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Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wybór i zakup naszego zestawu sterowania strefowego. W celu
prawidłowej instalacji, obsługi i serwisu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją. Informujemy, że czynności związane z instalacją i konserwacją kotła
muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Ogólne wskazówki dla instalatorów, serwisantów i użytkowników końcowych
Instalator jest zobowiązany
przekazać
Użytkownikowi
niniejszą INSTRUKCJĘ, która
stanowi integralną i niezbędną
część produktu, w celu jej
przechowania w bezpiecznym
miejscu do ewentualnego
wykorzystania.
Instrukcję
należy dołączyć do zestawu w
momencie jego sprzedaży lub
przeniesienia jego własności.
Zestaw
sterowania
strefowego
należy
wykorzystywać wyłącznie do
celu,
w
jakim
został
wyprodukowany. Każde inne
wykorzystanie uważa się za
nieprawidłowe, a tym samym
niebezpieczne.
Zestaw sterowania strefowego
należy instalować zgodnie z
zaleceniami
producenta
zawartymi
w
niniejszej
instrukcji.
Nieprawidłowa

instalacja może spowodować
obrażenia osób i / lub zwierząt
oraz uszkodzenie mienia.
Producent
nie
ponosi
odpowiedzialności za powstałe
w ten sposób szkody i / lub
zniszczenia.
Zniszczenia i / lub szkody
spowodowane nieprawidłową
instalacją lub użytkowaniem
oraz uszkodzeniem i / lub
szkodą
spowodowanymi
nieprzestrzeganiem zaleceń
zawartych
w
niniejszej
instrukcji
zwalniają
BONGIOANNI Polska Sp z o.o.
Sp s.k. oraz producenta La
Bongio s.r.l. od wszelkiej
odpowiedzialności umownej i
cywilnej.
Sprawdź, czy zestaw jest w
stanie nienaruszonym i nie
został uszkodzony podczas
transportu.
Nie
instaluj

zestawu, który jest wyraźnie
uszkodzony i / lub wadliwy.
W przypadku uszkodzenia
zestawu i / lub usterek
eksploatacyjnych
należy
wyłączyć
kocioł
i
nie
wykonywać samodzielnie jego
napraw
oraz
innych
bezpośrednich czynności na
kotle: Następnie skontaktuj się
z
wykwalifikowanym
personelem.
Nieprzestrzeganie
wskazanych powyżej zaleceń
może skutkować zagrożeniem
bezpieczeństwa pracy zestawu
sterowania strefowego oraz i
ludzi, zwierząt i rzeczy.
Nieprzestrzeganie
wskazanych powyżej
przepisów może zagrozić
bezpieczeństwu zestawu i
zagrozić ludziom, zwierzętom i
rzeczom.
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1. Zawartość zestawu
Zestaw sterowania strefowego przedstawiony na poniższym rysunku składa się z
następujących komponentów:
- Czujnik zewn. dla kotłów wiszących NTC 10kΩ @25°C β 3977 (008372501
rys.1);
- Dozownik zawierający pastę termoprzewodzącą (rys.2);
- Plastikowa opaska (rys.3);
- Kabel / mostek (rys.4);
- 4 krótkie wkręty (rys.5);
- 1 długi wkręt (rys.6);
- Czujnik 10kΩ 25°C β=3435 (008372584 rys.7);
- Tablica strefowa z zaciskami (008372616 rys. 8);
- Kabel podłączeniowy (rys. 9);
- Płyta metalowa z przewodem uziemiającym (rys.10);
- Instrukcja użytkownika (niniejszy dokument);
- Etykieta do podłączeń elektrycznych;
- Opakowanie kartonowe.
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2. Maksymalna dopuszczalna instalacja
Maksymalna dopuszczalna instalacja składa się z kotła, płytek z 3-a strefami i płytki solarnej
(do złożonych instalacji solarnych).
Schemat podłączeń instalacji i komunikacji przedstawiono na rysunku poniżej.

STREFA 2

STERFA 3

PŁYTA
GŁÓWNA
KOTŁA

STERFA 4

PŁYTKA
SOLARNA
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3. Funkcja mostka
Zadaniem mostka jest zamknięcie linii komunikacyjnej 485. Fabrycznie montowany jest
tylko 1 mostek na ostatniej płytce kaskady.
Wszystkie pozostałe mostki na kolejnych płytkach należy usunąć, w tym tę na płycie głównej
kotła.

12
13
14
15
16

5
4
3
2
1

MOSTEK

6-7-8-9-10-11

MOSTEK
PŁYTA
KOTŁA

MOSTEK

Umieść mostek na ostatniej płytce w kaskadzie.
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4. Przełącznik Dip i konfiguracja parametrów.
Przełączniki DIP należy prawidłowo ustawić na płytkach 0SCHEZON01, ponieważ definiują
ich funkcje.
Dwie płytki nie mogą mieć tych samych ustawień przełączników.
Procedura konfiguracji:
- odłącz kocioł i płytkę sterowania strefowego od zasilania;
- ustaw przełączniki dip wg specyfikacji podanej w poniższej tabeli:

STREFA MIESZANA 2

STREFA MIESZANA 3
STREFA MIESZANA 4
ZŁOŻONY SYSTEM SOLARNY

- Podłącz kocioł i płytkę sterowania strefowego do zasilania;
- Przypisz wartość równą liczbie podłączonych płyt 0SCHEZON01 do parametru P60 (patrz
kolejne rozdziały).
- Zmień wartość parametrów (P61  P76) w zależności od wymagań klienta i charakterystyk
systemu (patrz następny rozdział).
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5. Czujnik przepływu w instalacji
Zestaw zawiera czujnik przepływu i materiały instalacyjne (pastę termoprzewodzącą i
plastikową opaskę).
W przypadku stref niskotemperaturowych czujnik musi być ustawiony możliwie jak
najbliżej niskotemperaturowego zaworu mieszającego. W przypadku stref
wysokotemperaturowych umieść go w pobliżu pompy obiegowej.
Zalecenia:
 Jeśli rura jest pokryta materiałem izolacyjnym, należy częściowo go zdjąć, aby
podłączyć czujnik;



Aby zapewnić prawidłową wymianę ciepła, nałóż pastę termoprzewodzącą na
rurę w miejscu, w którym zostanie umieszczony czujnik;

następnie umieść czujnik na założoną wcześniej pastę;



Przymocuj czujnik do rury przy użyciu dołączonej do zestawu opaski.
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6. Podłączenie czujnika zewnętrznego (pogodowego)
Zestaw zawiera czujnik zewnętrzny (pogodowy) do kontroli temperatury (patrz rozdział
"Termoregulacja z kotłem Bongioanni" na kolejnych stronach) i zalecana jest jego instalacja.
Czujnik zewnętrzny musi być zainstalowany na zewnętrznej północno-wschodniej ścianie
budynku, który ma być ogrzewany.
Dla każdego kotła należy zainstalować tylko jeden czujnik zewnętrzny, nawet jeśli
zainstalowanych zostało więcej niż jeden zestaw sterowania strefowego.
Przed rozpoczęciem podłączenia czujnika zewnętrznego należy wyłączyć zasilanie kotła.
Złącze czujnika zewnętrznego dla wszystkich modeli kotłów należy wykonać na zaciskach
5 i 6 panelu elektrycznego z tyłu tablicy sterowania.
Czujnik zewnętrzny został prawidłowo podłączony, gdy po uruchomieniu kotła i naciśnięciu
przycisków regulacji temperatury ogrzewania na wyświetlaczu LCD wyświetlą się wartości
temperatury pomiędzy 15°C a 35°C wraz z ikoną regulacja zadanej temperatury w
pomieszczeniu (poniżej). Gdy to nie nastąpi, czujnik zewnętrzny został nieprawidłowo
podłączony.

Symbol, jaki pojawi się podczas regulacji temperatury
w przypadku prawidłowej instalacji czujnika zewnętrznego.
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7. Instalacja
Zestaw sterowania strefowego może być umieszczony wewnątrz panelu elektrycznego
kotła. W modelach kotłów Raya i Nebula możliwe jest umieszczenie dwóch zestawów
sterowania strefowego, w kotle Xina jednego.
Zestaw sterowania strefowego może być zainstalowany w innych miejscach niż kotłownia
(z konieczności lub dla wygody) pod warunkiem, że maksymalna odległość pomiędzy płytą
główną kotła, a najdalej położoną płytką sterowania strefowego nie przekracza 100 metrów,
a do podłączenia został użyty przewód ekranowany.
Prawidłowa instalacja i użycie czujnika temperatury na przepływie w pojedynczej strefie
umożliwia bezpieczne działanie niskotemperaturowego systemu, jednakowoż zaleca się
stosowanie termostatu bezpieczeństwa 45°C w celu uzyskania dodatkowej kontroli nad
strefami niskich temperatur.

7.1.

Montaż płytki wewnątrz kotła kondensacyjnego XINA

Panel może zmieścić 1 płytkę uzupełniającą.
a) otwórz pokrywę kotła;
b) otwórz w dół panel elektryczny;

c) przyklej płytkę, jak pokazano na rys. (kabel uziemienia musi być podłączony do
zapasowych zacisków typu faston na płycie sterującej)
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d) otwórz panel elektryczny;

e) umieść płytkę jak pokazano na rys. i zabezpiecz ją, używając 4 krótkich wkrętów, jakie
znajdziesz w zestawie;

f) Podłączenia elektryczne do komunikacji między płytkami:
Wszystkie podłączenia elektryczne należy wykonywać przy odłączonym
zasilaniu.
Podłączenia elektryczne powinny być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi normami.
Kable sygnałowe muszą być wyraźnie oddzielone od kabli zasilających lub
muszą posiadać podwójną izolację.
Płytkę można podłączyć do płyty głównej z lub poza skrzynką zaciskową. Okablowanie
dołączone do zestawu służy do podłączenia płyty XINA do płyt umieszczonych poza kotłem.
Jeśli płytka umieszczona jest wewnątrz kotła, należy usunąć skrzynkę zaciskową i
podłączyć trzy przewody wg poniższych zdjęć:

Czarny - 6
Biały -7
Różowy - 8
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7.2.

Montaż płytki wewnątrz kotła kondensacyjnego RAYA i NEBULA

Panel może zmieścić 1 płytkę uzupełniającą.
a) otwórz pokrywę kotła;
b) otwórz w dół panel elektryczny;
c) poluzuj wkręty mocujące i otwórz drzwiczki po prawej stronie;
d) umieść płytkę jak pokazano na rys. i zabezpiecz ją używając 4 krótkich wkrętów, jakie
znajdziesz w zestawie;
e) przed zamknięciem panelu wykonaj podłączenia elektryczne i diagnostykę wg
zaleceń opisanych w kolejnych rozdziałach.

Wszystkie podłączenia elektryczne należy wykonywać przy odłączonym
zasilaniu.
Podłączenia elektryczne powinny być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi normami.
Kable sygnałowe muszą być wyraźnie oddzielone od kabli zasilających lub
muszą posiadać podwójną izolację.
Przy tej konfiguracji kable dostarczone wraz z zestawem nie są konieczne. Niemniej jednak
mogą być ponownie użyte po wymontowaniu ich ze złącza i skrzynki zaciskowej; zaciśnij je
za pomocą nasadki / tulei i użyj ich do podłączenia elektrycznego.
Podłączenia należy wykonać za pomocą zacisku 17 (GND), 18 (RS485A) i 19 (RS485B),
umieszczonych na tylnej stronie kotła.

17 18 19

Czarny - 6
Biały -7
Różowy - 8

Czarny - 17
Biały - 18
Różowy -19

13

7.3.

Montaż płytki za zewnątrz kotła

Jeśli w panelu kotła nie ma miejsca na dodatkowe płytki lub w celu zwiększenia
przejrzystości instalacji, umieść płytkę na zewnątrz kotła, postępując w następujący sposób:
Należy zamontować płytkę w skrzynce elektrycznej typu GEWISS GW 44 426 lub podobnej
(innej marki). Panel powinien być trwale zamocowany.
Bez względu na wybraną opcję, instalacja powinna mieć stopień ochrony IP 44 lub wyższy
w celu zabezpieczenia płytki przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim kontaktem z zasilanymi
elementami. To zabezpieczenie jest wystarczające tylko w przypadku, gdy skrzynka
elektryczna posiada odpowiednie zaciski kablowe.
Wszystkie podłączenia elektryczne należy wykonywać przy odłączonym
zasilaniu.
Podłączenia elektryczne powinny być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi normami.
Kable sygnałowe muszą być wyraźnie oddzielone od kabli zasilających lub
muszą posiadać podwójną izolację.
Do podłączeń elektrycznych pomiędzy płytkami (sygnałów) wystarczy użyć ekranowanego
kabla 2x0.5 z ochronnym oplotem typu FR2OH2R (ekranowanie jest używane jako
podłączenie uziemienia). Kable sygnałowe (czujniki, komunikacja, termostaty) muszą być
wyraźnie oddzielone od przewodów napięcia. Podłączenia elektryczne powinny być
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.
Poniższe zdjęcia pokazują ten typ instalacji:
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8. Podłączenie termostatu i czujnika
STREFA 2:
 Jeśli płytka ma zarządzać strefą niskiej temperatury 2:

12
13
14
15
16



Jeśli płytka ma zarządzać strefą wysokiej temperatury 2:

12
13
14
15
16

STREFA 3 I 4:
 Jeśli płytka ma zarządzać strefą niskiej temperatury 3:

12
13
14
15
16



Jeśli płytka ma zarządzać strefą temperatury 4:

12
13
14
15
16
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Jeśli płytka ma zarządzać strefą wysokiej temperatury 3:

12
13
14
15
16



Jeśli płytka ma zarządzać strefą wysokiej temperatury 4:

12
13
14
15
16

Oznaczenia:
STREFY NISKOTEMPERATUROWE:
 TSM: termostat bezpieczeństwa 45°C na przepływie tylko dla strefy 2 (brak w
zestawie)
 SM: czujnik przepływu
 TA: termostat mechaniczny dla stref 3-4 (brak w zestawie)
STREFY WYSOKOTEMPERATUROWE:
 TA: termostat mechaniczny dla stref 3-4 (brak w zestawie)
 SM: czujnik przepływu
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9. Podłączenie zasilania i masy
Płytkę 0SCHEZON01 należy podłączyć do instalacji o napięciu 230V 50Hz. Przewód
zasilający musi posiadać ochronę przeciwprzepięciową i przed zwarciem. Płytka jest
wyposażona w wewnętrzny bezpiecznik, którego nie można wymienić.
Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi
normami przez wykwalifikowany personel.
Zacisk neutralny jest współdzielony przez masę i zasilanie. Jeśli terminal nie może zmieścić
wszystkich przewodów neutralnych, użyj węzła zewnętrznego, np. Forbox.
Wykonaj podłączenia elektryczne wg rysunków poniżej:
STREFA 2:
 Jeśli płytka ma zarządzać strefą niskiej temperatury 2:

5
4
3
2
1



Jeśli płytka ma zarządzać strefą wysokiej temperatury 2:

5
4
3
2
1

STREFA 3 I 4:
 Jeśli płytka ma zarządzać strefą niskiej temperatury 3:
Zamknięty

5
4
3
2
1
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Jeśli płytka ma zarządzać strefą niskiej temperatury 4:
Zamknięty

5
4
3
2
1



Jeśli płytka ma zarządzać strefą wysokiej temperatury 3:

5
4
3
2
1



Jeśli płytka ma zarządzać strefą wysokiej temperatury 4:

5
4
3
2
1

Oznaczenia:
STREFY NISKOTEMPERATUROWE:
 TSM: termostat bezpieczeństwa 45°C przy przepływie, połączony szeregowo z
pompą obiegową tylko dla stref 3 i 4 (brak w zestawie)
 VM: zawór mieszający 230V 1A max zalecany przez 120 sek.
 PR: pompa obiegowa dla systemu grzewczego, 230V 1A max
STREFY WYSOKOTEMPERATUROWE:
 PR: pompa obiegowa dla systemu grzewczego, 230V 1A max
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UWAGA: W przypadku podłączenia strefy wysokiej temperatury z grzejnikami,
zarówno zawór mieszający jak i termostat bezpieczeństwa nie są wymagane (w przypadku
strefy 2 pozostaw mostek, aby symulować termostat bezpieczeństwa). Zaleca się instalację
czujnika temperatury, aby umożliwić kontrolę temperatury przez płytę główną kotła i
użytkownika końcowego.
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10.

Wybór parametrów technicznych

10.1. Procedura dla kotła Xina
Przytrzymaj jednocześnie przyciski “reset” i “- heating” przez 3 sek., aby uzyskać dostęp do
trybu ustawień parametrów.
Użyj przycisków “heating +/-” aby wybrać pożądane parametry:

3s

00
60
Naciśnij “OK”, aby potwierdzić edycję parametrów; symbol klucza oznacza, że wartość
parametru można edytować za pomocą klawiszy “+/- heating”:

01
60
W celu akceptacji wprowadzonych parametrów, naciśnij “ok”. Przewiń listę parametrów w
celu edycji innych wartości lub naciśnij “reset”, aby opuścić funkcję ustawiania.
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10.2. Procedura dla kotłów Raya i Nebula
Przytrzymaj jednocześnie przyciski “reset” i “Off-CH-DHW” przez 3 sek., aby uzyskać dostęp
do trybu ustawień parametrów. Dostęp do trybu programowania sygnalizuje krótkie
pulsowanie symbolu klucza.
Użyj przycisków “heating +/-”, aby wybrać żądane parametry:

3s

Naciśnij “OK”, aby potwierdzić edycję parametrów; symbol klucza oznacza, że wartość
parametru można edytować za pomocą klawiszy “+/- heating”:

W celu akceptacji wprowadzonych parametrów, naciśnij “ok”.
Przewiń listę parametrów w celu edycji innych wartości lub naciśnij “reset”, aby opuścić
funkcję ustawiania.
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11.

Operacje kontrolne w instalacji

Niektóre parametry techniczne zostały specjalnie stworzone w celu kontroli działania
niektórych części instalacji, takich jak pompa obiegowa czy zawór odcinający, połączonych
z płytkami sterowania strefowego.
Przed przeprowadzeniem testów upewnij się, że w żadna ze stref nie zgłasza żądania
ogrzewania.
Ustaw jeden z następujących parametrów na żądaną wartość:

Techniczny parametr P80:
0: przekaźnik wielofunkcyjny kotła pracujący przy styku NC
1: przekaźnik wielofunkcyjny kotła pracujący przy styku NO
Techniczny parametr P81:
0: komponent strefy 2 użycie OFF
1: przekaźnik pompy strefy 2 użycie ON
Techniczny parametr P82:
0: komponent strefy 2 użycie OFF
1: otwarcie zaworu mieszającego strefy 2 użycie ON
2: zamknięcie zaworu mieszającego strefy 2 użycie ON
Techniczny parametr P84:
0: komponent strefy 3 użycie OFF
1: przekaźnik pompy strefy 3 użycie ON
Techniczny parametr P85:
0: komponent strefy 3 użycie OFF
1: otwarcie zaworu mieszającego strefy 3 użycie ON
2: zamknięcie zaworu mieszającego strefy 3 użycie ON
Techniczny parametr P87:
0: komponent strefy 4 użycie OFF
1: przekaźnik pompy strefy 4 użycie ON
Techniczny parametr P88:
0: komponent strefy 4 użycie OFF
1: otwarcie zaworu mieszającego strefy 4 użycie ON
2: zamknięcie zaworu mieszającego strefy 4 użycie ON
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12.

Kontrola wartości temperatury

Użytkownik może wyświetlić odczyt czujnika temperatury. Naciśnij przycisk "OK" na panelu
sterowania, aby wyświetlić wartości następujących parametrów:

P30: temperatura zewnętrzna (jeśli obecny czujnik zewnętrzny);
P31: nominalna temperatura zasilania obliczona dla strefy 1 - czujnik zewnętrzny kotła;
P32: strefa 1 – temperatura zasilania kotła;
P33: nominalna temperatura zasilania obliczona dla strefy 2 - czujnik zewnętrzny kotła;
P34: strefa 2 – temperatura zasilania kotła;
P36: nominalna temperatura zasilania obliczona dla strefy 3 - czujnik zewnętrzny kotła;
P37: strefa 3 – temperatura zasilania kotła;
P39: nominalna temperatura zasilania obliczona dla strefy 4 - czujnik zewnętrzny kotła;
P40: strefa 4 – temperatura zasilania kotła;
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13.

Termoregulacja kotłów Bongioanni

Kontrola temperatury w budynku polega na utrzymaniu stałej temperatury wewnętrznej
podczas zmiennej temperatury zewnętrznej.
Aby to wykonać, płytka sterowania strefowego i płyta główna kotła modulują temperaturę
przepływu ciepłej wody do grzejników i paneli grzewczych w zależności od temperatury
zewnętrznej, ustawionej zadanej temperatury i wybranej krzywej grzewczej.
Te czynności wykonuje się w celu optymalizacji pracy kotła i redukcji strat, przy szczególnym
uwzględnieniu kondensacyjnych.
W instalacjach wysokotemperaturowych (grzejniki) należy wybrać krzywą grzewczą o
wartościach w przedziale 100 - 300 do P10 (strefa 1), P62 (strefa 2), P66 (strefa 3), P70
(strefa 4).
W systemach niskotemperaturowych (ogrzewanie podłogowe) należy wybrać krzywą
grzewczą o wartościach w przedziale 005 - 095 do P10 (strefa 1), P62 (strefa 2), P66 (strefa
3), P70 (strefa 4).
Aby sprawdzić, czy wybrana krzywa grzewcza jest właściwa, niezbędny jest pewien okres
czasu. W tym okresie należy dokonać ewentualnych korekt ustawienia.
Wybór krzywej grzewczej:
Krzywą grzewczą można w przybliżeniu określić przy użyciu następującego wzoru:
KRZYWA
CURVA 

T max  20
20  Temin

Tmax = maksymalna temperatura przepływu
Temin = minimalna temperatura zewnętrzna

Przykład 1: Niska temperatura
Tmax = 44 °C; Temin = -10 °C
Krzywa = 0.8; P10-P62-P66-P70; wartość = 80
Przykład 2: Wysoka temperatura
Tmax = 70 °C; Temin = -10 °C
Krzywa = 1.7; P10-P62-P66-P70; wartość = 170
Następnie postępuj wg instrukcji:
-

Jeśli przy spadku temperatury zewnętrznej temperatura w pomieszczeniach wzrasta,
konieczne jest ustawienie krzywej grzewczej o mniej stromym nachyleniu (obniżenie
wartości parametru), zawsze przestrzegając granicy pomiędzy wysoką i niską
temperaturą.

-

Jeśli przy spadku temperatury zewnętrznej temperatura w pomieszczeniach maleje,
konieczne jest ustawienie krzywej grzewczej o stromym nachyleniu (zwiększenie
wartości parametru), zawsze przestrzegając granicy pomiędzy wysoką i niską
temperaturą.

-

Jeśli temperatura w pomieszczeniach jest stała, ale różni się od wymaganej wartości,
należy użyć regulatora temperatury ogrzewania (strefa 1) lub P63 (strefa 2), P67
(strefa 3), P71 (strefa 4), aby zadecydować o zadanym punkcie nastawy temperatury
dla żądanej strefy. Wartość punktu nastawy może wynosić od 15°C do 35°C.
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-

Jeśli przy zewnętrznej zmianie temperatury temperatura w pomieszczeniach
pozostaje stała i równa wymaganej wartości, wybrana krzywa grzewcza jest
prawidłowa.

Na rysunku przedstawiono przykład prawidłowych krzywych grzewczych termoregulacji dla
zadanej temperatury 20°C. Na osi poziomej znajdują się wartości temperatury zewnętrznej,
a na osi pionowej odpowiednie wartości temperatury zasilania.
Aby uzyskać wartości parametrów P10-P62-P66-P70 w celu ustawienia wskazanych
krzywych, należy pomnożyć wartości po prawej stronie wykresu przez 100.
Wszystkie opisane parametry, z wyjątkiem paramerów związanych ze strefą 1, będą
widoczne i mogą być modyfikowane tylko wtedy, gdy odpowiednia płyta sterowania
strefowego jest poprawnie podłączona, a parametr P60 (liczba podłączonych płytek
dodatkowych) jest ustawiony na prawidłową wartość.
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14.

Przykłady systemów z zestawem sterowania strefowego

W przypadku, gdy kocioł ma obsługiwać dwie strefy bezpośrednie – obie wysoko lub
niskotemperaturowe, zastosowanie zestawu sterowania strefowego nie jest konieczne. W
tym wypadku to rozwiązanie może być używane np. w celu monitorowania temperatury
zasilania obu stref.
W przypadku, gdy kocioł ma obsługiwać więcej niż dwie strefy, lub w przypadku stref
mieszanych, konieczne jest użycie zestawu sterowania strefowego, dzięki któremu to
zadanie może być spełnione.
Schematy hydrauliczne i elektryczne, znajdujące się na kolejnych stronach instrukcji,
stanowią wyłącznie wskazówkę, a nie pełny opis systemów.
We wszystkich przykładach strefa bezpośrednio zarządzana przez kocioł jest oznaczona
jako strefa 1. Jeśli strefa ta jest zarządzana bez przekaźnika wielofunkcyjnego kotła, nie
pojawi się na wykresie.
Wszystkie użyte w instrukcji diagramy są wyłącznie przykładami i nie opisują wszystkich
możliwych typów i możliwości instalacji.
Priorytet: żądania ciepłej wody mają zawsze pierwszeństwo przed żądaniami
ogrzewania. W momencie pobierania ciepłej wody użytkowej, zaprogramowane żądania
dotyczące ogrzewania zostają przerwane i ponownie uaktywnione w momencie
zakończenia produkcji c.w.u.
Funkcja CH jest wyłączona, gdy kocioł jest w trybie OFF lub wakacyjnym (SUMMER).
Funkcja przeciw blokadzie pomp i armatury: płytki sterowania strefowego są
wyposażone w funkcję przeciw blokadową. Umożliwia ona uruchomienie pomp
cyrkulacyjnych i zaworów odcinających przez kilka sekund w sytuacji, gdy nie pracowały
przez ostatnie 24h (uniknięcie blokady elementów mechanicznych ).
Odcięcia i błędy: w przypadku wyłączeń i błędów związanych ze strefą, zawory
odcinające zamykają się, a pompy cyrkulacyjne zatrzymują się po zakończeniu cyrkulacji.
Jeśli w obiegu hydraulicznym nie ma wody, wszystkie żądania zostają przerywane, zawory
odchylające zostają zamknięte, pompy cyrkulacyjne przerywają pracę i wyświetlany jest
komunikat E04.
Umiejscowienie: Rekomenduje się instalowanie płytki sterowania strefowego
możliwie najbliżej separatora hydraulicznego strefy. Czujnik przepływu dla stref
niskotemperaturowych musi być zainstalowany jak najbliżej wylotu zaworu mieszającego.
Maksymalna długość przewodu czujnika powinna wynosić nie więcej niż 3 m.
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14.1. Dwie strefy mieszane z 1 x 0008372508

SEPARATOR HYDRAULICZNY

STREFA 1

Przekaźnik
wielofunkcyjny

KOCIOŁ

TA lub PANEL
STERUJĄCY

STREFA 2
STREFA 1
PŁYTKA

TA lub PANEL
STERUJĄCY

PŁYTA
KOTŁA
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Ten typ systemu może zarządzać dwiema strefami - wysoko i niskotemperaturową, wraz z
następującymi opcjami:
- Sterownik pokojowy (programowalny) dla strefy 1 (wysoka temperatura) i termostat
mechaniczny dla strefy 2 (niska temperatura) (P61=02);
- Lub sterownik pokojowy (programowalny) dla strefy 2 (niska temperatura) i termostat
mechaniczny dla strefy 1 (wysoka temperatura) (P61=00);
- Lub 2 termostaty mechaniczne (P61=01);
Istnieje możliwość wyświetlenia temperatury przepływu i temperatury nastawy dla obu stref
(P31 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 1, P32 - bieżąca temperatura nastawy w
strefie 1, P34 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 2, P33 - bieżąca temperatura
nastawy w strefie 2).
Przekaźnik wielofunkcyjny płyty głównej kotła jest używany w połączeniu ze strefą 1 (P17 =
1), dlatego nie można go używać do sygnalizacji alarmu lub prostych obiegów solarnych
(jeśli występują).
W tym przypadku parametr P60 należy ustawić na 1.
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14.2.

Dwie strefy z 2 x 0008372508

STREFA 2

SEPARATOR HYDRAULICZNY

STREFA 2
PŁYTKA

WIELOFUNKCYJ
NY PRZEKAŹNIK

KOCIOŁ

TA lub PANEL
STERUJĄCY

STREFA 2
STREFA 3
PŁYTKA

PŁYTA
KOTŁA
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Ten typ systemu może zarządzać 2 strefami z następującymi opcjami:
- Sterownik pokojowy (programowalny) dla strefy 2 i termostat mechaniczny dla strefy
3 (P61=00);
- Lub 2 termostaty mechaniczne (P61=01);
Istnieje możliwość wyświetlenia temperatury przepływu i temperatury nastawy dla obu stref
(P34 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 2, P33 - bieżąca temperatura nastawy w
strefie 2, P37 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 3, P36 - bieżąca temperatura
nastawy w strefie 3).
Przekaźnik wielofunkcyjny płyty głównej kotła nie jest używany, dlatego może być
stosowany do sygnałów alarmowych lub prostych obiegów solarnych (jeśli występują).
W tym przypadku parametr P60 należy ustawić na 2.

14.3. Jedna strefa wysokiej temperatury i dwie strefy niskiej temperatury
przy użyciu 2 x 0008372508

KOCIOŁ

SEPARATOR HYDRAULICZNY

STREFA 1
ZONE
1

TA lub PANEL
STERUJĄCY

STREFA 22
ZONE

STREFA 2
PŁYTKA

TA lub PANEL
STERUJĄCY

STREFA 33
ZONE

STREFA 3
PŁYTKA
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Multifunctional
relay

PŁYTA
GŁÓWNA
KOTŁA
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Ten typ systemu może zarządzać 3 strefami: 2 strefami niskiej temperatury i jedną strefą
wysokiej temperatury z następującymi opcjami:
- Sterownik pokojowy (programowalny) dla strefy 1 (wysoka temperatura) i termostat
mechaniczny dla strefy 2 i 3 (niska temperatura) (P61=02);
- Lub sterownik pokojowy (programowalny) dla strefy 2 (niska temperatura) i termostat
mechaniczny dla strefy 1 (wysoka temperatura) i strefy 3 (niska temperatura)
(P61=00);
- Lub 3 termostaty mechaniczne (P61=01);
Istnieje możliwość wyświetlenia temperatury przepływu i temperatury nastawy dla trzech
stref (P31 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 1, P32 - bieżąca temperatura nastawy
w strefie 1, P34 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 2, P33 - bieżąca temperatura
nastawy w strefie 2, P37 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 3, P36 - bieżąca
temperatura nastawy w strefie 3).
Przekaźnik wielofunkcyjny płyty kotła jest używany w połączeniu ze strefą 1 (P17 = 1),
dlatego nie można go używać do sygnalizacji alarmu.
W tym przypadku parametr P60 należy ustawić na 2.
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14.4. Trzy strefy przy użyciu 3 x 0008372508
STREFA 2

TA lub PANEL
STEROWANIA

Przekaźnik
wielofunkcyjny

KOCIOŁ

SEPARATOR HYDRAULICZNY

STREFA 2
PŁYTKA

STREFA 3
PŁYTKA

STREFA 3
ZONE 4

STREFA 4

STREFA 4
PŁYTKA

PŁYTA
GŁÓWNA
KOTŁA
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Ten typ systemu może zarządzać 3 strefami niskiej temperatury z następującymi opcjami:
- Sterownik pokojowy (programowalny) dla strefy 2 (niska temperatura) i dwa
termostaty mechaniczne dla stref 3 i 4 (niska temperatura) (P61=00);
- Lub 3 termostaty mechaniczne (P61=01).
Istnieje możliwość wyświetlenia temperatury przepływu i temperatury nastawy dla 3 stref
(P34 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 2, P33 - bieżąca temperatura nastawy w
strefie 2, P37 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 3, P36 - bieżąca temperatura
nastawy w strefie 3, P40 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 4, P39 - bieżąca
temperatura nastawy w strefie 4).
Przekaźnik wielofunkcyjny płyty kotła nie jest używany, dlatego można go używać do
sygnalizacji alarmu lub prostych obiegów solarnych (jeśli występują).
W tym przypadku parametr P60 należy ustawić na 3.
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Jedna strefa wysokiej temperatury i 3 strefy niskiej przy użyciu 3 x

0008372508

TA lub PANEL
STERUJĄCY

KOCIOŁ

SEPARATOR HYDRAULICZNY

STREFA 1

STREFA 2
PŁYTKA

STREFA 3
PŁYTKA

STREFA 4
PŁYTKA

Przekaźnik
wielofunkcyjny

14.5.

STREFA 2

TA lub PANEL
STERUJĄCY

STREFA 3

STREFA 4

PŁYTA
GŁÓWNA
KOTŁA
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Ten typ systemu może zarządzać 4 strefami – 3 strefami niskiej temperatury i 1 strefą
wysokiej temperatury z następującymi opcjami:
- Sterownik pokojowy (programowalny) dla strefy 1 (wysoka temperatura) i termostat
mechaniczny dla strefy 2 (niska temperatura) (P61=02);
- Lub sterownik pokojowy (programowalny) dla strefy niskotemperaturowej i termostat
mechaniczny dla strefy wysokotemperaturowej (P61=00);
- Lub 2 termostat mechaniczne (P61=01);
Istnieje możliwość wyświetlenia temperatury przepływu i temperatury nastawy dla 4 stref
(P31 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 1, P32 - bieżąca temperatura nastawy w
strefie 1, P34 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 2, P33 - bieżąca temperatura
nastawy w strefie 2, P37 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 3, P36 - bieżąca
temperatura nastawy w strefie 3, P40 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 4, P39 bieżąca temperatura nastawy w strefie 4).
Przekaźnik wielofunkcyjny płyty kotła jest używany w połączeniu ze strefą 1 (P17=3),
dlatego nie można go używać do sygnalizacji alarmu lub prostych obiegów solarnych (jeśli
dostępne).
W tym przypadku parametr P60 należy ustawić na 3.
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14.6. Uniwersalna liczba stref wysokiej i niskiej temperatury przy użyciu
2 x 0008372508

HYDRAULIC SEPARATOR

STREFA 1
PŁYTKA

Przekaźnik
wielofunkcyjny

KOCIOŁ

STREFA 2
PŁYTKA

PŁYTA
KOTŁA
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W tym przykładzie pokazujemy, że postępując zgodnie ze specjalnymi wytycznymi możliwe
jest zarządzanie uniwersalną liczbą stref wysokiej i niskiej temperatury za pomocą dwóch
zestawów sterowania strefowego.
W tej konfiguracji sterownik pokojowy (programowalny) jest używany wyłącznie do kontroli
produkcji c.w.u., wybrania trybu Lato, Lato/Zima, Zima, trybu OFF oraz wyświetlania
parametrów kotła. Funkcja termostatu mechanicznego musi pozostać wyłączona zgodnie z
procedurą opisaną w następnym akapicie.
W tym przypadku temperatury wyświetlane w postaci parametrów technicznych (P34 bieżąca temperatura przepływu w strefie 1, P33 - bieżąca temperatura nastawy w strefie 1,
P37 - bieżąca temperatura przepływu w strefie 2, P36 - bieżąca temperatura nastawy w
strefie 2) odnoszą się do przepływu i wartości zadanych dla obu kolektorów hydraulicznych.
Przekaźnik wielofunkcyjny płyty głównej kotła nie jest używany, dlatego można go
wykorzystać do sygnalizacji alarmu lub prostych obiegów solarnych (jeśli dostępne).
W tym przypadku parametr P60 należy ustawić na 2.
Każdy termostat mechaniczny włącza obsługiwany zawór elektromagnetyczny w celu
przekazania niezakłóconego sygnału do kotła lub płytek sterowania strefowego. Poniższy
schemat przedstawia przykładowe podłączenie.

Połączenie TA
z płytką

Przekaźnik 230 Vac.c..

Zawór strefy solarnej
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15. Termostat mechaniczny i konfiguracja sterownika pokojowego
(programowalnego)
Wykorzystując parametr P61 można ustalić, w jaki sposób termostaty mechaniczne i
sterownik pokojowy (programowalny) (jeśli zastosowany) zarządzają różnymi strefami
ogrzewania:
-

-

Przy ustawieniu P61=00, sterownik pokojowy (programowalny) zarządza strefą 2,
podczas gdy strefa 1 jest kontrolowana przez termostat mechaniczny;
Przy ustawieniu P61=01, strefa 1 i 2 są zarządzane indywidualnie przez ich własne
termostaty mechaniczne, natomiast w tej konfiguracji sterownik pokojowy
(programowalny) nie jest używany;
Przy ustawieniu P61=02, sterownik pokojowy (programowalny) zarządza strefą 1,
podczas gdy strefa 2 jest kontrolowana przez termostat mechaniczny.

Jeśli sterownik jest używany wyłącznie do: wyświetlania parametrów (data, czas,
temperatura...), do sterowania wytwarzaniem c.w.u., do kontroli maksymalnej temp.
ogrzewania oraz do ustawienia trybu pracy (Lato / Zima / OFF), konieczne jest wyłączenie
funkcji termostatu mechanicznego w następujący sposób:

dIS

W przypadku wyłączenia funkcji termostatu sterownika pokojowego (programowalnego),
należy odpowiednio zmodyfikować wartość parametru P04:
1) Wyłącz sterownik pokojowy (programowalny) (OFF);
2) Naciśnij i przytrzymaj klawisze "Prog" i "Reset", aż na wyświetlaczu pojawi się napis
"Par";
3) Naciśnij przycisk
aby potwierdzić funkcję.
Numer parametru zostanie wyświetlony zamiast czasu, a wartość odpowiadająca
parametrowi zamiast temperatury. Numer parametru pulsuje;
4) Obracaj pokrętło do otrzymania cyfry 4. Wyświetlacz temperatury pokaże wartość
związaną z tym parametrem;
5) Naciśnij przycisk
w celu modyfikacji wartości: wartość skojarzona z tym
parametrem zacznie pulsować;
6) Obróć pokrętło, aby zmienić wyświetlaną wartość;
7) Jeśli przez 30 sek. nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, zostanie przywrócona
praca urządzenia bez zapisywania ostatnich zmian;
8) Naciśnij przycisk
w celu zachowania zmian;
9) Naciśnij przycisk "Reset", aby wyjść z konfiguracji.
Po tej operacji na wyświetlaczu LCD sterownika pokojowego (programowalnego) powinien
pojawić się napis "dIS". W przeciwnym razie parametr nie został poprawnie ustawiony.
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Parametr P04 (rodzaj modulacji zdalnej) może przyjąć następujące wartości:
0 = On / Off;
1 = Modulacja czujnika mechanicznego;
2 = Modulacja czujnika zewnętrznego;
3 = Modulacja czujnika mechanicznego i zewnętrznego;
4 = Wyłączone (w tym przypadku konieczna wartość).
Przypominamy, że strefy 3 i 4 są sterowane wyłącznie przez termostaty mechaniczne.
Wszystkie termostaty mechaniczne pracują na sygnałach o niskim napięciu, w związku z
czym stosowanie termostatów dostosowanych do napięcia 230 V nie jest konieczne.
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16. Główne parametry używane do konfiguracji systemu sterowania
strefowego
Aby wejść do menu "edycja parametrów", przejdź do sekcji 10.1-10.2.
P10 = W przypadku zainstalowanego czujnika zewnętrznego, możliwe jest na ustawienie
krzywej grzewczej dla strefy 1 (patrz rozdział "Termoregulacja z kotłem Bongioanni").
W przypadku jego braku, można ustawić zakres temperatury ogrzewania pomiędzy
20°C - 78°C (wysoka temperatura), jeśli został ustawiony na wartość większą niż 100
lub pomiędzy 20°C - 45°C (niska temperatura), jeśli został ustawiony na wartość
niższą niż 100. Możliwe wartości: 0 - 300 (domyślnie 150);
P11 = Czas trwania funkcji „Antifast”: na końcu żądania ogrzewania (otwarcie styków TA)
należy odczekać wskazany na P11 czas do ponownego uruchomienia kotła. Ta
funkcja zostaje wyłączona, gdy temperatura zasilania spadnie poniżej 40°C w
systemach
wysokotemperaturowych
lub
poniżej
30°C
w
systemach
niskotemperaturowych. W obu przypadkach pompy obiegowe nadal działają.
Możliwe wartości: 0 - 10 minut (domyślnie 4 minuty);
P12 = Czas grzania przy pełnej mocy podczas funkcji ogrzewania. Możliwe wartości: 0 - 10
minut (domyślnie 1 minuta);
P17 = Funkcja przekaźnika dowolnie programowalna na płytce. Jeśli wartość jest ustawiona
na 0, przekaźnik przełącza się w przypadku wyłączeń lub błędów. Jeśli jest ustawiona
na 1, przekaźnik przełącza się, gdy jest żądanie ogrzewania ze sterownika
pokojowego (programowalnego) lub TA1. Jeśli ustawiono na 2, przekaźnik przełącza
się w przypadku żądania z obiegu solarnego (tylko dla kotłów Raya / Nebula). Jeśli
jest ustawiona na 3, przekaźnik przełącza się, gdy żądanie ogrzewania pochodzi od
TA2. Możliwe wartości: 0 - 3 (domyślnie 0);
P30 = Temperatura odczytana przez czujnik zewnętrzny (jeśli jest);
P31 = Temperatura odczytana przez czujnik przepływu;
P32 = Nominalna temperatura zasilania obliczona dla strefy 1. Tylko w przypadku czujnika
zewnętrznego
P33 = Temperatura ustawiona dla strefy 2;
P34 = Temperatura zasilania dla strefy 2;
P36 = Temperatura ustawiona dla strefy 3;
P37 = Temperatura zasilania dla strefy 3;
P39 = Temperatura ustawiona dla strefy 4;
P40 = Temperatura zasilania dla strefy 4;
P43 = Temperatura odczytana przez czujnik powrotu;
P60 = Liczba podłączonych dodatkowych płytek. Możliwe wartości: 0 – 4 (domyślnie 0);
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P61 = Ustawienie termostatu mechanicznego oraz sterownika pokojowego
(programowalnego). Jeśli wartość jest ustawiona na 00, sterownik zarządza strefą
2, a TA2 strefą 1. Jeśli wartość jest ustawiona na 01, strefy 1 i 2 są zarządzane
przez termostaty mechaniczne. Jeśli wartość jest ustawiona na 02, sterownik
pokojowy (programowalny) zarządza strefą 1, a TA2 strefą 2;
P62 = W przypadku instalacji czujnika zewnętrznego, możliwe jest na ustawienie krzywej
grzewczej dla strefy 2 (patrz rozdział "Termoregulacja z kotłem Bongioanni"). W
przypadku jego braku możliwy jest wybór, czy system jest wysokotemperaturowy
(wartość wyższa niż 100) czy niskotemperaturowy (wartość niższa niż 100).
Możliwe wartości: 0 – 300 (domyślnie 60);
P63 = W przypadku instalacji czujnika zewnętrznego, możliwe jest na ustawienie zadanej
temperatury dla pomieszczeń w strefie 2 pomiędzy 15°C i 35°C. W przypadku jego
braku możliwe jest ustalenie temperatury zasilania dla strefy 2 w zakresie
określonym przez parametr P62;
P66 = W przypadku instalacji czujnika zewnętrznego, możliwe jest na ustawienie krzywej
grzewczej dla strefy 3 (patrz rozdział "Termoregulacja z kotłem Bongioanni"). W
przypadku jego braku możliwy jest wybór, czy system jest wysokotemperaturowy
(wartość wyższa niż 100) czy niskotemperaturowy (wartość niższa niż 100).
Możliwe wartości: 0 – 300 (domyślnie 60);
P67 = W przypadku instalacji czujnika zewnętrznego, możliwe jest na ustawienie zadanej
temperatury dla pomieszczeń w strefie 3 pomiędzy 15°C i 35°C. W przypadku jego
braku możliwe jest ustalenie temperatury zasilania dla strefy 3 w zakresie
określonym przez parametr P66;
P70 = W przypadku instalacji czujnika zewnętrznego, możliwe jest na ustawienie krzywej
grzewczej dla strefy 4 (patrz rozdział "Termoregulacja z kotłem Bongioanni"). W
przypadku jego braku możliwy jest wybór, czy system jest wysokotemperaturowy
(wartość wyższa niż 100) czy niskotemperaturowy (wartość niższa niż 100).
Możliwe wartości: 0 – 300 (domyślnie 60);
P71 = W przypadku instalacji czujnika zewnętrznego, możliwe jest na ustawienie zadanej
temperatury dla pomieszczeń w strefie 4 pomiędzy 15°C i 35°C. W przypadku jego
braku możliwe jest ustalenie temperatury zasilania dla strefy 4 w zakresie
określonym przez parametr P70;
P74 = Maksymalny czas otwarcia zaworów mieszających. Możliwe wartości: 0 – 300 sekund
(domyślnie 140 sekund);
P80 = Użycie przekaźnika może być dowolnie programowane na płytce. Jeśli wartość jest
ustawiona na 0, przekaźnik pozostanie na styku NC (zwarcie). Jeśli wartość jest
ustawiona na 1, przekaźnik przełączy na styk NO (rozwarcie);
P81 = Użycie przekaźnika przypisanego pompie cyrkulacyjnej w strefie 2. Jeśli wartość jest
ustawiona na 0, standardowe działanie przekaźnika. Jeśli wartość jest ustawiona
na 1, przekaźnik zasila pompę;
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P82 = Użycie przekaźnika przypisanego zaworowi mieszającemu w strefie 2. Jeśli wartość
jest ustawiona na 0, standardowe działanie przekaźnika. Jeśli wartość jest
ustawiona na 1, przekaźnik zamyka zawór.
P84 = Użycie przekaźnika przypisanego pompie cyrkulacyjnej w strefie 3. Jeśli wartość jest
ustawiona na 0, standardowe działanie przekaźnika. Jeśli wartość jest ustawiona
na 1, przekaźnik zasila pompę;
P85 = Użycie przekaźnika przypisanego zaworowi mieszającemu w strefie 3. Jeśli wartość
jest ustawiona na 0, standardowe działanie przekaźnika. Jeśli wartość jest
ustawiona na 1, przekaźnik zamyka zawór.
P87 = Użycie przekaźnika przypisanego pompie cyrkulacyjnej w strefie 4. Jeśli wartość jest
ustawiona na 0, standardowe działanie przekaźnika. Jeśli wartość jest ustawiona
na 1, przekaźnik zasila pompę;
P88 = Użycie przekaźnika przypisanego zaworowi mieszającemu w strefie 4. Jeśli wartość
jest ustawiona na 0, standardowe działanie przekaźnika. Jeśli wartość jest
ustawiona na 1, przekaźnik zamyka zawór.
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17.

Diagnostyka

Aby umożliwić prawidłową diagnostykę, wszystkie płytki w instalacji muszą być
podłączone do zasilania.

17.1. Diagnostyka kotła LCD
Bezpośrednio na wyświetlaczu LCD kotła wyświetlane są następujące kody błędów
systemowych:
E41: Błąd konfiguracji płytki
- Przyczyna: Liczba płytek 0SCHEZON01 wykrytych przez płytę główną nie odpowiada
wartości w parametrze P60.
- Rozwiązanie: Sprawdź czy wartość parametru P60 jest właściwa i, jeśli to konieczne,
czy podłączenia elektryczne RS485A, RS485B, GND są prawidłowo wykonane.
Sprawdź, czy ustawienie przełącznika dip jest prawidłowe (pamiętaj, że każda płytka
musi różnić się od pozostałych ustawieniem). Upewnij się, że wszystkie płytki są
zasilane. Jeśli wszystkie czynności kontrolne są pozytywne, sprawdź obecność
mostka na ostatniej płytce kaskady.
E35 - 02: otwarcie termostatu bezpieczeństwa w strefie 2
- Przyczyna: przegrzanie na zasilaniu strefy 2.
- Rozwiązanie: Sprawdź, czy termostat znajduje się we właściwej pozycji (na
przepływie na wylocie zaworu mieszającego); sprawdź poprawność działania zaworu
mieszającego; W przypadku, gdy strefa 2 jest wysokotemperaturowa sprawdź, czy
zamiast termostatu bezpieczeństwa nie ma mostka.
E36 - 02: błąd czujnika strefowy 2:
- Przyczyna: Przerwany przewód lub czujnik nie został podłączony do odpowiednich
zacisków.
- Rozwiązanie: sprawdź prawidłowość podłączeń elektrycznych i integralność czujnika
pomiarowego.
E36 - 03: błąd czujnika strefowy 3:
- Przyczyna: Przerwany przewód lub czujnik nie został podłączony do odpowiednich
zacisków.
- Rozwiązanie: sprawdź prawidłowość podłączeń elektrycznych i integralność czujnika
pomiarowego.
E36 - 04: błąd czujnika strefowy 4:
- Przyczyna: Przerwany przewód lub czujnik nie został podłączony do odpowiednich
zacisków.
- Rozwiązanie: sprawdź prawidłowość podłączeń elektrycznych i integralność czujnika
pomiarowego
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17.2. Rozwiązywanie błędów płytki 0008372508
Płytka 0SCHEZON01 wyposażona jest w kolorowe diody LED, które wskazują na wskaźniki
diagnostyczne opisane poniżej:
Stałe światło diody LED zielonej:
Podłączona pompa obiegowa strefy.
Pulsowanie diody LED czerwonej (100ms ON – 100ms OFF):
Otwarcie zaworu strefowego; może pojawić się razem z sygnałem zasilania pompy.
Pulsowanie diody czerwonej (500ms ON – 500ms OFF):
Zamknięcie zaworu strefowego; może pojawić się razem z sygnałem pompy.
Stałe światło diody LED pomarańczowej:
Uszkodzony czujnik (otwarty lub zwarcie). Ten komunikat ma wyższy priorytet niż
poprzednie.
Stałe światło diody LED czerwonej
Termostat bezpieczeństwa strefy 2 otwarty. Ten komunikat ma wyższy priorytet niż
poprzednie.
Pulsowanie diody czerwonej (1s ON – 1s OFF):
Awaria komunikacji z płytą główną lub innymi płytkami kaskady. Ten komunikat ma
wyższy priorytet niż poprzednie.
Pulsowanie diody zielonej (100 ms ON – 900 ms OFF):
Płytka w trybie gotowości z aktywną komunikacją. Jeśli występuje w tym samym
czasie, co jedna z opisanych wcześniej sytuacji, sygnał nie jest widoczny.
Dioda LED nie świeci ciągle lub nie pulsuje:
Płytka nie jest zasilana z powodu wadliwego bezpiecznika. Upewnij się, że napięcie
sieciowe jest obecne. Jeśli bezpiecznik zostanie przepalony, może dojść do
uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy pompy obiegowej lub zaworu odcinającego,
dlatego przed zmianą płytki zaleca się sprawdzić obwody elektryczne / podzespoły.

45

Specyfikacja techniczna płytki sterowania strefowego 0008372508
-

-

Zasilanie: 230Vac -15/+10% 50/60Hz;
Temperatura pracy: -10°C +80°C;
Pobór bez obciążeń: 10W
Bezpiecznik: 2A, nie podlega wymianie na płytce sterowania strefowego;
Klasa ochrony: IP00;
Czujnik zasilania: 1;
Wejście termostatu bezpieczeństwa, (jeśli strefa 2): NO (normalnie otwarte) kontakt
(maks. 3m. długości);
Wejście termostatu mechanicznego (jeśli strefy 3-4): NO (normalnie otwarte)
kontakt (maks. 3m. długości);
Komunikacja: seria 485;
Maks. odległość pomiędzy ostatnią płytką a panelem kotła: 100m;
Wyjście pompy obiegowej: 230Vac 1A max;
Wyjście do otwarcia zaworu mieszającego: 230Vac 1A max;
Wyjście do zamykania zaworu mieszającego: 230Vac 1A max;
Czujnik temperatury zasilania strefy z zaworem mieszającym: NTC 10k Ohm
@25°C B3435 (3m. długości);
Wstępna selekcja krzywej grzewczej dla każdej strefy z zaworem mieszającym
przez parametr z płyty głównej kotła;
Wstępna selekcja punktu nastawy temperatury dla każdej strefy z zaworem
mieszającym (zadana temperatura w pomieszczeniu) poprzez parametry z płyty
głównej kotła.
Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury nastawy: +1.5°C lub -2°C;
Regulator czasowy całkowitego otwarcia zaworu mieszającego (Tav): od 0 do 300s
zarządzany przez parametr z płyty głównej kotła (P74);
Regulator czasowy inicjacji zaworu mieszającego: P74 + 40s;
Regulator czasowy zamykania na końcu żądania zaworu mieszającego: P74 + 20s;
Regulator czasowy post-cyrkulacji: zarządzany przez parametr z płyty głównej
kotła;
Regulator czasowy przeciw blokadowy pompy cyrkulacyjnej: 3 sek. co każde 24h.
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