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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

UWAGA!

• Przed zainstalowaniem regulatora należy starannie przeczytać 
instrukcję  obsługi,  oraz  zapoznać  się  z  warunkami  gwarancji. 
Nieprawidłowe  zamontowanie,  używanie  i  obsługa  regulatora 
powoduje utratę gwarancji.
• Wszelkie  prace przyłączeniowe mogą  się  odbywać  tylko  przy 
odłączonym napięciu zasilania:

• w  regulatorach  RAPID  przy  wyjętej  wtyczce  kabla 
zasilania z gniazdka 

• w  pozostałych  przy  odciętym  napięciu  zasilania  i 
upewnieniu  się,  że  na  zaciskach  regulatora  nie 
występuje  napięcie niebezpieczne.

• Prace  przyłączeniowe  i  montaż  powinny   być  wykonane 
wyłącznie  przez  osoby  z  odpowiednimi  kwalifikacjami  i 
uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
• Nie  wolno  instalować  i  użytkować  regulatora  z  uszkodzoną 
mechanicznie obudową. Występuje ryzyko porażenia prądem.
• Instalacja,  w  której  pracuje  regulator  COMPIT  powinna  być 
zabezpieczona  bezpiecznikami  odpowiednimi  do  stosowanych 
obciążeń
• Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić czy podłączenia są 
zgodne z instrukcją obsługi, oraz czy napięcie zasilające regulator 
spełnia wszelkie wymogi.
• Wszelkich  napraw  regulatorów  może  dokonywać  wyłącznie 
serwis producenta. Dokonywanie naprawy regulatora przez osobę 
nieupoważnioną przez firmę COMPIT powoduje utratę gwarancji.
• Regulator nie jest elementem bezpieczeństwa!  W układach, w 
których  zachodzi  ryzyko  wystąpienia  szkód  w  wyniku  awarii 
automatyki,  trzeba  stosować  dodatkowe  zabezpieczenia 
posiadające odpowiednie atesty. W układach, które nie mogą być 
wyłączone, układ sterowania musi być skonstruowany w sposób 
umożliwiający jego pracę bez regulatora.

Wszystkie  deklaracje   dostępne  są  na  stronie 
www.compit.pl

Pozbywanie  się  urządzeń  elektrycznych  i  elektronicznych 
(dotyczy tylko gospodarstw domowych)

Symbol  kosza,  który  jest  umieszczany  na  wyrobach 
firmy  COMPIT  lub  dołączanych  instrukcjach  obsługi, 
informuje, że nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami 
zużytych  lub  niesprawnych  urządzeń  elektrycznych  i 
elektronicznych.  Urządzenie  tak  oznaczone  a 

przeznaczone  do  utylizacji,  powtórnego  użycia  lub  odzysku 
podzespołów,  należy  przekazać  do  wyspecjalizowanego  punktu 
zbiórki,  gdzie  będzie  bezpłatnie  przyjęte.  Produkt  można 
przekazać  lokalnemu  dystrybutorowi  przy  zakupie  nowego 
urządzenia.

Prawidłowo  przeprowadzona  operacja  utylizacji  pozwala 
uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne lub zdrowie 
człowieka.  Nieprawidłowe  składowanie  lub  utylizacja  zagrożona 
jest karami, przewidzianymi odpowiednimi przepisami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

COMPIT Piotr Roszak
ul. Wielkoborska 77a
42-200 Częstochowa

Deklaruję, że produkt

Regulator mikroprocesorowy SolarComp Pro

Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji obsługi 
producenta, spełnia następujące wymagania:

1. Dyrektywy 2006/95/WE (LVD) Parlamentu Europejskiego i Rady 
z  dnia  12  grudnia  2006  r.  w  sprawie  harmonizacji 
ustawodawstw  państw  członkowskich  odnoszących  się  do 
sprzętu  elektrycznego  przewidzianego  do  stosowania  w 
określonych  granicach  napięcia  (Rozporządzenie  Ministra 
Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań  dla  sprzętu  elektrycznego  dokonujące  transpozycji 
dyrektywy 2006/95/WE)

2. Dyrektywy  2004/108/WE  (EMC)  Parlamentu  Europejskiego  i 
Rady z  dnia 15 grudnia 2004 r.  w sprawie zbliżenia Państw 
Członkowskich  odnoszącej  się  do  kompatybilności 
elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG 
(Dz.Urz.  UE  L 390  z  31.12.2004,  s.  24)  (Ustawa  z  dnia  13 
kwietnia  2007  r.  o  kompatybilności  elektromagnetycznej 
wdrażająca dyrektywę 2004/108/WE) 

Wykaz norm zharmonizowanych 
zastosowanych do wykazania 
zgodności z wymaganiami 
zasadniczymi wymienionych 
dyrektyw:

PN-EN  60730-2-9:2006,  EN  60730-2-
9:2002  +  A1:2003  +  A11:2003  + 
A12:2004 + A2:2005,
w połączeniu z PN-EN 60730-1:2002 + 
A12:2004  +  A13:2005  +  A14:2006, 
EN 60730-1:2000  +  A11:2002  + 
A12:2003  +  A13:2004  +  A1:2004  + 
A14:2005

Oznaczenie roku, w którym naniesiono znak CE: 04

Częstochowa, 2007-08-21 Piotr Roszak, właściciel
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ZASTOSOWANIE
Regulator  SolarComp  PRO przeznaczony  jest  do  sterowania 

rozbudowanymi  układami  pracy  kolektorów  słonecznych. 
Użytkownik  wybiera  żądany  schemat  pracy  regulatora  w 
zależności  od  posiadanej  instalacji  solarnej.  Regulator  może 
sterować jednym z poniższych schematów pracy:

SCHEMAT A1

• ładowanie CWU z kolektora
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU z 
zewnętrznego źródła

SCHEMAT A2

• ładowanie CWU z kolektora
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• wspomaganie ogrzewania 
CO

SCHEMAT A3

• ładowanie CWU z kolektora
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU z kotła 
stałopaliwowego

SCHEMAT A4

• ładowanie CWU z kolektora
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• przepompowywanie ciepła do 
drugiego zbiornika w funkcji 
różnicy temperatur T4-T5

SCHEMAT B1

• ładowanie dwóch 
zasobników CWU z kolektora w 
układzie pompa - rozdzielacz
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU 
dodatkowym źródłem ciepła 
(grzałką)

SCHEMAT B2

• ładowanie dwóch 
zasobników CWU z kolektora w 
układzie pompa - rozdzielacz
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• wspomaganie ogrzewania 
CO
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SCHEMAT B3

• ładowanie dwóch 
zasobników CWU z kolektora w 
układzie pompa - rozdzielacz
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU z kotła 
stałopaliwowego

SCHEMAT B4

• ładowanie dwóch 
zasobników CWU z kolektora w 
układzie pompa - rozdzielacz
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• przepompowywanie ciepła do 
drugiego zbiornika w funkcji 
różnicy temperatur T4-T5

SCHEMAT C1

• ładowanie dwóch 
zasobników CWU z kolektora w 
układzie z dwiema pompami
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU 
dodatkowym źródłem ciepła 
(grzałką)

SCHEMAT C2

• ładowanie dwóch 
zasobników CWU z kolektora w 
układzie z dwiema pompami
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• wspomaganie ogrzewania 
CO

SCHEMAT C3

• ładowanie dwóch 
zasobników CWU z kolektora w 
układzie z dwiema pompami
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU z kotła 
stałopaliwowego

SCHEMAT C4

• ładowanie dwóch 
zasobników CWU z kolektora w 
układzie z dwiema pompami
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• przepompowywanie ciepła do 
zbiornika zapasowego w funkcji 
różnicy temperatur T4-T5

SCHEMAT D1

• ładowanie zasobnika CWU  i 
basenu z kolektora w układzie 
pompa - rozdzielacz
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU 
dodatkowym źródłem ciepła 
(grzałką)

SCHEMAT D2 

• ładowanie zasobnika CWU  i 
basenu z kolektora w układzie 
pompa - rozdzielacz
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• wspomaganie ogrzewania 
CO

SCHEMAT D3

• ładowanie zasobnika CWU  i 
basenu z kolektora w układzie 
pompa - rozdzielacz
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU z kotła 
stałopaliwowego

SCHEMAT D4

• ładowanie zasobnika CWU  i 
basenu z kolektora w układzie 
pompa - rozdzielacz
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• przepompowywanie ciepła do 
drugiego zbiornika w funkcji 
różnicy temperatur T4-T5

SCHEMAT E1

• ładowanie zasobnika CWU i 
basenu z kolektora w układzie z 
dwiema pompami
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU 
dodatkowym źródłem ciepła 
(grzałką)

SCHEMAT E2

• ładowanie zasobnika CWU i 
basenu z kolektora w układzie z 
dwiema pompami
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• wspomaganie ogrzewania 
CO
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SCHEMAT E3

• ładowanie zasobnika CWU i 
basenu z kolektora w układzie z 
dwiema pompami
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU z kotła 
stałopaliwowego

SCHEMAT E4

• ładowanie zasobnika CWU i 
basenu z kolektora w układzie z 
dwiema pompami
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• przepompowywanie ciepła do 
zbiornika zapasowego w funkcji 
różnicy temperatur T4-T5

SCHEMAT F1

• ładowanie  
dwuwężownicowego zasobnika 
CWU z kolektora w układzie 
pompa - rozdzielacz
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU 
dodatkowym źródłem ciepła 
(grzałką)

SCHEMAT F2

• ładowanie 
dwuwężownicowego zasobnika 
CWU z kolektora w układzie 
pompa – rozdzielacz
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• wspomaganie ogrzewania 
CO

SCHEMAT F3

• ładowanie 
dwuwężownicowego zasobnika 
CWU z kolektora w układzie 
pompa – rozdzielacz
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU z kotła 
stałopaliwowego

SCHEMAT F4

• ładowanie 
dwuwężownicowego zasobnika 
CWU z kolektora w układzie 
pompa – rozdzielacz
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• przepompowywanie ciepła do 
drugiego zbiornika w funkcji 
różnicy temperatur T4-T5

SCHEMAT G1

• ładowanie zasobnika CWU z 
dwóch kolektorów 
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU 
dodatkowym źródłem ciepła 
(grzałką)

SCHEMAT G2

• ładowanie zasobnika CWU z 
dwóch kolektorów 
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• wspomaganie ogrzewania CO

SCHEMAT G3

• ładowanie zasobnika CWU z 
dwóch kolektorów 
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU z kotła 
stałopaliwowego

SCHEMAT G4

• ładowanie zasobnika CWU z 
dwóch kolektorów 
• zrzut ciepła z zasobnika 
podstawowego po 
przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• przepompowywanie ciepła 
do drugiego zbiornika w funkcji 
różnicy temperatur T4-T5

SCHEMAT H1.1

•ładowanie  zasobnika  w 
układzie z długą linią

•przepompowywanie ciepła 
do drugiego zbiornika w funkcji 
temperatury T4-T5

SCHEMAT H1.2

•ładowanie  zasobnika  w 
układzie z długą linią

•przeładowywanie ciepła do 
drugiego  zasobnika  w  funkcji 
różnicy temperatur T4-T5
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SCHEMAT H1.3

•ładowanie  zasobnika  w 
układzie z długą linią

•przeładowywanie ciepła do 
drugiego  zasobnika  w  funkcji 
różnicy temperatur T4-T5

SCHEMAT H1.4

•ładowanie  zasobnika  w 
układzie z długą linią

•przeładowywanie ciepła do 
drugiego  zasobnika  w  funkcji 
różnicy temperatur T4-T5

•przeładowywanie ciepła do 
trzeciego zasobnika  sterowane 
dodatkowym termostatem R311

SCHEMAT I1

• ładowanie dwóch 
zasobników CWU z kolektora w 
układzie pompa - rozdzielacz
• zrzut ciepła z zasobnika 
dodatkowego po przekroczeniu 
zaprogramowanej wartości
• dogrzewanie CWU z kotła 
stałopaliwowego

SCHEMAT I2

• ładowanie dwóch 
zasobników CWU z kolektora w 
układzie pompa - rozdzielacz
• wspomaganie CO z 
zasobnika dodatkowego przez 
załączenie zaworu Z2 w funkcji 
temperatury T6
• dogrzewanie CWU z kotła 
stałopaliwowego

SCHEMAT I3

• ładowanie dwóch 
zasobników CWU z kolektora w 
układzie pompa - rozdzielacz
• wspomaganie CO z 
zasobnika dodatkowego przez 
załączenie zaworu Z2 w funkcji 
różnicy temperatur T6-T3
• dogrzewanie CWU z kotła 
stałopaliwowego
• Sterowanie pompą kotłową 
P5 w funkcji temperatury T5

SCHEMAT I4

• ładowanie dwóch 
zasobników CWU z kolektora w 
układzie pompa - rozdzielacz
• wspomaganie CO z 
zasobnika dodatkowego przez 
załączenie pompy P2 w funkcji 
różnicy temperatur T6-T3
• dogrzewanie CWU z kotła 
stałopaliwowego
• Sterowanie pompą kotłową 
P5 w funkcji temperatury T5

SCHEMAT I5

• ładowanie zasobnika CWU z 
dwóch kolektorów w układzie 
pompa - rozdzielacz
• wspomaganie CO z 
zasobnika CWU przez 
załączenie zaworu Z2 w funkcji 
różnicy temperatur T6-T3
• dogrzewanie CWU z kotła 
stałopaliwowego

SCHEMAT I6

• ładowanie zasobnika CWU z 
dwóch kolektorów w układzie 
pompa - rozdzielacz
• wspomaganie CO z 
zasobnika CWU przez 
załączenie pompy P2 w funkcji 
różnicy temperatur T6-T3
• dogrzewanie CWU z kotła 
stałopaliwowego
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SCHEMAT PRACY A1

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. 
Praca pompy P1:

Ładowanie  zasobnika  podstawowego  odbywa  się  w  funkcji 
różnicy temperatur kolektora T1 i dolnej temperatury zasobnika 
T3. Jeśli ta różnica T1-T3 będzie większa od nastawionej wartości 
“Delta załączenia zasobnika 1” to regulator uruchomi pompę P1. 
Pompa startuje z pełnymi obrotami, które zmniejszają się, jeśli 
różnica  temperatur  T1-T3  zacznie  spadać  poniżej  “Delta 
załączenia zasobnika 1”. Jeśli T1-T3 spadnie poniżej parametru 
“Delta  wyłączenia  zasobnika  1”  to  pompa  zostaje  wyłączona. 
Obroty  minimalne  pompy  są  ograniczone  przez  parametr 
“Minimalne obroty pompy P1” i  powinny być ustawione w taki 
sposób,  aby  zapewnić  pompie  stabilną  pracę.  Jeśli  minimalne 
obroty  zostaną  ustawione  na  100%  to  uzyskamy  efekt  pracy 
załącz/wyłącz.

Ładowanie  zasobnika  kończy  się,  jeśli  temperatura  T4 
przekroczy  wartość  “Zadana  temperatura  zasobnika  1”  +  1°C. 
Pompa P1 jest wyłączana pomimo tego, że różnica T1-T3 pozwala 
na ładowanie zasobnika CWU.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Dogrzewanie  zasobnika  podstawowego  grzałką. 
Praca grzałki G3:

Regulator umożliwia uruchomienie dodatkowego źródła ciepła 
(grzałki) do podgrzania CWU. Grzałka G3 (lub inne źródło ciepła) 
jest  załączana,  jeśli  temperatura  T4  spadnie  poniżej  wartość 
“Zadana  temperatura  grzałki  G3”  -  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4 
przekroczy wartość “Zadana temperatura grzałki G3” + 1°C.

Ta funkcja zapewnia minimalną użyteczną temperaturę CWU, 
bez względu na ilość energii dostarczanej przez układ solarny.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:
Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 

odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 

temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1, P2 oraz grzałkę G3.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat A1

Tryb Urlopowy
Ten tryb służy do chłodzenia zasobnika, jeśli nie ma rozbioru 

ciepłej wody (np. dom stoi pusty) i  jest  on aktywowany przez 
użytkownika.  Pozwala  to  uniknąć  nadmiernego  skumulowania 
ciepła i zmniejsza ryzyko niebezpiecznego przegrzania instalacji. 
Wychłodzenie zasobnika następuje w okresach, gdy nie ma słońca 
(późnym wieczorem i w nocy). Jeśli temperatura na kolektorze T1 
spadnie  poniżej  temperatury  zasobnika  T3  o  2°C  to  zostaje 
załączona pompa obiegowa P1 i w ten sposób ciepło skumulowane 
w  zasobniku  jest  wypromieniowywane  poprzez  kolektor. 
Wychładzanie zbiornika będzie zatrzymane jeśli jego temperatura 
spadnie poniżej 10°C

 Jeśli  temperatura  na  kolektorze  wzrośnie  powyżej 
temperatury zasobnika to pompa P1 zostaje wyłączona. Pompa P1 
może  zostać  załączona  w  celu  ochrony  kolektora  przed 
przegrzaniem. Dodatkowe urządzenia są wyłączone.
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SCHEMAT PRACY A2

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. 
Praca pompy P1:

Ładowanie zasobnika podstawowego odbywa się na zasadach 
identycznych jak w schemacie A1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie grzania obiegu CO. Praca zaworu Z3:
Regulator  umożliwia  wspomaganie  ogrzewania  CO  poprzez 

dołączenie zaworem Z3 obiegu CO do zasobnika CWU. Zawór Z3 
zostaje otwarty, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura T4 w zasobniku przekroczy wartość “Minimalna 
temp. T4 do załączenia zaworu Z3” + 1°C.

•temperatura T4 jest wyższa od temperatury powrotu CO T5 o 
przynajmniej 3°C.

Wspomaganie CO zostaje wyłączone, jeśli T4 spadnie poniżej 
wartości “Minimalna temp. T4 do załączenia zaworu Z3” - 1°C lub 
różnica T4-T5 będzie mniejsza od 2°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 

temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P2. 

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  rozłączy  przekaźnik  sterujący  zaworem 
Z3 odcinając tym samym wspomaganie grzania CO. Uszkodzenie 
czujnika T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat A2

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY A3

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. 
Praca pompy P1:

Ładowanie zasobnika podstawowego odbywa się na zasadach 
identycznych jak w schemacie A1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie  grzania  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego. Praca pompy P3:

Regulator  umożliwia  dogrzewanie  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego poprzez załączenie pompy P3. Pompa P3 zostaje 
uruchomiona, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura kotła T5 jest większa od T4 o co najmniej 5°C.
•temperatura kotła T5 jest wyższa od parametru “Minimalna 

temp. kotła T5 do załączenia P3” + 1°C.
Dogrzewanie CWU zostaje wyłączone, jeśli T5 spadnie poniżej 

wartości “Minimalna temp. kotła T5 do załączenia P3” - 1°C lub 
różnica T5-T4 będzie mniejsza od 4°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 

temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P2.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat A3

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY A4

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. 
Praca pompy P1:

Ładowanie zasobnika podstawowego odbywa się na zasadach 
identycznych jak w schemacie A1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego 
(bufora). Praca pompy P3:

Praca  pompy  P3  (przepompowującej  ciepło  z  zasobnika 
głównego) jest zależna od różnicy temperatur T4-T5. Pompa P3 
zostaje  załączona  po  przekroczeniu  przez  różnicę  temperatur 
(T4-T5) parametru “Delta załączenia bufora T4-T5”. Wyłączenie 
pompy  P3  następuje  po  spadku  różnicy  temperatur  poniżej 
poziomu ustawionego w parametrze “Delta wyłączenia bufora T4-
T5”.  Ładowanie zasobnika zapasowego jest realizowane jednak 
tylko do momentu, kiedy nie osiągnie on temperatury “Zadana 
temperatura bufora”.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 

pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P2.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat A4

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY B1

UWAGA:  Dwa  zbiorniki  CWU  mogą  zostać  zastąpione 
jednym zbiornikiem z dwoma wężownicami.

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  dwóch  zasobników  CWU  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  pompa  -  rozdzielacz.  Praca 
pompy P1 i zaworu Z4:

Priorytet  zasobnika  1  =  TAK.  W  tym  przypadku  ładowanie 
zbiornika  drugiego  może  się  rozpocząć  dopiero  po  nagrzaniu 
zasobnika 1. Ładowanie zasobnika podstawowego odbywa się w 
funkcji  różnicy  temperatur  kolektora  T1  i  dolnej  temperatury 
zasobnika T3. Jeśli ta różnica T1-T3 będzie większa od wartości 
“Delta załączenia zasobnika 1” to regulator uruchomi pompę P1. 
Pompa startuje z pełnymi obrotami, które zmniejszają się, jeśli 
różnica  temperatur  T1-T3  zacznie  spadać  poniżej  “Delta 
załączenia zasobnika 1”. Jeśli T1-T3 spadnie poniżej parametru 
“Delta  wyłączenia  zasobnika  1”  to  pompa  zostaje  wyłączona. 
Obroty  minimalne  pompy  są  ograniczone  przez  parametr 
“Minimalne obroty pompy P1” i  powinny być ustawione w taki 
sposób,  aby  zapewnić  pompie  stabilną  pracę.  Jeśli  minimalne 
obroty  zostaną  ustawione  na  100%  to  uzyskamy  efekt  pracy 
załącz/wyłącz.  Ładowanie  zasobnika  kończy  się,  jeśli 
temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana  temperatura 
zasobnika 1” + 1°C. Po nagrzaniu zasobnika 1 regulator przełącza 
się na grzanie zbiornika 2.

Ładowanie zbiornika drugiego odbywa się w funkcji  różnicy 
temperatur  T1-T6  i  rozpoczyna  się  po  przekroczeniu  przez  tą 
różnicę wartości “Delta załączenia zasobnika 2”. Załączany jest 
zawór Z4 i pompa P1 startuje z pełnymi obrotami. Obroty P1 są 
zmniejszane,  jeśli  różnica  T1-T6  spadnie  poniżej  “Delta 
załączenia  zasobnika  2”.  Ładowanie  zbiornika  2  zostaje 
przerwane, jeśli:

•temperatura T4 w zasobniku podstawowym spadnie poniżej 
“Zadana  temperatura  zasobnika  1”  -  1°C  -  przerywane  jest 
ładowanie  zasobnika  2  i  ładowany  może  być  tylko   zasobnik 
podstawowy.

•różnica temperatur T1-T6 spadnie poniżej “Delta wyłączenia 
zasobnika 2”.

•temperatura T6 będzie wyższa od wartości  “Zadana temp. 
zasobnika 2” + 1°C.

Priorytet  zasobnika  1  =  NIE.  Podczas  ładowania  CWU  bez 
priorytetu zasobnika 1, regulator pracuje następująco:

• zasobnik 1 jest ładowany w identyczny sposób jak dla 
pracy z priorytetem. Jeśli zostanie on naładowany (T4 przekroczy 
wartość zadaną + 1°C), to regulator przełącza się na ładowanie 
zasobnika  drugiego.  Zasobnik  drugi  jest  ładowany  w  funkcji 
różnicy  temperatur  T1-T6.  Jeśli  zasobnik1  jest  naładowany  to 
zasobnik 2 jest ładowany bez żadnych postojów pompy P1.

•jeśli temperatura T4 zasobnika 1 spadnie poniżej  “Zadana 

temp. zasobnika 1” - 1°C to regulator analizuje różnicę T1-T3. 
Jeśli jest większa od “Delta załączenia zasobnika 1”, to regulator 
powraca do ładowania zasobnika 1. Jeśli wielkość różnicy T1-T3 
nie  pozwala  na  ładowanie  zasobnika  1,  to  sprawdzana  jest 
różnica T1-T6 (do ładowania zasobnika 2). Jeśli T1-T6jest większa 
od “Delta załączenia zasobnika 2” to pompa zostaje zatrzymana 
na czas “Pauza testowania kolektora”. Jeśli w tym czasie kolektor 
nagrzeje się  na tyle,  że będzie  można ładować zasobnik 1,  to 
regulator przełącza się na ładowanie zasobnika 1. Jeśli nie będzie 
spełnionej różnicy T1-T3, a różnica T1-T6 będzie wystarczająca 
do ładowania zasobnika 2, to pompa P1 zostanie uruchomiona na 
czas “Maksymalny czas ładowania zasobnika 2”.

ładowanie  zasobnika  2  skończy  się,  jeśli  temperatura  T6 
przekroczy wartość “Zadana temp. zasobnika 2” + 1°C lub różnica 
T1-T6 będzie niższa od “Delta wyłączenia zasobnika 2”

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Dogrzewanie  zasobnika  podstawowego  grzałką. 
Praca grzałki G3:

Regulator umożliwia uruchomienie dodatkowego źródła ciepła 
(grzałki) do podgrzania CWU. Grzałka G3 (lub inne źródło ciepła) 
jest  załączana,  jeśli  temperatura  T4  spadnie  poniżej  wartość 
“Zadana temperatura  grzałki  G3”  -  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4 
przekroczy wartość “Zadana temperatura grzałki G3” + 1°C.

Ta funkcja zapewnia minimalną użyteczną temperaturę CWU, 
bez względu na ilość energii dostarczanej przez układ solarny.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3,  T4  lub  T6 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1, P2 oraz grzałkę G3.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  przerwie ładowanie zasobnika 2. Zawór 
Z4  zostanie  wyłączony.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
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Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora -– schemat B1

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY B2

UWAGA:  Dwa  zbiorniki  CWU  mogą  zostać  zastąpione 
jednym zbiornikiem z dwoma wężownicami.

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  dwóch  zasobników  CWU  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  pompa  -  rozdzielacz.  Praca 
pompy P1 i zaworu Z4:

Ładowanie  zasobników  1  i  2  odbywa  się  na  identycznych 
zasadach jak dla schematu B1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie grzania obiegu CO. Praca zaworu Z3:
Regulator  umożliwia  wspomaganie  ogrzewania  CO  poprzez 

dołączenie zaworem Z3 obiegu CO do zasobnika CWU. Zawór Z3 
zostaje otwarty, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura T4 w zasobniku przekroczy wartość “Minimalna 
temp. T4 do załączenia zaworu Z3” + 1°C.

•temperatura T4 jest wyższa od temperatury powrotu CO T5 o 
przynajmniej 3°C.

Wspomaganie CO zostaje wyłączone, jeśli T4 spadnie poniżej 
wartości “Minimalna temp. T4 do załączenia zaworu Z3” - 1°C lub 
różnica T4-T5 będzie mniejsza od 2°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P2. 

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  rozłączy  przekaźnik  sterujący  zaworem 
Z3 odcinając tym samym wspomaganie grzania CO. Uszkodzenie 
czujnika T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  przerwie ładowanie zasobnika 2. Zawór 
Z4  zostanie  wyłączony.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora -– schemat B2

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY B3

UWAGA:  Dwa  zbiorniki  CWU  mogą  zostać  zastąpione 
jednym zbiornikiem z dwoma wężownicami.

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  dwóch  zasobników  CWU  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  pompa  -  rozdzielacz.  Praca 
pompy P1 i zaworu Z4:

Ładowanie  zasobników  1  i  2  odbywa  się  na  identycznych 
zasadach jak dla schematu B1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie  grzania  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego. Praca pompy P3:

Regulator  umożliwia  dogrzewanie  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego poprzez załączenie pompy P3. Pompa P3 zostaje 
uruchomiona, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura kotła T5 jest większa od T4 o co najmniej 5°C.
•temperatura kotła T5 jest wyższa od parametru “Minimalna 

temp. kotła T5 do załączenia P3” + 1°C.
Dogrzewanie CWU zostaje wyłączone, jeśli T5 spadnie poniżej 

wartości “Minimalna temp. kotła T5 do załączenia P3” - 1°C lub 
różnica T5-T4 będzie mniejsza od 4°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

przegrzanie kolektora - występuje w momencie przekroczenia 
przez  temperaturę  kolektora  T1  wartości  “Maksymalna 
temperatura  kolektora”.  Jeżeli  temperatura  kolektora  nie 
przekroczyła  wartości  parametru  "Temperatura  wyłączenia 
kolektora",  regulator  załącza  pompę P1.  Ustawienie  parametru 
“Maksymalna temperatura kolektora” na 0°C blokuje tą funkcję.

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 

przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i  P2.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  przerwie ładowanie zasobnika 2. Zawór 
Z4  zostanie  wyłączony.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora -– schemat B3

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY B4

UWAGA:  Dwa  zbiorniki  CWU  mogą  zostać  zastąpione 
jednym zbiornikiem z dwoma wężownicami.

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  dwóch  zasobników  CWU  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  pompa  -  rozdzielacz.  Praca 
pompy P1 i zaworu Z4:

Ładowanie  zasobników  1  i  2  odbywa  się  na  identycznych 
zasadach jak dla schematu B1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego 
(bufora). Praca pompy P3:

Praca  pompy  P3  (przepompowującej  ciepło  z  zasobnika 
głównego) jest zależna od różnicy temperatur T4-T5. Pompa P3 
zostaje  załączona  po  przekroczeniu  przez  różnicę  temperatur 
(T4-T5) parametru “Delta załączenia bufora T4-T5”. Wyłączenie 
pompy  P3  następuje  po  spadku  różnicy  temperatur  poniżej 
poziomu ustawionego w parametrze “Delta wyłączenia bufora T4-
T5”.  Ładowanie zasobnika zapasowego jest realizowane jednak 
tylko do momentu, kiedy nie osiągnie on temperatury “Zadana 
temperatura bufora”.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 

przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i  P2.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  przerwie ładowanie zasobnika 2. Zawór 
Z4  zostanie  wyłączony.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora -– schemat B4

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY C1

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  dwóch  zasobników  CWU  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  z  dwiema  pompami.  Praca 
pompy P1 i pompy P2:

Priorytet  zasobnika  1  =  TAK.  W  tym  przypadku  ładowanie 
zbiornika  drugiego  może  się  rozpocząć  dopiero  po  nagrzaniu 
zasobnika 1. Ładowanie zasobnika podstawowego odbywa się w 
funkcji  różnicy  temperatur  kolektora  T1  i  dolnej  temperatury 
zasobnika T3. Jeśli ta różnica T1-T3 będzie większa od wartości 
“Delta załączenia zasobnika 1” to regulator uruchomi pompę P1. 
Pompa startuje z pełnymi obrotami, które zmniejszają się, jeśli 
różnica  temperatur  T1-T3  zacznie  spadać  poniżej  “Delta 
załączenia zasobnika 1”. Jeśli T1-T3 spadnie poniżej parametru 
“Delta  wyłączenia  zasobnika  1”  to  pompa  zostaje  wyłączona. 
Obroty  minimalne  pompy  są  ograniczone  przez  parametr 
“Minimalne obroty pompy P1” i  powinny być ustawione w taki 
sposób,  aby  zapewnić  pompie  stabilną  pracę.  Jeśli  minimalne 
obroty  zostaną  ustawione  na  100%  to  uzyskamy  efekt  pracy 
załącz/wyłącz.  Ładowanie  zasobnika  kończy  się,  jeśli 
temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana  temperatura 
zasobnika  1”  +  1°C.  Po  nagrzaniu  zasobnika  1  wyłączana  jest 
pompa P1 i regulator przełącza się na grzanie zbiornika 2.

Ładowanie zbiornika drugiego odbywa się w funkcji  różnicy 
temperatur T1-T6 i rozpoczyna się (załączana jest pompa P2) po 
przekroczeniu  przez  tą  różnicę  wartości  “Delta  załączenia 
zasobnika 2”. Ładowanie zbiornika 2 zostaje przerwane, jeśli:

•temperatura T4 w zasobniku podstawowym spadnie poniżej 
“Zadana  temperatura  zasobnika  1”  -  1°C  -  przerywane  jest 
ładowanie  zasobnika  2  i  ładowany  może  być  tylko   zasobnik 
podstawowy.

•różnica temperatur T1-T6 spadnie poniżej “Delta wyłączenia 
zasobnika 2”.

•temperatura T6 będzie wyższa od wartości  “Zadana temp. 
zasobnika 2” + 1°C.

Priorytet  zasobnika  1  =  NIE.  Podczas  ładowania  CWU  bez 
priorytetu zasobnika 1, regulator pracuje następująco:

•zasobnik 1 jest ładowany w identyczny sposób jak dla pracy z 
priorytetem. Jeśli zostanie on naładowany (T4 przekroczy wartość 
zadaną + 1°C), to regulator przełącza się na ładowanie zasobnika 
drugiego.  Zasobnik  drugi  jest  ładowany  w  funkcji  różnicy 
temperatur T1-T6. Jeśli zasobnik1 jest naładowany to zasobnik 2 
jest ładowany bez żadnych postojów pompy P2.

•jeśli temperatura T4 zasobnika 1 spadnie poniżej  “Zadana 
temp. zasobnika 1” - 1°C to regulator analizuje różnicę T1-T3. 
Jeśli jest większa od “Delta załączenia zasobnika 1”, to regulator 
powraca do ładowania zasobnika 1. Jeśli wielkość różnicy T1-T3 
nie  pozwala  na  ładowanie  zasobnika  1,  to  sprawdzana  jest 

różnica T1-T6 (do ładowania zasobnika 2). Jeśli T1-T6jest większa 
od  “Delta  załączenia  zasobnika  2”  to  pompa  P2  zostaje 
zatrzymana na czas “Pauza testowania kolektora”. Jeśli  w tym 
czasie kolektor nagrzeje się na tyle, że będzie można ładować 
zasobnik 1, to regulator przełącza się na ładowanie zasobnika 1. 
Jeśli nie będzie spełnionej różnicy T1-T3, a różnica T1-T6 będzie 
wystarczająca do ładowania zasobnika 2, to pompa P2 zostanie 
uruchomiona na czas “Maksymalny czas ładowania zasobnika 2”.

•ładowanie  zasobnika  2  skończy  się,  jeśli  temperatura  T6 
przekroczy wartość “Zadana temp. zasobnika 2” + 1°C lub różnica 
T1-T6 będzie niższa od “Delta wył. zasobnika 2”

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Dogrzewanie  zasobnika  podstawowego  grzałką. 
Praca grzałki G3:

Regulator umożliwia uruchomienie dodatkowego źródła ciepła 
(grzałki) do podgrzania CWU. Grzałka G3 (lub inne źródło ciepła) 
jest  załączana,  jeśli  temperatura  T4  spadnie  poniżej  wartość 
“Zadana temperatura  grzałki  G3”  -  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4 
przekroczy wartość “Zadana temperatura grzałki G3” + 1°C.

Ta funkcja zapewnia minimalną użyteczną temperaturę CWU, 
bez względu na ilość energii dostarczanej przez układ solarny.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1, P2 oraz grzałkę G3.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie przerwie ładowanie zasobnika 2. Pompa 
P4  zostanie  wyłączona.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
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Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora -– schemat C1

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY C2

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  dwóch  zasobników  CWU  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  z  dwiema  pompami.  Praca 
pompy P1 i pompy P2:

Ładowanie  zasobników  1  i  2  odbywa  się  na  identycznych 
zasadach jak dla schematu C1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie grzania obiegu CO. Praca zaworu Z3:
Regulator  umożliwia  wspomaganie  ogrzewania  CO  poprzez 

dołączenie zaworem Z3 obiegu CO do zasobnika CWU. Zawór Z3 
zostaje otwarty, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura T4 w zasobniku przekroczy wartość “Minimalna 
temp. T4 do załączenia zaworu Z3” + 1°C.

•temperatura T4 jest wyższa od temperatury powrotu CO T5 o 
przynajmniej 3°C.

Wspomaganie CO zostaje wyłączone, jeśli T4 spadnie poniżej 
wartości “Minimalna temp. T4 do załączenia zaworu Z3” - 1°C lub 
różnica T4-T5 będzie mniejsza od 2°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 

przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P2.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  rozłączy  przekaźnik  sterujący  zaworem 
Z3 odcinając tym samym wspomaganie grzania CO. Uszkodzenie 
czujnika T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie przerwie ładowanie zasobnika 2. Pompa 
P4  zostanie  wyłączona.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat C2

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY C3

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  dwóch  zasobników  CWU  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  z  dwiema  pompami.  Praca 
pompy P1 i pompy P2:

Ładowanie  zasobników  1  i  2  odbywa  się  na  identycznych 
zasadach jak dla schematu C1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie  grzania  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego. Praca pompy P3:

Regulator  umożliwia  dogrzewanie  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego poprzez załączenie pompy P3. Pompa P3 zostaje 
uruchomiona, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura kotła T5 jest większa od T4 o co najmniej 5°C.
•temperatura kotła T5 jest wyższa od parametru “Minimalna 

temp. kotła T5 do załączenia P3” + 1°C.
Dogrzewanie CWU zostaje wyłączone, jeśli T5 spadnie poniżej 

wartości “Minimalna temp. kotła T5 do załączenia P3” - 1°C lub 
różnica T5-T4 będzie mniejsza od 4°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 

przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i  P2.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie przerwie ładowanie zasobnika 2. Pompa 
P4  zostanie  wyłączona.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat C3

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY C4

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  dwóch  zasobników  CWU  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  z  dwiema  pompami.  Praca 
pompy P1 i pompy P2:

Ładowanie  zasobników  1  i  2  odbywa  się  na  identycznych 
zasadach jak dla schematu C1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego 
(bufora). Praca pompy P3:

Praca  pompy  P3  (przepompowującej  ciepło  z  zasobnika 
głównego) jest zależna od różnicy temperatur T4-T5. Pompa P3 
zostaje  załączona  po  przekroczeniu  przez  różnicę  temperatur 
(T4-T5) parametru “Delta załączenia bufora T4-T5”. Wyłączenie 
pompy  P3  następuje  po  spadku  różnicy  temperatur  poniżej 
poziomu ustawionego w parametrze “Delta wyłączenia bufora T4-
T5”.  Ładowanie zasobnika zapasowego jest realizowane jednak 
tylko do momentu, kiedy nie osiągnie on temperatury “Zadana 
temperatura bufora”.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 

temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i  P2.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie przerwie ładowanie zasobnika 2. Pompa 
P4  zostanie  wyłączona.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat C4

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY D1

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  zasobnika  CWU  i  basenu  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  pompa  -  rozdzielacz.  Praca 
pompy P1 i zaworu Z4:

Ładowanie zasobnika i basenu odbywa się identycznie jak w 
schemacie B1. W tym schemacie pracy basen jest traktowany jak 
zasobnik 2.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Dogrzewanie  zasobnika  podstawowego  grzałką. 
Praca grzałki G3:

Regulator umożliwia uruchomienie dodatkowego źródła ciepła 
(grzałki) do podgrzania CWU. Grzałka G3 (lub inne źródło ciepła) 
jest  załączana,  jeśli  temperatura  T4  spadnie  poniżej  wartość 
“Zadana  temperatura  grzałki  G3”  -  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4 
przekroczy wartość “Zadana temperatura grzałki G3” + 1°C.

Ta funkcja zapewnia minimalną użyteczną temperaturę CWU, 
bez względu na ilość energii dostarczanej przez układ solarny.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

przegrzanie kolektora - występuje w momencie przekroczenia 
przez  temperaturę  kolektora  T1  wartości  “Maksymalna 
temperatura  kolektora”.  Jeżeli  temperatura  kolektora  nie 
przekroczyła  wartości  parametru  "Temperatura  wyłączenia 
kolektora",  regulator  załącza  pompę P1.  Ustawienie  parametru 
“Maksymalna temperatura kolektora” na 0°C blokuje tą funkcję.

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 

temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3,  T4  lub  T6 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1, P2 oraz grzałkę G3.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  przerwie  ładowanie  baseu.  Zawór  Z4 
zostanie  wyłączony.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat D1

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY D2

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  zasobnika  CWU  i  basenu  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  pompa  -  rozdzielacz.  Praca 
pompy P1 i zaworu Z4:

Ładowanie zasobnika i basenu odbywa się identycznie jak w 
schemacie B1. W tym schemacie pracy basen jest traktowany jak 
zasobnik 2.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie grzania obiegu CO. Praca zaworu Z3:
Regulator  umożliwia  wspomaganie  ogrzewania  CO  poprzez 

dołączenie zaworem Z3 obiegu CO do zasobnika CWU. Zawór Z3 
zostaje otwarty, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura T4 w zasobniku przekroczy wartość “Minimalna 
temp. T4 do załączenia zaworu Z3” + 1°C.

•temperatura T4 jest wyższa od temperatury powrotu CO T5 o 
przynajmniej 3°C.

Wspomaganie CO zostaje wyłączone, jeśli T4 spadnie poniżej 
wartości “Minimalna temp. T4 do załączenia zaworu Z3” - 1°C lub 
różnica T4-T5 będzie mniejsza od 2°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 

temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P2. 

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  rozłączy  przekaźnik  sterujący  zaworem 
Z3 odcinając tym samym wspomaganie grzania CO. Uszkodzenie 
czujnika T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  przerwie  ładowanie  basenu.  Zawór  Z4 
zostanie  wyłączony.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat D2

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY D3

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  zasobnika  CWU  i  basenu  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  pompa  -  rozdzielacz.  Praca 
pompy P1 i zaworu Z4:

Ładowanie zasobnika i basenu odbywa się identycznie jak w 
schemacie B1. W tym schemacie pracy basen jest traktowany jak 
zasobnik 2.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie  grzania  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego. Praca pompy P3:

Regulator  umożliwia  dogrzewanie  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego poprzez załączenie pompy P3. Pompa P3 zostaje 
uruchomiona, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura kotła T5 jest większa od T4 o co najmniej 5°C.
•temperatura kotła T5 jest wyższa od parametru “Minimalna 

temp. kotła T5 do załączenia P3” + 1°C.
Dogrzewanie CWU zostaje wyłączone, jeśli T5 spadnie poniżej 

wartości “Minimalna temp. kotła T5 do załączenia P3” - 1°C lub 
różnica T5-T4 będzie mniejsza od 4°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 

temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i  P2.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  przerwie  ładowanie  basenu.  Zawór  Z4 
zostanie  wyłączony.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat D3

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1

Instrukcja obsługi regulatora SolarComp PRO u3.x, wydanie 3  COMPIT ▌23

T3

T4

P2
T1

Z4

P1 P3

T5

T6

8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 2 3 4 5 6

L N N N N N

P1P2P3Z4

230V~
50Hz

T1
T2

T3
T4

T5
T6

T1 T3 T4 T5 T6
P1P2P3Z4



SCHEMAT PRACY D4

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  zasobnika  CWU  i  basenu  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  pompa  -  rozdzielacz.  Praca 
pompy P1 i zaworu Z4:

Ładowanie zasobnika i basenu odbywa się identycznie jak w 
schemacie B1. W tym schemacie pracy basen jest traktowany jak 
zasobnik 2.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego 
(bufora). Praca pompy P3:

Praca  pompy  P3  (przepompowującej  ciepło  z  zasobnika 
głównego) jest zależna od różnicy temperatur T4-T5. Pompa P3 
zostaje  załączona  po  przekroczeniu  przez  różnicę  temperatur 
(T4-T5) parametru “Delta załączenia bufora T4-T5”. Wyłączenie 
pompy  P3  następuje  po  spadku  różnicy  temperatur  poniżej 
poziomu ustawionego w parametrze “Delta wyłączenia bufora T4-
T5”.  Ładowanie zasobnika zapasowego jest realizowane jednak 
tylko do momentu, kiedy nie osiągnie on temperatury “Zadana 
temperatura bufora”.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 

pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i  P2.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  przerwie  ładowanie  basenu.  Zawór  Z4 
zostanie  wyłączony.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat D4

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY E1

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  zasobnika  CWU  i  basenu  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  z  dwiema  pompami.  Praca 
pompy P1 i pompy P4:

Ładowanie zasobnika i basenu odbywa się identycznie jak w 
schemacie C1. W tym schemacie pracy basen jest traktowany jak 
zasobnik 2.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Dogrzewanie  zasobnika  podstawowego  grzałką. 
Praca grzałki G3:

Regulator umożliwia uruchomienie dodatkowego źródła ciepła 
(grzałki) do podgrzania CWU. Grzałka G3 (lub inne źródło ciepła) 
jest  załączana,  jeśli  temperatura  T4  spadnie  poniżej  wartość 
“Zadana  temperatura  grzałki  G3”  -  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4 
przekroczy wartość “Zadana temperatura grzałki G3” + 1°C.

Ta funkcja zapewnia minimalną użyteczną temperaturę CWU, 
bez względu na ilość energii dostarczanej przez układ solarny.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 

przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1, P2 oraz grzałkę G3.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  przerwie  ładowanie  basenu.  Pompa  P4 
zostanie  wyłączona.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat E1

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1

Instrukcja obsługi regulatora SolarComp PRO u3.x, wydanie 3  COMPIT ▌25

G3

T3

T4

P2
T1

P4

P1

T6

8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 2 3 4 5 6

L N N N N N

P1P2G3P4

230V~
50Hz

T1
T2

T3
T4

T5
T6

T1 T3 T4 T6
P1P2P4

G3



SCHEMAT PRACY E2

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  zasobnika  CWU  i  basenu  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  z  dwiema  pompami.  Praca 
pompy P1 i pompy P4:

Ładowanie zasobnika i basenu odbywa się identycznie jak w 
schemacie C1. W tym schemacie pracy basen jest traktowany jak 
zasobnik 2.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie grzania obiegu CO. Praca zaworu Z3:
Regulator  umożliwia  wspomaganie  ogrzewania  CO  poprzez 

dołączenie zaworem Z3 obiegu CO do zasobnika CWU. Zawór Z3 
zostaje otwarty, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura T4 w zasobniku przekroczy wartość “Minimalna 
temp. T4 do załączenia zaworu Z3” + 1°C.

•temperatura T4 jest wyższa od temperatury powrotu CO T5 o 
przynajmniej 3°C.

Wspomaganie CO zostaje wyłączone, jeśli T4 spadnie poniżej 
wartości “Minimalna temp. T4 do załączenia zaworu Z3” - 1°C lub 
różnica T4-T5 będzie mniejsza od 2°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 

temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P2.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  rozłączy  przekaźnik  sterujący  zaworem 
Z3 odcinając tym samym wspomaganie grzania CO. Uszkodzenie 
czujnika T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  przerwie  ładowanie  basenu.  Pompa  P4 
zostanie  wyłączona.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat E2

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY E3

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  zasobnika  CWU  i  basenu  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  z  dwiema  pompami.  Praca 
pompy P1 i pompy P4:

Ładowanie zasobnika i basenu odbywa się identycznie jak w 
schemacie C1. W tym schemacie pracy basen jest traktowany jak 
zasobnik 2.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie  grzania  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego. Praca pompy P3:

Regulator  umożliwia  dogrzewanie  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego poprzez załączenie pompy P3. Pompa P3 zostaje 
uruchomiona, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura kotła T5 jest większa od T4 o co najmniej 5°C.

•temperatura kotła T5 jest wyższa od parametru “Minimalna 
temp. kotła T5 do załączenia P3” + 1°C.

Dogrzewanie CWU zostaje wyłączone, jeśli T5 spadnie poniżej 
wartości “Minimalna temp. kotła T5 do załączenia P3” - 1°C lub 
różnica T5-T4 będzie mniejsza od 4°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 

przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i  P2.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  przerwie  ładowanie  basenu.  Pompa  P4 
zostanie  wyłączona.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat E3

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY E4

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  zasobnika  CWU  i  basenu  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  z  dwiema  pompami.  Praca 
pompy P1 i pompy P4:

Ładowanie zasobnika i basenu odbywa się identycznie jak w 
schemacie C1. W tym schemacie pracy basen jest traktowany jak 
zasobnik 2.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego 
(bufora). Praca pompy P3:

Praca  pompy  P3  (przepompowującej  ciepło  z  zasobnika 
głównego) jest zależna od różnicy temperatur T4-T5. Pompa P3 
zostaje  załączona  po  przekroczeniu  przez  różnicę  temperatur 
(T4-T5) parametru “Delta załączenia bufora T4-T5”. Wyłączenie 
pompy  P3  następuje  po  spadku  różnicy  temperatur  poniżej 
poziomu ustawionego w parametrze “Delta wyłączenia bufora T4-
T5”.  Ładowanie zasobnika zapasowego jest realizowane jednak 
tylko do momentu, kiedy nie osiągnie on temperatury “Zadana 
temperatura bufora”.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 

pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i  P2.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  przerwie  ładowanie  basenu  Pompa  P4 
zostanie  wyłączona.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat E4

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY F1

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  dwuwężownicowego  zasobnika  CWU  z 
kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. 
Praca pompy P1 i zaworu Z4:

Pierwszeństwo  ma  ładowanie  górnej  części  zasobnika. 
Dopiero po jej naładowaniu można zacząć ładować dolną część. 
Jeżeli różnica temperatur T1-T4 przekroczy wartość ustawioną w 
parametrze „Delta załączenia zasobnika 1 (T1-T4)”, to regulator 
uruchomi  pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami.  Jeśli  różnica 
temperatur spadnie poniżej tego parametru, to regulator zacznie 
zmniejszać  obroty  pompy.  Jeśli  pomimo  obniżonych  obrotów 
różnica  T1-T4  spadnie  poniżej  parametru  „Delta  wyłączenia 
zasobnika 1 (T1- T4)” to pompa P1 zostaje wyłączona. Może się 
załączyć  ponownie  dopiero  gdy  różnica  temperatur  T1-T4 
wzrośnie powyżej parametru „Delta załączenia zasobnika 1 (T1-
T4)”.  Ładowanie  górnej  części  zasobnika  kończy  się,  jeśli 
temperatura  T4  przekroczy  wartość  „Zadana  temperatura 
zasobnika 1”.

Po  naładowaniu  górnej  części  zasobnika,  jeśli  różnica 
temperatur T1-T3 wzrośnie powyżej parametru „Delta załączenia 
zasobnika 1 (T1-T3)”, przełączany jest zawór Z4 i uruchamiana 
pompa  P1.  Pompa  startuje  z  maksymalnymi  obrotami.  Jeśli 
różnica  temperatur  T1-T3  spadnie  poniżej  tego  parametru,  to 
regulator  zacznie  zmniejszać  obroty  pompy.  Jeśli  pomimo 
obniżonych  obrotów  różnica  T1-T2  spadnie  poniżej  parametru 
„Delta wyłączenia zasobnika 1 (T1-T3)” to pompa P1 i zawór Z4 
zostają  wyłączone.  Dolna  część  zasobnika  jest  ładowana  do 
momentu, kiedy temperatura T3 nie osiągnie wartości  „Zadana 
temperatura zasobnika 1”.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Dogrzewanie  zasobnika  podstawowego  grzałką. 
Praca grzałki G3:

Regulator umożliwia uruchomienie dodatkowego źródła ciepła 
(grzałki) do podgrzania CWU. Grzałka G3 (lub inne źródło ciepła) 
jest  załączana,  jeśli  temperatura  T4  spadnie  poniżej  wartość 
“Zadana  temperatura  grzałki  G3”  -  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4 
przekroczy wartość “Zadana temperatura grzałki G3” + 1°C.

Ta funkcja zapewnia minimalną użyteczną temperaturę CWU, 
bez względu na ilość energii dostarczanej przez układ solarny.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1, P2 oraz grzałkę G3.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat F1

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY F2

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  dwuwężownicowego  zasobnika  CWU  z 
kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. 
Praca pompy P1 i zaworu Z4:

Ładowanie zasobnika i basenu odbywa się identycznie jak w 
schemacie F1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie  grzania  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego. Praca pompy P3:

Regulator  umożliwia  dogrzewanie  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego poprzez załączenie pompy P3. Pompa P3 zostaje 
uruchomiona, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura kotła T5 jest większa od T4 o co najmniej 5°C.
•temperatura kotła T5 jest wyższa od parametru “Minimalna 

temp. kotła T5 do załączenia P3” + 1°C.
Dogrzewanie CWU zostaje wyłączone, jeśli T5 spadnie poniżej 

wartości “Minimalna temp. kotła T5 do załączenia P3” - 1°C lub 
różnica T5-T4 będzie mniejsza od 4°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 

pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P2. 

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  rozłączy  przekaźnik  sterujący  zaworem 
Z3 odcinając tym samym wspomaganie grzania CO. Uszkodzenie 
czujnika T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat F2

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY F3

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  dwuwężownicowego  zasobnika  CWU  z 
kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. 
Praca pompy P1 i zaworu Z4:

Ładowanie zasobnika i basenu odbywa się identycznie jak w 
schemacie F1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie  grzania  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego. Praca pompy P3:

Regulator  umożliwia  dogrzewanie  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego poprzez załączenie pompy P3. Pompa P3 zostaje 
uruchomiona, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura kotła T5 jest większa od T4 o co najmniej 5°C.
•temperatura kotła T5 jest wyższa od parametru “Minimalna 

temp. kotła T5 do załączenia P3” + 1°C.
Dogrzewanie CWU zostaje wyłączone, jeśli T5 spadnie poniżej 

wartości “Minimalna temp. kotła T5 do załączenia P3” - 1°C lub 
różnica T5-T4 będzie mniejsza od 4°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 

pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P2. 

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat F3

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY F4

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  dwuwężownicowego  zasobnika  CWU  z 
kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. 
Praca pompy P1 i zaworu Z4:

Ładowanie zasobnika i basenu odbywa się identycznie jak w 
schemacie F1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego 
(bufora). Praca pompy P3:

Praca  pompy  P3  (przepompowującej  ciepło  z  zasobnika 
głównego) jest zależna od różnicy temperatur T4-T5. Pompa P3 
zostaje  załączona  po  przekroczeniu  przez  różnicę  temperatur 
(T4-T5) parametru “Delta załączenia bufora T4-T5”. Wyłączenie 
pompy  P3  następuje  po  spadku  różnicy  temperatur  poniżej 
poziomu ustawionego w parametrze “Delta wyłączenia bufora T4-
T5”.  Ładowanie zasobnika zapasowego jest realizowane jednak 
tylko do momentu, kiedy nie osiągnie on temperatury “Zadana 
temperatura bufora”.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 

temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P2. 

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat F4

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY G1

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  zasobnika  CWU  z  dwóch  kolektorów 
słonecznych. Praca pomp P1 i P4:

Ładowanie  zasobnika  z  kolektora  1  odbywa  się  w  funkcji 
różnicy temperatur kolektora T1 i dolnej temperatury zasobnika 
T3. Jeśli ta różnica T1-T3 będzie większa od nastawionej wartości 
“Delta  załączenia  zasobnika  1  (T1-T3)”  to  regulator  uruchomi 
pompę P1. Pompa startuje z pełnymi obrotami, które zmniejszają 
się, jeśli różnica temperatur T1-T3 zacznie spadać poniżej “Delta 
załączenia  zasobnika  1  (T1-T3)”.  Jeśli  T1-T3  spadnie  poniżej 
parametru  “Delta  wyłączenia  zasobnika  1  (T1-T3)”  to  pompa 
zostaje  wyłączona.  Obroty  minimalne  pompy  są  ograniczone 
przez  parametr  “Minimalne  obroty  pompy  P1”  i  powinny  być 
ustawione w taki sposób, aby zapewnić pompie stabilną pracę. 
Jeśli minimalne obroty zostaną ustawione na 100% to uzyskamy 
efekt pracy załącz/wyłącz.

Ładowanie  zasobnika  z  kolektora  2  odbywa  się  w  funkcji 
różnicy temperatur kolektora T2 i dolnej temperatury zasobnika 
T3. Regulator załącza pompę P4, kiedy różnica T2-T3 jest większa 
od nastawionej wartości „Delta załączenia zasobnika 1 (T2-T3)”. 
Pompa P4 zostaje wyłączona kiedy różnica T2-T3 spadnie poniżej 
wartości ustawionej w parametrze „Delta wyłączenia zasobnika 1 
(T2-T3)”. 

Ładowanie  zasobnika  kończy  się,  jeśli  temperatura  T4 
przekroczy  wartość  “Zadana  temperatura  zasobnika  1”  +  1°C. 
Pompy P1 i P4 zostają wyłączane niezależnie od tego, że różnice 
T1-T3 i T2-T3 pozwalają na ładowanie zasobnika CWU.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Dogrzewanie  zasobnika  podstawowego  grzałką. 
Praca grzałki G3:

Regulator umożliwia uruchomienie dodatkowego źródła ciepła 
(grzałki) do podgrzania CWU. Grzałka G3 (lub inne źródło ciepła) 
jest  załączana,  jeśli  temperatura  T4  spadnie  poniżej  wartość 
“Zadana  temperatura  grzałki  G3”  -  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4 
przekroczy wartość “Zadana temperatura grzałki G3” + 1°C.

Ta funkcja zapewnia minimalną użyteczną temperaturę CWU, 
bez względu na ilość energii dostarczanej przez układ solarny.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia czujnika, w miejscu wyświetlania temperatury pojawia 
się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może  wyłączyć 
(parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  1 przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  T1  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załączy 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  kolektora  2 przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  T2  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załączy 
pompę   P4  w  celu  obniżenia  temperatury   kolektora.  Aby 
wyłączyć  funkcję  ochrony  kolektora  parametr  „Maksymalna 
temperatura kolektora” należy ustawić na 0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora  1.  Jeżeli  temperatura  kolektora  T1 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia  kolektora”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
odpowiednią  pompę  P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura 
wyłączenia kolektora” na 0°C blokuje tą funkcję.

•Przegrzanie  kolektora  2.  Jeżeli  temperatura  kolektora  T2 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P4.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem  T4  jest  poza  zakresem  pomiarowym  -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1, P2 oraz grzałkę G3.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat G1
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Tryb Urlopowy
Ten tryb służy do chłodzenia zasobnika, jeśli nie ma rozbioru 

ciepłej wody (np. dom stoi  pusty) i  jest  on aktywowany przez 
użytkownika.  Pozwala  to  uniknąć  nadmiernego  skumulowania 
ciepła i zmniejsza ryzyko niebezpiecznego przegrzania instalacji. 
Wychłodzenie zasobnika następuje w okresach, gdy nie ma słońca 
(późnym wieczorem i w nocy). Jeśli temperatura na kolektorze T1 
spadnie  poniżej  temperatury  zasobnika  T3  o  2°C  to  zostaje 
załączona pompa obiegowa P1 i w ten sposób ciepło skumulowane 
w  zasobniku  jest  wypromieniowywane  poprzez  kolektor.  Jeśli 
temperatura  na  kolektorze  T2  spadnie  poniżej  temperatury 
zasobnika T3 o 2°C to zostaje załączona pompa obiegowa P4 i w 
ten  sposób  ciepło  skumulowane  w  zasobniku  jest 
wypromieniowywane  poprzez  kolektor.  Wychładzanie  zbiornika 
będzie zatrzymane jeśli jego temperatura spadnie poniżej 10°C

 Jeśli temperatura na kolektorze T1 lub T2 wzrośnie powyżej 
temperatury  zasobnika  to  odpowiednia  pompa  zostanie 
wyłączona. Pompy P1 i P4 mogą zostać załączone w celu ochrony 
kolektora  przed  przegrzaniem.  Dodatkowe  urządzenia  są 
wyłączone.
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SCHEMAT PRACY G2

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  zasobnika  CWU  z  dwóch  kolektorów 
słonecznych. Praca pomp P1 i P4:

Ładowanie zasobnika podstawowego odbywa się na zasadach 
identycznych jak w schemacie G1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie grzania obiegu CO. Praca zaworu Z3:
Regulator  umożliwia  wspomaganie  ogrzewania  CO  poprzez 

dołączenie zaworem Z3 obiegu CO do zasobnika CWU. Zawór Z3 
zostaje otwarty, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura T4 w zasobniku przekroczy wartość “Minimalna 
temp. T4 do załączenia zaworu Z3” + 1°C.

•temperatura T4 jest wyższa od temperatury powrotu CO T5 o 
przynajmniej 3°C.

Wspomaganie CO zostaje wyłączone, jeśli T4 spadnie poniżej 
wartości “Minimalna temp. T4 do załączenia zaworu Z3” - 1°C lub 
różnica T4-T5 będzie mniejsza od 2°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

przegrzanie  kolektora  -  występuje  w  momencie 
przekroczenia  przez  temperaturę  kolektora  T1  wartości 
“Maksymalna  temperatura  kolektora”.  Załączana  jest  wtedy 
pompa P1 bez względu na inne parametry w układzie - ochrona 
kolektora  ma  bezwzględny  priorytet.  Ustawienie  parametru 
“Maksymalna temperatura kolektora” na 0°C blokuje tą funkcję.

•Ochrona kolektora 1 przed nadmierną temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  T1  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załączy 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 

0°C.
•Ochrona  kolektora  2 przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 

temperatura  kolektora  T2  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załączy 
pompę   P4  w  celu  obniżenia  temperatury   kolektora.  Aby 
wyłączyć  funkcję  ochrony  kolektora  parametr  „Maksymalna 
temperatura kolektora” należy ustawić na 0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora  1.  Jeżeli  temperatura  kolektora  T1 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia  kolektora”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
odpowiednią  pompę  P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura 
wyłączenia kolektora” na 0°C blokuje tą funkcję.

•Przegrzanie  kolektora  2.  Jeżeli  temperatura  kolektora  T2 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P4.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  rozłączy  przekaźnik  sterujący  zaworem 
Z3 odcinając tym samym wspomaganie grzania CO. Uszkodzenie 
czujnika T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat G2

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie G1
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SCHEMAT PRACY G3

Ładowanie  zasobnika  CWU  z  dwóch  kolektorów 
słonecznych. Praca pomp P1 i P4:

Ładowanie zasobnika podstawowego odbywa się na zasadach 
identycznych jak w schemacie G1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie  grzania  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego. Praca pompy P3:

Regulator  umożliwia  dogrzewanie  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego poprzez załączenie pompy P3. Pompa P3 zostaje 
uruchomiona, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura kotła T5 jest większa od T4 o co najmniej 5°C.
•temperatura kotła T5 jest wyższa od parametru “Minimalna 

temp. kotła T5 do załączenia P3” + 1°C.
Dogrzewanie CWU zostaje wyłączone, jeśli T5 spadnie poniżej 

wartości “Minimalna temp. kotła T5 do załączenia P3” - 1°C lub 
różnica T5-T4 będzie mniejsza od 4°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona kolektora 1 przed nadmierną temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  T1  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załączy 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona kolektora 2 przed nadmierną temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  T2  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załączy 
pompę   P4  w  celu  obniżenia  temperatury   kolektora.  Aby 

wyłączyć  funkcję  ochrony  kolektora  parametr  „Maksymalna 
temperatura kolektora” należy ustawić na 0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora  1.  Jeżeli  temperatura  kolektora  T1 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia  kolektora”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
odpowiednią  pompę  P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura 
wyłączenia kolektora” na 0°C blokuje tą funkcję.

•Przegrzanie  kolektora  2.  Jeżeli  temperatura  kolektora  T2 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P4.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat G3

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie G1
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SCHEMAT PRACY G4

Ładowanie  zasobnika  CWU  z  dwóch  kolektorów 
słonecznych. Praca pomp P1 i P4:

Ładowanie zasobnika podstawowego odbywa się na zasadach 
identycznych jak w schemacie G1.

Zrzut  ciepła  z  zasobnika  podstawowego.  Praca 
pompy P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  podstawowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T4  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego 
(bufora). Praca pompy P3:

Praca  pompy  P3  (przepompowującej  ciepło  z  zasobnika 
głównego) jest zależna od różnicy temperatur T4-T5. Pompa P3 
zostaje  załączona  po  przekroczeniu  przez  różnicę  temperatur 
(T4-T5) parametru “Delta załączenia bufora T4-T5”. Wyłączenie 
pompy  P3  następuje  po  spadku  różnicy  temperatur  poniżej 
poziomu ustawionego w parametrze “Delta wyłączenia bufora T4-
T5”.  Ładowanie zasobnika zapasowego jest realizowane jednak 
tylko do momentu, kiedy nie osiągnie on temperatury “Zadana 
temperatura bufora”.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona kolektora 1 przed nadmierną temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  T1  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załączy 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona kolektora 2 przed nadmierną temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  T2  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załączy 
pompę   P4  w  celu  obniżenia  temperatury   kolektora.  Aby 

wyłączyć  funkcję  ochrony  kolektora  parametr  „Maksymalna 
temperatura kolektora” należy ustawić na 0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora  1.  Jeżeli  temperatura  kolektora  T1 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia  kolektora”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
odpowiednią  pompę  P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura 
wyłączenia kolektora” na 0°C blokuje tą funkcję.

•Przegrzanie  kolektora  2.  Jeżeli  temperatura  kolektora  T2 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P4.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora – schemat G4

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie G1
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SCHEMAT PRACY H1.1

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. 
Praca pompy P1:

Ładowanie  zasobnika  podstawowego  odbywa  się  w  funkcji 
różnicy temperatur kolektora T1 i dolnej temperatury zasobnika 
T3. Jeśli ta różnica T1-T3 będzie większa od nastawionej wartości 
“Delta załączenia zasobnika 1” to regulator uruchomi pompę P1. 
Pompa startuje z pełnymi obrotami, które zmniejszają się, jeśli 
różnica  temperatur  T1-T3  zacznie  spadać  poniżej  “Delta 
załączenia zasobnika 1”. Jeśli T1-T3 spadnie poniżej parametru 
“Delta  wyłączenia  zasobnika  1”  to  pompa  zostaje  wyłączona. 
Obroty  minimalne  pompy  są  ograniczone  przez  parametr 
“Minimalne obroty pompy P1” i  powinny być ustawione w taki 
sposób,  aby  zapewnić  pompie  stabilną  pracę.  Jeśli  minimalne 
obroty  zostaną  ustawione  na  100%  to  uzyskamy  efekt  pracy 
załącz/wyłącz.

Ładowanie  zasobnika  kończy  się,  jeśli  temperatura  T4 
przekroczy  wartość  “Zadana  temperatura  zasobnika  1”  +  1°C. 
Pompa P1 jest wyłączana pomimo tego, że różnica T1-T3 pozwala 
na ładowanie zasobnika CWU.

Praca zaworu Z4 i pompy P2:
Zawór Z4  otwiera przepływ przez wymiennik kiedy różnica 

T2-T3 jest wyższa od 2°C a zamyka kiedy różnica jest mniejsza od 
1°C.  Pompa P2 pracuje w kiedy zawór Z4 umożliwia przepływ 
płynu solarnego przez wymiennik.

Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego 
(bufora). Praca pompy P3:

Praca  pompy  P3  (przepompowującej  ciepło  z  zasobnika 
głównego) jest zależna od różnicy temperatur T4-T5. Pompa P3 
zostaje  załączona  po  przekroczeniu  przez  różnicę  temperatur 
(T4-T5) parametru “Delta załączenia bufora T4-T5”. Wyłączenie 
pompy  P3  następuje  po  spadku  różnicy  temperatur  poniżej 
poziomu ustawionego w parametrze “Delta wyłączenia bufora T4-
T5”.  Ładowanie zasobnika zapasowego jest realizowane jednak 
tylko do momentu, kiedy nie osiągnie on temperatury “Zadana 
temperatura bufora”.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia czujnika, w miejscu wyświetlania temperatury pojawia 
się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może  wyłączyć 
(parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 

temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1, P2 i zawór Z4.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1, P2 i zawór Z4

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1, P2 i zawór Z4

Tryb Urlopowy
Ten tryb służy do chłodzenia zasobnika, jeśli nie ma rozbioru 

ciepłej wody (np. dom stoi pusty) i  jest  on aktywowany przez 
użytkownika.  Pozwala  to  uniknąć  nadmiernego  skumulowania 
ciepła i zmniejsza ryzyko niebezpiecznego przegrzania instalacji. 
Wychłodzenie zasobnika następuje w okresach, gdy nie ma słońca 
(późnym wieczorem i w nocy). Jeśli temperatura na kolektorze T1 
spadnie  poniżej  temperatury  zasobnika  T3  o  2°C  to  zostaje 
załączona pompa obiegowa P1, P2 i  otwarty zawór Z4 i  w ten 
sposób ciepło skumulowane w zasobniku jest wypromieniowywane 
poprzez kolektor. Wychładzanie zbiornika będzie zatrzymane jeśli 
jego temperatura spadnie poniżej 10°C

Jeśli  temperatura  na  kolektorze  wzrośnie  powyżej 
temperatury zasobnika to pompa P1 zostaje wyłączona. Pompa P1 
może  zostać  załączona  w  celu  ochrony  kolektora  przed 
przegrzaniem. Dodatkowe urządzenia są wyłączone.
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SCHEMAT PRACY H1.2

Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. 
Praca pompy P1:

Ładowanie zasobnika podstawowego odbywa się na zasadach 
identycznych jak w schemacie H1.1.

Praca zaworu Z4 i pompy P2:
Praca  zaworu  Z4  i  pompy  P2  odbywa  się  na  zasadach 

identycznych jak w schemacie H1.1.

Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego 
(bufora). Praca pompy P3:

Praca pompy P3 odbywa się na zasadach identycznych jak w 
schemacie  H1.1.  Połączone  kreskowaną  linią  pompy  pracują 
jednocześnie.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE jest taka sama jak w 
schemacie H1.1.

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie H1.1.
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SCHEMAT PRACY H1.3

Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. 
Praca pompy P1:

Ładowanie zasobnika podstawowego odbywa się na zasadach 
identycznych jak w schemacie H1.1.

Praca zaworu Z4 i pompy P2:
Praca  zaworu  Z4  i  pompy  P2  odbywa  się  na  zasadach 

identycznych jak w schemacie H1.1.

Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego 
(bufora). Praca pompy P3:

Praca pompy P3 odbywa się na zasadach identycznych jak w 
schemacie  H1.1.  Połączone  kreskowaną  linią  pompy  pracują 
jednocześnie.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE jest taka sama jak w 
schemacie H1.1.

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie H1.1.

Kocioł gazowy jest sterowany niezależnie.

40 ▌COMPIT Instrukcja obsługi regulatora SolarComp PRO u3.x, wydanie 3



SCHEMAT PRACY H1.4

Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. 
Praca pompy P1:

Ładowanie zasobnika podstawowego odbywa się na zasadach 
identycznych jak w schemacie H1.1.

Praca zaworu Z4 i pompy P2:
Praca  zaworu  Z4  i  pompy  P2  odbywa  się  na  zasadach 

identycznych jak w schemacie H1.1.

Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego 
(bufora). Praca pompy P3:

Praca pompy P3 odbywa się na zasadach identycznych jak w 
schemacie  H1.1.  Połączone  kreskowaną  linią  pompy  pracują 
jednocześnie.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE jest taka sama jak w 
schemacie H1.1.

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie H1.1.

Przepompowywanie  pomiędzy  buforem 1  a  buforem 2  jest 
realizowane  za  pomocą  dodatkowego  termostatu  różnicowego 
typu R311.

Kocioł gazowy jest sterowany niezależnie
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SCHEMAT PRACY I1

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  dwóch  zasobników  CWU  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  pompa  -  rozdzielacz.  Praca 
pompy P1 i zaworu Z4:

Ładowanie  zasobników  1  i  2  odbywa  się  na  identycznych 
zasadach jak dla schematu B1.

Zrzut ciepła z zasobnika dodatkowego. Praca pompy 
P2:

Pompa P2 (lub inny element wykonawczy) jest załączana w 
celu  zrzutu  nadmiaru  ciepła  ze  zbiornika  dodatkowego.  P2 
załącza  się,  jeśli  temperatura  T6  przekroczy  wartość  “Zadana 
temperatura  zrzutu  P2”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4  spadnie 
poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie  grzania  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego. Praca pompy P3:

Regulator  umożliwia  dogrzewanie  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego poprzez załączenie pompy P3. Pompa P3 zostaje 
uruchomiona, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura kotła T5 jest większa od T4 o co najmniej 5°C.
•temperatura kotła T5 jest wyższa od parametru “Minimalna 

temp. kotła T5 do załączenia P3” + 1°C.
Dogrzewanie CWU zostaje wyłączone, jeśli T5 spadnie poniżej 

wartości “Minimalna temp. kotła T5 do załączenia P3” - 1°C lub 
różnica T5-T4 będzie mniejsza od 4°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

przegrzanie kolektora - występuje w momencie przekroczenia 
przez  temperaturę  kolektora  T1  wartości  “Maksymalna 
temperatura  kolektora”.  Jeżeli  temperatura  kolektora  nie 
przekroczyła  wartości  parametru  "Temperatura  wyłączenia 
kolektora",  regulator  załącza  pompę P1.  Ustawienie  parametru 
“Maksymalna temperatura kolektora” na 0°C blokuje tą funkcję.

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 

temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i  P3.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  przerwie ładowanie zasobnika 2. Zawór 
Z4  zostanie  wyłączony.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY I2

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie  dwóch  zasobników  CWU  z  kolektora 
słonecznego  w  układzie  pompa  -  rozdzielacz.  Praca 
pompy P1 i zaworu Z4:

Ładowanie  zasobników  1  i  2  odbywa  się  na  identycznych 
zasadach jak dla schematu B1.

Wspobaganie CO z zasobnika dodatkowego. Praca 
zaworu Z2:

Zawór  Z2  jest  załączany,  jeśli  temperatura  T6  przekroczy 
wartość “Zadana temperatura zrzutu P2” + 1°C, wyłącza się, jeśli 
T4 spadnie poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie  grzania  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego. Praca pompy P3:

Regulator  umożliwia  dogrzewanie  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego poprzez załączenie pompy P3. Pompa P3 zostaje 
uruchomiona, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura kotła T5 jest większa od T4 o co najmniej 5°C.
•temperatura kotła T5 jest wyższa od parametru “Minimalna 

temp. kotła T5 do załączenia P3” + 1°C.
Dogrzewanie CWU zostaje wyłączone, jeśli T5 spadnie poniżej 

wartości “Minimalna temp. kotła T5 do załączenia P3” - 1°C lub 
różnica T5-T4 będzie mniejsza od 4°C.

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:
Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 

odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

przegrzanie kolektora - występuje w momencie przekroczenia 
przez  temperaturę  kolektora  T1  wartości  “Maksymalna 
temperatura  kolektora”.  Jeżeli  temperatura  kolektora  nie 
przekroczyła  wartości  parametru  "Temperatura  wyłączenia 
kolektora",  regulator  załącza  pompę P1.  Ustawienie  parametru 
“Maksymalna temperatura kolektora” na 0°C blokuje tą funkcję.

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 

0°C.
•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 

temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P3.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P3. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator  bezwzględnie  przerwie ładowanie zasobnika 2. Zawór 
Z4  zostanie  wyłączony.  Uszkodzenie  czujnika  T6  nie  jest 
sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY I3

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. 
Praca pompy P1:

Ładowanie zasobnika podstawowego odbywa się na zasadach 
identycznych jak w schemacie A1.

Wspomaganie  grzania  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego. Praca pompy P3:

Regulator  umożliwia  dogrzewanie  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego poprzez załączenie pompy P3. Pompa P3 zostaje 
uruchomiona, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura kotła T5 jest większa od T4 o co najmniej 5°C.
•temperatura kotła T5 jest wyższa od parametru “Minimalna 

temp. kotła T5 do załączenia P3” + 1°C.
Dogrzewanie CWU zostaje wyłączone, jeśli T5 spadnie poniżej 

wartości “Minimalna temp. kotła T5 do załączenia P3” - 1°C lub 
różnica T5-T4 będzie mniejsza od 4°C.

Praca pompy kotłowej P4
Pompa  P4  załącza  się,  jeśli  temperatura  T5  przekroczy 

wartość  “ZADANA T5  załącz.  P4”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4 
spadnie poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie powrotu CO. Praca zaworu Z2
Zawór  Z2  załącza  się,  jeśli  różnica  T3-T6  jest  większa  od 

"Delta  Zał.  ZAW2  (T3-T6)",  wyłącza  się,  jeśli  różnica  T3-T6 
spadnie poniżej "Delta Zał. ZAW2 (T6-T3)".

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 

temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1 i zamyka zawór Z2.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P3.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P4. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator zamyka zawór Z2.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora 

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY I4

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. 
Praca pompy P1:

Ładowanie zasobnika podstawowego odbywa się na zasadach 
identycznych jak w schemacie A1.

Wspomaganie  grzania  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego. Praca pompy P3:

Regulator  umożliwia  dogrzewanie  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego poprzez załączenie pompy P3. Pompa P3 zostaje 
uruchomiona, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura kotła T5 jest większa od T4 o co najmniej 5°C.
•temperatura kotła T5 jest wyższa od parametru “Minimalna 

temp. kotła T5 do załączenia P3” + 1°C.
Dogrzewanie CWU zostaje wyłączone, jeśli T5 spadnie poniżej 

wartości “Minimalna temp. kotła T5 do załączenia P3” - 1°C lub 
różnica T5-T4 będzie mniejsza od 4°C.

Praca pompy kotłowej P4
Pompa  P4  załącza  się,  jeśli  temperatura  T5  przekroczy 

wartość  “ZADANA T5  załącz.  P4”  +  1°C,  wyłącza  się,  jeśli  T4 
spadnie poniżej “Zadana temperatura zrzutu P2” - 1°C.

Wspomaganie powrotu CO. Praca pompy P2
Pompa P2  załącza  się,  jeśli  różnica  T3-T6  jest  większa  od 

"Delta  Zał.  ZAW2  (T3-T6)",  wyłącza  się,  jeśli  różnica  T3-T6 
spadnie poniżej "Delta Zał. ZAW2 (T3-T6)".

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 
przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 

temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1 i zamyka zawór Z2.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P3.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P4. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator zamyka zawór Z2.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY I5

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. 
Praca pompy P1 i zaworu Z4

Przełączenie na cieplejszy kolektor następuje kiedy różnica 
temperatur pomiędzy kolektorami przekroczy wartość parametru 
"Delta  przeł.  Kolektora".  Ładowanie  zasobnika  odbywa  się  w 
funkcji  różnicy  temperatur  T1-T3  lub  T2-T3.  Jeśli  ta  różnica 
będzie  większa  od  nastawionej  wartości  “Delta  załączenia 
zasobnika 1” to regulator uruchomi pompę P1. Pompa startuje z 
pełnymi obrotami, które zmniejszają się, jeśli różnica temperatur 
zacznie  spadać  poniżej  “Delta  załączenia  zasobnika  1”.  Jeśli 
różnica spadnie poniżej parametru “Delta wyłączenia zasobnika 
1”  to  pompa  zostaje  wyłączona.  Obroty  minimalne  pompy  są 
ograniczone  przez  parametr  “Minimalne  obroty  pompy  P1”  i 
powinny  być  ustawione  w  taki  sposób,  aby  zapewnić  pompie 
stabilną pracę. Jeśli minimalne obroty zostaną ustawione na 100% 
to uzyskamy efekt pracy załącz/wyłącz.

Ładowanie  zasobnika  kończy  się,  jeśli  temperatura  T4 
przekroczy wartość “Zadana temperatura zasobnika 1” + 1°C.

Wspomaganie  grzania  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego. Praca pompy P3:

Regulator  umożliwia  dogrzewanie  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego poprzez załączenie pompy P3. Pompa P3 zostaje 
uruchomiona, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura kotła T5 jest większa od T4 o co najmniej 5°C.
•temperatura kotła T5 jest wyższa od parametru “Minimalna 

temp. kotła T5 do załączenia P3” + 1°C.
Dogrzewanie CWU zostaje wyłączone, jeśli T5 spadnie poniżej 

wartości “Minimalna temp. kotła T5 do załączenia P3” - 1°C lub 
różnica T5-T4 będzie mniejsza od 4°C.

Wspomaganie powrotu CO. Praca zaworu Z2
Zawór  Z2  załącza  się,  jeśli  różnica  T3-T6  jest  większa  od 

"Delta  Zał.  ZAW2  (T3-T6)",  wyłącza  się,  jeśli  różnica  T3-T6 
spadnie poniżej "Delta Zał. ZAW2 (T3-T6)".

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 

przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1 i zamyka zawór Z2.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P3.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P4. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator zamyka zawór Z2.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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SCHEMAT PRACY I6

W tym schemacie regulator spełnia następujące funkcje:

Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. 
Praca pompy P1 i zaworu Z4

Przełączenie na cieplejszy kolektor następuje kiedy różnica 
temperatur pomiędzy kolektorami przekroczy wartość parametru 
"Delta  przeł.  Kolektora".  Ładowanie  zasobnika  odbywa  się  w 
funkcji  różnicy  temperatur  T1-T3  lub  T2-T3.  Jeśli  ta  różnica 
będzie  większa  od  nastawionej  wartości  “Delta  załączenia 
zasobnika 1” to regulator uruchomi pompę P1. Pompa startuje z 
pełnymi obrotami, które zmniejszają się, jeśli różnica temperatur 
zacznie  spadać  poniżej  “Delta  załączenia  zasobnika  1”.  Jeśli 
różnica spadnie poniżej parametru “Delta wyłączenia zasobnika 
1”  to  pompa  zostaje  wyłączona.  Obroty  minimalne  pompy  są 
ograniczone  przez  parametr  “Minimalne  obroty  pompy  P1”  i 
powinny  być  ustawione  w  taki  sposób,  aby  zapewnić  pompie 
stabilną pracę. Jeśli minimalne obroty zostaną ustawione na 100% 
to uzyskamy efekt pracy załącz/wyłącz.

Ładowanie  zasobnika  kończy  się,  jeśli  temperatura  T4 
przekroczy wartość “Zadana temperatura zasobnika 1” + 1°C.

Wspomaganie  grzania  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego. Praca pompy P3:

Regulator  umożliwia  dogrzewanie  zasobnika  CWU  z  kotła 
stałopaliwowego poprzez załączenie pompy P3. Pompa P3 zostaje 
uruchomiona, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:

•temperatura kotła T5 jest większa od T4 o co najmniej 5°C.
•temperatura kotła T5 jest wyższa od parametru “Minimalna 

temp. kotła T5 do załączenia P3” + 1°C.
Dogrzewanie CWU zostaje wyłączone, jeśli T5 spadnie poniżej 

wartości “Minimalna temp. kotła T5 do załączenia P3” - 1°C lub 
różnica T5-T4 będzie mniejsza od 4°C.

Wspomaganie powrotu CO. Praca pompy P2
Pompa P2  załącza  się,  jeśli  różnica  T3-T6  jest  większa  od 

"Delta  Zał.  ZAW2  (T3-T6)",  wyłącza  się,  jeśli  różnica  T3-T6 
spadnie poniżej "Delta Zał. ZAW2 (T3-T6)".

Reakcja regulatora na STANY AWARYJNE:

Stany  awaryjne  są  sygnalizowane  sygnałem  akustycznym  i 
odpowiednim  komunikatem  na  wyświetlaczu.  W  przypadku 
uszkodzenia  czujnika,  w  miejscu  wyświetlania  temperatury 
pojawia  się  napis  “AW!”.  Sygnał  akustyczny  użytkownik  może 
wyłączyć (parametr “Sygnał akustyczny”).

•Ochrona  kolektora  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  kolektora  przekroczy  wartość  ustawioną  w 
parametrze  „Maksymalna  temperatura  kolektora”  oraz  nie 

przekroczy  wartości  ustawionej  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, a temperatura zasobnika jest niższa niż 
„Maksymalna  temperatura  zasobnika”,  to  regulator  załącza 
pompę  P1  z  maksymalnymi  obrotami  w  celu  obniżenia 
temperatury  kolektora. Aby wyłączyć funkcję ochrony kolektora 
parametr „Maksymalna temperatura kolektora” należy ustawić na 
0°C.

•Ochrona  zasobnika  przed  nadmierną  temperaturą.  Jeżeli 
temperatura  zasobnika  zmierzona  czujnikami  T3  lub  T4 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Maksymalna 
temperatura  zasobnika”,  to  regulator  bezwzględnie  wyłączy 
pompę  P1.  Aby  wyłączyć  funkcję  ochrony  zasobnika  parametr 
„Maksymalna temperatura zasobnika” należy ustawić na 0°C.

•Przegrzanie  kolektora.  Jeżeli  temperatura  kolektora 
przekroczy  wartość  ustawioną  w  parametrze  „Temperatura 
wyłączenia kolektora”, to regulator bezwzględnie wyłączy pompę 
P1.  Ustawienie  parametru  „Temperatura  wyłączenia  kolektora” 
na 0°C blokuje tą funkcję.

•Uszkodzenie  czujnika  T1.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T1  jest  poza  zakresem pomiarowym -40..200°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1.

•Uszkodzenie  czujnika  T3.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T3  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłącza pompę P1 i zamyka zawór Z2.

•Uszkodzenie  czujnika  T4.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T4  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompy P1 i P3.

•Uszkodzenie  czujnika  T5.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T5  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator bezwzględnie wyłączy pompę P4. Uszkodzenie czujnika 
T5 nie jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

•Uszkodzenie  czujnika  T6.  Jeżeli  temperatura  zmierzona 
czujnikiem T6  jest  poza  zakresem pomiarowym -20..110°C,  to 
regulator zamyka zawór Z2.

Podłączenie  czujników  i  elementów  wyjściowych  do 
regulatora

Tryb Urlopowy
Tryb urlopowy działa tak samo jak w schemacie A1
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OBSŁUGA REGULATORA
Regulator posiada cztery przyciski oznaczone jako MAN, EDIT, 

+  oraz  -.  Przyciski  +,-  mają  dwa  zastosowania.  Służą  do 
przemieszczania  się  po  liście  parametrów,  natomiast  w  trybie 
edycji  służą  do  zmiany  wartości  parametru.   Po  załączeniu 
zasilania  na  wyświetlaczu  można  odczytać  wartość  różnicy 
temperatur T1-T3. Przyciskami strzałek (+,-) można się poruszać 
po  liście  parametrów.  Przycisk  MAN  służy  do  załączenia  pracy 
ręcznej  (kod=105)  lub  wyświetlenia  okna  informacyjnego 
(kod<>105).

Ustawianie parametrów regulatora
W celu zmiany wartości parametru należy:

1.przejść do wyświetlania napisu KOD

2.nacisnąć  przycisk  EDIT.  Na  wyświetlaczu  pojawi  się  znak 
“?”, oznacza to tryb edycji wartości kodu

3.przyciskami +,- ustawić wartość 99 dla edycji parametrów 
użytkownika,

4.nacisnąć przycisk EDIT. Zniknie znak “?”

5.przyciskami  strzałek  przejść  do  odczytu  wartości  którą 
chcemy zmienić.

6.nacisnąć  przycisk  EDIT.  Na  wyświetlaczu  przed  wartością 
parametru  pojawi  się  znak  “?”.  Jest  to  tryb  edycji  wartości 
parametru.

7.przyciskami +,- dokonać zmiany wartości parametru.

8.wyjść z trybu edycji przyciskiem EDIT. Zniknie znak “?”.

Przyciski strzałek służą znowu do przemieszczania się po liście 
parametrów.  Przed  zmianą  następnego  parametru  nie  trzeba 
ustawiać  kodu.  Jednak,  jeśli  przez  4  minuty  nie  naciska  się 
żadnego przycisku regulatora kod przyjmuje wartość 100 i trzeba 
go  ponownie  ustawić  przed  następną  edycją  wartości 
parametrów.

Zmiany wartości parametrów są automatycznie zapisywane do 
pamięci  i  nie  wymagają  zatwierdzania.  Trwałość  nastaw  w 
pamięci wynosi co najmniej 10 lat (w wyłączonym regulatorze).

Praca ręczna
Aby załączyć pracę ręczną należy ustawić kod na wartość 105. 

Po naciśnięciu przycisku MAN zostaje wyświetlone okno informacji 
z obrotami pompy. Przyciskiem EDIT można załączać i wyłączać 
poszczególne wyjścia, a przyciskami + i  - płynnie zwiększać lub 
zmniejszać obroty pompy P1. Ponowne naciśnięcie przycisku MAN 
wyłącza pracę ręczną.

Tryb Urlopowy
Aby włączyć tryb urlopowy należy upewnić się, że regulator 

wyświetla odczyt temperatury kolektora 1 i przytrzymać przez 3 
sekundy wciśnięty klawisz EDIT. Zamiast napisu KOL(1) pojawi się 
napis URL. Wyłączenie trybu urlopowego jest realizowane w taki 
sam sposób.

LISTA PARAMETRÓW

Odczyty temperatur

Odczyt  temperatury  zmierzonej  T1  – 
kolektora,
T3 – dolna część zasobnika

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x

Odczyt  temperatury  zmierzonej  T2  – 
kolektor 2,
T4 – górna część zasobnika

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x

2 x

3 x

4 x

5

6

Odczyt  temperatury  zmierzonej  T2  – 
kolektor 2,
T3 – dolna część zasobnika

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1

2

3

4

5 x

6 x

Odczyt  temperatury  zmierzonej  T4  - 
zasobnika CWU góra.

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x

2 x x x x x x x

3 x x x x x x x

4 x x x x x x x

5 x

6 x

Odczyt  temperatury  zmierzonej  T6  - 
zasobnika 2

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x

2 x x x

3 x x

4 x x

5

6
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T1 KOL(1) 90,1°C
T3 ZASOB. 43,2°C

T2 KOL(2) 90,1°C
T4 ZASOB. 43,2°C

T4 ZASOBNIK góra
          43,5°C

T6 ZASOBNIK 2
  39,2°C

T2 KOL(2) 90,1°C
T3 ZASOB. 43,2°C



Odczyt  temperatury  zmierzonej  T6  - 
basenu.

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5

6

Odczyt  temperatury  zmierzonej  T5  – 
bufora.

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1

2

3

4 x x x x x x x

5

6

Odczyt  temperatury  zmierzonej  T5  - 
powrotu obiegu CO.

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1

2 x x x x x x x

3

4

5

6

Odczyt  temperatury  zmierzonej  T5  – 
kotła.

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x

2 x

3 x x x x x x x x

4 x

5 x

6 x

Wyliczona  różnica  temperatur  pomiędzy 
kolektorem a zasobnikiem CWU dół.

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x

Wyliczona  różnica  temperatur  pomiędzy 
pierwszym kolektorem a zasobnikiem

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x

2 x

3 x

4 x

5

6

Wyliczona  różnica  temperatur  pomiędzy 
drugim kolektorem a zasobnikiem

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x

2 x

3 x

4 x

5

6

Wyliczona  różnica  temperatur  pomiędzy 
kolektorem a zasobnikiem drugim.

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5

6

Wyliczona  różnica  temperatur  pomiędzy 
zasobnikiem CWU a buforem.

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5

6

Wyliczona  różnica  temperatur  pomiędzy 
kolektorem a basenem.

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5

6
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T6 BASEN
  22,1°C

T5 BUFOR
          33,1°C

T5 Tco powrót
  33,1°C

T5 Tkotla
          33,1°C

Delta KOL1/ZAS1
(T1-T3)=  13,0°C

Delta KOL1/ZAS1
(T1-T4)=  13,0°C

Delta KOL2/ZAS1
(T2-T3)=   9,0°C

Delta KOL1/ZAS2
(T1-T6)=  13,0°C

Delta ZAS1/BUFOR
(T4-T5)=   13,0°C

Delta KOL1/BASEN
(T1-T6)=  13,0°C



Temperatura  zmierzona  czujnikiem  T6  – 
powrót z obiegu CO.

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1

2

3 x

4 x

5 x

6 x

Parametry użytkownika

Kod dostępu do dalszych parametrów. Aby 
edytować  parametry  użytkownika  należy 
wpisać kod 99.

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x

Temperatura,  po  przekroczeniu  której 
kończy się ładowanie zasobnika 1.
(Zakres nastaw 0..99°C, krok 1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x

Minimalna  różnica  T1-T4  umożliwiająca 
uruchomienie  ładowania  górnej  części 
zasobnika.
(Zakres nastaw 0,2..99,8°C, krok 0,2°C)

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x

2 x

3 x

4 x

5

6

 
Jeśli  różnica  T1-T4  spadnie  poniżej  tej 
wartości,  ładowanie  górnej  części 
zasobnika zostanie przerwane.
(Zakres nastaw 0,2..99,8°C, krok 0,2°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x

2 x

3 x

4 x

5

6

Minimalna  różnica  T1-T3  umożliwiająca 
uruchomienie ładowania zasobnika 1.
(Zakres nastaw 0,2..99,8°C, krok 0,2°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x

Jeśli  różnica  T1-T3  spadnie  poniżej  tej 
wartości, ładowanie zasobnika 1 zostanie 
przerwane.
(Zakres nastaw 0,2..99,8°C, krok 0,2°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x

Minimalna  różnica  T2-T3  umożliwiająca 
uruchomienie ładowania zasobnika 1.
(Zakres nastaw 0,2..99,8°C, krok 0,2°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x

2 x

3 x

4 x

5

6

Jeśli  różnica  T2-T3  spadnie  poniżej  tej 
wartości, ładowanie zasobnika 1 zostanie 
przerwane.
(Zakres nastaw 0,2..99,8°C, krok 0,2°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x

2 x

3 x

4 x

5

6
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 USTAW KOD
 DOSTEPU:    100

 ZADANA Temp.   
 ZASOBNIKA1 60°C

 delta Zał. ZAS1
 (T1-T4)= 12,0°C

 delta Wył. ZAS1
 (T1-T4)=  5,5°C

 delta Zał. ZAS1
 (T1-T3)= 12,0°C

 delta Wył. ZAS1
 (T1-T3)=  5,5°C

 delta Zał. ZAS1
 (T2-T3)= 12,0°C

 delta Wył. ZAS1
 (T2-T3)=  5,5°C

T6 Tco powrót   
          13,0°C



Temperatura,  po  przekroczeniu  której 
kończy się ładowanie zasobnika 2.
(Zakres nastaw 0..99°C, krok 1°C). 

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x

2 x x x x x x x

3 x x x x x x x

4 x x x x x x x

5

6

Minimalna  różnica  T1-T6  umożliwiająca 
uruchomienie ładowania zasobnika 2.
(Zakres nastaw 0,2..99,8°C, krok 0,2°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5

6

Jeśli  różnica  T1-T6  spadnie  poniżej  tej 
wartości, ładowania zasobnika 2 zostanie 
przerwane.
(Zakres nastaw 0,2..99,8°C, krok 0,2°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5

6

Parametr określający, czy możliwe 
jest ładowanie innych odbiorników 
(zasobnika 2 lub basenu) jeśli zasobnik 1 
nie jest naładowany (TAK/NIE).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x

2 x x x x

3 x x x x

4 x x x x

5

6

Temperatura  po  przekroczeniu  której 
kończy się ładowanie basenu. 
(Zakres nastaw 0..50°C, krok 1°C). 

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5

6

Minimalna  różnica  T1-T6  umożliwiająca 
uruchomienie ładowania basenu.
(Zakres nastaw 0,2..99,8°C, krok 0,2°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5

6

Jeśli  różnica  T1-T6  spadnie  poniżej  tej 
wartości,  ładowania  basenu  zostanie 
przerwane. 
(Zakres nastaw 0,2..99,8°C, krok 0,2°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5

6

Czas,  przez  jaki 
będzie  ładowany 
zasobnik  2  lub 

basen,  jeśli  regulator  pracuje  bez 
priorytetu zasobnika 1. Po tym czasie jest 
robiony  postój,  aby  kolektor  mógł  się 
nagrzać.
(Zakres nastaw 0..30 min, krok 1 min).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x

2 x x x x

3 x x x x

4 x x x x

5

6

Czas  przerwy  w 
pracy  pompy  aby 
kolektor  mógł  się 

nagrzać  -  postój  jest  wykonywany  po 
odliczeniu  czasu  „Max.czas  ład. 
ZAS2/basenu”.
(Zakres nastaw 0..30 min, krok 1 min).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x

2 x x x x

3 x x x x

4 x x x x

5

6

Maksymalna 
temperatura 
bufora,  po 

przekroczeniu  której  wyłączane  jest 
przepompowywanie ciepła z zasobnika 1.
(Zakres nastaw 0..99°C, krok 1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1

2

3

4 x x x x x x x

5

6
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ZADANA temper.
ZASOBNIKA 2 55°C

 Delta Zał. ZAS2 
(T1-T6)     5,5°C

 Delta Wył. ZAS2 
(T1-T6)     2,5°C

PRIORYTET     
 ZASOBNIKA 1 NIE

 ZADANA temp.   
 BASENU     21°C

 deltaZał.BASENU
 (T1-T6)=  5,0°C

 deltaWył.BASENU
 (T1-T6)=  2,0°C

 Max.czas ład.  
ZAS2/basenu 5min

 Pauza testow.  
 kolektora 15min

 ZADANA temper.
BUFORA     55°C



Jeśli  temperatura 
T4  przekroczy  tą 
wartość  o  więcej 

niż  1°C,  uruchamiana  jest  pompa  P2. 
Pompa  P2  zostaje  wyłączona,  jeśli  T4 
spadnie poniżej tej wartości o więcej niż 
1°C.
(Zakres nastaw 0..99°C, krok 1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x

2 x x x x x x x

3 x x x x x x x

4 x x x x x x x

5

6

Jeśli  temperatura 
T4 spadnie poniżej 
tej  wartość  o 

więcej niż 1°C, uruchamiana jest grzałka 
G3.  Grzałka  zostaje  wyłączona,  jeśli  T4 
wzrośnie o więcej niż 1°C ponad wartość 
tego parametru. 
(Zakres nastaw 0..99°C, krok 1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x

2

3

4

5

6

Minimalna  temperatura  T4  zasobnika  1, 
aby móc dołączyć wspomaganie powrotu 
obiegu CO.
(Zakres nastaw 0..99°C, krok 1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1

2 x x x x x x x

3

4

5

6

Minimalna  temperatura  T5  kotła 
stałopaliwowego  CO,  aby  można  było 
dołączyć go do dogrzewania zasobnika 1 
(Zakres nastaw 0..99°C, krok 1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x

2 x

3 x x x x x x x x

4 x

5 x

6 x

Temperatura  zadana  T5  kotła 
stałopaliwowego  CO,  powyżej  której 
załączany  jest  przekaźnik  P4  sterujący 
pompą kotłową. 
(Zakres nastaw 0..99°C, krok 1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1

2

3 x

4 x

5

6

Delta temperatury pomiędzy kolektorami, 
która powoduje przełączenie na pracę z 
kolektorem o wyższej temperaturze.
(Zakres nastaw 0..99°C, krok 1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1

2

3

4

5 x

6 x

Zadana  delta  (T6-T3)  załączenia  zaworu 
Z2 lub pompy P2.
(Zakres nastaw 1,0 .. 50,0°C, krok 0,1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1

2

3 x

4 x

5 x

6 x

Załączanie  i  wyłączanie  akustycznego 
sygnału stanów alarmowych (TAK/NIE).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x

2 x x x x x x x

3 x x x x x x x

4 x x x x x x x

5

6

Parametry serwisowe

Parametr  pozwala 
na  ustawienie 
minimalnych 

obrotów pompy P1. Powinien być dobrany 
w  taki  sposób,  aby  zapewnić  stabilną 
pracę pompy.
(Zakres nastaw 0..100%, krok 1%)

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x
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 ZADANA Temp.  
zrzutu P2  65°C

 ZADANA Temp.  
grzałki G3 40°C

 MIN temp.T4 do.
zał.zaw.Z3: 45°C

 Sygnał         
akustyczny   NIE

 MinimalneObroty
 pompy P1    30%

 MIN temp.kot T5
Do.zał.P3   45°C

 Delta Zał. ZAW2
(T6-T3)=   5.0°C

 ZADANA T5      
Załącz.P4   45°C

 delta przeł.   
kolekt.      4°C



Maksymalna 
temperatura 
kolektora  ,  po 

przekroczeniu  której  następuje 
załączenie  pompy  P1.  Funkcja  ta 
zabezpiecza kolektor przed przegrzaniem. 
Ustawienie na zero blokuje tą funkcję.
(Zakres nastaw 0..250°C, krok 1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x

Maksymalna  temperatura  kolektora,  po 
przekroczeniu  której  następuje 
wyłączenie całego układu.
(Zakres nastaw 1..199°C, krok 1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x

Minimalna  temperatura  kolektora.  Jeśli 
temperatura  kolektora  spadnie  poniżej 
tej  wartości  to  nastąpi  wyłączenie 
ładowania  zasobnika,  nawet  jeżeli  jest 
spełniony  warunek  odpowiedniej  różnicy 
temperatur. 
(Zakres nastaw 1..199°C, krok 1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x

Maksymalna 
temperatura  T3, 
po  przekroczeniu 

której następuje bezwzględne wyłączenie 
pompy  P1.  Funkcja  ta  zabezpiecza 
zasobnik przed przegrzaniem. Ustawienie 
na zero blokuje tą funkcję.
(Zakres nastaw 0..100°C, krok 1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x

Maksymalna 
temperatura 
basenu,  jaką 

można  osiągnąć  podczas  awaryjnego 
zrzutu  ciepła  z  kolektora  po  jego 
przegrzaniu.
(Zakres nastaw 0..50°C, krok 1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5

6

Funkcja  kolektora  meandrowego. 
Regulator analizując zmiany temperatury 
kolektora powoduje okresowe załączanie 
pompy solarnej na ustawiony czas. Dzięki 
temu  może  zmierzyć  chwilową 
temperaturę  kolektora  i  szybciej 
uruchomić  ogrzewanie  zasobnika  lub 
funkcję  ochrony  kolektora  przed 
przegrzaniem.  (zakres  nastaw:  NIE, 
30..200s, krok 5s)

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5

6

Kalibracja wskazań czujnika T1 
(Zakres nastaw -9,9..9,9°C, krok 0,1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x

Kalibracja  wskazań  czujnika  T2  (Zakres 
nastaw -9,9..9,9°C, krok 0,1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x

2 x x x x x x x

3 x x x x x x x

4 x x x x x x x

5

6

Kalibracja  wskazań  czujnika  T3  (Zakres 
nastaw -9,9..9,9°C, krok 0,1°C).

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x

Parametr  umożliwia  wybór  schematu 
pracy  regulatora.  Schematy  są 
szczegółowo  opisane  w  odpowiednich 
rozdziałach.

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x
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 MAKSYMALNA Temp
 kolektora 120°C

 Temp.wyłączenia
 kolektora 140°C

 MINIMALNA  Temp
 kolektora  10°C

 MAKSYMALNA Temp 
 zasobnika  70°C

 MAKSYM. Temp. 
 Basenu     30°C

 Funkcja kol.
 meandrowego NIE

 Kalibr.czujn.T1
Kolektora: 0.0°C

 Kalibr.czujn.T2
Kolektora: 0.0°C

 Kalibr.czujn.T3
Kolektora: 0.0°C

 Numer schematu
pracy:       G1



Odczyty kontrolne

W  tym  oknie  można  odczytać  licznik 
roboczogodzin  pompy  kolektora.  Przed 
dwukropkiem regulator wyświetla godziny 
a  po  dwukropku  minuty.  Licznik  godzin 
jest przechowywany w pamięci nieulotnej 
regulatora,  natomiast  licznik  minut  jest 
zerowany  w  przypadku  zaniku  zasilania. 
Licznik  uwzględnia  prędkość  obrotową 
pompy.

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x

Aktualna  wersja  oprogramowania 
sterownika.

Występuje w 
schematach

A B C D E F G H I

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

5 x

6 x

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ 

Schemat połączeń wewnętrznych.

Schemat podłączenia czujników.

Opis wyprowadzeń czujników według numeracji:
czujnik T1 - czujnik kolektora 1
czujnik T2 – czujnik kolektora 2
czujnik T3 - czujnik dolny zasobnika 1
czujnik T4 - czujnik górny zasobnika 1
czujnik T5 - funkcja zależna od schematu pracy
czujnik T6 - funkcja zależna od schematu pracy

Funkcje  czujnika  T5  w  zależności  od  schematu 
pracy:

A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1 - nie występuje
A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 - czujnik temperatury powrotu 

obiegu CO
A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3 - czujnik temperatury kotła
A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4 - schematy z przepompowywaniem 

ciepła do bufora - czujnik temperatury bufora

Funkcje  czujnika  T6  w  zależności  od  schematu 
pracy:

A1 - A4 - nie występuje
B1 - B4 - czujnik zbiornika 2
C1 - C4 - czujnik zbiornika 2
D1 - D4 - czujnik basenu
E1 - E4 - czujnik basenu
F1 – G4 – nie występuje

Opis  wyprowadzeń  części  wysokonapięciowej 
regulatora według numeracji:

8, 9 - zasilanie 230V~/50Hz 2W
10, 11 - pompa P4 (schematy C1-C4, E1-E4), zawór 

Z4 (schematy B1-B4, D1-D4)
12, 13 - pompa P3 (schematy A3, A4, B3, B4, C3, C4, D3, D4, 

E3, E4, F3, F4, G3, G4), zawór Z3 (schematy A2, B2, C2, D2, E2, 
F2, G2), grzałka G3 (schematy A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1)

14, 15  - pompa P2
16, 17  - pompa P1

Schemat podłączenia urządzeń wykonawczych

MONTAŻ REGULATORA
1. Regulator  powiesić  na kołku rozporowym (na otworze 

na tylnej części obudowy).
2. Zdjąć klapkę osłonową złącz i  przymocować regulator 

dodatkowymi kołkami do ściany.
3. Podłączyć  czujniki  temperatury pomiędzy listwą N a 

odpowiednimi  wejściami.  Końcówki  pomiarowe 
czujników umieścić w odpowiednich miejscach pomiaru 
temperatury.  Należy  zadbać  o  dobry  kontakt  cieplny 
pomiędzy  czujnikiem  a  osłoną  czujnika.  W  razie 
potrzeby użyć pasty przewodzącej ciepło.

4. Podłączyć elementy wykonawcze (pompy i zawory) do 
odpowiednich  wyjść  regulatora  w/g  załączonego 
schematu.  Przewody  uziemiające  podłączyć  do  listwy 
uziemiającej PE.
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 Licznik czasu  
Pracy      17:10

 Wersja programu:
         PRO u0.4

Czujnik T6

Czujnik T5

Czujnik T4

Czujnik T3

Czujnik T1
1 2 3 4 5 6

T1
T2

T3
T4

T5
T6

8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 2 3 4 5 6

L N N N N NT1
T2

T3
T4

T5
T6

P1P2

P3
Z3
G3

P4
Z4

Listwa GND do czujników Listwa uziemienia PE

8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 2 3 4 5 6

L N N N N NT1
T2

T3
T4

T5
T6

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

L N N N N N

P1P2

P3
Z3
G3

P4
Z4

230V~
50Hz

Zasilanie

P1P2

P3
Z3
G3

P4
Z4



5. Przewód zasilający przyłączyć do zacisków 8, 9. Należy 
pamiętać  o  podłączeniu  uziemienia  do  listwy 
uziemiającej PE.

6. Niewykorzystane  otwory  montażowe  zasłonić 
dołączonymi  do  regulatora  zaślepkami.  Pozwoli  to 
uszczelnić  obudowę  zapobiegając  dostawaniu  się  do 
środka regulatora kurzu i wilgoci.

7. Założyć pokrywę regulatora.

PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW
Regulator  SolarComp  PRO  mierzy  temperaturę  za  pomocą 

czujników  o  charakterystyce  Pt1000.  Odpowiednie  czujniki 
produkcji COMPIT to:

 T1301 –  przeznaczony do pomiaru temperatury w zakresie 
-40..200°C. Składa się z elementu pomiarowego umieszczonego w 
osłonie  ze  stali  nierdzewnej  o  średnicy  5mm  i  przewodu 
odpornego na działanie temperatury od -40 do 200°C o długości 
1,5m.

T1001  –  przeznaczony  do  pomiaru  temperatury  w  zakresie 
-20..100°C. Składa się z elementu pomiarowego umieszczonego w 
osłonie  ze  stali  nierdzewnej  o  średnicy  6mm  i  przewodu 
odpornego na działanie temperatury od -20 do 100°C o długości 
2m.

Przewody  czujników  można  przedłużać  maksymalnie  do  30 
metrów, przewodem o przekroju od 0,5 mm2 do 1,5 mm2. Należy 
pamiętać, że rezystancja podłączenia wynosząca 3,9 Ω powoduje 
błąd w odczycie o 1°C.

Minimalna  odległość  pomiędzy  przewodami  czujników  a 
równolegle biegnącymi przewodami pod napięciem sieci wynosi 
30  cm.  Mniejsza  odległość  może  powodować  brak  stabilności 
odczytów temperatur.

Przykładowe wartości rezystancji dla różnych temperatur dla 
czujnika typu T1301 i T1001:

Temperatura
[°C] 

Rezystancja
[Ω]

-40 842,1

-30 881,7

-20 921,3

-10 960,7

0 1000

10 1039

20 1077,9

Temperatura
[°C] 

Rezystancja
[Ω]

30 1116,7

40 1155,4

50 1194

60 1232,4

70 1270,7

80 1308,9

90 1347

DANE TECHNICZNE

• zasilanie: 230V(+5,-10%)  50Hz  wg/PN-
IEC60038:1999; 2VA

• zakres pomiarowy:
• 0..200°C kolektor T1,T2
• 0..100°C czujniki T3,T4,T5,T6
• rozdzielczość: 0,1°C
• dokładność: 1°C
• wyświetlacz: LCD 2 x 16 znaków, podświetlany
• obudowa: przykręcana na elewację
• wymiary: 145 x 150 x 50 mm
• waga: 0,4 kg
• przyłącza: złącza  śrubowe,  maks.  przekrój 

przewodu 1 x 1,5 mm2 lub 2 x 0,75 mm2
• temperatura pracy:od 0°C do 55°C
• temp. składowania:od 0°C do 55°C

WEJŚCIA
Czujniki  –  o  charakterystyce  Pt1000  w/g  PN-EN60751, 

maksymalna  długość  linii  spełniająca  założenia  badań  na 
kompatybilność elektromagnetyczną: 30m.

WYJŚCIA
Pompa P1 – triak:
• wyjście napięciowe 230 V~,
•  prąd maksymalny 0,6A

Pozostałe - przekaźnik, 
• wyjście napięciowe 230 V~, 
• prąd maksymalny 4(2)A.

REGULACJA

• wyjścia  przekaźnikowe  -  dwustawna  typu 
załącz/wyłącz.

• triak - płynne sterowanie obrotami pompy P1.

Zawartość opakowania:
1. Regulator SolarComp PRO - 1 szt.
2. Czujniki T1,T2 kolektora (T1301) - 1 szt.
3. Czujniki T3,T4,T5,T6 (T1001) - 3 szt.
4. Kołki montażowe - 2 szt.
5. Komplet zaślepek i uchwytów do kabli.
6. Instrukcja obsługi.
7. Karta gwarancyjna.
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	Ładowanie dwóch zasobników CWU z kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. Praca pompy P1 i zaworu Z4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Wspomaganie grzania obiegu CO. Praca zaworu Z3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY B3
	Ładowanie dwóch zasobników CWU z kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. Praca pompy P1 i zaworu Z4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Wspomaganie grzania zasobnika CWU z kotła stałopaliwowego. Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY B4
	Ładowanie dwóch zasobników CWU z kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. Praca pompy P1 i zaworu Z4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego (bufora). Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY C1
	Ładowanie dwóch zasobników CWU z kolektora słonecznego w układzie z dwiema pompami. Praca pompy P1 i pompy P2:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Dogrzewanie zasobnika podstawowego grzałką. Praca grzałki G3:
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	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Wspomaganie grzania obiegu CO. Praca zaworu Z3:
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	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Wspomaganie grzania zasobnika CWU z kotła stałopaliwowego. Praca pompy P3:
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	Ładowanie dwóch zasobników CWU z kolektora słonecznego w układzie z dwiema pompami. Praca pompy P1 i pompy P2:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego (bufora). Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY D1
	Ładowanie zasobnika CWU i basenu z kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. Praca pompy P1 i zaworu Z4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Dogrzewanie zasobnika podstawowego grzałką. Praca grzałki G3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY D2
	Ładowanie zasobnika CWU i basenu z kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. Praca pompy P1 i zaworu Z4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Wspomaganie grzania obiegu CO. Praca zaworu Z3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY D3
	Ładowanie zasobnika CWU i basenu z kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. Praca pompy P1 i zaworu Z4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Wspomaganie grzania zasobnika CWU z kotła stałopaliwowego. Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy
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	Ładowanie zasobnika CWU i basenu z kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. Praca pompy P1 i zaworu Z4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego (bufora). Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY E1
	Ładowanie zasobnika CWU i basenu z kolektora słonecznego w układzie z dwiema pompami. Praca pompy P1 i pompy P4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Dogrzewanie zasobnika podstawowego grzałką. Praca grzałki G3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY E2
	Ładowanie zasobnika CWU i basenu z kolektora słonecznego w układzie z dwiema pompami. Praca pompy P1 i pompy P4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Wspomaganie grzania obiegu CO. Praca zaworu Z3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY E3
	Ładowanie zasobnika CWU i basenu z kolektora słonecznego w układzie z dwiema pompami. Praca pompy P1 i pompy P4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Wspomaganie grzania zasobnika CWU z kotła stałopaliwowego. Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy
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	Ładowanie zasobnika CWU i basenu z kolektora słonecznego w układzie z dwiema pompami. Praca pompy P1 i pompy P4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego (bufora). Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY F1
	Ładowanie dwuwężownicowego zasobnika CWU z kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. Praca pompy P1 i zaworu Z4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Dogrzewanie zasobnika podstawowego grzałką. Praca grzałki G3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY F2
	Ładowanie dwuwężownicowego zasobnika CWU z kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. Praca pompy P1 i zaworu Z4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Wspomaganie grzania zasobnika CWU z kotła stałopaliwowego. Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY F3
	Ładowanie dwuwężownicowego zasobnika CWU z kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. Praca pompy P1 i zaworu Z4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Wspomaganie grzania zasobnika CWU z kotła stałopaliwowego. Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy
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	Ładowanie dwuwężownicowego zasobnika CWU z kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. Praca pompy P1 i zaworu Z4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego (bufora). Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy
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	Ładowanie zasobnika CWU z dwóch kolektorów słonecznych. Praca pomp P1 i P4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Dogrzewanie zasobnika podstawowego grzałką. Praca grzałki G3:
	Tryb Urlopowy
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	Ładowanie zasobnika CWU z dwóch kolektorów słonecznych. Praca pomp P1 i P4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Wspomaganie grzania obiegu CO. Praca zaworu Z3:
	Tryb Urlopowy
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	Ładowanie zasobnika CWU z dwóch kolektorów słonecznych. Praca pomp P1 i P4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Wspomaganie grzania zasobnika CWU z kotła stałopaliwowego. Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy
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	Ładowanie zasobnika CWU z dwóch kolektorów słonecznych. Praca pomp P1 i P4:
	Zrzut ciepła z zasobnika podstawowego. Praca pompy P2:
	Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego (bufora). Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY H1.1
	Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. Praca pompy P1:
	Praca zaworu Z4 i pompy P2:
	Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego (bufora). Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY H1.2
	Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. Praca pompy P1:
	Praca zaworu Z4 i pompy P2:
	Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego (bufora). Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY H1.3
	Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. Praca pompy P1:
	Praca zaworu Z4 i pompy P2:
	Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego (bufora). Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY H1.4
	Ładowanie zasobnika CWU z kolektora słonecznego. Praca pompy P1:
	Praca zaworu Z4 i pompy P2:
	Przepompowywanie ciepła do zbiornika zapasowego (bufora). Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy

	SCHEMAT PRACY I1
	Ładowanie dwóch zasobników CWU z kolektora słonecznego w układzie pompa - rozdzielacz. Praca pompy P1 i zaworu Z4:
	Zrzut ciepła z zasobnika dodatkowego. Praca pompy P2:
	Wspomaganie grzania zasobnika CWU z kotła stałopaliwowego. Praca pompy P3:
	Tryb Urlopowy
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	Wspobaganie CO z zasobnika dodatkowego. Praca zaworu Z2:
	Wspomaganie grzania zasobnika CWU z kotła stałopaliwowego. Praca pompy P3:
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