Fault flgs znacznik błędu 

Fault code kod błędu 

TSP max maksymalna liczna parametrów 

transparentnych (TSP) obsługiwanych 

przez płytę sterującą 

FHB max maksymalna wielkość buforu blokady 

Slave cfg. konfiguracja płyty sterującej kotła 

Slave sta. stan płyty sterującej kotła 

Master sta. stan termostatu czasowego  

CH OT S.P. obliczona temperatura nastawy c.o. 

Solar cfg. konfiguracja instalacji solarnej 

Solar sta. stan instalacji solarnej 

Storage  temperatura zbiornika solarnego 

Collector temperatura kolektora słonecznego 

 
Wyświetlane wartości są aktualizowane co kilka sekund 
przez termostat czasowy.  
Można wymusić załadowanie zaktualizowanych wartości 
poprzez naciśnięcie środkowego przezroczystego 
przycisku - w ten sposób otrzymuje się ich natychmiastową 
aktualizację. 
Naciśnięcie przycisku ESC powoduje natomiast powrót do 
menu głównego. 
 
Druga pozycja w „MENU PARAMETRÓW” umożliwia 
przesłanie stosownych poleceń do kotła. 
 

 
 
Jak pokazano na ekranie powyżej, jeżeli kocioł dopuszcza 
zdalne napełnianie instalacji, to można przesłać takie 
polecenie, aby przywrócić właściwe ciśnienie w instalacji, 
monitorując ciśnienie poprzez jego wyświetlanie na 
opisanym ekranie. 
W razie blokady kotła można również wysłać polecenie 
zdalnego odblokowania urządzenia dzięki wybraniu 
polecenia „odblokować” i naciśnięciu przycisku ENTER 
(INVIO). 
Ponieważ jest to funkcja zabezpieczająca, to skuteczność 
odblokowania kotła zależy od wyniku kontroli wykonanej 
przez logikę bezpieczeństwa płyty sterującej kotła. 
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Należy również pamiętać, że jeżeli zdalne odblokowanie 
jest aktywne, to w przypadku blokady kotła na 
wyświetlaczu, w trakcie normalnego działania (tryb 
automatyczny, ręczny itp.), pojawi się komunikat „Na 
skróty”, który można wybrać za pomocą przezroczystego 
środkowego przycisku. 
 
Trzecia pozycja podmenu opisanego w niniejszym punkcie 
dotyczy transparentnych parametrów (TSP). Jest to 
zaawansowana funkcja, która zależy ściśle od podłączonej 
do termostatu czasowego płyty sterującej: szczegółowy 
opis i zastosowanie tych parametrów są zawarte w 
dokumentacji dołączonej do przedmiotowej płyty sterującej. 
Ilość TSP zależy od płyty sterującej kotła; termostat 
obsługuje maksymalną liczbę przewidzianą przez protokół 
OpenTherm, tj. do 255 TSP (numer idx od 001 do  255). 
 

 
 
Funkcje dostępne przez termostat to odczyt TSP, jak 
pokazano powyżej, i ich ewentualna zmiana.  
Do zmiany parametru TSP należy poruszać się po 
pożądanym indeksie „idx” za pomocą przycisków ↑ i ↓, a 
następnie nacisnąć przycisk SET. 
Pojawia się wówczas następna strona, 
 

 
 
gdzie można wstawić pożądaną wartość za pomocą 
przycisków + i -. 
W przypadku gdy płyta nie przewiduje zapisania parametru 
TSP (tylko sam odczyt) zmiany wprowadzone do 
parametru będą bezskuteczne. 
 
Czwarta pozycja w “MENU PARAMETRÓW” pozwala na 
przejrzenie „Buforu Historii Błędów” (FHB) kotła, tj. zapisów 
kodów błędów, które miały miejsce w przeszłości i mogą 
być przydatne do diagnostyki.  
 

 
 
To też może być funkcja, która nie jest obsługiwana przez 
płytę sterującą kotła, a w każdym przypadku, pojemność 
takiego bufora zależy od samej płyty. 
Wartości są wyświetlane w grupach po cztery na stronę i 
można przewijać strony za pomocą przycisków ↑ i ↓. 
Termostat czasowy zapewnia także w tym przypadku 
maksymalną liczbę parametrów zgodnie z protokołem 
OpenTherm, tj. 255 z idx od 000 do 254. 
 
Ostatnie pozycje „MENU PARAMETRÓW”, zawarte na 
drugiej stronie menu, są wykorzystywane zazwyczaj w 
trakcie interwencji technicznych na termostacie. 
 

 
 
Pozycja "monitor OT" dotyczy zaawansowanej diagnostyki 
komunikacji OpenTherm, ponieważ wyświetla dane 
wymieniane pomiędzy termostatem czasowym i płytą 
sterującą kotła i przedstawia analizę wykonanej 
komunikacji od strony termostatu (strona master). 
Obok danych pojawiają się następujące symbole: 

‘●’  prawidłowa wymiana danych 
'T' timeout RX error (przekroczeniu limitu 

czasowego) 
'R' RX error (błąd połączenia) 
'?' błąd ogólny (nieznany) 
'P' parity error (błąd parzystości) 
'E' syntax error (błąd składniowy) 

 
 

 
 
Funkcja "Reconnect" (Ponowne połączenie) służy 
natomiast do ponownego skonfigurowania termostatu po 
przeprowadzeniu ”na gorąco” (bez odłączania zasilania) 



 
 

  11/20 

czynności technicznych na płycie sterującej kotła, jeżeli 
takie czynności mogły zmienić konfigurację systemu. 
Aktywacja połączenia jest równoznaczna z fizycznym 
odłączeniem złącza komunikacyjnego i ponownym jego 
podłączeniem. 
 
W części dotyczącej sterowania GMS poprzez wiadomości 
SMS opisano podmenu „RS-232 Monitor”. 
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STEROWANIE NA ODLEGŁOŚĆ ZA POMOCĄ SMS-GSM 
 
Podłączenie modemu GSM 

Zdalne sterowanie umożliwia użytkownikowi zarządzanie 
niektórymi funkcjami systemu grzewczego za pomocą 
wysyłanych i odbieranych wiadomości SMS, jak również 
informuje niezwłocznie użytkownika o występujących 
nieprawidłowościach lub blokadach kotła. 
Aby korzystać z sieci GSM w celu sterowania na odległość 
należy podłączyć zewnętrzny moduł GSM; moduł musi być 
wyposażony we własne zasilanie i podłączony do 
termostatu czasowego za pomocą specjalnego kabla 
szeregowego (przeznaczonego do transmisji danych), 
którego dane przedstawiono poniżej. 
W celu instalacji modemu należy zapoznać się z instrukcją 
dostarczoną przez jego producenta. 
 
Należy pamiętać, że zdalne sterowanie jest zintegrowane z 
protokołem komunikacji między pilotem zdalnego 
sterowania a kotłem i można z niego korzystać jedynie w 
przypadku, gdy kocioł obsługuje tryb OpenTherm®/Plus 
(OT/+). 
 
 
WAŻNE! 
Aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia termostatu 
należy starannie unikać połączenia masy z masą kabla 
szeregowego! 
Należy także odpowiednio izolować ewentualną 
metalową obudowę modemu GSM, jeżeli jest 
podłączona elektrycznie do masy. 

 
 
WAŻNE! 
W celu korzystania z sieci GSM modem musi posiadać 
aktywną kartę SIM i być w stanie wysyłać i odbierać 
wiadomości SMS; przed włożeniem karty do modemu 
należy wyłączyć jakiekolwiek żądanie kodu PIN, w 
przeciwnym razie termostat nie może uzyskać dostępu 
do karty SIM i zgłasza błąd w komunikacji z modemem. 
Można wysyłać polecenia SMS tylko z numerów z 
prefiksem międzynarodowym włoskim ("+39"). 
 

 
DANE TECHNICZNE POŁĄCZENIA SZEREGOWEGO: 

- protokół RS-232 
- baud-rate (szybkość transmisji danych) 2400 b/s 
- użycie komend AT według standardów GSM 07.07 i 

07.05 
- 5 przewodów (TX, RX, GND, DSR, CTS) 
 
 
  

SYGNAŁ 

TERMO.  (DTE) MODEM (DCE) 

POŁ. 8 BIEG. 
Typ Molex  

90327-0308 
(J2 na c.s.) 

POŁ. DB9 

D-SUB 15 

POŁ. 15 BIEG. 

TX (CT103) 7 3 2 

RX (CT104) 8 2 6 

GND 2 5 9 

DSR 5 6 7 

CTS 6 8 11 

Tabela 1 Dopasowanie styków złączy kabla szeregowego 

 

 
 

Rysunek 3 Pozycja złącza J2 na C.S (termostat) dla 

połączenia z modem GSM 
 

Wizualizacja stanu modemu 

Stan modemu w różnych trybach pracy można sprawdzić 
na ekranie LCD: wyświetla się w środkowej linijce. 
W szczególności na początku, po wykryciu modemu i 
udanemu logowaniu do sieci GSM dzięki aktywnej karcie 
SIM, ekran w trybie „automatycznym” wygląda 
następująco: 
 

 
 
tj. oprócz zwyczajowych informacji wyświetla się zasięg 
sygnału GSM (od 0 do 5 „kresek”) i nazwa operatora. 
 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące komunikacji z 
modemem są wyświetlane po wejściu do podmenu "RS-
232 Monitor", znajdującego się w „Menu parametrów”. 
Na pierwszej stronie pojawiają się: stan modemu, etapy 
komunikacji szeregowej (po prawej), nazwa operatora 
GSM oraz zasięg sygnału. 
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Po naciśnięciu przycisku "Bufor" można przeglądać w 
celach diagnostycznych dane wymieniane między 
termostatem czasowym a modemem.  

 
 
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
Zarządzanie zdalnym sterowaniem na odległość za 
pomocą wiadomości SMS 

Zarządzanie na odległość instalacją wykonywane za 
pomocą pilota zdalnego sterowania i modemu GSM składa 
się z następujących funkcji: 
 

1) użytkownik może wydać serię poleceń za pomocą 
wiadomości SMS przy użyciu standardowego 
telefonu komórkowego GSM i odbierać na tym 
samym telefonie wiadomość SMS zwrotną w 
przypadku prawidłowego wykonania polecenia, 
wiadomość SMS pokazuje stan systemu; 

2) niezwłoczne otrzymanie komunikatów alarmowych 
na dwa ustalone uprzednio numery telefoniczne 
(Tel1 i Tel2 ustawiane przez użytkownika za 
pomocą odpowiedniego polecenia) z chwilą 
wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości w 
pracy kotła lub jego blokady. 

 
W dalszej części tekstu, w punktach odpowiadających 
funkcjom wymienionym powyżej, opisano szczegółowo 
składnię wiadomości poleceń i zasady wysyłania 
komunikatów alarmowych. 
 
 
1) Polecenia (i wiadomości zwrotne) 
Zdalne sterowanie akceptuje ustawienia zgodne z 
poleceniami opisanymi w niniejszym punkcie z dowolnego 
numeru telefonicznego z nr kierunkowym włoskim (+39) 
pod warunkiem przestrzegania składni poleceń. 
Jeżeli polecenie zostało wysłane i pomyślnie zrealizowane, 
wiadomość zwrotna będzie zazwyczaj wyglądać jak w 
poniższym przykładzie: 
 
_TYP_MODEL_ 

Instalacja 123 

Dzień i godzina 12:45 

TA=18,3 (temperatura otoczenia) 

TV=20,5 (temperatura żądana) 

TM=60 (temperatura zasilania) 

CALDAIA (KOCIOŁ)=ON 

PROG.= RĘCZNY 

Tel1=1234567890 

Tel2=0 

 
Analityczny opis struktury takiego komunikatu jest podany 
w tabeli 2. 
 
Jednakże, ze względów bezpieczeństwa, w przypadku 
nierozpoznanych poleceń lub wiadomości SMS innego 
rodzaju (wiadomości operatora telefonicznego, komunikaty 
usług sieciowych itp. ) telefon, który wysłał wiadomość nie 
otrzyma żadnej odpowiedzi zwrotnej, a treść wiadomości 
zostanie przesłana na domyślny numer Tel1. 
Powyższa reguła pozwoli użytkownikowi na szybkie 
rozpoznanie treści wiadomości SMS od swojego operatora 
telefonii komórkowej lub na wykrycie próby 
nieautoryzowanego dostępu. 
W szczególnym przypadku, jeżeli błędne polecenie 
pochodzi od jednego z ustalonych numerów Tel1 i Tel2 to 
nie dochodzi do jego przesłania, a termostat przesyła 
bezpośrednio na ten sam numer następujący komunikat: 
 
_TYP_MODEL_ 

Instalacja123 

BŁĄD 

NIEPRAWIDŁOWE POLECENIE 

 
Zazwyczaj wiadomość zwrotna, jeżeli jest przewidziana, 
jest dostarczana w ciągu maksymalnie 3 minut od chwili 
otrzymania wiadomości. Jednakże ze względu na 
natężenie ruchu w sieci lub w przypadku słabego zasięgu 
sygnału GSM mogą wystąpić opóźnienia niezależne od 
działania zdalnego sterowania. 
W przypadku gdy dwa (lub więcej) polecenia SMS są 
odbierane jednocześnie, zdalne sterowanie wysyła na 
numer telefonu Tel1 następującą odpowiedź: 
 
_TYP_MODEL_ 

Instalacja123 

BŁĄD 

POLECENIE NIEWYKONANE 

OTRZYMANO DUŻĄ ILOŚĆ SMS 

 

W tym przypadku polecenia zawarte w poszczególnych 
SMS nie wywierają skutku, a użytkownik jest poproszony o 
powtórzenie ustawienia za pomocą pojedynczej 
wiadomości. 
Wskazane jest zatem, aby nie wysyłać dwóch lub więcej 
wiadomości SMS w krótkich odstępach czasu, gdyż mogą 
być dostarczane do systemu jednocześnie i generować 
błąd opisany powyżej. 
W razie konieczności wysłania wielu poleceń w tym samym 
czasie np. w celu załączenia systemu, można wstawić 
wszystkie polecenia w jedną wiadomość SMS postępując 
zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale „Funkcja 
specjalna zastrzeżona dla technika instalatora”, z 
uwzględnieniem wszystkich stosownych ostrzeżeń. 
 
 
Ustawianie nazwy instalacji 
Można przypisać nazwę do instalacji dla ułatwienia jej 
identyfikacji; nazwa ma maksymalną długość 12 znaków i 
może składać się z wielkich i małych liter, cyfr i 
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powszechnie używanych znaków interpunkcyjnych z 
wyjątkiem znaku "+", który w przyjętej konwencji umieszcza 
się przed tekstem polecenia. 
 
Polecenie:  +NAZWAxx…x lub +nazwaxx…x 
 
gdzie xx…x oznacza sekwencje znaków od 0 do 12. 
 
Przykład: +NAZWAInstalacja123 przyporządkowuje nazwę 
“Instalacja123”, używaną w komunikatach zwrotnych 
podanych w tekście tytułem przykładu. 
 
 
Konfigurowanie numerów telefonów dla sygnalizacji 
alarmu 
Można zapisać dwa numery telefonu, na które będą 
odbierane sygnały blokady lub awarii kotła za pomocą SMS 
alarmowego, omówione w dalszej części. 
 
Polecenie:  +TEL1xx…x lub +tel1xx…x 
  +TEL2xx…x lub +tel2xx…x 
 
gdzie xx…x oznacza ciąg cyfr od 1 do10. 
Podanie numeru telefonu bez międzynarodowego numeru 
kierunkowego: system dodaje automatycznie włoski numer 
kierunkowy „+39” podczas wysyłania wiadomości. 
Wobec powyższego do przesyłania wiadomości nadają się 
wyłącznie numery telefonów komórkowych i stacjonarnych 
(mogące odbierać wiadomości SMS), których pełny numer 
posiada włoski numer kierunkowy „+39”. 
 
Aby usunąć dany numer wystarczy wysłać zero.  
Np: +TEL10 wyłączenie przesyłania wiadomości na 
pierwszy numer i usuwa go. 
 
Alternatywnie, można użyć następującego polecenia:  
 
  +TELX1 lub +telx1 
  +TELX2 lub +telx2 
 
aby zapisać jako Tel1 lub odpowiednio Tel2, własny numer 
telefonu (dokładniej: numer użyty do wysłania 
przedmiotowego polecenia). 
 
 
Ustawianie temperatury w trybie ręcznym 
To polecenie pozwala ustawić temperaturę w trybie 
ręcznym lub temperaturę żądaną (TV) bez konieczności 
zmiany trybu pracy. 
 
Polecenie:  +TVx lub +TVxx lub +TVxx,x lub +TVxx.x 

 lub +tvx lub +tvxx lub+tvxx,x lub+tvxx.x 
 
gdzie xx,x oznacza wartość temperatury w stopniach 
Celsjusza w zakresie od 5 °C do 30° C. Wszelkie 
ustawienia z wartościami niższymi lub wyższymi niż te 
graniczne zostają odpowiednio podwyższone do 5° C lub 
obniżone do 30° C. 
 
Przykłady: 
+tv9 ustawia TV=09,0 
+TV18 ustawia TV=18,0 
+TV20,5 ustawia TV=20,5 
+tv09.5 ustawia TV=09,5 
+tv37 ustawia TV=30,0 
+Tv21 generuje komunikat o wystąpieniu błędu, ponieważ 
„T” duża litera, a „v” mała. 
W każdym razie tryb pracy nie ulega zmianie. 
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Ustawienie “temperatury zasilania” 
To polecenie pozwala na ustawienie maksymalnej 
temperatury obwodu c.o., tj. punktu nastawy temperatury 
zasilania (TM). 
Jest to ten sam parametr modyfikowalny poprzez 
naciśnięcie przycisku [I] termostatu. 
 
Polecenie:  +TMxx lub +TMxxx 

lub +tmxx lub +tmxxx 
 
gdzie xx lub xxx oznacza wartość temperatury wyrażoną w 
stopniach Celsjusza, mieszczącą się w limicie minimalnym 
i maksymalnym i zależną od płyty sterującej kotła. 
Każda temperatura ustawiona poza dopuszczonymi 
limitami jest automatycznie przeskalowana przez termostat, 
przy czym minimalny i maksymalny dozwolony limit 
temperatury wynosi odpowiednio 5° C i 125° C. 
  
Przykłady: 
+tm90 ustawia TM=90 
+tm090 ustawia TM=90 
+TM8 generuje komunikat o wystąpieniu błędu, ponieważ 
wartość musi być zawsze wyrażona przez co najmniej dwie 
cyfry 
+TM08 ustawia TM=8 
+Tm50 generuje komunikat o wystąpieniu błędu, ponieważ 
„T” duża litera, a „v” mała. 

 
 

Wybór trybu pracy: ręczny 
Aby aktywować system w trybie ręcznym, można użyć 
następującego polecenia: 
 
Polecenie:  +ON lub +on 
 
Jeżeli jednocześnie chce się ustawić temperaturę żądana 
(TV) w trybie ręcznym można następującej alternatywy. 
 
Polecenie: +ONx lub +ONxx lub +ONxx,x lub +ONxx.x 

      lub +onx lub +onxx lub +onxx,x lub +onxx.x 
 
Wprowadzanie wartości (cyfr) temperatury jest identyczne 
jak w opisie i przykładach odnoszących się do polecenia + 
TV. 
 
 
Wybór trybu pracy: automatyczny 
Polecenie + AUTO umożliwia aktywację instalacji zgodnie z 
zapisanym przez termostat programem tygodniowym. 
 
Polecenie:  +AUTO lub +auto 
 
Wybór trybu pracy: lato 

Polecenie + EST umożliwia aktywację instalacji w trybie 
“lato” dzięki wyłączeniu funkcji ogrzewania pomieszczeń 
(c.o.) przy pozostawieniu funkcji wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej (jeżeli dotyczy). 
 
Polecenie:  +EST lub +est 

 

Wers Parametr Opis Uwagi 

1 _TYP_MODEL_ 

Typ/model systemu 
(ustawiony podczas programowania mikroprocesora, 
konfigurowany dla producenta kotłów) 

 

2 Instalacja123 Nazwa instalacji 
ustawialny 
12 znaków 

3 DZIEŃ i GODZINA 12:45 
Wskazanie aktualnej daty i godziny 
ORA ERR. =błędnie podana godzina 

ustawialny 

4 TA=18,3 
Rzeczywista temperatura otoczenia 
ERR.= czujnik wewnętrzny nie działa 

 

5 TV=20,5 Żądana temperatura otoczenia (ręcznie) ustawialny 

6 TM=60 
Temperatura zasilania (maksymalny punkt nastawy 
obwodu c.o.) 

ustawialny 

7 KOCIOŁ=ON 

Stan kotła 
ON = palnik włączony 
OFF = palnik wyłączony 
ALLARME = kocioł nie działa lub nastąpiła blokada kotła 

NON RISP = kocioł nie reaguje na polecenia 

 

 
8 

PROG.=RĘCZNY 

Tryb pracy termostatu czasowego 
AUT = automatyczny 
MAN = ręczny 
SPE = wyłączony (lub funkcja przeciwzamrożeniowa kotła) 

EST = lato 

ustawialny 

VAC = wakacje 
stan wybierany 
miejscowo 

9 Tel1=1234567890 
Pierwszy numer telefonu, na który przesyłane są alarmy 

0 = numer nieaktywny 
ustawialny 

10 Tel2=0 
Drugi numer telefonu, na który przesyłane są alarmy 
0 = numer nieaktywny 

ustawialny 

 
Tabela 2 Przykład typowej wiadomości SMS w odpowiedzi na wysłane polecenie 
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Wybór trybu pracy: wyłączony 
To polecenie wyłącza instalację c.o., a termostat ustawia 
stan kotła jako "SPE" (wyłączony). Ewentualne załączenia 
instalacji mogą być spowodowane przez funkcję 
przeciwzamrożeniową płyty sterującej kotła, jeżeli jest 
przewidziana. 
 
Polecenie:  +OFF lub +off 
 
 
Ustawianie bieżącego dnia 
Aby ustawić dzień tygodnia, jeżeli jest nieaktualny lub po 
zresetowaniu termostatu, można użyć następującego 
polecenia: 
 
Polecenie:  +GIOx lub +GIOyy 
  Lub +giox lub +gioyy 
 
Gdzie x oznacza liczbę z przedziału od 1 (niedziela) do 7 
(sobota), a yy to dwie początkowe litery danego dnia, które 
mogą być pisane albo (obie) małymi literami albo (obie) 
dużymi literami. 
 
Przykłady: 
+gio9 generuje komunikat o wystąpieniu błędu (podana 
liczba musi być od 1 do 7) 
+GIO4 ustawia ŚRODA 
+gioGI ustawia CZWARTEK 
+gioVe generuje komunikat o wystąpieniu błędu (‘V’ duża 
litera, ale ‘e’ mała) 
+GIOLUN ustawia PONIEDZIAŁEK’ (‘N’ jest ignorowane) 
 
 

Ustawianie czasu 
Aby ustawić czas, jeżeli jest nieaktualny lub po 
zresetowaniu termostatu, można użyć następującego 
polecenia: 
 
Polecenie: +ORAxx:yy lub +ORAxx.yy lub +ORAxxyy 
  lub +oraxx:yy lub +oraxx.yy lub +oraxxyy 
 
gdzie cyfry xx oznaczają godziny, a yy minuty. 
Czas jest ustawiany w formacie 24-godzinnym i musi 
zawierać się między 00:00 e 23:59. 
 
Przykłady: 
+ora9.30 generuje komunikat o wystąpieniu błędu, 
ponieważ należy zawsze wprowadzić cztery cyfry (dwie dla 
godziny i dwie dla minut) 
+ORA0930 ustawia godzinę 09:30 
+ora18.15 ustawia godzinę 18:15 
 
 

Pozyskanie informacji o stanie kotła 
Jeżeli chce się pozyskać informacje o stanie systemu bez 
dokonywania żadnych ustawień wystarczy użyć polecenia 
+INFO: zdalne sterowanie prześle zwyczajową wiadomość 
zwrotną opisaną wers po wersie w tabeli 2. 
 
Polecenie:  +INFO lub +info 
 
 
Wysłanie polecenia odblokowania kotła 
Polecenie +SBLOCCO może być wykorzystywane do 
próby wznowienia pracy instalacji poprzez wysłanie 
polecenia odblokowania kotła, działającego identycznie jak 
naciśnięcie stosownego przycisku na termostacie. 
 
Polecenie:  + SBLOCCO lub +sblocco 

 
W przypadku nieprzyjęcia przez kocioł polecenia 
odblokowania na numer, który przesłał takie polecenie 
zostaje wysłany następujący komunikat: 
 
_TYP_MODEL_ 

Instalacja123 

BŁĄD 

ODBLOKOWANIE NIEMOŻLIWE 

 
I odwrotnie, w przypadku gdy kocioł zaakceptuje komendę 
odblokowania na numer, który wysłał polecenie zostaje 
wysłany komunikat: 
 
_TYP_MODEL_ 

Instalacja123 

POLECENIE ODBLOKOWANIA ZAAKCEPTOWANE 

 
Należy podkreślić, że wysłane polecenie stanowi tylko 
żądanie odblokowania kotła, a jego rzeczywiste 

odblokowanie jest wyłącznym zadaniem elektroniki 
bezpieczeństwa samego kotła. 
To oznacza, że pomimo przyjęcia żądania odblokowania 
warunki bezpieczeństwa mogą być niespełnione i kocioł nie 
wznowi pracy.  
Rzeczywiste odblokowanie będzie zgłoszone przez 
komunikat „Koniec problemu lub odblokowanie kotła” 
wysłany na jeden z dwóch numerów przeznaczonych do 
odbierania komunikatów alarmowych. 
 
 
Żądanie wykazu dostępnych poleceń 

Za pomocą tego polecenia można uzyskać odpowiedź od 
zdalnego sterowania zawierająca wykaz dostępnych 
poleceń. 
 
Polecenie:  ??? lub +HELP lub +help 
 
Odpowiedź:  
 

<+AUTO> 

<+ON> 

<+ONxx,x> 

<+EST> 

<+OFF> 

<+INFO> 

<+TVxx,x> 

<+TMxx> 

<+TEL1xx...x> 

<+TEL2xx...x> 

<+TELX1> 

<+TELX2> 

<+NOMExx...x> 

<+GIOxx> 

<+ORAxx:xx> 

<+SBLOCCO> 

 
Poszczególne, zaakceptowane przez zdalne sterowanie 
polecenia, w tym wszelkie parametry, są zawarte między 
znakami "<" i ">". 
 
Pozyskiwanie informacjo o stanie instalacji solarnej 
(opcjonalnie) 

W przypadku gdy kocioł jest zintegrowany z kolektorami 
słonecznymi sterowanymi przez ten sam sterownik, można 
polecić zdalnemu sterowaniu wysłanie SMS z informacjami 
dotyczącymi części solarnej instalacji grzewczej. 
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Polecenie:  +SOL lub +sol 
 
Użytkownik otrzymuje wiadomość zwrotną, przedstawioną 
linijka po linijce w tabeli 3, która pokazuje parametry 
robocze instalacji solarnej, jak w poniższym przykładzie: 
 
_TYP_MODEL_ 

Instalacja123 

SOLARE=STANDBY (instalacja solarna) 

CALDAIA=ON (kocioł) 

COL=85 (kolektor) 

ACC=78 (zbiornik) 

Tel1=1234567890 

Tel2=0 

 
Uwaga: Wysłanie polecenia w przypadku braku instalacji 
solarnej lub braku sterowania instalacją solarną 
bezpośrednio przez sterowniki kotła nie wywiera żadnych 
skutków. 
 
 
Pozyskiwanie informacji dotyczącej wersji termostatu  

Istnieje dodatkowe polecenie, które rozpoznaje na 
odległość zdalne sterowanie zainstalowane w systemie 
grzewczym, gdyby zaistniała konieczność jego konserwacji 
lub instalacji. 
 
Polecenie:  +VER lub +ver 
 
Odpowiedź (przykład):  

 
zdalne sterowanie  
SW=0.11 

 
 
Wysyłanie wielu poleceń  
SMS wysłany do zdalnego sterowania może zawierać 
więcej niż jedno polecenie z poleceń opisanych powyżej. 
Prawdopodobnie ta funkcja nie ma większego znaczenia 
dla końcowego użytkownika, który rzadko kiedy potrzebuje 
dokonać wielu ustawień, ale ma znaczenie i użyteczność 
dla technika instalatora w celu rozpoczęcia pracy systemu. 
Można też wysłać wiadomość tak: 
 
+NOMEsig.Rossi+tel13001234567+TEL201234

567+off 

 
Przesłana odpowiedź: 
 
_TYP_MODEL_ 

sig.Rossi (pan Rossi) 

LUN 09: 35 (poniedziałek 09:35) 

TA=18,3 (temperatura otoczenia) 

TV=20,0 (żądana temperatura) 

CALDAIA=ON (kocioł) 

PROG.=OFF (program) 

Tel1=3001234567 

Tel2=01234567 

 
 

 

Wers Parametr Opis Uwagi 

1 _TYP_MODEL_ 

Typ/model systemu 
(ustawiony podczas programowania mikroprocesora, 
konfigurowany dla producenta kotłów) 

 

2 Instalacja123 Nazwa instalacji 
ustawialny 
12 znaków 

3 SOLARE=STANDBY 

Stan instalacji solarnej 
STANDBY = nieaktywna 
ATTIVO = zbiornik solarny aktywny 
BOILER = integracja z kotłem 
DISINF. = dezynfekcja anty legionella 
ERRORE = błąd w działaniu instalacji solarnej 

 

4 CALDAIA=ON 

Stan kotła 
ON = palnik włączony 
OFF = palnik wyłączony 
ALLARME = kocioł nie działa lub nastąpiła blokada kotła 

NON RISP = kocioł nie reaguje na polecenia 

 

5 COL=85 

Temperatura kolektora słonecznego 
ND = brak czujnika 
ERR = czujnik nie działa 

 

6 ACC=78 
Temperatura zbiornika 
ND = brak czujnika 
ERR = czujnik nie działa 

 

9 Tel1=1234567890 
Pierwszy numer telefonu, na który przesyłane są alarmy  

0 = numer nieaktywny 
ustawialny 

10 Tel2=0 
Drugi numer telefonu, na który przesyłane są alarmy  
0 = numer nieaktywny 

ustawialny 

 
Tabela 3 Przykład odpowiedzi na polecenie +SOL 
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Za pomocą jednej wiadomości ustawiono nazwę instalacji, 
dwa numery telefoniczne dla sygnałów alarmowych i tryb 
pracy. 
Liczba i kolejność poleceń zawartych w wiadomości nie ma 
znaczenia, jednakże zaleca się postępować według 
następujących wskazówek: 
- nie umieszczać w jednej wiadomości sprzecznych 

poleceń (np. +ON e +OFF razem), 
- nie przekraczać 100 znaków przeznaczonych 

maksymalnie na długość jednej wiadomości, 
- nie umieszczać poleceń ??? (+HELP, +help) i +VER 

(+ver) w wiadomości zawierającej inne polecenia, 
- sprawdzać odpowiedź zdalnego sterowania i 

zweryfikować, czy wszystkie polecenia zakończyły się 
sukcesem (jeżeli co najmniej jedno z wysłanych 
poleceń nie jest prawidłowe, nie otrzyma się 
komunikatu o wystąpieniu błędu lecz odpowiedź 
wskazaną w przykładzie powyżej). 

 
 
2) Komunikaty alarmowe 
 
Blokada lub nieprawidłowa praca kotła 
Jeżeli kocioł sygnalizuje wystąpienie blokady 
spowodowanej usterką, to po około 5 minutach zostanie 
wysłana następująca wiadomość na dwa podane numery 
telefoniczne Tel1 i Tel2: 
 

_TYP_MODEL_ 

Instalacja123 

ALARM 

BLOKADA KOTŁA 

F000 

 
Kod błędu Fxxx jest ten sam co wyświetlany przez 
termostat i jest komunikowany przez płytę sterującą kotła: 
może być wykorzystywany do celów diagnostycznych. 
Należy pamiętać, że czas oczekiwania 5 minut służy do 
uniknięcia fałszywych alarmów w przypadku tymczasowych 
nieprawidłowości lub do umożliwienia miejscowemu 
użytkownikowi przywrócenie prawidłowych warunków pracy 
kotła przed wysyłaniem wiadomości, zwłaszcza podczas 
instalacji, testowania lub czynności konserwacyjnych. 
Po 15 minutach zostaje przesłany drugi komunikat 
alarmowy w celu zapewnienia użytkownikowi prawidłowych 
informacji. 
 
 
Błąd w komunikacji między zdalnym sterowaniem a 
kotłem 

Jeżeli termostat wykryje, że płyta sterująca kotła nie 
reaguje na polecenia przez ponad minutę (błąd w 
komunikacji OpenTherm) to na oba podane numery zostaje 
wysłany następujący komunikat: 
 
_TYP_MODEL_ 

Instalacja123 

ALARM 

KOCIOŁ NIE REAGUJE NA POLECENIA 

 
 
Ustąpienie nieprawidłowości lub blokady 
W przypadku zakończenia alarmu na skutek ustąpienia 
usterki lub blokady kotła lub wznowienia przerwanej 
komunikacji między zdalnym sterowaniem a kotłem na oba 
podane numery zostaje wysłany następujący komunikat: 
 
 

_TYP_MODEL_ 

Instalacja123 

KONIEC ALARMU 

KOCIOŁ PRACUJE PRAWIDŁOWO 

 
 
 
UWAGI DO ZDALNEGO STEROWANIA PRZY UŻYCIU 
SMS 

 
Przerwanie zasilania 

Nawiązując do informacji przekazanych w punkcie 
„Wewnętrzne zasilanie rezerwowe i użycie baterii”: jeżeli 
przerwa w zasilaniu jest tak długa, by spowodować utratę 
danych termostatu (zresetowanie), zdalne sterowanie 
odzyska wszelkie dane zapisane wcześniej na karcie SIM.  
Po każdym odebranym drogą SMS poleceniu następuje 
zapisanie stanu systemu na karcie SIM: nazwa instalacji, 
tryb pracy, temperatura żądana i numery telefoniczne Tel1 i 
Tel2. 
Jeżeli odzyskanie danych jest udane to na numery Tel1 i 
Tel2 (jeżeli są inne niż „0”) jest wysyłany SMS zawierający 
nowo załadowane ustawienia w celu poinformowania 
użytkownika, że doszło do przerwy w zasilaniu i system 
pracuje na podstawie ostatnich zapisanych na karcie SIM 
danych. W tym momencie użytkownik może szybko 
zmodyfikować lub poprawić pracę instalacji w zależności 
od własnych potrzeb. 
 
Należy zauważyć w tym miejscu, że ustawienia 
wprowadzone lokalnie (tj. przy użyciu przycisków 
termostatu) nie są zapisywane na karcie SIM dlatego też, 
jeżeli pomiędzy ostatnim poleceniem SMS a przerwą w 
zasilaniu były dokonywane zmiany za pomocą termostatu, 
to ustawienia załadowane przez kartę SIM mogą być inne 
od tych ustawionych ręcznie przed wystąpieniem przerwy 
w zasilaniu. 
 
Przykładowo: jeżeli został ustawiony tryb ręczny za 
pomocą SMS, a następnie kocioł został wyłączony przy 
użyciu przycisków termostatu, to w przypadku wystąpienia 
przerwy w zasilaniu z utratą danych termostatu ustawienia 
zapisane na karcie SIM aktywują instalację w trybie 
ręcznym. 
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WEWNĘTRZNE ZASILANIE REZERWOWE I UŻYCIE 
BATERII 

 
Termostat posiada zasilanie rezerwowe zdolne do 
podtrzymania napięcia w przypadku przerwy w zasilaniu 
wynoszącej kilka godzin, dzięki któremu użytkownik może 
uniknąć ponownego ustawiania aktualnego czasu, 
temperatur otoczenia i programu tygodniowego. 
Czas wykorzystania rezerwy jest zmienny i zależy od 
wilgotności powietrza i temperatury otoczenia, jak również 
od żywotności komponentów elektrycznych. 
Aby utrzymać zasilanie rezerwowe w pełni operacyjne 
należy zasilać termostat prawidłowo i ciągle przez co 
najmniej dwa dni. 
Należy zauważyć, że po przywróceniu zasilania (i 
komunikacji szeregowej) płyta sterująca kotła ładuje punkty 
nastawy c.o. i c.w.u.: wszelkie ewentualne zmiany 
powyższych parametrów powinny być więc zapisane przez 
płytę kotła. 
Jeżeli przewiduje się częste i/lub długotrwałe przerwy w 
zasilaniu kotła to włożenie, z zachowaniem poprawnej 
biegunowości, dwóch baterii alkalicznych AAA LR03 1.5V 
do gniazda znajdującego się w podstawie obudowy 
termostatu pozwoli na uniknięcie utraty danych.  
W ten sposób taka dodatkowa rezerwa, złożona z nowych 
baterii, pozwoli na zachowanie danych przez okres dłuższy 
niż jeden rok w przypadku braku zasilania. 
Zaleca się nie pozostawiać baterii wewnątrz termostatu 
przez dłuższy czas podczas normalnej pracy (normalne 
zasilanie) w celu uniknięcia ryzyka wycieku cieczy i 
uszkodzenia termostatu.  
Końcowa uwaga: termostat nie wskazuje w żaden sposób 
obecności i stanu naładowania baterii. 
 
 
UWAGI DOTYCZĄCE PODŚWIETLANIA 
 

Podświetlenie ekranu pochodzi z zasilania rezerwowego 
opisanego powyżej. Jest zatem możliwe, że w przypadku 
dopiero co podłączonego termostatu stopień jasności jest 
minimalny lub w ogóle podświetlenie nie występuje na 
skutek niewystarczającej mocy wewnętrznej: nie powinno 
to wzbudzać alarmu, ponieważ wystarczy kilka godzin, aby 
podświetlenie zaczęło działać normalnie.  
Można natomiast, w razie potrzeby, zaradzić tej chwilowej 
niedogodności i włożyć baterie alkaliczne z zachowaniem 
prawidłowej biegunowości i postępować zgodnie z 
instrukcjami podanymi w poprzednim punkcie. 
 
 
POŁCZENIE OPENTHERM Z KOTŁEM 

 
 
 
 
 
 

 
UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI 
 

Przestrzegać obowiązujące krajowe i europejskie przepisy 
(np. EN60335-1/EN50165) w zakresie bezpieczeństwa 
elektrycznego. 
Przed uruchomieniem systemu należy sprawdzić starannie 
jego okablowanie; użycie niewłaściwych połączeń może 
spowodować uszkodzenie urządzenia oraz narazić 
bezpieczeństwo systemu. 
Podłączyć i odłączyć system sterowania tylko w przypadku 
braku napięcia. 
Chronić system przed kontaktem z wodą (także przed 
upadkiem pojedynczych kropli wody). 
 
 
MONTAŻ ŚCIENNY JEDNOSTKI W POMIESZCZENIU  

Aby umocować podstawę na ścianie należy przede 

wszystkim odpiąć przedni panel zawierający płytę sterującą 
interfejsu użytkownika delikatnie naciskając na stosowny 
przycisk trapezowy z napisem PUSH znajdujący się w 
dolnej części urządzenia i obracając przednim panelem do 
góry, aż do jego całkowitego wyjęcia, jak pokazano na 
figurze 4. 
 
Do mocowania można użyć otwory znajdujące się na 
spodzie podstawy, o rozstawach najczęściej stosowanych 
w budownictwie mieszkalnym: zob. rys. 5. 
Po umocowaniu podstawy można podłączyć okablowanie 
płyty sterującej urządzenia za pomocą specjalnej 
wyjmowanej listwy zaciskowej bez konieczności 
przestrzegania biegunowości (oba przewody można 
stosować wymiennie). 
Zaleca się stosowanie kabla dwużyłowego (np. H03RR-F 
lub H03VV-F) o przekroju pomiędzy 0,5 mm2 i 2,5 mm2 i o 
długości nie większej niż 50 m, pamiętając że rezystancja 
każdego przewodu nie powinna w żadnym przypadku 
przekroczyć 5 Ω. W pomieszczeniach z zakłóceniami 
elektromagnetycznymi o szczególny natężeniu zaleca się 
stosować kabel dwużyłowy ekranowany.  
Po zakończeniu okablowania należy ponownie włożyć 
panel przedni do podstawy wykorzystując w tym celu górne 
zaczepy i przekręcić w dół aż do kliknięcia zaczepu 
dolnego. 

 

            2 

   1 
 

RYSUNEK 4: instrukcja odpięcia panelu przedniego 

1) nacisnąć przycisk " PUSH " 
2) przekręcić do góry 
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WYMIARY I MOCOWANIA 
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Rysunek 6: wymiary zewnętrzne (w milimetrach) 
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Rysunek 5: otwory mocujące w podstawie, widok od tyłu (wymiary w milimetrach) 

UWAGA 
Zdalne sterowanie jest 
dostępne w wersji białej, 
jak pokazano na stronie 1  
lub czarnej, jak pokazano 
obok. 


