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Informacje dotycz ące bezpiecze ństwa 
Prosimy o zwracanie uwagi na poniŜsze uwagi dotyczące 
bezpieczeństwa, w celu uniknięcia zagroŜenia, obraŜeń 
ciała osób i uszkodzenia mienia. Wyrób naleŜy uŜytkować 
wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem (patrz s. 3) 
 
Instrukcje  
NaleŜy zwracać uwagę na: 
- ustawowe regulacje dotyczące zapobiegania wypadkom 

przemysłowym 
- ustawowe regulacje dotyczące ochrony środowiska 
- Ustawę o BHP z roku 1974 
- Część P Przepisów Budowlanych 2005 
- Wymagania BS7671 dla instalacji elektrycznych oraz 

stosowne przepisy dotyczące bezpieczeństwa norm DIN, 
EN, DVGW, TRGI, TRF i VDE. 

 
Instrukcje te skierowane są wyłącznie do upowaŜnionych i 
wykwalifikowanych pracowników. 
- Prace elektryczne winny być przeprowadzane wyłącznie 

przez wykwalifikowanych elektryków. 
- Instalację początkową winien przeprowadzać 

wykwalifikowany personel wskazany przez producenta. 
 
 
 

 
 
 
Wyklucza się błędy i zmiany techniczne. 
 
 
Deklaracja zgodno ści 
My, RESOL Elektronische Regelungen GmbH, D-45527 
Hattingen oświadczamy na własną wyłączną 
odpowiedzialność, Ŝe nasz produkt DeltaSol® jest zgodny z 
poniŜszymi normami: 
EN 55 014-1 
EN 60 730-1 
Zgodnie z regulacjami powyŜszych dyrektyw produkt jest 
znakowany znakiem  

 
89/336/EWG 
73/23/EWG 
 
 
Hattingen, 07.07.2006 
RESOL Elektronische Regelungen GmbH 
 

 
 
w.z. Gerald Neuse 
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- moŜliwość wyboru 36 podstawowych 

systemów solarnych 
- podświetlany wyświetlacz monitorowania 

systemu 
- sterowanie prędkością pompy, licznik godzin 

pracy solarnej i pomiar ilości ciepła 
- 10 wejść czujników 
- 6 wyjść przekaźnikowych 
- kontrola funkcji 
- VBus® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakres dostawy:  
1 x DeltaSol® ES 
1 x torba z akcesoriami 
 2 śruby z kołkami 
 4 dławnice z wkrętami 
 1 kondensator 4,7 nF 
Dodatkowo pełny zestaw zawiera: 2 
 2 czujniki FKP6 
 3 czujniki FRP6 

Regulator został wstępnie 
zaprogramowany na 36 systemów 
solarnych i grzewczych; indywidualną 
konfigurację instalacji wybiera się z 
poziomu menu i jest ona przedstawiona 
graficznie na wyświetlaczu 
monitorowania systemu. Zintegrowany 
pomiar ilości ciepła, licznik godzin pracy 
oraz nowo opracowany wyświetlacz 
monitorowania systemu umoŜliwiają  
 

czytelną wizualizację systemu. Dla 
celów przesyłu danych i zdalnego 
sterowania regulator wyposaŜony jest w 
RESOL VBus® otwierający 
dwukierunkową drogę komunikacji dla 
modułów, komputerów osobistych lub 
logowania danych. 
 
 
 
 
 

 
Dane techniczne: 
Obudowa:  tworzywo sztuczne, PC-ABS 
i PMMA 
Typ ochrony:  IP20 / DIN 40 050 
Temp. otoczenia:  0 ... 40°C 
Wymiary : 220 x 155 x 62 mm 
Monta Ŝ: ścienny, moŜliwość montaŜu w 
panelach krosowniczych 
Wyświetlacz:  wielofunkcyjny łączony 
wyświetlacz ciekłokrystaliczny z 
podświetleniem, zapisane rysunki 
systemu i piktogramy, 4-cyfrowy, 
alfanumeryczny, wyświetlacz 16-
segmentowy oraz 4-cyfrowy numeryczny 
wyświetlacz 7-segmentowy oraz 2 
barwne diody LED. Regulator moŜna 
opcjonalnie wyposaŜyć w 4-cyfrowy 
wyświetlacz tekstu LC. 
Obsługa:  3 przyciski na ścianie 
przedniej 

 
Funkcje:  Regulator systemu solarnego i 
grzewczego wyposaŜony we wstępnie 
zaprogramowane i wybieralne schematy 
takie jak: standardowy system solarny, 
system 2-zbiornikowy, kolektor 
wschód/zachód, wspomaganie obiegu 
grzewczego, sterowanie wymianą ciepła, 
dogrzewanie termostatowe, kotły na 
paliwo stałe, dalsze funkcje i opcje takie 
jak pomiar ilości ciepła, funkcja 
chłodzenia kolektora, funkcja specjalna 
kolektora rurowego, zabezpieczenie 
przed zamarznięciem, ograniczenie 
temperatury minimalnej, regulacja 
prędkości pompy, równowaŜenie 
oddawania ciepła, kontrola funkcji wg 
dyrektyw BAW. 
Wejścia czujnikowe: 10 wejść 
czujnikowych dla Pt1000, CS10, V40 
Wyjście przeka źnikowe: 6 wyjść 
przekaźnikowych: 3 z nich do kontroli 
prędkości pompy 
 

 
Szyna: VBus® 
 
Zasilanie: 220...240V~ 
Wyłączalno ść: 4(1)A, (220...240) V~ 
Napięcie udarowe wymiarowania:  2,5 
kV 
Skuteczno ść: Typ 1.b/Typ 1.y 
Stopie ń zanieczyszczenia: 2 
 

Wyładowanie elektrostatyczne 
moŜe spowodować 
uszkodzenie elementów 
elektronicznych 
 
OstroŜnie: elementy 
wysokonapięciowe 
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1. Instalacja 

1.1 Monta Ŝ 
 
 

mechanizm zamykający „na 
docisk” 
dociśnij Ŝeby otworzyć 
dociśnij Ŝeby zamknąć 
 
 
 
 
 
 

 

wyświetlacz 
wkręt zabezpieczający 

 
 
 
 

 
przycisk 

 
bezpiecznik 4A 

pokrywa  
 
 
 
 
zawieszenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mocowanie 

1.2 Połączenie elektryczne 

1.2.1 Przegląd poł ączeń elektrycznych 

 
 
 
OSTROśNIE! 
Przed otwarciem obudowy nale Ŝy 
zawsze wył ączać zasilanie! 
 

Urządzenie moŜna umieszczać wyłącznie w obiektach 
zamkniętych. Nie jest ono przystosowane do instalacji w 
miejscach niebezpiecznych. Nie naleŜy go równieŜ 
umieszczać w pobliŜu pól elektromagnetycznych. Regulator 
musi dodatkowo posiadać szczelinę wielobiegunową o 
wielkości co najmniej 3 mm lub szczelinę zgodną z 
obowiązującymi przepisami w zakresie instalacji np. 
przełączniki LS lub bezpieczniki. Prosimy zwracać uwagę 
na konieczność oddzielnego prowadzenia przewodów 
czujników i przewodów zasilania w prąd zmienny. 
 
1. Wykręcić wkręt z łbem krzyŜowym gniazdkowym z 

pokrywy i wyjąć go. 
2. Zaznaczyć górny punkt mocowania na podłoŜu i wstępnie 

załoŜyć dołączony kołek i wkręt. 
3. Zawiesić obudowę na górnym otworze do zawieszenia i 

zaznaczyć dolny punkt mocowania na podłoŜu (wielkość 
otworu 135 mm) a następnie załoŜyć dolny kołek. 

4. Zamocować obudowę do podłoŜa. 
5. Wykonać połączenie zgodnie z przyporządkowaniem 

przyłączy. 
6. Dokładnie zamknąć pokrywę. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bezpiecznik 4A 
 
 
 
 
 

zacisk sieciowy 
zaciski czujników VBus®  zaciski odbiorników 
 

kostka zaciskowa 
 

kostka zaciskowa czujników 
kostka zaciskowa przewodu 
uziemiającego 
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1.2.2 Urządzenie uruchamiaj ące 
 (pompy, zawory itp.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kostka zaciskowa 
 
 
 
kostka zaciskowa przewodu uziemiającego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3 Transmisja danych / szyna 

 
zaciski połączeniowe VBus 

 
Regulator wyposaŜony jest w 6 przekaźników, do których 
podłącza się odbiorniki (urządzenia uruchamiające) takie 
jak pompy, zawory i przekaźniki pomocnicze: 
 
• Przekaźniki R1...R3 to przekaźniki półprzewodnikowe 

przeznaczone do sterowania prędkością pompy: 
R1...R3 = zestyk zwierny R1...R3 
N = przewód zerowy N (kostka zaciskowa) 
PE = przewód uziemienia PE (kostka 

   zaciskowa) 
 
• Przekaźniki R4 i R5 to przekaźniki elektromecha-

niczne z 1 przegrodą ruchomą: 
R4, R5 = zestyki zwierne R4, R5 
N = przewód zerowy N (kostka zaciskowa) 
PE = przewód uziemienia PE (kostka 

   zaciskowa) 
 

• Przekaźnik RP to przekaźnik bezpotencjałowy z 
zestykiem przełącznym: 
RP-M = zestyk środkowy RP 
RP-A = zestyk zwierny RP 
RP-R = zestyk rozwierny RP 

 
Przekaźnik RP przełącza równolegle do R3 we wszystkich 
systemach z dogrzewaniem (SYS 3, 10, 12, 15, 19, 22, 25, 
28) w celu zaspokojenia – w razie potrzeby – 
zapotrzebowania kotła. 
 
Uwaga: 
Przekaźniki R1 do R3 to przekaźniki półprzewodnikowe do 
sterowania prędkością pompy. Do bezzakłóceniowej pracy 
wymają one obciąŜenia minimalnego na poziomie 20W 
(pobór mocy przez odbiornik). W przypadku podłączenia 
przekaźników pomocniczych, zaworów silników itp. do 
odpowiedniego wyjścia przekaźnika naleŜy podłączyć 
równolegle załączony kondensator. 
 
Uwaga: Jeśli podłączono przekaźniki pomocnicze lub 
zawory naleŜy ustawić minimalną prędkość pompy na 
100%. 
 
 
Regulator wyposaŜony jest w szynę RESOL VBus ® do 
transmisji danych z zasilaniem dla modułów zewnętrznych 
lub bez niego. Połączenia dokonuje się bezbiegunowo na 
dwóch zaciskach oznaczonych jako „VBus”. Do tej szyny 
transmisji danych moŜna podłączyć jeden lub więcej 
modułów RESOL VBus, np.: 

 
• kalorymetr RESOL WMZ-M1, 
• duŜe wyświetlacze RESOL 
• rejestrator danych (datalogger) RESOL 
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1.2.4 Czujniki 

 
kostka zaciskowa uziemienia 
 
 

1.2.5 Podłączenie zasilania 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przewód L 

 
Regulator wyposaŜony jest łącznie w 10 wejść czujników. 
Podłączenie uziemienia czujników naleŜy wykonać poprzez 
kostkę zaciskową uziemienia (GND). 
 
• Czujniki temperatury naleŜy podłączać do zacisków 

S1...S8 i GND niezaleŜnie od biegunowości. 
• Przepływomierz V40  moŜna podłączać do zacisków 

V40 i GND niezaleŜnie od biegunowości. 
• Czujnik napromienienia (CS10)  naleŜy podłączyć do 

zacisków CS10 i GND zachowując biegunowość. 
Zacisk GND czujnika naleŜy połączyć z zaciskiem 
GND regulatora, a zacisk CS czujnika – z zaciskiem 
CS10 regulatora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zasilanie regulatora winno być realizowane przez 
zewnętrzne źródło zasilania (jako ostatni krok!). Napięcie 
zasilania winno wynosić 220...240V (50...60 Hz). Przewody 
elastyczne naleŜy podłączać do obudowy przez załączone 
dławnice oraz z wykorzystaniem odpowiednich wkrętów, lub 
teŜ naleŜy je wprowadzać do obudowy regulatora w 
przewodzie kablowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przewód zerowy N (kostka zaciskowa) 
 
 
 

przewód uziemienia PE (kostka zaciskowa) 
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2. Obsługa i działanie 

2.1 Przyciski regulacyjne 
 
 
lampka  
kontrolna 
 
(-) wstecz  w przód (+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SET / OK 
(wybór / tryb regulacji) 

 

2.2 Wyświetlacz monitorowania systemu 

 
Wyświetlacz monitoringu całkowitego 

2.2.1 Wyświetlanie kanału 

 
Wyświetlanie samego kanału 

 

2.2.2 Pasek narz ędzi 

 
Tylko pasek narzędzi 

 

 
 
 
 
 
Regulator obsługiwany jest za pomocą 3 przycisków 
znajdujących się pod wyświetlaczem. Przycisk „w przód” (1) 
słuŜy do przewijania menu w przód lub do zwiększania 
wartości nastawianych. Przycisk „wstecz” (2) słuŜy 
podobnie do przewijania menu wstecz i zmniejszania 
wartości.  
 
Aby dokonać ustawienia ostatnio wyświetlanego kanału, 
naleŜy przytrzymać przycisk 1 wciśnięty przez 2 sekundy. 
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się warto ść ustawienia, 
wyświetla się SEt. W takim przypadku moŜna nacisnąć 
przycisk „Set” (3) w celu zmiany na tryb wprowadzania. 
 
- Klawiszami 1 i 2 wybrać kanał 
- Na krótko nacisnąć klawisz 3 tak aby zaczął migać napis 

„SEt” 
- Ustawić wartość klawiszami 1 i 2 
- Na krótko nacisnąć klawisz 3 tak, aby napis „SEt” 

wyświetlany był w sposób ciągły, ustawiona wartość 
zostaje zapisana 

 
 
 
 
Wyświetlacz monitorowania systemu składa się z 3 części: 
sygnalizacji kanału , paska narz ędzi i ekranu systemu 
(aktywny schemat systemu). 
 
 
 
 
 
Wyświetlanie kanału składa się z dwóch linii. Linia górna 
zawiera 16 znaków wyświetlanych w segmentach 
alfanumerycznych, przedstawiających głównie nazwy 
kanałów / pozycje menu. Dolna część 7-segmentowa 
wyświetla wartości kanałów oraz parametr ustawienia. 
Wartości temperatury i róŜnic temperatury podawane są w 
°C lub °K. 
 
 
 
 
Dodatkowe symbole paska narz ędzi  wskazują aktualny 
status systemu. 
 

Symbol Normalny Migaj ący 

 
Włączony przekaźnik 2  

 
Włączone ograniczenie 
temp. maks. zbiornika / 
przekroczona maksymalna 
temperatura zbiornika 

 

 
Włączona opcja ochrony 
przed zamarzaniem 

Włączona funkcja 
chłodzenia / chłodzenia 
wtórnego 

 
 Włączona funkcja 

minimalnej temperatury 
konwertora / funkcja 
ochrony przed 
zamarzaniem 

 
 Włączona funkcja 

wyłączenia awaryjnego 
lub wyłączanie zbiornika 

 
 Uszkodzenie czujnika 

 
 Praca ręczna 

 Tryb ustawiania Zmieniono kanał ustawień 
Tryb SET 
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2.2.3 Ekran systemu 
 

 
Tylko ekran systemu 

 
 
Ekran systemu (aktywny schemat systemu) przedstawia 
schematy wybrane na regulatorze. Składa się on z kilku 
symboli elementów składowych systemu, które – w 
zaleŜności od aktualnego statusu systemu – migają, 
wyświetlone są w sposób ciągły lub są ukryte. 
 

 
 

czujniki 
czujnik górny zbiornika 

kolektor 2 obieg grzewczy 
 
 
 

kolektor 1 
 
 

zawór 
 

 

zawór 
pompa 

czujnik 
 

symbol dodatkowy dla pracy 
palnika 

 
 

wymiennik ciepła zbiornika zbiornik zbiornik 2 lub dogrzewanie (z dodatkowym symbolem) 
 
 
 
 

 
Kolektory 
z czujnikiem kolektora 
 
 
 
 
Zbiornik 1 i 2 
z wymiennikiem ciepła 
 
 
 
 
Zawór 3-dro Ŝny 
Przedstawiony jest tylko aktualny 
kierunek przepływu lub kierunek obiegu. 
 

2.3 Kody migaj ące 

2.3.1 Kody migaj ące ekranu systemu 
 
 

2.3.2 Kody migaj ące diody LED 
 

 
 

Czujnik temperatury 
 
 
Obieg grzewczy  
 
 
 

Pompa 
 
 
 
Dogrzewanie 
z symbolem palnika 
 
 
 

- Pompy migają w fazie rozruchowej. 
- Czujniki migają, gdy wybrano odpowiedni symbol 

czujnika. 
- Czujniki migają szybko w przypadku uszkodzenia 

czujnika. 
- Symbol palnika miga, jeśli uruchomiono funkcję 

dogrzewania. 
 
Zielona (pali się w sposób ciągły):  wszystko w porządku 
  praca ciągła 
Czerwona (miga):  uszkodzenie czujnika 
 (symbol czujnika miga szybko) 
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3. Uruchomienie 
 
Podczas uruchomienia nale Ŝy najpierw ustawi ć 
schemat systemu! 

 
 
 
lampka  
kontrolna 
 
(-) wstecz  w przód (+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SET 
(wybór / tryb regulacji) 

 
ZWRÓĆ UWAGĘ: 
Przy modyfikacji systemu status systemu przywracany 
jest do ustawie ń fabrycznych! 
 

 
 
1. Włączyć zasilanie w prąd zmienny. Regulator przechodzi 

przez fazę inicjalizacji, w czasie której lampka kontrolna 
miga na czerwono i zielono. Po zakończeniu inicjalizacji 
regulator przechodzi w tryb pracy automatycznej 
(ustawienie fabryczne). Wstępnie ustawionym schematem 
systemu jest Arr 1. 

2. Ustawić czas na kanale regulacji TIME. Jedno naciśnięcie 
przycisku  powoduje wyświetlenie godzin (wartości 
migają). Ponowne naciśnięcie wyświetla minuty (wartości 
migają). Wartości moŜna zmieniać przez naciśnięcie 
przycisku 1 lub 2. Zapisanie następuje po naciśnięciu . 

3. Wybrać Arr   
- zmienić na tryb  (patrz 2.1) 
- wybrać schemat systemu przez charakterystykę Arr 
- ustawienia zapisywane są po naciśnięciu  

4. Jeśli wykorzystywany jest system solarny CS10 
- zmienić na tryb  (patrz 2.1) 
- wybrać typ CS10 wg charakterystyki 
- ustawienia zapisywane są po naciśnięciu  
- Po ustawieniu typu CS dokonać ustawień CS. W tym 

celu naleŜy wybrać zmierzoną wartość SOL. Nacisnąć 
przycisk 3 i przytrzymać przez 5 sekund. Ustawień 
naleŜy dokonywać po zmroku, lub przy nie podłączonym 
systemie solarnym. 

 
Regulator jest juŜ gotowy do pracy i powinien umoŜliwić 
optymalną eksploatację systemu solarnego. 
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4. Parametr regulatora i kanały 
ustawie ń 

4.1 Przegl ąd kanałów 
 
Legenda: 

 
Odpowiadający kanał jest dostępny 
 

 
Odpowiadający kanał jest dostępny jeśli włączono 
odpowiednią opcję 
 
Zwró ć uwag ę: 
S3 i S4 wyświetlane są tylko, jeśli podłączono czujniki 
(przedstawione) 

 
 
Rozpoczynając od systemu 2 moŜliwe są róŜne warianty 
hydrauliczne (sterowanie pompą lub zaworami): 
 

 
Odpowiadający kanał jest dostępny jeśli włączono opcję 
pomiaru ilości ciepła (OHQM). 
 

 
Kanał funkcji ochrony przed zamarzaniem (MED%) 
wyświetlany jest tylko, gdy nie jest stosowana  woda lub 
Tyfocor LS / G-LS (MEDT 0 lub 3) . Regulacja ilości środka 
przeciwzamarzającego ma sens tylko w przypadku 
stosowania składników przeciwzamarzających w obiegu 
solarnym. 

 

 
Przegl ąd kanałów: Systems Arr 1...10 

 
Kanał Opis 
 

Temperatura kolektora 1 

Temperatura kolektora 1 

Temperatura zbiornika na dole 

Temperatura zbiornika 1 na dole 

Temperatura zbiornika 1 na górze 

Temperatura zbiornika w środku 

Temperatura zbiornika 2 na dole 

Temperatura kotła na paliwo stałe 

Temperatura obiegu grzewczego 

Temperatura kolektora 2 

Temperatura czujnika przepływu 

Temperatura czujnika zwrotnego 

Intensywność napromienienia słonecznego 

Przekaźnik prędkości pompy 

Przekaźnik prędkości pompy 1 

Przekaźnik prędkości pompy 2 

Przekaźnik prędkości pompy 3 

Przekaźnik godzin pracy 1 

Przekaźnik godzin pracy 1 

Przekaźnik godzin pracy 2 

Przekaźnik godzin pracy 3 

Objętość przepływu 

Ilość ciepła kWh 

Ilość ciepła MWh 

Czas 

System 

Włączeniowa róŜnica temperatur 

Włączeniowa róŜnica temperatur 1 

Wyłączeniowa róŜnica temperatur 1 

Wyłączeniowa róŜnica temperatur 1 

Ustawiona róŜnica temperatur 

Wzrost 

Wzrost 1 

Maks. temperatura zbiornika 1 

Maks. temperatura zbiornika 1 

Włączeniowa róŜnica temperatur 2 

Ustawiona róŜnica temperatur 2 

Ustawiona róŜnica temperatur 2 

Wzrost 2 

Maks. temperatura zbiornika 2 

Temperatura kolektora awaryjnego 1 

Temperatura kolektora awaryjnego 1 
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Kanał Opis 
 
Opcja chłodzenie kolektora – kolektor 1 

Opcja chłodzenie kolektora – kolektor 1 

Maks. temperatura kolektora 1 

Maks. temperatura kolektora 1 
 

Opcja - ograniczenie min. kolektora 1 

Opcja - ograniczenie min. kolektora 1 

Min. temperatura kolektora 1 

Min. temperatura kolektora 1 
 

Opcja ochrony p.zamarz. –kolektor 1 

Opcja ochrony p.zamarz. –kolektor 1 

Temperatura środka p.zamarz. – kolektor 1 

Temperatura środka p.zamarz. – kolektor 1 
 

Temperatura awaryjna - kolektor 2 
 

Opcja chłodzenia kolektora – kolektor 2 

Maks. temperatura kolektora 2 
 

Opcja - ograniczenie min. kolektora 2 

Min. temperatura kolektora 2 
 

Opcja ochrony p.zamarz. –kolektor 2 

Temperatura środka p.zamarz. – kolektor 2 
 

Priorytet 

Czas zatrzymania 

Obieg 

Opcja – chłodzenie wtórne 

Opcja – kolektor rurowy 

Włączeniowa róŜnica temperatur 3 

Wyłączeniowa róŜnica temperatur 3 

Ustawiona temperatura DT3 

Wzrost DT3 

Krok włączeniowy dla temperatury maks. 

Krok wyłączeniowy dla temperatury maks. 

Krok włączeniowy dla temperatury min. 

Krok wyłączeniowy dla temperatury min 

Temperatura włączeniowa – termostat  

Temperatura wyłączeniowa – termostat  

Czas włączenia – termostat 1 

Czas wyłączenia – termostat 1 

Czas włączenia – termostat 2 

Czas wyłączenia – termostat 2 

Czas włączenia – termostat 3 

Czas wyłączenia – termostat 3 

Opcja HQM 

Impulsowy licznik przepływu 

Środek przeciwzamarzający 

StęŜenie środka przeciwzamarzającego 

Ogniwo słoneczne 

Przekaźnik min. prędkości pompy 1 

Przekaźnik min. prędkości pompy 1 

Przekaźnik min. prędkości pompy 2 

Przekaźnik min. prędkości pompy 3 

Przekaźnik pracy ręcznej 1 

Przekaźnik pracy ręcznej 2 

Przekaźnik pracy ręcznej 3 

Przekaźnik pracy ręcznej 4 

Przekaźnik pracy ręcznej 5 

Przekaźnik pracy ręcznej 6 

Język 

Wersja programu 

Wersja 
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Przegl ąd kanałów: Systems Arr 11...20 
 

 
Kanał Opis 

 
Temperatura kolektora 1 

Temperatura kolektora 1 

Temperatura zbiornika na dole 

Temperatura zbiornika 1 na dole 

Temperatura zbiornika 1 u góry 

Temperatura zbiornika na środku 

Temperatura zbiornika 2 na dole 

Temperatura kotła na paliwo stałe 

temperatura obiegu grzewczego 

Temperatura kolektora 2 

Temperatura czujnika przepływu 

Temperatura czujnika powrotu 

Intensywność napromienienia słonecz. 

Przekaźnik prędkości pompy 

Przekaźnik prędkości pompy 1 

Przekaźnik prędkości pompy 2 

Przekaźnik prędkości pompy 3 

Przekaźnik godzin pracy 1 

Przekaźnik godzin pracy 1 

Przekaźnik godzin pracy 2 

Przekaźnik godzin pracy 3 

Przepływ objętościowy 

Ilość ciepła kWh 

Ilość ciepła kWh 

Czas 

System 

Włączeniowa róŜnica temperatur 

Włączeniowa róŜnica temperatur 1 

Wyłączeniowa róŜnica temperatur 1 

Wyłączeniowa róŜnica temperatur 1 

Ustawiona róŜnica temperatur 

Ustawiona róŜnica temperatur 1 

Wzrost 

Wzrost 1 

Maks. temperatura zbiornika 1 

Maks. temperatura zbiornika 1 

Włączeniowa róŜnica temperatur 2 

Ustawiona róŜnica temperatur 2 

Ustawiona róŜnica temperatur 2 

Wzrost 2 

Maks. temperatura zbiornika 2 

Temp. awaryjna kolektora 1 

Temp. awaryjna kolektora 1 
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Kanał Opis 

 
Opcja chłodzenia kolektora – kolektor 1 

Opcja chłodzenia kolektora – kolektor 1 

Maks. temperatura kolektora 1 

Maks. temperatura kolektora 1 
 

Opcja – ograniczenie min. kolektora 1 

Opcja – ograniczenie min. kolektora 1 

Min. temperatura kolektora 1 

Min. temperatura kolektora 1 
 

Opcja – środek przeciwzamarz., kolektor 1 

Opcja – środek przeciwzamarz., kolektor 1 

Temp. środka przeciwzamarz., kolektor 1 

Temp. środka przeciwzamarz., kolektor 1 
 

Temperatura awaryjna, kolektor 2 
 

Opcja chłodzenia kolektora – kolektor 2 

Maks. temperatura kolektora 2 
 

Opcja - ograniczenie min. , kolektor 2 

Min. temperatura kolektora 2 
 

Opcja – środek przeciwzamarz., kolektor 2 

Temp. środka przeciwzamarz., kolektor 2 
 

Priorytet 

Czas zatrzymania 

Obieg 

Opcja chłodzenia wtórnego 

Opcja kolektora rurowego 

Włączeniowa róŜnica temperatur 3 

Wyłączeniowa róŜnica temperatur 3 

Ustawiona temperatura DT3 

Wzrost DT3 

Krok włączeniowy dla temperatury maks.  

Krok wyłączeniowy dla temperatury maks.  

Krok włączeniowy dla temperatury min.  

Krok wyłączeniowy dla temperatury min. 

Temperatura włączeniowa termostatu 

Temperatura wyłączeniowa termostatu 

Czas włączeniowy 1 termostatu 

Czas wyłączeniowy 1 termostatu 

Czas włączeniowy 2 termostatu 

Czas wyłączeniowy 2 termostatu 

Czas włączeniowy 3 termostatu 

Czas wyłączeniowy 3 termostatu 

Opcja HQM 

Impulsowy licznik przepływu 

Środek przeciwzamarzający 

StęŜenie środka przeciwzamarzającego 

Ogniwo słoneczne 

Przekaźnik min. prędkości pompy 1 

Przekaźnik min. prędkości pompy 1 

Przekaźnik min. prędkości pompy 2 

Przekaźnik min. prędkości pompy 3 

Przekaźnik pracy ręcznej 1 

Przekaźnik pracy ręcznej 2 

Przekaźnik pracy ręcznej 3 

Przekaźnik pracy ręcznej 4 

Przekaźnik pracy ręcznej 5 

Przekaźnik pracy ręcznej 6 

Język 

Wersja programu 

Wersja 
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Przegl ąd kanałów: Systems Arr 21...30 
 
 

 Kanał Opis 
 
Temperatura kolektora 1 

Temperatura kolektora 1 

Temperatura zbiornika na dole 

Temperatura zbiornika 1 na dole 

Temperatura zbiornika 1 u góry 

Temperatura zbiornika na środku 

Temperatura zbiornika 2 na dole 

Temperatura kotła na paliwo stałe 

Temperatura obiegu grzewczego 

Temperatura kolektora 2 

Temperatura czujnika przepływu  

Temperatura czujnika powrotu 

Intensywność napromienienia słonecznego 

Przekaźnik prędkości pompy 

Przekaźnik prędkości pompy 1 

Przekaźnik prędkości pompy 2 

Przekaźnik prędkości pompy 3 

Przekaźnik godzin pracy 1 

Przekaźnik godzin pracy 1 

Przekaźnik godzin pracy 2 

Przekaźnik godzin pracy 3 

Przepływ objętościowy 

Ilość ciepła kWh 

Ilość ciepła MWh 

Czas 

System 

Włączeniowa róŜnica temperatur 

Włączeniowa róŜnica temperatur 1 

Wyłączeniowa róŜnica temperatur 1 

Wyłączeniowa róŜnica temperatur 1 

Ustawiona róŜnica temperatur 

Ustawiona róŜnica temperatur 1 

Wzrost 

Wzrost 1 

Maks. temperatura zbiornika 1 

Maks. temperatura zbiornika 1 

Włączeniowa róŜnica temperatur 2 

Ustawiona róŜnica temperatur 2 

Ustawiona róŜnica temperatur 2 

Wzrost 2 

Maks. temperatura zbiornika 2  

Awaryjna temperatura kolektora 1 

Awaryjna temperatura kolektora 1 
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Kanał Opis 

 
Opcja chłodzenie kolektora – kolektor 1 

Opcja chłodzenie kolektora – kolektor 1 

Maks. temperatura kolektora 1 

Maks. temperatura kolektora 1 
 

Opcja - ograniczenie min. kolektora 1 

Opcja - ograniczenie min. kolektora 1 

Min. temperatura kolektora 1 

Min. temperatura kolektora 1 
 

Opcja ochrony p.zamarz. –kolektor 1 

Opcja ochrony p.zamarz. –kolektor 1 

Temperatura środka p.zamarz. – kolektor 1 

Temperatura środka p.zamarz. – kolektor 1 
 

Temperatura awaryjna - kolektor 2 
 

Opcja chłodzenia kolektora – kolektor 2 

Maks. temperatura kolektora 2 
 

Opcja - ograniczenie min. kolektora 2 

Min. temperatura kolektora 2 
 

Opcja ochrony p.zamarz. –kolektor 2 

Temperatura środka p.zamarz. – kolektor 2 
 

Priorytet 

Czas zatrzymania 

Obieg 

Opcja – chłodzenie wtórne 

Opcja – kolektor rurowy 

Włączeniowa róŜnica temperatur 3 

Wyłączeniowa róŜnica temperatur 3 

Ustawiona temperatura DT3 

Wzrost DT3 

Krok włączeniowy dla temperatury maks. 

Krok wyłączeniowy dla temperatury maks. 

Krok włączeniowy dla temperatury min. 

Krok wyłączeniowy dla temperatury min 

Temperatura włączeniowa – termostat  

Temperatura wyłączeniowa – termostat  

Czas włączenia – termostat 1 

Czas wyłączenia – termostat 1 

Czas włączenia – termostat 2 

Czas wyłączenia – termostat 2 

Czas włączenia – termostat 3 

Czas wyłączenia – termostat 3 

Opcja HQM 

Impulsowy licznik przepływu 

Środek przeciwzamarzający 

StęŜenie środka przeciwzamarzającego 

Ogniwo słoneczne 

Przekaźnik min. prędkości pompy 1 

Przekaźnik min. prędkości pompy 1 

Przekaźnik min. prędkości pompy 2 

Przekaźnik min. prędkości pompy 3 

Przekaźnik pracy ręcznej 1 

Przekaźnik pracy ręcznej 2 

Przekaźnik pracy ręcznej 3 

Przekaźnik pracy ręcznej 4 

Przekaźnik pracy ręcznej 5 

Przekaźnik pracy ręcznej 6 

Język 

Wersja programu 

Wersja 
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Przegl ąd kanałów: Systems Arr 30...36 
 

Kanał Opis 
 
Temperatura kolektora 1 

Temperatura kolektora 1 

Temperatura zbiornika na dole 

Temperatura zbiornika 1 na dole 

Temperatura zbiornika 1 na górze 

Temperatura zbiornika w środku 

Temperatura zbiornika 2 na dole 

Temperatura kotła na paliwo stałe 

Temperatura obiegu grzewczego 

Temperatura kolektora 2 

Temperatura czujnika przepływu 

Temperatura czujnika zwrotnego 

Intensywność napromienienia słonecznego 

Przekaźnik prędkości pompy 

Przekaźnik prędkości pompy 1 

Przekaźnik prędkości pompy 2 

Przekaźnik prędkości pompy 3 

Przekaźnik godzin pracy 1 

Przekaźnik godzin pracy 1 

Przekaźnik godzin pracy 2 

Przekaźnik godzin pracy 3 

Objętość przepływu 

Ilość ciepła kWh 

Ilość ciepła MWh 

Czas 

System 

Włączeniowa róŜnica temperatur 

Włączeniowa róŜnica temperatur 1 

Wyłączeniowa róŜnica temperatur 1 

Wyłączeniowa róŜnica temperatur 1 

Ustawiona róŜnica temperatur 

Ustawiona róŜnica temperatur 1 

Wzrost 

Wzrost 1 

Maks. temperatura zbiornika 1 

Maks. temperatura zbiornika 1 

Włączeniowa róŜnica temperatur 2 

Ustawiona róŜnica temperatur 2 

Ustawiona róŜnica temperatur 2 

Wzrost 2 

Maks. temperatura zbiornika 2 

Temperatura kolektora awaryjnego 1 

Temperatura kolektora awaryjnego 1 
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Kanał Opis 
 
Opcja chłodzenie kolektora – kolektor 1 

Opcja chłodzenie kolektora – kolektor 1 

Maks. temperatura kolektora 1 

Maks. temperatura kolektora 1 
 

Opcja - ograniczenie min. kolektora 1 

Opcja - ograniczenie min. kolektora 1 

Min. temperatura kolektora 1 

Min. temperatura kolektora 1 
 

Opcja ochrony p.zamarz. –kolektor 1 

Opcja ochrony p.zamarz. –kolektor 1 

Temperatura środka p.zamarz. – kolektor 1 

Temperatura środka p.zamarz. – kolektor 1 
 

Temperatura awaryjna - kolektor 2 
 

Opcja chłodzenia kolektora – kolektor 2 

Maks. temperatura kolektora 2 
 

Opcja - ograniczenie min. kolektora 2 

Min. temperatura kolektora 2 
 

Opcja ochrony p.zamarz. –kolektor 2 

Temperatura środka p.zamarz. – kolektor 2 
 

Priorytet 

Czas zatrzymania 

Obieg 

Opcja – chłodzenie wtórne 

Opcja – kolektor rurowy 

Włączeniowa róŜnica temperatur 3 

Wyłączeniowa róŜnica temperatur 3 

Ustawiona temperatura DT3 

Wzrost DT3 

Krok włączeniowy dla temperatury maks. 

Krok wyłączeniowy dla temperatury maks. 

Krok włączeniowy dla temperatury min. 

Krok wyłączeniowy dla temperatury min 

Temperatura włączeniowa – termostat  

Temperatura wyłączeniowa – termostat  

Czas włączenia – termostat 1 

Czas wyłączenia – termostat 1 

Czas włączenia – termostat 2 

Czas wyłączenia – termostat 2 

Czas włączenia – termostat 3 

Czas wyłączenia – termostat 3 

Opcja HQM 

Impulsowy licznik przepływu 

Środek przeciwzamarzający 

StęŜenie środka przeciwzamarzającego 

Ogniwo słoneczne 

Przekaźnik min. prędkości pompy 1 

Przekaźnik min. prędkości pompy 1 

Przekaźnik min. prędkości pompy 2 

Przekaźnik min. prędkości pompy 3 

Przekaźnik pracy ręcznej 1 

Przekaźnik pracy ręcznej 2 

Przekaźnik pracy ręcznej 3 

Przekaźnik pracy ręcznej 4 

Przekaźnik pracy ręcznej 5 

Przekaźnik pracy ręcznej 6 

Język 

Wersja programu 

Wersja 
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4.2 Kanały sygnalizacji  
 
Zwró ć uwag ę: 
Kanały sygnalizacji zale Ŝą od systemu. Wy świetlane s ą tylko warto ści niezb ędne dla ustawianych systemów Arr 1...36 
(patrz przegl ąd kanałów od strony 10). 
 

4.2.1 Sygnalizacja temperatur kolektorów 
COL, COL1, COL2: 
Temperatura kolektora  
Zakres wyświetlania:  
-40 ... +250°C 
 

4.2.2 Sygnalizacja temperatur zbiorników 
TSTL, TSTU, TST1, TST2, S4: 
Temperatury zbiornika 
Zakres wyświetlania:  
-40 ... +250°C 
 
 
 

4.2.3 Sygnalizacja innych temperatur  
TFSB, TRET, TRF, TFL: 
Inne mierzone temperatury 
Kanał wyświetlania:  
-40 ... +250°C 
 

4.2.4 Sygnalizacja intensywno ści nasłonecznienia 
IRR aktualne nasłonecznienie  
Kanał wyświetlania: 
0 ... 1350W/m2 

 
 

4.2.5 Sygnalizacja aktualnej pr ędko ści pompy 
n %, n1 %, n2 %, n3%: 
Aktualna temperatura pompy: 
Kanał wyświetlania: 30...100% 
 
 

4.2.6 Licznik godzin pracy 
h P / h P1 / h P2 / h P3: 
Licznik godzin pracy 
Kanał wyświetlania 
 
 

Przedstawia aktualną temperaturę kolektora 
 
COL:  Temperatura kolektora (system 1-kolektorowy) 
COL1: Temperatura kolektora 1 
COL2: Temperatura kolektora 2 
 
 
 
Przedstawia aktualną temperaturę zbiornika 
 
TSTL:  Temperatura zbiornika na dole 
TSTU: Temperatura zbiornika u góry 
TST1: Temperatura zbiornika 1 
TST2: Temperatura zbiornika 2 
S4:  Temperatura zbiornika na środku 
 
 
Przedstawia aktualną odpowiedniego czujnika 
TFSB:  Temperatura kotła na paliwo stałe 
TRET: Temperatura zwrotnego obiegu grzewczego  
TRF: Temperatura przepływu zwrotnego 
TFL: Temperatura przepływu zasilającego 
 
 
 
Przedstawia aktualne natęŜenie nasłonecznienia 
IRR:  intensywność nasłonecznienia 
 
 
 
 
 
Przedstawia aktualną prędkość odpowiedniej pompy   
n%:   aktualna prędkość pompy (system z 1 pompą) 
n1%:   aktualna prędkość pompy 1 
n2%:   aktualna prędkość pompy 2 
n3%:   aktualna prędkość pompy 3 
 
 
 
Licznik godzin pracy dodaje godziny pracy solarnej 
określonego przekaźnika (h P / h P1 / h P2 ). Na wyświetlaczu 
przedstawiane są pełne godziny. Istnieje moŜliwość 
zerowania zsumowanych godzin pracy. Po wyborze kanału 
godzin pracy na wyświetlaczu wyświetlany jest w sposób 
ciągły symbol . Aby powrócić do trybu RESET licznika 
naleŜy przytrzymać przez ok. 2 sek. przycisk SET (3). Symbol 
na wyświetlaczu zacznie migać, a wartość godzin roboczych 
zostanie ustawiona na 0. Aby zakończyć procedurę 
zerowania (RESET) naleŜy nacisnąć przycisk w celu 
potwierdzenia. Aby przerwać procedurę zerowania (RESET) 
nie wolno naciskać Ŝadnego przycisku przez ok. 5 sekund. 
Regulator powróci automatycznie do trybu sygnalizacji. 
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4.2.7 Przepływ obj ętościowy 
FLOW:  Przepływ objętościowy 
Zakres regulacji: 
0,00 ... 99,99 m3/h 
 
 

 
 
 
Przepływ objętościowy systemu solarnego zmierzony przez 
V40 w celu określenia ilości transportowanego ciepła. 
 

 

4.3 Kanały regulacji 
Zwró ć uwag ę: 
Kanały regulacji zale Ŝą od systemu podobnie jak kanały sygnalizacji. Modyf ikowa ć moŜna tylko warto ści niezb ędne dla 
ustawianych systemów Arr 1...36 (patrz przegl ąd kanałów od strony 10). 
 

4.3.1 Równowa Ŝenie ilo ści ciepła 
OHQM: RównowaŜenie ilości 
ciepła 
Zakres regulacji: OFF ... ON 
(WYŁ. ... ZAŁ.) 
Ustawienie fabryczne: OFF 
 
MEDT: Typ środka 
przeciwzamarzającego 
Zakres regulacji: 0 ... 3 
Ustawienie fabryczne: 1 
 
 
MED%: Zawartość środka 
przeciwzamarzającego w % 
obj. 
MED% wyświetlane jest przy 
MEDT 0 i 3 
Zakres regulacji: 20 ... 70 
Ustawienie fabryczne: 45 
 
kWh/MWh: ilość ciepła w 
kWh/MWh 
Kanał sygnalizacji 
 
 
FIMP: Objętość na impuls  
Zakres regulacji 1 ... 99 
Ustawienie fabryczne: 1 
Zwró ć uwag ę: 
Warto ść l/imp. 
przepływomierza mo Ŝna 
odczyta ć z flagi doł ączonej do kabla. 
 
IRR: Nasłonecznienie 
Intensywność w W/m 
Kanał sygnalizacji 
 
CS10: Ogniwo słoneczne 
Zakres regulacji: 1 ... 10 
Ustawienie fabryczne: 5 
 

Typ Sygnalizacja 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
F 6 
G 7 
H 8 
I 9 
K 10 

 
 
 
Zasadniczo równowaŜenie ilości ciepła moŜliwe jest w 
połączeniu z V40 we wszystkich dostępnych kanałach. 
Wystarczy jedynie włączenie opcji pomiaru ilości ciepła na 
kanale OHQM. 
 
 
 
Przepływ objętościowy zmierzony na V40 (patrz kanał 
sygnalizacji VSTR) umoŜliwia równowaŜenie ciepła w 
połączeniu z typem i zawartością środka 
przeciwzamarzającego w medium grzewczym. 
 
Środek przeciwzamarzaj ący:  
0: woda 
1: glikol propylenowy 
2: glikol etylenowy 
3: Tyfocor® LS / G-LS 
 
 
Ilość transportowanego ciepła mierzona jest poprzez 
sygnalizację przepływu objętościowego oraz czujnik 
referencyjny przepływu zasilającego S7 a takŜe czujnik 
przepływu zwrotnego S8. Na kanale sygnalizacyjnym kWh 
wartość podawana jest w częściach kWh, zaś na kanale 
MWh – w częściach MWh. Suma obu kanałów daje całkowite 
ciepło oddawane. 
Istnieje moŜliwość zerowania zsumowanej wartości ilości 
ciepła. Po wyborze jednego z kanałów ilości ciepła, na 
wyświetlaczu wyświetlany jest w sposób ciągły symbol . 
Aby powrócić do trybu RESET licznika naleŜy przytrzymać 
przez ok. 2 sek. przycisk SET (3). Symbol  na 
wyświetlaczu zacznie migać, a wartość ilości ciepła zostanie 
ustawiona na 0. Aby zakończyć procedurę zerowania 
(RESET) naleŜy nacisnąć przycisk w celu potwierdzenia. Aby 
przerwać procedurę zerowania (RESET) nie wolno naciskać 
Ŝadnego przycisku przez ok. 5 sekund. Regulator powróci 
automatycznie do trybu sygnalizacji. 
 
 
 
 
Aktualne natęŜenie nasłonecznienia mierzone jest w W/m2 za 
pomocą czujnika CS10. 
Czujnik podzielony jest na róŜne typy (patrz nadruk na 
opakowaniu) i naleŜy dokonać jego regulacji na kanale CS10 
przy pomocy odpowiedniego kodu (patrz uruchomienie). 
Aktualne nasłonecznienie nie jest wyświetlane na kanale 
SOL. 
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4.3.2 Regulacja ∆∆∆∆T 
DT O / DT1O / DT2O / DT3O: 
Regulacja włączeniowej 
róŜnicy temperatur, zakres: 1,0 
... 20,0 K 
Ustawienie fabryczne: 6,0 
 
DT F / DT1F / DT2F / DT3F: 
Regulacja wyłączeniowej 
róŜnicy temperatur, zakres: 
0,5 ... 19,5 K 
Ustawienie fabryczne: 4,0 K 
 
Uwaga:  Włączeniowa róŜnica temperatur musi być wyŜsza o 
co najmniej 1 K niŜ róŜnica temperatur wyłączeniowych. 
 
DT S / DT1S / DT2S / DT3S: 
Regulacja nominalnej róŜnicy 
temperatur, zakres: 1,5 ... 30,0 
K 
Ustawienie fabryczne: 10,0  
 
RIS / RIS1 / RIS2 / RIS3: 
Wzrost 
Zakres regulacji: 1 ... 20 K 
Ustawienie fabryczne: 2 K 
 
 

4.3.3 Maksymalna temperatura zbiornika 
S MX / S1MX / S2MX: 
Maksymalna temperatura 
zbiornika 
Zakres regulacji: 2 ... 95°C 
Ustawienie fabryczne: 60°C 
 
 
 
 

4.3.4 Regulacja ∆∆∆∆T (kocioł na paliwo stałe i wymiana 
ciepła) 
Ograniczenie temperatury maksymalnej 
MX3O / MX3F: 
Ograniczenie temperatury 
maksymalnej 
Zakres regulacji 0,0 ... 95,0°C 
 
Ustawienie fabryczne: 
MX3O 60,0°C 
MX3F 58,0°C 
 
 
Ograniczenie temperatury minimalnej 
MN3O / MN3F: 
Ograniczenie temperatury 
minimalnej 
Zakres regulacji 0,0 ... 90,0°C 
 
Ustawienie fabryczne: 
Arr = 2 
MN3O 5,0 °C 
MN3F 10,0 °C 
Arr = 8 
MN3O 60,0 °C 
MN3F 65,0 °C 

 
 
Początkowo regulator działa w taki sam sposób, jak 
standardowy regulator róŜnicowy. Osiągnięcie róŜnicy 
włączeniowej (DT O / DT1O / DT2O / DT3O) powoduje 
uruchomienie pompy, a po otrzymaniu impulsu (10 s) pompa 
pracuje z minimalną prędkością (nMN = 30%). Osiągnięcie 
ustawionej nominalnej wartości róŜnicy temperatur (DT S / 
DT1S / DT2S / DT3S) powoduje zwiększenie prędkości o 
jeden poziom (10%). Jeśli róŜnica wzrasta o 2 K (RIS / RIS1 / 
RIS2 / RIS3) prędkość pompy zwiększana jest stosownie o 
10% do momentu osiągnięcia poziomu 100%. Reakcję 
regulatora moŜna dostosować za pomocą parametru wzrostu. 
Przekroczenie nastawionej temperatury wyłączeniowej w dół 
(DT F / DT1F / DT2F / DT3F) powoduje wyłączenie 
regulatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeśli nastawiona temperatura maksymalna zbiornika zostanie 
przekroczona, dalsze ładowanie zbiornika zostanie 
zatrzymane w celu uniknięcia przegrzania, mogącego 
doprowadzić do jego uszkodzenia. Przekroczenie 
maksymalnej temperatury zbiornika powoduje sygnalizację 
symbolu  na wyświetlaczu. 
 
Zwró ć uwagę: Regulator wyposaŜony jest w wyłącznik 
zabezpieczający zbiornik, zapobiegający dalszemu ładowaniu 
zbiornika, jeśli jego temperatura osiągnęła 95°C. 
 
 
 
 
Regulator wyposaŜony jest w niezaleŜną regulację róŜnicy 
temperatur, dla której moŜna osobno regulować ograniczenia 
temperatury minimalnej i maksymalnej oraz odpowiadające 
im wartości temperatur włączeniowych i wyłączeniowych. 
MoŜliwość taka istnieje tylko dla Arr = 2, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 
20, 24, 26 i 30 (np. dla kotłów na paliwo stałe lub regulacji 
wymiany ciepła). 
Przekroczenie nastawionej wartości MX3O powoduje 
wyłączenie przekaźnika 3. Spadek poniŜej parametru MX3F 
powoduje ponowne włączenie przekaźnika. 
Czujnik referencyjny: 
S3 przy Arr 8, 13, 20, 26 (TSTU) 
S4 przy Arr 2, 11, 16, 17, 18, 24, 30 (TST2, TFSB) 
Spadek temperatury poniŜej nastawionej wartości MN3O 
powoduje wyłączenie przekaźnika 3. Przekroczenie wartości 
parametru MN3F powoduje jego ponowne włączenie. 
Czujnik referencyjny: 
S4 przy Arr 8, 13, 20, 26 *TST2, TFSB) 
S3 przy Arr 2, 11, 16, 17, 18, 24, 30 (TSTU) 
Oba mają zastosowanie do maksymalnego i minimalnego 
ograniczenia temperatury oraz włączeniowej i wyłączeniowej 
róŜnicy temperatury DT3O i DT3F. 
  



 

 21 

 

4.3.5  Temperatura graniczna kolektora, wył ączenie 
awaryjne kolektora  

 
EM EM1 / EM2: 
Temperatura graniczna 
kolektora 
Zakres regulacji: 110 ... 200°C 
Ustawienie fabryczne: 140°C 
 

4.3.6  Chłodzenie systemu  
OCX / OCX1 / OCX2: 
Opcjonalne chłodzenie 
systemu 
Zakres regulacji: OFF ... ON 
(WYŁ. ... ZAŁ.) 
Ustawienie fabryczne: OFF 
CMX / CMX1 / CMX2: 
Temperatura maksymalna 
kolektora 
Zakres regulacji: 100 ... 190°C 
Ustawienie fabryczne: 120°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.7  Opcjonalne ograniczenie minimalne 
kolektora  

OCN / OCN1 / OCN2: 
Minimalne ograniczenie 
kolektora  
Zakres regulacji: OFF / ON 
(WYŁ. / ZAŁ.) 
Ustawienie fabryczne: OFF 
 
CMN / CMN1 / CMN2: 
Minimalna temperatura 
kolektora  
Zakres regulacji: 10 ... 90°C 
Ustawienie fabryczne: 10°C 
 

4.3.8  Opcjonalna funkcja przeciwzamarzaj ąca 
OCF / OCF1 / OCF2: 
Funkcja przeciwzamarzająca 
Zakres regulacji: OFF / ON 
(WYŁ. / ZAŁ.) 
Ustawienie fabryczne: OFF 
 
CFR / CFR1 / CFR2: 
Temperatura środka 
przeciwzamarzającego 
Zakres regulacji: -10 ... 10°C 
Ustawienie fabryczne: 4,0°C 

 
 
Przekroczenie ustawionej temperatury granicznej kolektora 
(EM / EM1 / EM2) powoduje wyłączenie pompy solarnej (R1 / 
R2), co chroni elementy solarne przed przegrzaniem, 
mogącym prowadzić do ich uszkodzenia (wyłączenie 
awaryjne kolektora). Temperaturą graniczną jest 140°C, lecz 
wartość tą moŜna zmieniać w zakresie od 110°C do 200°C. 
Na wyświetlaczu miga symbol . 
 
 
 
 
 
Osiągnięcie maksymalnej temperatury zbiornika powoduje 
wyłączenie systemu solarnego. Jeśli teraz temperatura 
kolektora wzrasta do poziomu nastawionej maksymalnej 
temperatury kolektora (CMX / CMX1 / CMX2), wówczas 
pompa słoneczna pozostaje włączona do momentu 
ponownego spadku temperatury do poziomu poniŜej 
wspomnianej temperatury granicznej. Temperatura zbiornika 
moŜe nadal rosnąć (aktywna temperatura maksymalna 
zbiornika podporządkowanego) jednak tylko do poziomu 95°C 
(wyłączenie awaryjne zbiornika). Jeśli temperatura zbiornika 
przekracza maksymalną temperaturę zbiornika (S MX / S1MX 
/ S2MX), a temperatura kolektora jest niŜsza od temperatury 
zbiornika o co najmniej 5 K, system słoneczny pozostaje 
aktywny do momentu ponownego wychłodzenia zbiornika (-2 
K) przez kolektor i orurowanie poniŜej ustawionej temperatury 
maksymalnej (S MX / S1MX / S2MX). W przypadku 
chłodzenia systemu aktywnego, na wyświetlaczu miga 
symbol . Dzięki funkcji chłodzenia system solarny moŜna 
utrzymywać w upalne letnie dni w stanie aktywności przez 
dłuŜszy okres czasu, zapewnione jest równieŜ odciąŜenie 
termiczne kolektora i nośnik ciepła. 
 
 
 
 
Minimalna temperatura kolektora to minimalna temperatura 
przełączeniowa, która musi zostać przekroczona, aby pompa 
solarna (R1 / R2) została uruchomiona. Minimalna 
temperatura pozwala uniknąć ciągłego uruchamiania pompy 
solarnej (lub pomp ładujących kocioł na paliwo stałe) przy 
niskich temperaturach kolektora. Przy spadku temperatury 
poniŜej temperatury minimalnej na wyświetlaczu miga symbol 

. 
 
 
 
 
 
 
 
Funkcja przeciwzamarzająca uruchamia obieg ładowania 
pomiędzy kolektorem a zbiornikiem, przy przekroczeniu „w 
dół” ustawionej funkcji przeciwzamarzającej w celu ochrony 
medium przed zamarznięciem lub nadmiernym zgęstnieniem. 
Przekroczenie „w górę” ustawionej temperatury ochrony 
przed zamarznięciem o 1°C powoduje wył ączenie obiegu 
ładowania. 
Zwró ć uwag ę: 
PoniewaŜ dla tej funkcji dostępna ilość ciepła zbiornika jest 
ograniczona, funkcję przeciwzamarzającą naleŜy stosować 
tylko w rejonach, w których temperatura w okolicach 0°C 
utrzymuje się przez kilka dni.  
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4.3.9  Ładowanie oscylacyjne  
 
Odpowiednie warto ści nastaw:  
 
Priorytet [PRIO] 
czas przerwy oscylacyjnej [tSP] 
czas ładowania oscylacyjnego [tRUN] 
 

Logika priorytetowa ES  
 
Priorytet: 
 
 
 
 
Czas przerwy oscylacyjnej / czas ładowania 
oscylacyjnego / temperatura wzrostu kolektora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.10  Funkcja chłodzenia wtórnego  
 
OREC: 
Opcjonalne chłodzenie wtórne 
Zakres regulacji: OFF ... ON 
(WYŁ. ... ZAŁ.) 
Ustawienie fabryczne: OFF 
 
 

4.3.11  Funkcja specjalna kolektora rurowego  
 
OTC: 
Funkcja specjalna kolektora 
rurowego 
Zakres regulacji: OFF ... ON 
(WYŁ. ... ZAŁ.) 
Ustawienie fabryczne: OFF 

 
 
 
 
Ustawienie fabryczne  Zakres regulacji 
1 (2 / warstwowy zbiornik) 0-2 
2 min.  1-30 min. 
15 min. 1-30 min. 
 
 
 
Ww. opcje i parametry odnoszą się tylko do systemów 
wielozbiornikowych. 
PRIO 0: w systemach 2-zbiornikowych z logiką pompy (np. 
Arr 6 i 17) – o ile jest to moŜliwe – ma miejsce ładowanie 
równoległe; w systemach 2-zbiornikowych z logiką zaworową 
(np. Arr 5) ładowanie odbywa się w kolejności numerycznej. 
PRIO 1: ładowanie priorytetowe zbiornika 1 
PRIO 2: ładowanie priorytetowe zbiornika 2 
 
Regulator kontroluje zbiorniki pod kątem urządzeń ładujących 
(róŜnica włączeniowa). Gdy nie moŜna ładować zbiornika 
priorytetowego, sprawdzany jest zbiornik o niŜszym 
priorytecie. Jeśli istnieje moŜliwość ładowania takiego 
zbiornika, ładowanie takie będzie odbywało się przez tzw. 
„czas ładowania oscylacyjnego” (tRUN). Po upływie tego 
okresu proces ładowania zostaje zatrzymany. Wzrost 
temperatury kolektora monitorowany jest przez regulator. 
Jeśli temperatura ta wzrośnie o wartość wzrostu temperatury 
kolektora (∆T-Kol 2 K, stała wartość programowa) czas 
przerwy jaki upłynął ustawiany jest na 0, a czas przerwy 
oscylacyjnej naliczany jest na nowo. Jeśli warunki 
włączeniowe zbiornika priorytetowego nie zostały osiągnięte, 
kontynuowane jest ładowanie zbiornika niŜszego priorytetu. 
Jeśli wyłącznik priorytetowy osiągnie swoją temperaturę 
maksymalną, ładowanie oscylacyjne nie jest realizowane.  
 
Jeśli zostanie osiągnięta ustawiona maksymalna temperatura 
zbiornika (SMAX, S1MX, S2MX) pompa solarna pozostaje 
aktywna, aby nie dopuścić do przegrzania kolektora. 
Temperatura zbiornika moŜe nadal rosnąć, lecz jedynie do 
poziomu 95°C (wył ączenie awaryjne zbiornika). Wieczorem 
system solarny pracuje w dalszym ciągu do momentu, aŜ 
zbiornik zostanie wychłodzony do ustawionej maksymalnej 
temperatury zbiornika przez kolektor i orurowanie. 
 
 
 
Jeśli regulator zmierzy wzrost o wartości 2 K w porównaniu z 
ostatnio zapisaną temperaturą kolektora, na okres ok. 30 sek. 
włączana jest pompa solarna pracująca na 100% swojej 
wydajności. Po upływie czasu pracy pompy aktualna 
temperatura kolektora zapisywana jest jako nowa wartość 
odniesienia. Jeśli zmierzona temperatura (nowa wartość 
referencyjna) zostanie ponownie przekroczona o 2 K, pompa 
solarna włącza się raz jeszcze na ok. 30 sek. Jeśli róŜnica 
włączeniowa pomiędzy kolektorem a zbiornikiem zostanie 
ponownie przekroczona podczas pracy pompy solarnej lub 
postoju systemu, regulator automatycznie przełącza system 
na ładowanie słoneczne. Jeśli podczas postoju temperatura 
kolektora spada o 2 K podczas postoju, wartość włączeniowa 
dla funkcji specjalnej kolektora rurowego jest przeliczana. 
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4.3.12  Funkcja termostatu  
 

dogrzewanie wykorzystanie nadwyŜki 
 energii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AH O: AH F: 
Temperatura włączeniowa 
termostatu 

Temperatura wyłączeniowa 
termostatu 

Zakres regulacji: 
0,0 ... 95,0°C 

Zakres regulacji: 
0,0 ... 95,0°C 

Ustawienie fabryczne: 
40,0°C 

Ustawienie fabryczne: 
45,0°C 

 
t1 O, t2 O, t3 O:  t1 F, t2 F, t3 F:  
Czas włączenia termostatu Czas wyłączenia termostatu 
Zakres regulacji:  
00:00 ... 23:45 

Zakres regulacji:  
00:00 ... 23:45 

Ustawienie fabryczne: 00:00 Ustawienie fabryczne: 00:00 

4.3.13  Funkcja termostatu  
 
nMN, n1MN, n2MN, n3MN:  
Sterowanie min. prędkością 
pompy 
Zakres regulacji: 30 ... 100 
Ustawienie fabryczne: 30 
 

4.3.14  Tryb pracy  
MAN1, MAN2, MAN3, MAN4, MAN5, MAN6: 
Tryb pracy 
Zakres regulacji: OFF, AUTO, 
ON (WYŁ., AUTO, ZAŁ.) 
Ustawienie fabryczne: AUTO 
 
 

Kanał Przekaźnik 
HNDx 1-6 

 
 
 

4.3.15  Język (LANG)  
LANG: 
Wybór języka 
Zakres regulacji: dE, En, It, Fr 
Ustawienie fabryczne: dE 

 
 
Funkcja termostatu działa niezaleŜnie od pracy solarnej i 
moŜna stosować ją np. do wykorzystywania nadwyŜki energii 
lub dla celów dogrzewania. 
 
- AH O < AH F 

Funkcja termostatu wykorzystywana jest do dogrzewania 
- AH F > AH O 

Funkcja termostatu stosowana jest do wykorzystywania 
nadwyŜki energii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do tymczasowego blokowania funkcji termostatu dostępne są 
3 przedziały czasowe t1 ... t3. Jeśli funkcja termostatu 
wykorzystywana jest np. tylko pomiędzy 6:00 a 9:00, naleŜy 
wykonać następujące ustawienia: t1 O 6:00 i t1 F 9:00. 
Ustawienie fabryczne: funkcja termostatu włączona na stałe. 
Jeśli wszystkie przedziały czasowe zatrzymują się o godzinie 
00:00, funkcja termostatu włączona jest w sposób stały 
(ustawienie fabryczne). 
 
 
 
 
 
Względna minimalna prędkość pompy określana jest dla 
pomp podłączonych do wyjść R1 i R2 za pośrednictwem 
kanałów regulacyjnych nMN, n1MN i n2MN. 
Uwaga: 
W przypadku stosowania odbiorników (np. zaworów), 
które nie s ą sterowane pr ędko ścią pompy, warto ść 
naleŜy ustawi ć na 100% w celu wył ączenia sterowania 
prędko ścią pompy. 
 
Dla celów prac kontrolnych i konserwacyjnych tryb ręczny 
regulatora moŜna ustawiać ręcznie, wybierając wartość 
nastawy MAN1-6, w której moŜna dokonać poniŜszych 
ustawień: 
• MAN1, MAN2, MAN3, MAN4, MAN5, MAN6  

Tryb pracy 
OFF (WYŁ.) : przekaźnik wyłączony, wyświetlone   

    symbole  (migający) i  
AUTO : przekaźnik w trybie automatycznym 
ON (ZAŁ.) : przekaźnik włączony, wyświetlone   

    symbole  (migający) i  
 
W tym kanale moŜna zmienić język menu 
• dE: niemiecki 
• En: angielski 
• It: włoski 
• Fr: francuski
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5. Wskazówki dotycz ące usuwania 
usterek 
 
 
 
 

 
 
 
 
bezpiecznik 4A 
 

bezpiecznik zapasowy 
T4A 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lampka kontrolna miga na czerwono. Na wyświetlaczu 

pojawia się symbol  i migający symbol . 
 
 
Uszkodzenie czujnika. Na kanale wyświe- 
tlacza czujnika zamiast temperatury  
wyświetlany jest kod błędu. 
 
 
 
 
 
  Przerwany kabel. Zwarcie 
  Sprawdzić kabel. Sprawdzić kabel. 
 
 
 
Odłączone czujniki temperatury Pt100  
moŜna skontrolować omomierzem. PoniŜ- 
sza tabela zawiera wartości rezystancji z  
odpowiadającymi im wartościami tempera- 
tury. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezystancja czujników 
Pt100 

 
 
W przypadku błędu, na wyświetlaczu regulatora pojawia się 
komunikat: 
 
 

symbol 
ostrzegawczy 
 
 
 
 
lampka kontrolna 
pracy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampka kontrolna nie pali się  
 
 
 

Jeśli lampka nie pali się naleŜy sprawdzić 
zasilanie regulatora. 
 
 

  nie  OK 
 
 
 

Uszkodzony bezpiecznik regulatora. 
Bezpiecznik moŜna wymienić po zdjęciu 
pokrywy (zapasowy bezpiecznik 
znajduje się w worku z akcesoriami). 
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5.1 RóŜne 
 
 
Pompa jest przegrzana, lecz ciepło nie jest przenoszone 
z kolektora do zbiornika, przepływ i zwrot mają taką samą 
temperaturę; moŜliwość pęcherzyków powietrza w linii. 
 
 
 

Powietrze w układzie? 
Odpowietrzyć układ; 
zwiększyć ciśnienie w 
układzie do poziomu co 
najmniej statycznego 
pierwotnego plus 0,5 bar; 
w razie potrzeby nadal 
zwiększać ciśnienie; na 
krótko wyłączyć pompę i 
załączyć  

 
 
 

 
 Wyczyścić osadnik 
 zanieczyszczeń 

 
 
 
 
 
 
Pompa uruchamia się bardzo późno i 
szybko się wyłącza 
 
 
 
 
Zbyt duŜa włączeniowa 
róŜnica temperatur  
∆Ton ? 

 
 

Zmienić odpowiednio 
∆Ton i ∆Toff. 

 
 

Nie najlepsze połoŜenie 
czujnika kolektora (np. 
czujnik stykowy zamiast 
tulei zanurzeniowej)? 

 
 

W razie potrzeby 
aktywować funkcję 
kolektora rurowego 

 
 
 
 

Pompa włącza się na chwilę, wyłącza się, włącza się 
ponownie itd. 

 
 
 
 

Zbyt mała róŜnica 
temperatur na 
regulatorze? 

 
 

Zmienić stosownie ∆Ton 
i ∆Toff. 

 
 

Niewłaściwe połoŜenie 
czujników kolektora? 

 
Zamontować czujnik kolek-
tora na przepływie solar-
nym (najcieplejszym wyj-
ściu z kolektora); zastoso-
wać tuleję zanurzeniową 
odpowiedniego kolektora 

 
 
 
 

RóŜnica temperatur pomiędzy zbiornikiem a 
kolektorem wzrasta bardzo znacznie podczas pracy; 
obieg kolektora nie jest w stanie odprowadzić ciepła 

 
 
 

Uszkodzenie pompy 
obiegu kolektora? 

 
 
 

Sprawdzić / wymienić 
 
 

Kamień w wymienniku 
ciepła? 

 
 

Usunąć kamień 
 
 
 

Zapchany wymiennik  
ciepła? 

 
 

  Wyczyścić 
 
 
 
 

Zbyt mały wymiennik 
ciepła? 

 
Na nowo obliczyć 
wielkość 

nie tak 

tak 

Czy doszło do 
zablokowania kolektora w 
osadniku zanieczyszczeń? 

tak 

nie 

tak 

OK 

nie tak 

nie OK 

nie tak 

Kontrola prawdopodo-
bieństwa funkcji 
specjalnej opcjonalne-
go kolektora rurowego 

nie tak 

nie tak 

nie tak 

tak 
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 Zbiorniki wychładzają się  
 w nocy  
 
 
 
Czy pompa obiegu 
kolektora pracuje w 
nocy? 
 
     nie      tak 
 
 
Temperatura kolektora 
nocą jest wyŜsza niŜ 
temperatura otoczenia. 
 
     nie      tak 
 
 
Czy izolacja zbiornika jest 
dostateczna? 
 

 
     tak      nie 
 
 
Czy izolacja znajduje się 
dostatecznie blisko 
zbiornika? 
 

     nie      tak 
 
 
Czy podłączenia 
zbiornika są izolowane? 
 
     tak      nie 
 
 
Czy ciepła woda płynie w 
górę? 
 
    nie      tak 
 
 
 
 
 
Czy obieg wody ciepłej 
pracuje przez bardzo 
długi czas? 
 

     nie       tak 
 
 
Pompę obiegową i zawór 
blokujący naleŜy 
wyłączyć na 1 noc; czy 
strata na zbiorniku jest 
mniejsza? 
 
 

     tak      nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzić regulator 
 
 
 
 
 
Sprawdzić blokadę prze-
pływu zwrotnego w linii 
przepływu zasilającego 
pod kątem sprawności 
działania. 
 
 
 
 
Zwiększyć izolację 
 
 
 
 
 
Wymienić lub zwiększyć 
izolację 
 
 
 
 
Zaizolować podłączenia 
 
Zmienić podłączenie 
pozwalając wodzie płynąć 
w bok lub przez syfon (w 
dół); czy strata na 
zbiorniku jest mniejsza? 

 
     nie    tak 
 
 

  OK 
 
Zastosować pompę 
obiegową z zegarem i 
termostatem wyłączenio-
wym (obieg ekonomiczny) 
 
 
 
 

Sprawdzić, czy pompy 
obiegu dogrzewania 
pracują w nocy; sprawdzić 
czy nie jest uszkodzony 
zawór zwrotny; czy 
problem został 
rozwiązany? 
 

     nie 

 
 
 
 

Sprawdzić blokadę 
przepływu wstecznego 
w obiegu wody ciepłej 
– OK? 
 
     tak       nie 
 
 

Obieg grawitacyjny w 
linii obiegu jest zbyt 
silny; włoŜyć silniejszy 
zawór w zawór zwrotny 
lub 2-droŜny zawór 
elektryczny za pompą 
obiegową; zawór 2-
droŜny jest otwarty, 
gdy pompa jest 
uruchamiana; w innych 
przypadkach pozostaje 
zamknięty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czy lampka kontrolna 
(LED) pali się? 
 
 

    tak       nie 
 
 
Czy pompa uruchamia 
się w trybie ręcznym? 
 
    nie        tak 
 
 
Czy regulator 
uruchamia prąd 
pompy? 
 
 

     nie        tak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czy bezpieczniki 
regulatora są 
sprawne? 
 

     nie        tak 
 
 
Wymienić bezpieczniki 

 
 

 
 

NaleŜy sprawdzić 
równieŜ inne pompy 
podłączone do zbiornika 
solarnego. 
 
 
 
 
Wyczyścić lub wymienić 
 
 
 
 
 
Podłączyć elektrycznie 
pompę i zawór 2-droŜny 
w sposób równoległy; 
uruchomić ponownie 
obieg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak prądu; sprawdzić 
bezpieczniki / wymienić 
je i sprawdzić zasilanie. 
 
 
 
 
Ustawiona róŜnica 
temperatur 
uruchamiająca pompę 
jest zbyt wysoka. 
 
 
 
 
 

 
Czy pompa jest 
zablokowana? 
 

    tak 
 
 
Obrócić śrubokrętem 
wał pompy; czy jest 
poprawa? 
 
   nie 
 
 
Pompa jest uszkodzona 
– wymienić 
 
 
 

 

Regulator moŜe być 
uszkodzony – wymienić 
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6. Akcesoria 
 
 
Czujniki 
Nasze produkty obejmują platynowe czujniki 
temperaturowe wysokiej precyzji, czujniki płaskie śrubowe, 
czujniki temperatury otoczenia, czujniki temperatury 
wewnętrznej, cylindryczne czujniki zaciskowe i czujniki 
napromienienia, do stosowania równieŜ jako czujniki 
kompletne z tuleją zanurzeniową. 
 
 
Ochrona przed przepi ęciem RESOL 
Zalecamy instalację ochrony przeciwprzepięciowej w celu 
uniknięcia uszkodzenia kolektora w wyniku przepięć (np. 
spowodowanych piorunem). 
 
 
RESOL V40 
Jeśli macie Państwo zamiar stosować równowaŜenie ilości 
ciepła, przyrząd V40 potrzebny jest do pomiaru przepływu 
objętościowego w układzie. 
 
 
RESOL Service Center Software  
Oprogramowanie RSC light software umoŜliwia odczyt 
zmierzonych wartości regulatora dla celów wizualizacji i 
kontroli systemu. Bezpłatne oprogramowanie moŜna 
pobrać ze strony www.resol.de. 
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Dystrybucja: 

 
 
WaŜna uwaga: 
DołoŜyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność 
tekstu i rysunków w niniejszej instrukcji, zgodnie z naszą 
najlepszą wiedzą. Jednak, jako Ŝe nigdy nie moŜna 
wykluczyć błędów prosimy o zapamiętanie, Ŝe Państwa 
własne obliczenia i plany, uwzględniające aktualne normy i 
wskazówki DIN, powinny stanowić jedyną podstawę 
Państwa projektu. Nie gwarantujemy kompletności 
rysunków i treści niniejszej instrukcji – przedstawiają one 
jedynie pewne przykłady. MoŜna wykorzystywać je 
wyłącznie na własne ryzyko. Nie ponosimy równieŜ 
odpowiedzialności za niedokładność, niekompletność lub 
niepoprawność informacji i / lub wynikające stąd szkody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOL - Elektronische Regelungen GmbH 
Heiskampstraße 10 
45527 Hattingen / Germany 
Tel.: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 0 
Fax: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 755 
www.resol.de 
info@resol.de 
 
 
 
Przedruk / kopiowanie  
Niniejsza instrukcja montaŜu i obsługi wraz z jej wszystkimi 
częściami chroniona jest prawami autorskimi. 
Wykorzystanie jej w sposób nie objęty prawem autorskim 
wymaga zgody RESOL - Elektronische Regelungen 
GmbH. Dotyczy to w szczególności kopiowania, 
tłumaczenia, zapisu na mikrofilmach i przechowywania w 
systemach elektronicznych. 
Edycja: RESOL - Elektronische Regelungen GmbH 


