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1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu i obsługi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę uważnie przeczytać ni-
niejszą instrukcję modułu dodatkowego EWM!

1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu i obsługi
Treść niniejszej instrukcji dotyczy montażu i nastaw modułu dodat-
kowego EWM.
Przestrzegać tabel nastaw niniejszej instrukcji , tabel nastaw 
urządzenia , oraz Podręcznika projektowania i instalacji hydraulicz-
nej!

1.2 Zastosowane symbole

1.3 Dla kogo jest przeznaczona niniejsza instrukcja montażu i obsługi?
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wykonawcy instalacji c.o. 

1.4 Zastosowanie
Moduł dodatkowy EWM przeznaczony jest do zastosowania w kotle 
z regulatorem ISR (typ RVS).
Pozwala zaprogramować 4 funkcje:
– Wielofukcyjne wejście i wyjście
– Obieg c.o. z zaworem mieszającym
– Regulator dla podwyższenia temperatury powrotu
– Instalacja solarna dla c.w.u.
 W tablicy kotła można zamontować maks. 2 EWM .
Jednak tylko jedną z wyżej wymienionych funkcji można zapro-
gramować w każdym module dodatkowym EWM. Przy zastosowa-
niu 2 EWM może każda funkcja tylko jeden raz zostać użyta. Jeżeli 
np.1 EWM został użyty dla obiegu c.o. z zaworem mieszającym, nie 
może już wiecej zostać użyta ta funkcja dla 2 EWM!

Niebezpieczeństwo! W przypadku braku zachowania 
odpowiedniej ostrożności istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia 
ciała i zagrożenie dla życia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! W przypadku braku 
zachowania odpowiedniej ostrożności istnieje niebezpieczeństwo 
uszkodzenia ciała i zagrożenie dla życia!

Uwaga! W przypadku braku zachowania odpowiedniej ostrożności 
istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska i 
uszkodzenia urządzenia.

Wskazówka/rada: dodatkowe wyjaśnienia i pomocne wskazówki.

Odesłanie do dodatkowych informacji zawartych w innych 
dokumentach.
2 AUGUST BRÖTJE GmbH
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1.5 Zakres dostawy
– Moduł dodatkowy EWM
– Czujnik zasilania QAD 36 z kablem
– Kabel połączeniowy
– Wtyczka
–  Wkręty 4 szt. 
moduł dodatkowy EWM 3
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2. Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo! Należy stosować się do poniższych wska-
zówek dotyczących bezpieczeństwa! W przeciwnym razie stwarza 
się zagrożenie dla siebie i innych.

2.1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Moduł dodatkowy EWM przeznaczony jest do montażu w regula-
torze serii ISR (typ RVS) firmy BRÖTJE.

2.2 Uwagi ogólne dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo! Podczas wykonywania montażu modułu 
dodatkowego istnieje niebezpieczeństwo spowodowania 
poważnych obrażeń ciała, zanieczyszczenia środowiska i szkód 
materialnych. Z tego względu montaż wyposażenia dodatkowego 
może być wykonywany wyłącznie przez specjalistyczne firmy wyko-
nawcze, a pierwsze uruchomienie dokonane przez uprawniony 
serwis!

Zastosowane wyposażenie dodatkowe musi spełniać wymagania 
przepisów technicznych i musi być zatwierdzone przez producenta 
do stosowania wraz z danym kotłem grzewczym. Wolno stosować 
wyłącznie oryginalne części zamienne.
Samodzielna przebudowa i dokonywanie zmian w kotle są niedoz-
wolone, ponieważ stanowią zagrożenie dla ludzi i mogą prowadzić 
do uszkodzenia urządzenia. Niezastosowanie się do tego wymaga-
nia powoduje utratę dopuszczenia urządzenia do stosowania!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wszelkie prace elektrycz-
ne związane z montażem kotła mogą być wykonywane wyłącznie 
przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie elektrotech-
niczne!
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3. Przed rozpoczęciem montażu

3.1 Przykład zastosowania
Poniżej znajdą Państwo kilka przykładów zastosowania realizowa-
nych poprzez moduł dodatkowy EWM .
Dalsze przykłady zastosowania zamieszczono w Podręczniku pro-
jektowania i instalacji hydraulicznej.
moduł dodatkowy EWM 5
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Przykład zastosowania 1: Obieg c.o. z pompą, z zaworem mieszającym, z regulatorem pokojowym 
i z regulacją temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u.  

Schemat hydrauliczny

Schemat połączeń elek-
6 AUGUST BRÖTJE GmbH
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Przykład zastosowania 2: Obieg c.o. z zaworem mieszającym, z regulatorem pokojowym i z regu-
lacją temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u. 

Schemat hydrauliczny

Schemat połączeń elek-
moduł dodatkowy EWM 7
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Przykład zastosowania 3: 
Obieg c.o. z zaworem mieszającym, z regulatorem pokojowym i obieg 
c.o. z zaworem mieszającym z regulatorem strefowym ZR EC 1, z regu-
lacją temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u. 

Schemat hydrauliczny

Schemat połączeń elek-
8 AUGUST BRÖTJE GmbH
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Przykład zastosowania 4: Obieg c.o. z pompą, z regulatorem pokojowym ,
z regulacją temperatury c.w.u., z podgrzewaczem solarnym W.

Schemat hydrauliczny

Schemat połączeń elek-
moduł dodatkowy EWM 9
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Przykład zastosowania 5: 
Obieg c.o. z pompą, z zaworem mieszającym, z regulatorem pokojowym 
i z regulacją temperatury c.w.u., z podgrzewaczem solarnym W 

Schemat hydrauliczny

Schemat połączeń elek-
10 AUGUST BRÖTJE GmbH
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Przykład zastosowania 6:  Obieg c.o. z zaworem mieszającym, z regulatorem pokojowym i z regu-
lacją temperatury c.w.u., z podgrzewaczem solarnym W 

Schemat hydrauliczny

Schemat połączeń elek-
moduł dodatkowy EWM 11
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Przykład zastosowania 7:  Obieg c.o. z zaworem mieszającym, z regulatorem pokojowym i z regu-
lacją temperatury c.w.u., z podgrzewaczem solarnym WH. 

Schemat hydrauliczny

Schemat połączeń elek-
12 AUGUST BRÖTJE GmbH
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Przykład zastosowania 8: Obieg c.o. z pompą, z regulatorem pokojowym i z regulacją temperatury 
wody w podgrzewaczu c.w.u. wraz z podwyższeniem temperatury pow-
rotu.  

Schemat hydrauliczny

Schemat połączeń elek-
moduł dodatkowy EWM 13
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4. Montaż

4.1 Moduł dodatkowy EWM zamontować
Przed rozpoczęciem montażu od instalacji odłączyć napięcie!
• Zdemontować przednią obudowę kotła
• Otworzyć osłonę panela obsługowego pokrywę zespołu sterow-

niczego i odkręcić oba wkręty z lewej i prawej strony (rys. 1)
• Po otwarciu osłony panela obsługowego otrzymamy dostęp do 

miejsca montażu 
• Wykonać połączenie pomiędzy regulatorem ISR (typ RVS) i 

EWM za pomocą dołączonego kabla
• moduł dodatkowy EWM zamontować za pomocą dołączonych 

wkrętów w odpowiednim miejscu regulatora
Wskazówka: w regulatorze można zamontować maks. 2 EWM !

4.2 Podłączenie drugiego modułu dodatkowego EWM
Drugi EWM jest montowany po lewej stronie obok pierwszego mo-
dułu.

Rys. 1:  Montaż modułu dodatkowego EWM

miejsce montażu
dla maks. 2 modułów EWM
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5. Montaż

5.1 Podłączenie elektryczne (informacje ogólne)
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wszelkie prace elektrycz-
ne związane z montażem kotła mogą być wykonywane wyłącznie 
przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie elektrotech-
niczne!! 
– Napięcie sieciowe 1/N/PE 
– AC 230 V +10% -15%,  50 Hz
Jeżeli kocioł jest instalowany w Niemczech, należy stosować się do 
przepisów VDE  (Związek Elektryków Niemieckich) i lokalnych. W 
innych krajach należy przestrzegać stosownych przepisów i norm.
Wszystkie podłączone urządzenia muszą być wykonane zgodnie z 
przepisami i normami. Przewody przyłączeniowe należy zamonto-
wać w dławikach.

Długość przewodów
Przewody magistrali komunikacyjnej (bus) i przewody czujni-
kowe nie przewodzą napięcia sieciowego, a tylko niskie napięcie 
ochronne. Nie wolno ich układać równolegle do przewodów sie-
ciowych (sygnały zakłócające). Jeżeli nie jest to możliwe, należy 
zastosować przewody ekranowane.
Dopuszczalne długości przewodów dla wszystkich czujników:
Przewód miedziany o długości do  20m:  0,8 mm2

Przewód miedziany o długości do  80m:  1 mm2

Przewód miedziany o długości do  120m:  1,5 mm2 
Typ przewodów: np. LIYY lub LiYCY 2 x 0,8

Dławiki przewodów
Wszystkie przewody elektryczne należy poprowadzić od tylnej 
ścianki kotła do zespołu sterowania pracą kotła. W panelu sterowa-
nia pracą kotła przewody należy zamocować w dławikach i 
podłączyć zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych

Rys. 2:  Dławik przewodu

1 2 3 4
moduł dodatkowy EWM 15
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Ochrona przeciwporażeniowa
Po otwarciu kotła w celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej 
skręcane elementy obudowy kotła należy ponownie zamocować za 
pomocą odpowiednich śrub.

5.2 Moduł dodatkowy EWM podłączyć
Przestrzegać schematu połączeń elektrycznych (patrz rys. 3)!

Połączenie komunikacyjne
• Kabel łączący pomiędzy EWM i regulatorem ISR (typ RVS) wet-

knąć w gniazdo „Bus EM“ .

5.3 Zatwierdzić funkcję dla modułu dodatkowego EWM
Za pomocą funkcji „Funkcja mod. dodat. 1“ (prog.nr 6020) oraz. 
„Funkcja mod. dodat. 2“ (prog. nr 6021) określa się funkcję realizo-
waną przez moduły dodatkowe, patrz rozdział Programowanie.
Z tego wynika przyporządkowanie poszczególnych elementów do 
każdego zacisku. (tab. 1).

5.4 Nastawa dla 2. modułu dodatkowego EWM
 Przy podłączeniu 2. modułu dodatkowego musi zostać zmieniona 
pozycja przełącznika DIP (rys. 3)!
• Nastawą fabryczną jest adres 1

1. Wprowadzić przewody i zacisnąć zaciski do zatrzaśnięcia
2. Wcisnąć śruby zaciskowe
3. Śrubę zaciskową dociągnąć za pomocą wkrętaka
4. W celu otwarcia zacisku kablowego mechanizm zapadkowy unieść za pomocą wkrętaka

Tabela 1: EWM przyporządkowanie zacisków

Zaciski w 
module

Zastosowanie 

Obieg c.o. z zawo-
rem mieszającym

Regulator dla podnie-
sienia temp.powrotu

Solar dla c.w.u. Wielofunkcyjne wej-
ścia i wyjścia

QX21
Mieszacz OTW. Mieszacz OTW.

Wielofunkcyjne wyjś-
cie przekaźnikowe

Wielofunkcyjne wyjś-
cie przekaźnikowe

QX22 Mieszacz ZAMK. Mieszacz ZAMK. Bez funkcji Bez funkcji

QX23 Pompa obiegu c.o. Pompa kotła Pompa kolektora Wielofunkcyjne wyjś-
cie przekaźnikowe

BX21 Czujnik zasilania HK Czujnik powrotu Czujnik kolektora Wielofunkcyjne wyjś-
cie przekaźnikowe

BX22 Wielofunkcyjne wejś-
cie1)czujnika

Wielofunkcyjne wejś-
cie 1)czujnika

Czujnik dolny c.w.u. 
B31

Wielofunkcyjne wyjś-
cie przekaźnikowe

H2 Wejście cyfrowe 
1)(kontakt/DC 0...10V)

Wejście cyfrowe 
1)(kontakt/DC 0...10V)

 Wejście cyfrowe 
1)(kontakt/DC 0...10V)

 Wejście cyfrowe  
(kontakt/DC 0...10V)

1)  brak zastosowania, gdy 2 moduł EWM wykorzystano jako moduł wielofunkcyjny. 
Przy zastosowaniu 2 modułu EWM (bez wykorzystania funkcji Wielofunkcyjny) można wykorzystać tylko wejście 
lub wyście z adresem 1 (przełącznik DIP)!
16 AUGUST BRÖTJE GmbH
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5.5 Schemat połączeń elektrycznych 

Rys. 3:  Schemat połączeń elektrycznych

Połączenie do 2 go modułu EWM Połączenie pomiędzy 1 modułem EWM 
a regulatorem ISR (RVS)

Podłączenie 230V !

 Przełącznik DIP

Nastawa fabryczna 
( adres 1)

Nastawa 2.EWM 
(adres 2)

ON

.1.2

ON

.1.2

Listwa niskiego 
napięcia
moduł dodatkowy EWM 17
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6. Programowanie

6.1 Konieczne nastawy dla modułu dodatkowego EWM
W poniższej tabeli podano specjalne nastawy parametrów dla mo-
dułu dodatkowego EWM .
• Nie wszystkie parametry wyświetlane na wyświetlaczu regulatora 

są opisane w tabeli nastaw.
• W zależności od konfiguracji instalacji na wyświetlaczu regulato-

ra nie są wyświetlane wszystkie parametry opisane w tabeli nas-
taw.

• W celu przejścia do poziomu nastaw użytkownika instalacji (E), 
rozruchu (I) i wykonawcy/serwisanta instalacji (F) należy przy-
cisnąć przycisk OK, następnie przycisnąć i przytrzymać przez 
około 3 s przycisk wyświetlania informacji, wybrać żądany 
poziom za pomocą pokrętła i zatwierdzić wybór za pomocą 
przycisku OK.

Tabela 2: Wprowadzanie parametrów

Funkcja nr prog.
poziom 

nastawy 1) Nastawa fabryczna Nowa 
nastawa

Konfiguracja
1. obieg. c.o.

WYŁ. | ZAŁ.
5710 F zał.

2. obieg. c.o.
WYŁ. | ZAŁ.

5715 F zał.

Wyjście przekaźnika QX21
Brak | Pompa cyrkulacyjna Q4 | Grzałka elektryczna 
c.w.u. K6 | Pompa kolektora Q5 | Pompa H1 Q15 | 
Pompa kotła Q1 | Pompa bypass Q12| Wyjście sygnału 
alarmowego K10 | 2. stopień pompy 1. obiegu c.o. Q21 
21 | 2. stopień pompy 2. obiegu c.o. Q22 | 2. stopień 
pompy obiegu c.o. z pompą Q23 | Pompa obiegu c.o. z 
pompą Q20 | Pompa H2 Q18 | Pompa dosyłowa Q14 | 
Zawór odcinający źródła ciepła Y4

5902 I Brak

Wyjście przekaźnika QX23
Brak | Pompa cyrkulacyjna Q4 | Grzałka elektryczna 
c.w.u. K6 | Pompa kolektora Q5 | Pompa H1 Q15 | 
Pompa kotła Q1 | Pompa bypass Q12| Wyjście sygnału 
alarmowego K10 | 2. stopień pompy 1. obiegu c.o. Q21 
21 | 2. stopień pompy 2. obiegu c.o. Q22 | 2. stopień 
pompy obiegu c.o. z pompą Q23 | Pompa obiegu c.o. z 
pompą Q20 | Pompa H2 Q18 | Pompa dosyłowa Q14 | 
Zawór odcinający źródła ciepła Y4

5904 I Brak

Wejście czujnika BX21
Brak | Czujnik c.w.u. B31 | Czujnik kolektora B6 | 
Czujnik powrotu B7 | Czujnik cyrkulacji c.w.u. B39 |  Czuj-
nik zasobnika  buforowego B4

5941 I Brak

Wejście czujnika BX22
Brak | Czujnik c.w.u. B31 | Czujnik kolektora B6 | 
Czujnik powrotu B7 | Czujnik cyrkulacji c.w.u. B39 |  Czuj-
nik zasobnika  buforowego B4

5942 I Brak
18 AUGUST BRÖTJE GmbH
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Funkcja wejścia H2
Przełączanie trybu pracy obiegów c.o.+c.w.u | Przełącza-
nie trybu pracy obiegów c.o. | Przełączanie trybu pracy 1. 
obiegu c.o.| Przełączanie trybu pracy c. obiegu c.o. | 
Przełączanie trybu pracy obiegu c.o. z pompą | Blokada 
źródła ciepła | Sygnał zakłócenia w pracy/alarmowy | 
Min. temperatura zadana zasilania | Zapotrzebowanie na 
ciepło

5960 I Przełączanie 
trybu pracy 
obiegów 
c.o.+c.w.u.

Działanie styku H2
Zestyk rozwierny | Zestyk zwierny

5961 I Zestyk zwierny

Min. temperatura zadana zasilania dla zestyku  H2 5962 I 70°C
Zapotrzebowanie na ciepło 10V H2 5964 I 100 °C
Funkcja modułu dodatkowego 1

Bez funkcji | Wielofunkcyjność | Obieg c.o. | Regulator 
temperatury powrotu | C.w.u. - kolektor

6020 I Bez funkcji

Funkcja modułu dodatkowego 2
Bez funkcji | Wielofunkcyjność | Obieg c.o. | Regulator 
temperatury powrotu | C.w.u. - kolektor

6021 I Bez funkcji

Fühler speichern
Nie | Tak

6200 I Ne

Numer kontrolny źródła ciepła 1 6212 I 0
Numer kontrolny zasobnika c.w.u. 6215 I 0
Numer kontrolny  obiegów c.o. 6217 I 0

Test wejść/wyjść
Test przekaźników

Bez testu | Wszystko WYŁ. | 1. stopień palnika T2 | 1.+2. 
stopień palnika T2/T8 | pompa c.w.u. Q3 | pompa obiegu  
c.o. Q2 | wyjście  przekaźnikowe QX1 | wyjście przekaź-
nikowe QX21 moduł 1 | wyjście przekaźnikowe QX 22 
moduł 1 | wyjście przekaźnikowe QX23 moduł 1 | wyjście 
przekaźnikowe QX21 moduł 2 | wyjście przekaźnikowe 
QX22 moduł 2 | wyjście przekaźnikowe  QX23 moduł 2 

7700 I Bez testu

Temperatura zewnętrzna B9 7730 I °C
Temperatura  c.w.u. B3 7750 I °C
Temperatura w kotle B2 7760 I °C
Temperatura na czujniku BX21 moduł 1 7830 I °C
Temperatura na czujniku BX21 moduł 1 7831 I °C
Temperatura na czujniku BX21 moduł 2 7832 I °C
Temperatura na czujniku BX21 moduł 2 7833 I °C
Sygnał napięciowy H2 7845 I 0
Stan zestyku H2

Rozwarty | Zwarty
7846 I Rozwarty

Diagnoza użytkownika
Temperatura zadana zasilania dla H2 9001 I °C
Wyjście przekaźnikowe QX21 moduł 1

WYŁ. | ZAŁ.
9050 I WYŁ..

Wyjście przekaźnikowe QX21 moduł 1
WYŁ. | ZAŁ.

9051 I WYŁ..

Wyjście przekaźnikowe QX21 moduł 1
WYŁ. | ZAŁ.

9052 I WYŁ..

Wyjście przekaźnikowe QX21 moduł 2
WYŁ. | ZAŁ.

9053 I WYŁ..

Funkcja nr prog.
poziom 

nastawy 1) Nastawa fabryczna Nowa 
nastawa
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Konfiguracja
1. i 2. obieg c.o.
(5710, 5715)

Włączanie lub wyłączanie obiegów grzewczych.

Wyjścia przekaźnikowe 
QX21/QX23
(5902, 5904)

Brak: wyjścia przekaźnikowe QX21 / QX23 wyłączone.
Pompa  cyrkulacyjna Q4: podłączona pompa pełni funkcję pompy 
cyrkulacyjnej c.w.u. (zob. program 1660).
Grzałka elektryczna c.w.u K6: podłączenie grzałki elektrycznej do 
celów ładowania podgrzewacza c.w.u. zgodnie z programami 5060 
do 5062.
Pompa kolektora Q5: podłączenie pompy obiegowej w przypadku 
zamontowania kolektora słonecznego.
Pompa H1/H2 (Q15/Q18): podłączenie pompy do wejścia H1/H2 dla 
dodatkowego odbiornika ciepła.
Pompa obejścia Q12: podłączenie pompy dla utrzymania 
odpowiedniej temperatury powrotu.
Wyjście sygnału alarmowego K10: zakłócenie w pracy jest sygnali-
zowane poprzez wyjście przekaźnikowe. Zwieranie kontaktu 
następuje z opóźnieniem  2 minut. Jeżeli nie jest podawany sygnał 
zakłócenia w pracy, zestyk jest rozwierany natychmiast.
Wyjście przekaźnikowe można zresetować bez usuwania przyczyny 
wystąpienia zakłócenia w pracy (zob. program 6710).

2. stopień pracy pompy 1.  obiegu c.o. / Q22 2. obiegu c.o. / Q23 
obiegu c.o. z pompą: funkcja przeznaczona do sterowania pracą 2-
stopniowej pompy obiegu c.o. w celu zmniejszenia mocy pompy 
przy zredukowanym poziomie ogrzewania.
Pompa obiegu c.o. z pompą: uruchomienie obiegu c.o. z pompą.
Pompa dosyłowa Q14: podłączenie pompy dosyłowej .

Wejścia czujników 
BX21/BX22
(5941, 5942)

Brak: wejścia czujników BX21 i BX22 wyłączone.
Czujnik  c.w.u. B31: podłączenie drugiego czujnika c.w.u.
Czujnik kolektora B6: podłączenie czujnika kolektora.
Czujnik powrotu B7: podłączenie czujnika powrotu dla utrzymania 
odpowiedniej temperatury powrotu 
Czujnik cyrkulacji c.w.u. B39: podłączenie czujnika cyrkulacji

Fukcja wejścia H2
(5960)

Przełączanie trybu pracy obiegów c.o.+c.w.u.: przełączanie trybów 
pracy obiegów ogrzewania na pracę w trybie zredukowanym lub 
ochronnym (prog. nr 900/1200/1500) i blokada podgrzewania c.w.u. 
przy zwartym zestyku na wejściu H2 .

Wyjście przekaźnikowe QX21 moduł 2
WYŁ. | ZAŁ.

9054 I WYŁ..

Wyjście przekaźnikowe QX21 moduł 2
WYŁ. | ZAŁ.

9055 I WYŁ..

1) E = użytkownik instalacji; I = rozruch; F = wykonawca/serwisant instalacji

Funkcja nr prog.
poziom 

nastawy 1) Nastawa fabryczna Nowa 
nastawa
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Przełączanie trybu pracy obiegów c.o. od 1 do obieg c.o. z pompą: 
przełączanie trybów pracy obiegów ogrzewania na pracę w trybie 
ochronnym lub zredukowanym.
Zablokowanie funkcji podgrzewania c.w.u. jest możliwe tylko po 
wprowadzeniu nastawy Przełączanie trybów pracy  obiegów 
c.o.+c.w.u..

Blokada źródła ciepła: zablokowanie źródła ciepła przy zwartym ze-
styku na wejściach H2.
Sygnał zakłócenia w pracy/alarmowy: zwarcie zestyków wejść H2 
powoduje wygenerowanie w regulatorze wewnętrznego komunikatu 
o zakłóceniu w pracy, sygnalizowanego także poprzez wyjście prze-
kaźnikowe skonfigurowane jako wyjście sygnału alarmowego lub w 
systemie zdalnego zarządzania budynkiem.
Minimalna temperatura zadana zasilania: przy zwartym zestyku ko-
cioł stale pracuje odpowiednio do wartości parametru wprowadzo-
nego w programie 5962.
Zapotrzebowanie na ciepło: sygnał napięciowy doprowadzony do 
wejścia H2 jest przeliczany liniowo na wartość  temperatury i wyko-
rzystywany jako temperatura zadana zasilania. Temperatura zada-
na zasilania , odpowiadająca wartości napięcia 10-V, może zostać 
nastawiona w prog-nr. 5964 ( możliwe tylko dla H2 z EWM, parametr 
5960 ).

Działanie zestyków H2
(5961)

Za pomocą tej funkcji można określić, czy zestyk H2 jest zwierny czy 
rozwierny.

Minimalna temperatura 
zadana zasilania
(5962)

Patrz prog.nr 5960

Zapotrzebowanie na 
ciepło 
(5964)

patrz rys. 4 i prog.nr 5960

Funkcja modułu dodat-
kowego 1/modułu  do-
datkowego 2
(6020/6021)

Określenie  funkcji realizowanych przez moduły dodatkowe.

Rys. 4:  Zapotrzebowanie na ciepło (przykłady)
moduł dodatkowy EWM 21
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Zapisywanie stanu czuj-
ników
(6200)

W programie 6200 można zapisać w pamięci stan czujników. Odby-
wa się to automatycznie, po zmianie instalacji (odłączeniu czujnika) 
stan zacisków czujnika musi jednak zostać ponownie zapisany w 
pamięci.

Numery kontrolne 
źródło ciepła 1/podgrze-
wacz c.w.u./obieg. c.o.
(6212, 6215, 6217)

W celu identyfikacji schematu instalacji urządzenie podstawowe ge-
neruje numer kontrolny składający się z numerów podanych w po-
niższej tabeli:
22 AUGUST BRÖTJE GmbH
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Test wejść/wyjść
Test wejść/wyjść
(7700 do 7846)

Sprawdzenie sprawności działania podłączonych urządzeń.

Diagnoza źródła ciepła/odbiornika ciepła
Diagnoza źródła ciepła/
odbiornika ciepła
(9001 do 9055)

Wyświetlanie do celów diagnostycznych różnych wartości zadanych 
i rzeczywistych, stanów załączenia przekaźników i stanów liczni-
ków.

Tabela 3: Numery kontrolne źródła ciepła 1, podgrzewacza c.w.u. i obiegu c.o.

Numer kontrolny źródła ciepła 1

Instalacja solarna Kocioł olejowy/gazowy

0
1

Bez inst.solarnej
Instalacja solarna z czujni-
kiem kolektora i z pompą 
kolektora

00
01
03

05

07

Bez kotła
Palnik 1-stopniowy
Palnik 1-stopniowy i 
pompa kotła
Palnik 1-stopniowy i 
pompa obejściowa
Palnik 1-stopniowy, pompa 
kotła i pompa obejściowa

Numer kontrolny podgrzewacza c.w.u.

Podgrzewacz c.w.u.

0
1
2

4

5

13

14

Bez podgrzewacza c.w.u.
Grzałka elektryczna
Podłączenie do instalacji 
solarnej
Pompa ładująca podgrze-
wacz c.w.u.
Pompa ładująca podgrze-
wacz c.w.u., podłączenie 
do instalacji solarnej
Zawór zmiany kierunku 
przepływu
Zawór zmiany kierunku 
przepływu i podłączenie do 
instalacji solarnej

Numer kontrolny obiegu c.o.

Obieg c.o. z pompą 2. obieg. c.o. 1. obieg. c.o.

00
02

Bez obiegu c.o.
Pompa obiegu c.o.

00
02
03

Bez obiegu c.o.
Pompa obiegu c.o.
Pompa obiegu c.o. i mies-
zacz

00
01

02
03

Bez obiegu c.o.
Cyrkulacja  za pomocą 
pompy kotła
Pompa obiegu c.o.
Pompa obiegu c.o. i
mieszacz
moduł dodatkowy EWM 23
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