
Uwagi ogólne dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Wykonanie instalacji: Urz¹dzenia grzewcze mog¹ byæ montowane wy³¹cznie przez firmy
specjalistyczne, a pierwszego uruchomienia tych instalacji mog¹
dokonywaæ wy³¹cznie uprawnieni wykonawcy ze specjalistycznych
firm instalacyjnych.

Lista czynnoœci kontrolnych
dla pierwszego uruchomienia: Nale¿y bezwzglêdnie stosowaæ siê do listy czynnoœci kontrolnych

dotycz¹cych pierwszego uruchomienia i zak³óceñ w pracy, które
zawiera niniejsza instrukcja!

Instalacja elektryczna: Wszelkie prace mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez
montera instalacji elektrycznych, posiadaj¹cego stosowne
uprawnienia.

Pod³¹czenie gazu: Pod³¹czenie gazu oraz regulacjê, konserwacjê i czyszczenie
palnika nale¿y zleciæ wy³¹cznie monterowi instalacji gazo-
wych posiadaj¹cego stosowne uprawnienia.

Wa¿ne uwagi: Wa¿ne uwagi dotycz¹ce monta¿u, obs³ugi, nastaw oraz kon-
serwacji zosta³y oznaczone tym symbolem.

PODRÊCZNIK INSTALACJI EUROCONDENS
SGB 2.90SGB 2.90SGB 2.90SGB 2.90SGB 2.90 do 2.2502.2502.2502.2502.250

(BMU 64...> SW 3.00)
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1. Zastosowanie

1.1 Informacje ogólne

Gazowe kot³y kondensacyjne serii SGB 2 mog¹ byæ stosowane jako
Ÿród³o ciep³a w wodnych instalacjach grzewczych systemu zamkniê-
tego zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹. Odpowiadaj¹ one normom:
DIN EN 676, DIN 4702 czêœæ 6 i DIN EN 677, rodzaj instalacji
B23, C333,C53,C63,C83.
Uwaga: W przypadku instalacji C333,C53,C63 oraz C83 nale¿y prze-
strzegaæ instrukcji dotycz¹cej zestawu!

Kategoria dla kraju przeznaczenia: Kategoria
PL II2HL(GZ50;41,5;35)3P

II2HL(E;Lw;Ls) 3P

1.2 Przepisy/Normy

W trakcie monta¿u i u¿ytkowania kot³a oraz instalacji grzewczej
nale¿y przestrzegaæ aktualnie obowi¹zuj¹cych norm oraz przepisów.

1.3 Oznakowanie CE

Znak CE informuje o tym, ¿e gazowe kot³y kondensacyjne serii
SGB2 spe³niaj¹ podstawowe wymogi okreœlone w wytycznej
90/396/EWG dotycz¹ce urz¹dzeñ gazowych, wytycznej 73/23/EWG
dotycz¹cej urz¹dzeñ niskonapiêciowych oraz wytycznej
89/336/EWG (dotycz¹cej zgodnoœci elektromagnetycznej, EMV)
Rady ds. Ujednolicania przepisów prawnych w Pañstwach
Cz³onkowskich.
Kot³y serii SGB 2 spe³niaj¹ podstawowe wymagania wytycznej
92/42/EWG w sprawie sprawnoœci urz¹dzeñ, przewidziane dla
gazowych kot³ów kondensacyjnych. Podczas spalania gazu ziemnego
emisja tlenków azotu (NOx) przez kocio³ SGB 2 jest mniejsza ni¿ 80
mg/kWh, co odpowiada wymaganiom §7 Zarz¹dzenia w sprawie
ma³ych palenisk z dnia 07.09.1996.

1.4 Ochrona antykorozyjna/przed zamarzaniem
Powietrze do spalania nie mo¿e zawieraæ substancji powoduj¹cych
korozjê. W szczególnoœci par zawieraj¹cych zwi¹zki fluoru i chloru,
wystêpuj¹ce np. w rozpuszczalnikach, œrodkach czyszcz¹cych,
klejach, gazach aerozolowych, itp.
W przypadku pod³¹czenia kot³ów grzewczych do ogrzewania
pod³ogowego wykonanego z rur, z tworzywa sztucznego, które nie
spe³niaj¹ wymogów normy DIN 4726 dot. bariery tlenowej (brak
warstwy antydyfuzyjnej), w celu rozdzielenia obu instalacji nale¿y
zastosowaæ wymiennik ciep³a.

ZASTOSOWANIE
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ZASTOSOWANIE

1.5 Wymagania dotycz¹ce wody grzewczej

Do nape³nienia obwodu grzewczego wystarczy woda wodoci¹gowa
o jakoœci wody pitnej. W przypadku wody wodoci¹gowej o twardoœci
powy¿ej 12°n a tak¿e w przypadku instalacji grzewczych o du¿ej
pojemnoœci wody, zalecane jest jej zmiêkczenie lub dodanie œrodków
stabilizuj¹cych jej twardoœæ. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w
firmie Brötje.

1.6 Zastosowanie inhibitorów
(np. œrodki ochrony przeciwmrozowej,
uszczelniaj¹ce, zmiêkczaj¹ce wodê)

Je¿eli w szczególnych przypadkach oka¿e siê konieczne pojedyncze
lub ³¹czne zastosowanie inhibitorów, nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e
wartoœæ pH wody grzewczej nie mo¿e przekroczyæ 8,3. Nale¿y
przestrzegaæ wskazówek producenta dodatków uszlachetniaj¹cych.
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1.7 Funkcje zespo³u steruj¹co-regulacyjnego BMU.
Tabela 1 : Funkcje zespo³u steruj¹co-regulacyjnego BMU.

Gazowy kocio³ kondensacyjny SGB21) Wyposa¿enie podstawowe

• Zintegrowany zespó³ steruj¹co-regulacyjny BMU czujnik temperatury zewnêtrznej QAC34
- p³ynna, pogodowa regulacja temperatury kot³a
- modulowana praca palnika
- pompowy obwód grzewczy (c.o.1)

 Nastawy lub funkcje fabryczne
- minimalna temperatura kot³a 20oC
- maksymalna temperatura kot³a 88oC
- wy³¹czenie kot³a przy braku zapotrzebowania na ciep³o u¿ytkowe (c.o. i c.w.u.)
- uaktywniona ochrona przeciwmrozowa dla obwodu c.o.1

• Modu³ obs³ugi kot³a
- z 2 polowym, 7 segmentowym wyœwietlaczem do odczytu temperatury kot³a,

trybu pracy, diagnoza systemu, sygnalizacja komunikatu lub zak³ócenia
- 2 LED do wskazania p³omienia oraz zak³óceñ pracy palnika lub ogranicznika

temperatury STB
- wskazanie statusu z 2 LED

 Wskazania patrz tab.13
- ochrona przeciwmrozowa budynku, podgrzewacza c.w.u., kot³a
- rozpoznawanie wariantów instalacji
- funkcje pracy w trybie awaryjnym
- funkcje ochrony pompy
- systemy hydrauliczne: zwróciæ uwagê na odpowiedni schemat

 Funkcje Dodatkowe, potrzebne akcesoria

• Obwód grzewczy c.o.1
- Ró¿norodne mo¿liwoœci zastosowania przy u¿yciu regulatora pokojowego – regulator pokojowy RRG lub

(sterowanie zdalne) – modu³ grzewczy HKM z zegarem EMS lub
- Uwzglêdnianie dynamiki budynku (regulacja poprzez mieszan¹ temperaturê DSU albo termostat pomieszczenia RAV,

zewnêtrzn¹) RTD, RTW
- Program tygodniowy/dobowy
- Szybkie obni¿anie i podwy¿szanie temperatury
- Automatyczne prze³¹czanie trybu pracy lato/zima
- Automatyczne ograniczanie ogrzewania w ci¹gu dnia
- Adaptacja krzywej grzania

• Przygotowanie c.w.u.
- Priorytet absolutny wobec pompowego obwodu c.o.; przy obwodzie

z mieszaczem p³ynny lub równoleg³y
- £adowanie podgrzewacza c.w.u. zgodnie z programem

pracy obwodu c.o. lub 24h/dobê
- Mo¿liwoœæ zredukowania temperatury c.w.u. podczas

pracy obwodu c.o. z obni¿on¹ temperatur¹
- wybieg pompy
- funkcja dezynfekcji termicznej - tylko z regulatorem pokojowym RRG
- pompa cyrkulacyjna - regulator pokojowy RRG (od SW 1.4)

i modu³ CIR

• Mo¿liwoœæ pod³¹czenia obwodu c.o.2 z zaworem mieszaj¹cym (tylko 1 sztuka) i/lub – modu³ mieszacza CIM
pod³¹czenie regulatorów strefowych (maks.15 sztuk) – regulatory strefowe ZR EC1/2 lub EC MSR

lub ECM/SGB2 i modu³ CIB
wskazówka: dla wszystkich regulatorów
strefowych wystarczy 1 modu³ CIB

• Zastosowania specjalne
- hydrauliczne zastosowania specjalne - patrz przyk³ady zastosowañ
- zmiana trybu pracy za pomoc¹ modemu telefonicznego - modem telefoniczny TFS
- wymiennik ciep³a-obwód c.o., np. kurtyna powietrzna, nagrzewnica, etc. - modu³ przekaŸnikowy CIR lub modu³ HTS2
- zewnêtrzna sygnalizacja zak³óceñ - modu³ przekaŸnikowy CIR lub modu³ BSM2

(dla dodatkowej sygnalizacji zak³óceñ przez
telefon)

- zewnêtrzna sygnalizacja zak³óceñ przez telefon - modu³ TSMS, CIR i BSM 2
- kaskadowe za³¹czanie kot³ów - EUROCONTROL BCA2 zawiera modu³ bus

CIB (na ka¿dy kocio³ 1 szt. CIB)

1) Kocio³ SGB2 fabrycznie wyposa¿ony jest tylko w podstawowe, niezbêdne funkcje, umo¿liwiaj¹ce poprawn¹ pracê.
Dla realizacji pe³nego zakresu funkcji nale¿y zastosowaæ wyposa¿enie  dodatkowy jak : regulator RRG lub modu³ grzewczy HKM
z zegarem EMS (do wbudowania w HKM) ewentualnie HKM z zegarem DSU (monta¿ œcienny).

ZASTOSOWANIE
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2. Informacje techniczne

2.1 Wymiary i przy³¹cza SGB 2

INFORMACJE TECHNICZNE

Wymiary Przy³¹cza
Model KV KR Gaz
SGB 2.90 2” GZ 1” GZ
SGB 2.120 2” GZ 1” GZ
SGB 2.160
SGB 2.200 2 1/2” ko³nierz 1 1/2” GZ
SGB 2.250

Wymiary w [mm]
 Model A B C D Di E F G H I J K L M N O P R
 SGB 2.90 SGB 2.90 SGB 2.90 SGB 2.90 SGB 2.90 762 50 715 597 152 82 579 98 1300 1065 795 382 328 271 243 466 537 134
 SGB 2.120 SGB 2.120 SGB 2.120 SGB 2.120 SGB 2.120 910 50 715 597 152 82 689 107 1300 1065 795 382 328 290 305 466 647 120
 SGB 2.160 SGB 2.160 SGB 2.160 SGB 2.160 SGB 2.160 1150 52 714 535 182 91 809 182 1390 1165 893 472 354 395 429 404 757 134
 SGB 2.200 SGB 2.200 SGB 2.200 SGB 2.200 SGB 2.200 1150 52 714 535 182 91 919 127 1390 1165 893 472 354 340 429 404 867 134
 SGB 2.250 SGB 2.250 SGB 2.250 SGB 2.250 SGB 2.250 1250 52 714 535 182 97 1029 122 1390 1165 893 472 354 335 479 404 977 134

Gaz

kondensat

KV

spaliny

Gaz

KV

Rys. 1 Wymiary i przy³¹cza
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2.2 Dane techniczne

Tabela 2: Dane techniczne
 Model SGB 2.90SGB 2.90SGB 2.90SGB 2.90SGB 2.90 SGB 2.120SGB 2.120SGB 2.120SGB 2.120SGB 2.120 SGB 2.160SGB 2.160SGB 2.160SGB 2.160SGB 2.160 SGB 2.200SGB 2.200SGB 2.200SGB 2.200SGB 2.200 SGB 2.250SGB 2.250SGB 2.250SGB 2.250SGB 2.250
 Nr identyfikacyjny produktu CE 0085 BN 0577
 Nr rejestracyjny VDE A 117
 Zakres znamionowego
 obci¹¿enia cieplnego gaz ziemny kW 31,5-90,0 42,0-120,0 56,0-160,0 70,0-200,0 87,5-250,0
 Zakres mocy nominalnej 80/60°C kW 30,5-86,7 40,7-115,6 54,0-153,0 67,2-190,2 83,1-237,0

50/30°C kW 33,2-92,3 44,3-123,0 59,0-163,5 73,6-205,0 92,4-252,3
 Zakres znamionowego
 obci¹¿enia cieplnego gaz p³ynny kW 45,0-90,0 60,0-120,0 80,0-160,0 100,0-200,0 125,0-250,0
 Zakres mocy nominalnej 80/60°C kW 43,5-86,7 58,1-115,6 77,1-153,0 96,1-190,2 120,0-237,0

50/30°C kW 47,4-92,3 63,1-123,0 84,3-163,5 105,1-205,0 130,0-252,3
 Iloœæ wody kondensacyjnej przy 50/30°C l/h 6,0 7,9 11,1 13,9 15,2
 Wartoœæ pH ok. 4-5
 Sprawnoœæ nominalna ηN przy 50/30°C % 109
 Sprawnoœæ nominalna ηN przy 75/60°C % 106
 NOx – nominalny wspó³czynnik emisji eN mg/kWh <20
 CO – nominalny wspó³czynnik emisji eN mg/kWh <10
 Dane do doboru komina wg DIN 4705
 (praca zale¿na od powietrza pomieszczenia)

 Temperatura spalin 80/60°C °C 60-67 60-68 60-71 60-73 60-74
50/30°C °C 30-43 30-43 34-48 34-53 35-53

 Strumieñ masowy spalin
 dla gazu ziemnego 80/60°C g/s 0,016-0,044 0,021-0,059 0,027-0,079 0,034-0,098 0,043-0,123

50/30°C g/s 0,014-0,042 0,020-0,057 0,025-0,076 0,032-0,094 0,040-0,110
 Strumieñ masowy spalin
 dla gazu p³ynnego 80/60°C g/s 0,021-0,042 0,028-0,056 0,038-0,075 0,047-0,094 0,047-0,117

50/30°C g/s 0,019-0,040 0,026-0,053 0,036-0,072 0,044-0,090 0,044-0,112
 Wartoœci przy³¹czeniowe:
 Ciœnienie przy³¹cza gazu ziemnego Ls(GZ35) mbar min. 10,5 mbar – max. 16,0 mbar
 Ciœnienie przy³¹cza gazu ziemnego Lw(GZ41,5) mbar min. 17,5 mbar – max. 23,0 mbar
 Ciœnienie przy³¹cza gazu ziemnego E(GZ50) mbar min. 16,0 mbar – max. 25,0 mbar
 CO2 dla gazu ziemnego % 8,0-8,5
 Ciœnienie przy³¹cza gazu p³ynnego mbar min. 29,0 mbar – max. 44,0 mbar
 Stê¿enie CO2 dla gazu p³ynnego % 9,5-10,0 9,0-9,5
 Maksymalne ciœnienie t³oczenia na króæcu spalin mbar 0,5-1,0
 Maksymalny pobór mocy elektrycznej W 120 185 185 225 345
 Przy³¹cze elektryczne V/Hz 230/50
 Opory przep³ywu po stronie wodnej przy ∆T=20K mbar 30 43 35 42 51
 dla przep³ywu wody m3/h 3,9 5,2 6,9 8,6 10,8
 Opory przep³ywu po stronie wodnej przy ∆T=10K mbar 110 160 132 158 198
 dla przep³ywu wody m3/h 7,8 10,4 13,8 17,2 21,5
 Rodzaj ochrony IPX1D
 Maksymalne dopuszczalne ciœnienie wody bar 6
 Maksymalna osi¹galna temperatura zasilania °C 90
 Masa kot³a kg 175 200 250 270 300
 Pojemnoœæ wodna kot³a l 12 15 20 23 26
 Wysokoœæ mm 1300 1300 1390 1390 1390
 Szerokoœæ mm 762 910 1150 1150 1250
 G³êbokoœæ mm 764 764 764 764 764
 Œrednice przy³¹czy:
 Przy³¹cze odprowadzania spalin mm 150 150 180 180 180
 zasilanie/powrót KV/KR R2” R2” DN65 DN65 DN65
 gaz R1” R1” R1 1/2” R1 1/2” R1 1/2”
 Spust kondensatu mm 23

INFORMACJE TECHNICZNE
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2.3 Schemat po³¹czeñ elektrycznych
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3. Pomieszczenie kot³owni
3.1 Otwory wentylacyjne

Dla bezawaryjnej pracy kot³a kondensacyjnego, konieczne s¹ otwory
wentylacyjne nawiewno-wywiewne o odpowiednim polu powierzch-
ni. Trzeba sprawdziæ, czy otwory te istniej¹ oraz czy funkcjonuj¹.
Obs³uguj¹cemu instalacjê nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e otwory  te musz¹
byæ przez ca³y czas sprawne, tzn. nie wolno ich zastawiaæ ani zaœle-
piaæ. Poza tym, obszar dop³ywu powietrza do spalania u do³u kot³a
nie mo¿e byæ zastawiony ani zas³oniêty.

3.2 Pomieszczenie
Miejsce ustawienia kot³a nale¿y wybraæ ze szczególnym uwzglêdnie-
niem przebiegu rur spalinowych.
Z przodu musi znajdowaæ siê odpowiednio du¿o miejsca, aby móc
przeprowadzaæ ewentualne prace serwisowe.

3.3 Wskazówki dotycz¹ce miejsca ustawienia
W przypadku instalowania urz¹dzenia na potrzeby grzewcze lub
w po³¹czeniu z podgrzewaczem c.w.u. nale¿y zwróciæ uwagê: aby
unikn¹æ szkód spowodowanych wod¹, w szczególnoœci na skutek
mo¿liwych przecieków ze zbiornika, nale¿y po stronie instalacji
wykonaæ odpowiednie zabezpieczenia.

Pompy lub zastosowania hydrauliczne
Pompy obwodu grzewczego oraz ³adowania podgrzewacza nale¿y
dobraæ osobno, patrz: przyk³ady zastosowania .

POMIESZCZENIE KOT£OWNI
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4. Standardowe przyk³ady zastosowania
Przyk³ad zastosowania 1a: 1 pompowy obwód grzewczy z regulatorem pokojowym RRG (B5) lub
(system hydrauliczny „2”) modu³em obwodu grzewczego HKM (N3) oraz EMS (lub DSU),

³¹cznie z regulacj¹ temperatury podgrzewacza c.w.u.
Legenda:
B3 czujnik podgrzewacza QAZ 36 *)

B4 czujnik podgrzewacza QAZ 36 *)

B5 regulator pokojowy RRG *)1)

B9 czujnik temp zewnêtrznej QAC 34
K4 sygna³ w³¹cz./modu³ przekaŸnika CIR *)

M1 pompa obwodu grzewczego *)

M3 pompa ³aduj¹ca podgrzewacz *)

M7 pompa cyrkulacyjna *)

N zespó³  steruj¹co-regulacyjny
N3 modu³ obwodu grzewczego HKM *) 1)

*) wyposa¿enie dodatkowe
1) alternatywnie RRG lub HKM
wraz z EMS (lub DSU)

Przyk³ad zastosowania 1b 1 pompowy obwód grzewczy z regulatorem pokojowym RRG (B5) lub
(schemat hydrauliczny „2”): modu³em obwodu grzewczego HKM (N3) oraz EMS (lub DSU),

³¹cznie z regulacj¹ temperatury podgrzewacza c.w.u., ze sprzêg³em
hydraulicznym oraz pomp¹ M6 dla obwodu grzewczego (PHK)

Legenda:
B3 czujnik podgrzewacza QAZ 36 *)

B5 regulator pokojowy RRG *) 1)

B6 czujnik zasilania QAD 36 *) (sprzêg³o)
B9 czujnik temp. zewnêtrznej QAC 34
M1 pompa obwodu grzewczego *)

(dla sprzêg³a hydraulicznego)
M3 pompa ³aduj¹ca podgrzewacz *)

M6 pompa obwodu grzewczego *)

N zespó³  steruj¹co-regulacyjny
N3 modu³ obwodu grzewczego HKM *) 1)

N6 modu³ temperatury CITF *)

(dla B6 oraz M6)
*) wyposa¿enie dodatkowe
1) alternatywnie RRG lub HKM
oraz EMS (lub DSU)

STANDARDOWE PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA

sprzêg³o hydrauliczne lub wymiennik ciep³a
wyposa¿enie dodatkowe (we w³asnym zakresie)
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Przyk³ad zastosowania 1c: 1 pompowy obwód grzewczy (PHK) z regulatorem pokojowym RRG
(schemat hydrauliczny „2”) (B5) lub modu³em obwodu grzewczego HKM (N3) oraz EMS (lub

DSU), ³¹cznie z systemem CPL przygotowania c.w.u.

STANDARDOWE PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA

Przyk³ad zastosowania 2a: 1 obwód grzewczy pompowy i 1 z zaworem mieszaj¹cym,
(schemat hydrauliczny „50”) z regulatorem pokojowym RRG (B5), z regulacj¹ temperatury

podgrzewacza c.w.u.
alternatywa: pompowy obwód grzewczym z modu³em HKM oraz zegarem w³¹czaj¹cym EMS (lub

DSU) oraz obwód grzewczy z zaworem mieszaj¹cym poprzez CIM (N4) oraz regulatorem
pokojowym RRG

alternatywa: obwód grzewczy z zaworem mieszaj¹cym, z regulatorem strefowym ZR EC 1/2 (N7, K1);
(nie pokazano na rysunku, schemat hydrauliczny „66”)1)

Legenda:
B3 czujnik 1 podgrzewacza QAZ 36 *)

B4 czujnik 2 podgrzewacza QAZ 36 *)

B5 regulator pokojowy RRG *) 1)

B9 czujnik temp. zewnêtrznej QAC 34
K4 sygna³ w³¹czaj¹cy/modu³ CIR *)

M1 pompa obwodu grzewczego *)

M7 pompa cyrkulacyjna *)

N zespó³ steruj¹co-regulacyjny
N3 modu³ obwodu grzewczego HKM *) 1)

*) wyposa¿enie dodatkowe
1) alternatywnie RRG lub HKM
oraz EMS (lub DSU)

Legenda CPL:
N CPL - Control

BW czujnik górny i dolny
R1 pompa obwodu pierwotnego
R2 pompa obwodu wtórnego

mieszany system grzewczy
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Legenda:
B1 czujnik zasilania QAD 36 *)

B3 czujnik podgrzewacza QAZ 36 *)

B5 regulator pokojowy RRG *)1)

B9 czujnik temp zewnêtrznej QAC 34
K1 modu³ bus CIB *)1)

M1 pompa obwodu grzewczego PHK *)

M2 pompa obwodu grzewczego z miesza-
czem *)

M3 pompa ³aduj¹ca podgrzewacz *)

N zespó³ steruj¹co-regulacyjny
N3 modu³ obwodu grzewczego HKM *)

N4 modu³ mieszacza CIM *)

N7 regulator strefowy ZR EC1/2 lub EC M/
SGB

Y1 mieszacz *)

*) wyposa¿enie dodatkowe
1) tylko dla 2-go alternatywnego sterowania

SIEÆ

CPL – system przyg. c.w.u. c.w.u.

SIEÆ
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Przyk³ad zastosowania 2b: 1 obwód grzewczy pompowy i 1 z zaworem mieszaj¹cym,
(schemat hydrauliczny „50”) z regulatorem pokojowym RRG (B5), z regulacj¹ temperatury pod-

grzewacza c.w.u., ze sprzêg³em hydraulicznym i pomp¹ dosy³ow¹
alternatywa: pompowy obwód grzewczym z modu³em HKM oraz zegarem w³¹czaj¹cym EMS

(lub DSU) oraz obwód grzewczy z zaworem mieszaj¹cym poprzez CIM, z regulatorem
pokojowym RRG

alternatywa: obwód grzewczy z zaworem mieszaj¹cym, z regulatorem strefowym ZR EC 1/2 (N7, K1);
(nie pokazano na rysunku schemat hydrauliczny „66”)

STANDARDOWE PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA

Przyk³ad zastosowania 3: Dwa pompowe obwody grzewcze z modu³em przekaŸnikowym  CIR
(schemat hydrauliczny „34”) oraz regulatorem pokojowym RRG (B5), z regulacj¹ temperatury

podgrzewacza c.w.u.
alternatywa: 1 pompowy obwód grzewczy z modu³em obwodu grzewczego HKM oraz zegarem

w³¹czaj¹cym EMS (lub DSU) oraz 1 pompowy obwód grzewczy z regulatorem
pokojowym RRG

Legenda:
B1  czujnik zasilania QAD 36 *)

B3  czujnik podgrzewacza QAZ 36 *)

B5  regulator pokojowy RRG *)
B9  czujnik temp zewnêtrznej QAC 34
K1  modu³ bus CIB *)1)

M1  pompa obwodu grzewczego PHK *)

M2  pompa obw. grzewczego z mieszaczem *)

M3  pompa ³aduj¹ca podgrzewacz *)

M5  pompa dosy³owa *)

N    zespó³  steruj¹co-regulacyjny
N3  modu³ obwodu grzewczego HKM *) 1)

N4  modu³ mieszacza CIM *)

N7  regulator strefowy ZR EC1/2 lub EC M/
SGB2
Y1 mieszacz *)

*) wyposa¿enie dodatkowe
1) tylko dla 2-go alternatywnego sterowania

Legenda:
B1  czujnik zasilania QAD 36 *)

B3  czujnik podgrzewacza QAZ 36 *)

B5  regulator pokojowy RRG *)

B9  czujnik temp zewnêtrznej QAC 34
K4  modu³ CIR *)

M1  pompa obwodu grzewczego PHK1*)

M2  pompa obwodu grzewczego PHK2*)

M3  pompa ³aduj¹ca podgrzewacz *)

N    zespó³  steruj¹co-regulacyjny
N3  modu³ obwodu grzewczego HKM *) 1)

*) wyposa¿enie dodatkowe

sprzêg³o hydrauliczne lub wymiennik ciep³a wyposa¿enie
dodatkowe (we w³asnym zakresie)
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mieszany system grzewczy
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Przyk³ad zastsowania 4: 1 obwód grzewczy pompowy i 1 z zaworem mieszaj¹cym,
(schemat hydrauliczny „50”) z regulatorem pokojowym RRG (B5), z regulacj¹ temperatury

podgrzewacza c.w.u. oraz 1 pompowy obwód grzewczy  wymiennika
ciep³a WC (np.: kurtyna powietrzna)

alternatywa: 1 pompowy obwód grzewczy z modu³em obwodu grzewczego HKM oraz zegarem
w³¹czaj¹cym EMS (lub DSU) oraz 1 obwód grzewczy z zaworem mieszaj¹cym poprzez
CIM (N4) z regulatorem pokojowym RRG

alternatywa: obwody grzewcze z zaworem mieszaj¹cym z regulatorem strefowym ZR EC 1/2 (N7, K1)
(nie pokazano na rysunku schemat hydrauliczny „66”)

STANDARDOWE PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA

Przyk³ad zastosowania 5a: 1 obwód grzewczy z zaworem mieszaj¹cym CIM (N4) z regulatorem
(schemat hydrauliczny „50”) pokojowym RRG (B5), ³¹cznie z regulacj¹ temp. podgrzew. c.w.u.

alternatywa: obwód grzewczy z zaworem mieszaj¹cym z regulatorem strefowym ZR EC 1/2 (N7, K1);
(nie pokazano na rysunku, schemat hydrauliczny „66”

Legenda:
B1 czujnik zasilania QAD 36 *)

B3 czujnik podgrzewacza QAZ 36 *)

B5 regulator pokojowy RRG *)
B9 czujnik temp zewn. QAC 34

K4 sygna³ w³¹czaj¹cy/modu³ CIR *)

M1 pompa obwodu grzew. PHK *)

M2 pompa obw. grzew. z miesz. *)

M3 pompa ³aduj¹ca podgrzewacz *)

N zespó³  steruj¹co-regulacyjny

N3 modu³ obwodu grzew. HKM *) 1)

N4 modu³ mieszacza CIM *)

N7 regulator strefowy ZR EC1/2 lub
EC M/SGB2

Y1 mieszacz *)

*) wyposa¿enie dodatkowe

Legenda kurtyny powietrza:
M8 pompa obwodu grzew. wymiennika

ciep³a*)

N10 zewnêtrzny sygna³ za³¹czaj¹cy *)

*) wyposa¿enie dodatkowe
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mieszany system grzewczy
obwód grzewczy WC
(kurtyna powietrzna)

Legenda:
B1  czujnik zasilania QAD 36 *)

B3  czujnik podgrzewacza QAZ 36 *)

B5  regulator pokojowy RRG *)1)

B9  czujnik temp zewnêtrznej QAC 34

K1  modu³ bus CIB *)

M2  pompa obw. grzew. z mieszaczem *)

M3  pompa ³aduj¹ca podgrzewacz *)

N    zespó³  steruj¹co-regulacyjny
N4  modu³ mieszacza CIM *)

N7  regulator strefowy ZR EC1/2 lub EC
M/SGB2
Y1 mieszacz *)

*) wyposa¿enie dodatkowe
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Przyk³ad zastosowania 5b: 1 obwód grzewczy z zaworem mieszaj¹cym CIM (N4) z regulatorem
(schemat hydrauliczny „50”) pokojowym RRG (B5) z regulacj¹ temperatury podgrzewacza c.w.u.,

ze sprzêg³em hydraulicznym i pomp¹ dosy³ow¹ M5
alternatywa: obwód grzewczy z zaworem mieszaj¹cym, z regulatorem

strefowym ZR EC 1/2 (N7, K1); nie pokazano na rysunku, schemat
hydrauliczny „66”)

STANDARDOWE PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA

sprzêg³o hydrauliczne lub wymiennik ciep³a wyposa¿enie dodatkowe
(we w³asnym zakresie)

Legenda:
B1 czujnik zasilania QAD 36 *)

B3 czujnik podgrzewacza QAZ 36 *)

B5 regulator pokojowy RRG *)1)

B9 czujnik temp zewnêtrznej QAC 34

K1 modu³ bus CIB *)

M2 pompa obw. grzew. z mieszaczem *)

M3 pompa ³aduj¹ca podgrzewacz *)

M5 pompa dosy³owa *)

N zespó³  steruj¹co-regulacyjny

N4 modu³ mieszacza CIM *)

N7 regulator strefowy ZR EC1/2 lub
EC M/SGB2

Y1 mieszacz *)

*) wyposa¿enie dodatkowe
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Przyk³ad zastosowania 6a: 1 obw. grzew. pompowy i 1 z zaworem miesz. CIM (N4), z regul.
(schemat hydrauliczny „66”) pokojowym RRG (B5), z regulacj¹ temp. podgrzewacza c.w.u. oraz

1 obw. grzew. z zaworem miesz. z regul. strefowym ZR EC 1/2 (N7, K1) jako
oddzielny obwód grzewczy (maks. do 15 szt.)

alternatywa: 1 pompowy obw. grzew. z modu³em obw. grzewczego HKM oraz zegarem w³¹cz. EMS (lub DSU)
oraz 1 obw. grzew. z zaworem mieszaj¹cym poprzez CIM (N4) z regulatorem pokojowym RRG

alternatywa: obydwa obwody grzewcze z zaworem mieszaj¹cym z regulatorem strefowym ZR EC 1/2 (N7, K1)

Przyk³ad zastosowania 6b: 1 obw. grzew. pompowy i 1 z zaworem miesz. CIM (N4), z regul.
(schemat hydrauliczny „66”) pokojowym RRG (B5), z regulacj¹ temp. podgrzew. c.w.u., sprzêg³o

hydrauliczne oraz 1 oddzielny obw. grzew. z zaworem miesz. z regulatorem
strefowym ZR EC 1/2 (N7, K1) (maks. do 15 szt.)

alternatywa: 1 pompowy obw. grzew. z modu³em obwodu grzewczego HKM oraz zegarem w³¹czaj¹cym EMS
(lub DSU) oraz 1 obwód grzewczy z zaworem mieszaj¹cym z regulatorem pokojowym RRG

Legenda:
B1 czujnik zasilania QAD 36 *)

B3 czujnik podgrzew. QAZ 36 *)

B5 regulator pokojowy RRG *)1)

B9 czujnik temp. zewn. QAC 34
M1 pompa obwodu grzewczego *)

M2 pompa obwodu grzewczego
z mieszaczem *)

M3 pompa ³aduj¹ca podgrzewacz *)

N zespó³  steruj¹co-regulacyjny
N3 modu³ obw. grzewczego HKM *)

N4 modu³ mieszacza CIM *)

N7 regulator strefowy ZR EC1/2
lub EC M/SGB2

Y1 mieszacz *)

*) wyposa¿enie dodatkowe

Legenda ZR EC1/2; EC MSR;
EC M/SGB2:
A6 regulator pokojowy

QAA 70/QAA 50 *)

B1 czujnik temperatury zasilania
QAD 21 *)

K1 modu³ bus CIB *)

M2 pompa obw. grzew. z mieszaczem
N7 regulator strefowy ZR EC/EC

MSR lub EC M/SGB
Y1 si³ownik mieszacza *)

*) wyposa¿enie dodatkowe

Legenda:
B1 czujnik zasilania QAD 36 *)

B3 czujnik podgrzewacza QAZ 36 *)

B5 regulator pokojowy RRG *)1)

B9 czujnik temp zewn. QAC 34
M1 pompa obwodu grzewczego*)

M2 pompa obwodu grzewczego
z mieszaczem *)

M3 pompa ³aduj¹ca podgrzewacz *)

M5 pompa dosy³owa *)

N zespó³  steruj¹co-regulacyjny
N3 modu³ obwodu grzew. HKM *) 1)

N4 modu³ mieszacza CIM *)

N7 regulator strefowy ZR EC1/2
lub EC M/SGB2

Y1 mieszacz *)

*) wyposa¿enie dodatkowe

Legenda ZR EC1/2; EC MSR;
EC M/SGB2:
A6 regulator pokojowy

QAA 70/QAA 50 *)

B1 czujnik temp. zasilania QAD 21 *)

K1 modu³ bus CIB *)

M2 pompa obwodu grzewczego
z mieszaczem

N7 regulator strefowy ZR EC/EC
MSR lub EC M

Y1 si³ownik mieszacza *)

*) wyposa¿enie dodatkowe
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mieszany system grzewczy

sprzêg³o hydrauliczne lub wymiennik ciep³a wyposa¿enie dodatkowe
(we w³asnym zakresie)

STANDARDOWE PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA

SIEÆ
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Przyk³ad zastosowania 6c: 1 obw. grzew. pompowy i 1 z zaworem miesz. CIM (N4), z regul. pokoj.
(schemat hydrauliczny „66”) RRG (B5), z regulacj¹ temp. podgrzew. c.w.u. Podgrzewacz za sprzêg³em

hydraul. oraz 1 oddzielny obw. grzew. z zaworem miesz. z regul. strefowym
ZR EC 1/2 (N7, K1) (maks. do 15 szt.)

alternatywa: 1 pompowy obwód grzewczy z modu³em obwodu grzewczego HKM oraz zegarem w³¹czaj¹cym
EMS (lub DSU) oraz 1 obwód grzewczy z zaworem mieszaj¹cym z regulatorem pokojowym RRG

Przyk³ad zastosowania 7: 3 pompowe obw. grzew. z regul. temp. pomieszczenia RTW (N5.1 do 5.3)
(schemat hydrauliczny „2”) oraz HTS 2 (dla ró¿nych obw. grzew.). Z regulacj¹ temp. podgrzewacza

c.w.u., ze sprzêg³em hydraulicznym

Wskazówka: Podgrzewacz ciep³ej wody jest umieszczony hydraulicznie za sprzêg³em hydraulicznym.

Legenda:
B1 czujnik zasilania QAD 36 *)

B3 czujnik podgrzewacza QAZ 36 *)

B5 regulator pokojowy RRG *)1)

B9 czujnik temp zewn. QAC 34
M1 pompa obwodu grzewczego *)

M2 pompa obwodu grzewczego
z mieszaczem *)

M3 pompa ³aduj¹ca podgrzewacz *)

M5 pompa dosy³owa *)

N zespó³  steruj¹co-regulacyjny
N3 modu³ obwodu grzew. HKM *) 1)

N4 modu³ mieszacza CIM *)

N7 regulator strefowy ZR EC1/2
lub EC M/SGB2

Y1 mieszacz *)

*) wyposa¿enie dodatkowe

Legenda ZR EC1/2; EC MSR;
EC M/SGB2:
A6 regulator pokojowy

QAA 70/QAA 50 *)

B1 czujnik temp. zasilania QAD 21 *)

K1 modu³ bus CIB *)

M2 pompa obwodu grzewczego
z mieszaczem

N7 regulator strefowy
ZR EC/EC MSR lub EC M

Y1 si³ownik mieszacza *)

*) wyposa¿enie dodatkowe
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sprzêg³o hydrauliczne lub wymiennik ciep³a wyposa¿enie dodatkowe
(we w³asnym zakresie)

Legenda:
B3 czujnik podgrzewacza QAZ 36 *)

B9 czujnik temp. zewn. QAC 34
K2 modu³ HTS2  *)

M1 pompa obwodu grzewczego PHK*)

M3 pompa ³aduj¹ca podgrzewacz *)

M6 pompa obwodu grzewczego 1 *)

M7 pompa obwodu grzewczego 2 *)

M8 pompa obwodu grzewczego 3 *)

N zespó³  steruj¹co-regulacyjny
N3 modu³ obw. grzew. HKM z EMS *)

N5.1 regul. temp. pomieszczenia RTW c.o.1 *)

N5.2 regul. temp. pomieszczenia RTW c.o.2 *)

N5.3 regul. temp. pomieszczenia RTW c.o.3 *)

N6 sygna³ w³¹czaj¹cy/modu³ CIR *)

*) wyposa¿enie dodatkowe

sprzêg³o hydrauliczne lub wymiennik ciep³a wyposa¿enie dodatkowe
(we w³asnym zakresie)

STANDARDOWE PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA

SIEÆ

SIEÆ
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Przyk³ad zastosowania 9a: 1 obwód grzewczy z zaworem miesz. CIM (N4), z regulat. pokojowym RRG
(schemat hydrauliczny „66”) (B5) lub z modu³em obwodu grzewczego HKM oraz zegarem w³¹cz. EMS

(lub DSU)), z regulacj¹ temp. podgrzew. c.w.u. oraz 1 oddzielny obw. grzew.
z zaworem miesz. z regul. strefowym ZR EC 1/2 (N7, K1) (maks. do 15 szt.)

alternatywa: obydwa obwody grzewcze z zaworem mieszaj¹cym z regul. strefowym
ZR EC 2 (N7, K1)

STANDARDOWE PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA

Przyk³ad zastosowania 9b: 1 obw. grzew. z zaworem miesz. CIM (N4), z regul. pokojowym RRG (B5)
(schemat hydrauliczny „66”) lub z modu³em obw. grzewczego HKM oraz zegarem w³¹czaj¹cym EMS

(lub DSU)), z regulacj¹ temp. podgrzew. c.w.u. Ze sprzêg³em hydraulicznym
oraz 1 oddzielnym obw. grzewczym z zaworem mieszaj¹cym z regulatorem
strefowym ZR EC 1/2 lub EC M/SGB2 (N7, K1) (maks. do 15 szt.)

alternatywa: obydwa obwody grzewcze z zaworem mieszaj¹cym z regulatorem strefowym ZR EC 1/2 (N7, K1)
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Legenda:
B1 czujnik zasilania QAD 36 *)

B3 czujnik podgrzew. QAZ 36 *)

B5 regulator pokojowy RRG *)

B9 czujnik temp. zewn. QAC 34
M2 pompa obwodu grzewczego

z mieszaczem*)

M3 pompa ³aduj¹ca podgrzewacz *)

N zespó³  steruj¹co-regulacyjny
N3 modu³ obw. grzewczego HKM *) 1)

N4 modu³ mieszacza CIM *)

Y1 mieszacz *)

*) wyposa¿enie dodatkowe

Legenda ZR EC1/2; EC MSR;
EC M/SGB2:
A6 regulator pokojowy

QAA 70/QAA 50 *)

B1 czujnik temperatury zasilania
QAD 21 *)

K1 modu³ bus CIB *)

M2 pompa obwodu grzewczego
z mieszaczem

N7 regulator strefowy
ZR EC/EC MSR lub EC M/SGB

Y1 si³ownik mieszacza *)

*) wyposa¿enie dodatkowe
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sprzêg³o hydrauliczne lub wymiennik ciep³a wyposa¿enie dodatkowe
(we w³asnym zakresie)

Legenda:
Patrz przyk³ad zastosowania 9a

M5 – pompa dosy³owa*)
*) wyposa¿enie dodatkowe

Legenda ZR EC1/2; EC MSR: EC M/SGB2:
patrz przyk³ad zastosowania 9a

lub

lub

SIEÆ
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STANDARDOWE PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA

Przyk³ad zastosowania 11: instalacja wielokot³owa z EC BCA2 dla 2 kot³ów SGB2 z 1 pomp.
(schemat hydrauliczny „80”) obwodem grzew. oraz z 1 obwodem grzewczym z zaworem miesz.

(maks. do 15 szt.), z regulacj¹ temp. podgrzewacza c.w.u. poprzez
EC BCA2

Legenda:
A6 regul. pokojowy QAA70 lub QAA50
B1 czujnik zasilania QAD21
B3 czujnik podgrzewacza QAZ36*)

B9 czujnik temp. zewn. QAC34
B10 czujnik zasilania QAD21
B70 czujnik powrotu QAD21

K1 modu³ bus CIP*)

M pompa kot³owa (w WGB2: wewn)2)

M1 pompa obw. grzewczego ECBCA2
lub M5 pompa dosy³owa1)

M2 pompa obw. grzew. z mieszaczem*)

M3 pompa ³aduj¹ca podgrzewacz ECBCA2*)

N zespó³ steruj¹co-regulacyjny
N3 ECBCA2 *)

N8 ECM/SGB2 lub regulator strefowy ECZR 1/
2 dla obw. grzewczego z mieszaczem
Y1 mieszacz*)

1) M1 alternatywnie M5 (o ile konieczne, przed lub
za podgrzewaczem) – patrz program nr 99

sprzêg³o
hydraul. lub
wym. ciep³a
wypos. dod.
(we w³asnym
zakresie)

SIEÆ

wskazówka: w przypadku instalacji bez
sprzêg³a hydraulicznego nie stosuje siê
czujnika powrotu B70

SIEÆ

do kolejnych obwodów
grzewczych z ZREC 1/2
lub EC MSR
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Przyk³ad zastosowania 14: instalacja wielokot³owa – kot³y kondensacyjne i niskotemperaturowe
(schemat hydrauliczny „80”) z 1 EC BCA 2 dla 3 kot³ów SGB2, z 1 EC KK do kot³a TE / L / FB,

z 1 obwodem grzewczym z zaworem mieszaj¹cym (maks. do 15 szt.)
i 1 pompowym obw. grzew., z regulacj¹ temp. podgrzew. c.w.u.

Legenda:
A6 regulator pokojowy

QAA 70 lub QAA 50*)
B1 czujnik zasilania QAD 21
B3 czujnik podgrzewacza QAZ 36 *)
B9 czujnik temp. zewnêtrznej QAC 34
B10 czujnik zasilania QAD 21
B70 czujnik powrotu QAD 21
K1 modu³ bus CIB*)

M pompa kot³owa (wyjœcie M1)
M1 pompa obw. grzew. EC BCA21)

M2 pompa obw. grzew. z mieszaczem*)
M3 pompa ³aduj¹ca podgrzewacz

EC BCA 2*)
N zespó³  steruj¹co-regulacyjny
N2 EUROCONTROL KK*)
N8 EUROCONTROL  BCA 2*)

N7 EC M/SGB2, EC ZR 1/2 lub EC MSR
dla obwodu grzew. z mieszaczem*)

N9 EUROCONTROL M/SGB2*)
Y1 mieszacz

1) M1 alternatywnie M5 (o ile konieczne, przed
lub za podgrzewaczem)
patrz: program nr 99

STANDARDOWE PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA

4.1 Wyjaœnienia do przyk³adów zastosowania (wymagane zmiany):

Przyk³ad zastosowania 1a: – nastawa schematu hydraulicznego „2”  nastawa fabryczna!

Przyk³ad zastosowania 1b: – nastawa schematu hydraulicznego „2”  nastawa fabryczna!
– zaprogramowaæ funkcjê sprzêg³a hydraulicznego:

1 program nr 618, nastawiæ wartoœæ 6
(parametr KonfigEingangR=czujnik sprzêg³a hydraulicznego)

2 program nr 619, nastawiæ wartoœæ 8
(parametr KonfigAusgang1R=sprzêg³o hydrauliczne)

3 pompa M1 (stopniowa regulacja wydajnoœci) wyjœcie M1 jako
pompa dosy³owa do sprzêg³a hydraulicznego

4 pod³¹czyæ do modu³u temperatury CITF
(wyposa¿enie dodatkowe) pompê M6 oraz czujnik zasilania B6

Przyk³ad zastosowania 1c: Pozosta³e schematy hydrauliczne. Okablowanie elektryczne i nastawa
parametrów wg oddzielnej instrukcji systemu ³adowania CPL-Control

sprzêg³o
hydraul. lub
wym. ciep³a
wypos. dod.
(we w³asnym
zakresie)

wskazówka: w przypadku
instalacji bez sprzêg³a
hydraulicznego nie stosuje
siê czujnika powrotu B70

SIEÆ SIEÆ SIEÆSIEÆ

do kolejnych obwodów
grzewczych z ZREC 1/2
lub EC MSR

SIEÆ
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Przyk³ad zastosowania 2a: – nastawa schematu hydraulicznego „50”  program nr 552,
nastawiæ wartoœæ 50

– oba obwody grzewcze z nastaw¹ na RRG
alternatywa: obwód c.o. PHK z HKM, obwód c.o. MHK z RRG:

– nastawa parametru KonfigHks  program nr 552, nastawiæ wartoœæ 10
albo: – obwód grzew. z miesz. (MHK), z regulatorem strefowym ZR EC1/2 (N7)

– nastawa schematu hydraulicznego „66”  program nr 552,
nastawiæ wartoœæ 66

Przyk³ad zastosowania 2b: – nastawa schematu hydraulicznego „50”  program nr 552,
nastawiæ wartoœæ 50

– zaprogramowaæ funkcjê pompy dosy³owej M5:
1. program nr 615, nastawiæ wartoœæ 9

(parametr KonfigAusgang = pompa dosy³owa)
2. program nr 632 nastawiæ M5 na EIN (=w³¹czone)

dla obwodu c.o. MHK  wskazanie „b 1.1”
3. wtyczka pod³¹czeniowa M5 (wyposa¿enie dodatkowe)

pod³¹czyæ do gniazda M5 w BMU
– parametr KonfigHks w programie nr 553 odpowiednio nastawiæ

wg  „Tabeli nastaw poziomu serwisowego”
Sygna³ alarmowy pod³¹czyæ pod wyjœcie w CIR (wyposa¿enie dodatkowe)

1. program nr 619, nastawiæ wartoœæ 2
(KonfigAusgang1R=wyjœcie alarmowe)

Przyk³ad zastosowania 31): – nastawa schematu hydraulicznego „34”  program nr 552,
nastawiæ wartoœæ 34

– w przypadku programów nr 506, 507 ewentualnie podaæ nowe wartoœci dla
ograniczenia temperatur dla pompowego obwodu grzewczego

Obwód c.o.2 pod³¹czyæ pod wyjœcie M5 (wyposa¿enie dodatkowe)
1. program nr 615, nastawiæ wartoœæ 5

(parametr KonfigAusgang=M2)Q2Y2))
– parametr KonfigHks w programie nr 553 odpowiednio nastawiæ

wg  „Tabeli nastaw poziomu serwisowego”
Sygna³ alarmowy przypisaæ pod wyjœcie w CIR (wyposa¿enie dodatkowe)

1. program nr 619, nastawiæ wartoœæ 2
(KonfigAusgang1R=wyjœcie alarmowe)

Przyk³ad zastosowania 4: – nastawa schematu hydraulicznego „50”  w programie nr 552,
nastawiæ wartoœæ 50

– obwód c.o. (WC-wymiennik ciep³a) poprzez CIR (wyposa¿enie dodatkowe)
– zaprogramowanie funkcji kurtyny powietrznej:

1. program nr 618, nastawiæ wartoœæ 3
(parametr KonfigEingangR = kurtyna powietrzna)

2. program nr 619, nastawiæ wartoœæ 7
(parametr KonfigAusgang1R = kurtyna powietrzna), bez wybiegu pompy

3. pompê M2 pod wyjœcie 1R pod³¹czyæ (patrz instrukcja CIR)
– parametr KonfigHks w programie nr 553 odpowiednio nastawiæ

wg  „Tabeli nastaw poziomu serwisowego”
Przyk³ad zastosowania 5a: – nastawa schematu hydraulicznego „50”  w programie nr 552,

nastawiæ wartoœæ 50
– regulator pokojowy RRG: krzywa grzewcza 1 oraz program grzewczy 1

steruj¹ obwodem grzewczym 2 (obwód grzewczy z mieszaczem),
– nastawiæ program nr 553 na wartoœæ 10 (parametr KonfigHks)!
– funkcjê termostatu pomieszczenia zaprogramowaæ:

1. nastawiæ program nr 555 na AUS (wy³¹czone)  wyœwietlenie: „b.2 0”
– mostek N5 usun¹æ!

Przyk³ad zastosowania 5b: – nastawa schematu hydraulicznego „50”  w programie nr 552,
nastawiæ wartoœæ 50

– regulator pokojowy RRG: krzywa grzewcza 1 oraz program grzewczy 1
steruj¹ obwodem grzewczym 2 (obwód grzewczy z mieszaczem),

– nastawiæ program nr 553 na wartoœæ 10(parametr KonfigHks)!

STANDARDOWE PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA
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– zaprogramowaæ funkcjê termostatu pomieszczenia:
1. nastawiæ program nr 555 na AUS (wy³¹czone)  wyœwietlenie: „b.2 0”

– usun¹æ mostek N5!
– pompê M5 (wyposa¿enie dodatkowe) pod³¹czyæ poprzez wtyczkê M5

(wyposa¿enie dodatkowe) do gniazda M5 w zespole BMU
– zaprogramowaæ funkcjê pompy dosy³owej M5:

1. nastawiæ progr. nr 615 na wart. 9 (parametr KonfigAusgang pompa dosy³owa)
2. program nr 632 nastawiæ M5 na EIN ( w³¹czone) dla obwodu c.o.

MHK  wyœwietlenie „b 1.1”

Przyk³ad zastosowania 6a: – nastawa schematu hydraul. „66”  w programie nr 552, nastawiæ wartoœæ 66
– parametr KonfigHks w programie nr 553 nastawiæ odpowiednio

wg  „Tabeli nastaw poziomu serwisowego”

Przyk³ad zastosowania 6b: – nastawa schematu hydraul. „66”  w programie nr 552, nastawiæ wartoœæ 66
– pompê M5 (wyposa¿enie dodatkowe) pod³¹czyæ poprzez wtyczkê M5

(wyposa¿enie dodatkowe) do gniazda M5 w zespole BMU
– zaprogramowaæ funkcjê pompy dosy³owej M5:

1. nastawiæ progr. nr 615 na wart. 9 (parametr KonfigAusgang=pompa dosy³owa)
2. program nr 632 nastawiæ M5 na EIN ( w³¹czone) dla obwodu c.o.2

z mieszaczem  wyœwietlenie „b 1.1”.
3. program nr 632 nastawiæ M5 na EIN ( w³¹czone) dla obwodu c.o.1

bez mieszacza  wyœwietlenie „b 2.1”.
4. program nr 632 nastawiæ M5 na EIN ( w³¹czone) dla obwodu c.o.3

z regul. strefowym  wyœwietlenie „b 0.1”.
– parametr KonfigHks w programie nr 553 odpowiednio nastawiæ

wg  „Tabeli nastaw poziomu serwisowego”
Sygna³ alarmowy przypisaæ pod wyjœcie w CIR (wyposa¿enie dodatkowe)

1. program nr 619, nastawiæ wartoœæ 2 (KonfigAusgang1R wyjœcie alarmowe)

Przyk³ad zastosowania 6c: – nastawa schematu hydraul. „66”  w programie nr 552, nastawiæ wartoœæ 66
– pompê M5 (wyposa¿enie dodatkowe) pod³¹czyæ poprzez wtyczkê M5

(wyposa¿enie dodatkowe) do gniazda M5 w zespole BMU
1. program nr 632 nastawiæ M5 na EIN ( w³¹czone) dla obwodu c.o.2

z mieszaczem  wyœwietlenie „b 1.1”.
2. program nr 632 nastawiæ M5 na EIN ( w³¹czone) dla obwodu c.o.1

bez mieszacza  wyœwietlenie „b 2.1”.
3. program nr 632 nastawiæ M5 na EIN ( w³¹czone) dla obwodu c.o.3

z regul. strefowym  wyœwietlenie „b 0.1”.
4. program nr 632 nastawiæ M5 na EIN ( w³¹czone) dla podgrzewacza

c.w.u.  wyœwietlenie „b 3.1”.
Sygna³ alarmowy przypisaæ pod wyjœcie w CIR (wyposa¿enie dodatkowe)

1. program nr 619, nastawiæ wartoœæ 2 (KonfigAusgang1R wyjœcie alarmowe)

Przyk³ad zastosowania 7: – nastawa schematu hydraulicznego „2”  nastawa fabryczna!
(tylko z HTS 2) – zaprogramowaæ funkcjê termostatu pomieszczenia:

1. program nr 555 nastawiæ na AUS ( wy³¹czone)  wyœwietlenie: „b.2 0 ”
– zaprogramowaæ funkcjê sprzêg³a hydraulicznego:

1. program nr 618 nastawiæ wartoœæ 6
(parametr KonfigEingangR  czujnik sprzêg³a hydraulicznego)

2. program nr 619 nastawiæ wartoœæ 8
(parametr KonfigAusgang1R  sprzêg³o hydrauliczne)

3. pompa M1 (pompa stopniowa) wyjœcie M1 jako pompa dosy³owa
sprzêg³a hydraulicznego

4. pod³¹czyæ pompê M6 i czujnik zasilania B6 w module CITF (wyposa¿enie
dodatkowe)

Przyk³ad zastosowania 9a: – nastawa schematu hydraul. „66”  w programie nr 552, nastawiæ wartoœæ 66
– parametr KonfigHks w programie nr 553 nastawiæ wartoœæ 10
– zaprogramowaæ funkcjê termostatu pomieszczenia:

1. program nr 555 nastawiæ na AUS ( wy³¹czone)  wyœwietlenie: „b.2 0 ”

Przyk³ad zastosowania 9b: – nastawa schematu hydraul. „66”  w programie nr 552, nastawiæ wartoœæ 66
– pompê M5 (wyposa¿enie dodatkowe) pod³¹czyæ poprzez wtyczkê M5

(wyposa¿enie dodatkowe) do gniazda M5 w zespole BMU

STANDARDOWE PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA
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– nastawiæ parametr KonfigHks w programie nr 553 wartoœæ 10
– zaprogramowaæ funkcjê termostatu pomieszczenia:

1. program nr 555 nastawiæ na AUS ( wy³¹czone)  wyœwietlenie: „b 2.0 ”
– zaprogramowaæ funkcjê pompy dosy³owej M5:

1. nastawiæ program nr 615 na wartoœæ 9
(parametr KonfigAusgang pompa dosy³owa)
2. program nr 632 nastawiæ M5 na EIN ( w³¹czone) dla obwodu c.o. 2

z mieszaczem  wyœwietlenie „b 1.1”
3. program nr 632 nastawiæ M5 na EIN ( w³¹czone) dla podgrzewacza

c.w.u.  wyœwietlenie „b 3.1”.
Sygna³ alarmowy przypisaæ pod wyjœcie w CIR (wyposa¿enie dodatkowe)
– program nr 619, nastawiæ wartoœæ 2 (KonfigAusgang1R wyjœcie alarmowe)

Przyk³ad zastosowania 11: – nastawa schematu hydraulicznego „80”  w przypadku obu kot³ów
nastawiæ w programie nr 552 wartoœæ 80

– pozosta³e nastawy, np.: adres urz¹dzenia, patrz: Instrukcja EC BCA 2

Przyk³ad zastosowania 14: – nastawa schematu hydraulicznego „80”  w przypadku wszystkich kot³ów
SGB2 nastawiæ w programie nr 552 wartoœæ 80

– pozosta³e nastawy, np.: adres urz¹dzenia, patrz: Instrukcja EC BCA 2

Wskazówki dotycz¹ce wszystkich • Programowanie funkcji pompy cyrkulacyjnej np.:
przyk³adów zastosowania: program nr 619, 620 lub 621  nastawiæ wartoœæ 6.

• W przypadku zastosowania regulatorów serii EC ZR1/2,
EC MSR lub EC M/SGB 2  w programie nr 552 nastawiæ wartoœæ 66.

STANDARDOWE PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA
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5. Pod³¹czenie

5.1  Pod³¹czenie obwodu grzewczego
Pod³¹czyæ obwód grzewczy do króæców oznaczonych KV (zasilanie)
oraz KR (powrót). W przypadku gdy pod KV oraz KR równoczeœnie
mia³yby byæ pod³¹czone obwód grzewczy z mieszaczem oraz pompa
³aduj¹ca do przygotowania ciep³ej wody, wówczas nale¿y
zastosowaæ jako urz¹dzenie miesz. zawór mieszaj¹cy 3-drogowy.
Zaleca siê umieszczenie filtra na powrocie ogrzewania. W przypadku
starych instalacji, przed pod³¹czeniem ca³a instalacja grzewcza
powinna byæ dok³adnie przep³ukana.

Zawór bezpieczeñstwa W przypadku zamkniêtych instalacji grzewczych nale¿y zamontowaæ
zawór bezpieczeñstwa oraz membranowe naczynie wzbiorcze
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami.
Przewód wydmuchowy zaworu bezpieczeñstwa musi byæ wykonany
w taki sposób, aby nie by³ mo¿liwy wzrost ciœnienia przy jego
zadzia³aniu. Nie mo¿e on byæ wyprowadzony na zewn¹trz, a jego
ujœcie musi byæ ods³oniête i widoczne.
Wyp³ywaj¹ca ewentualnie woda grzewcza musi byæ bezpiecznie
odprowadzana bez stwarzania zagro¿enia, np. poprzez syfon.
Nape³niæ instalacjê i sprawdziæ jej szczelnoœæ (maks. ciœnienie próbne: 4 bar).

5.2 Kondensat
Bezpoœrednie wprowadzenie wody kondensacyjnej do systemu
kanalizacji publicznej dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy system ten
zbudowany jest z materia³ów odpornych na dzia³anie kwaœnych
skroplin (np.: rura PP, kamionka etc.). W innych przypadkach istnieje
koniecznoœæ zainstalowania neutralizatora np. firmy BRÖTJE
(wyposa¿enie dodatkowe).
Woda kondensacyjna musi swobodnie wp³ywaæ do leja. Pomiêdzy
lejem a systemem kanalizacyjnym musi byæ zainstalowany syfon.
Przewód odprowadzaj¹cy kondensat z kot³a instaluje siê w otworze
tylnej œciany. Je¿eli poni¿ej odp³ywu kondensatu nie ma mo¿liwoœci
jego doprowadzenia do kanalizacji, zaleca siê zastosowanie
neutralizatora oraz instalacji pompuj¹cej BRÖTJE.

Uwaga! Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych w kraju
przepisów dotycz¹cych spustu wody kondensacyjnej. Przed
uruchomieniem nale¿y nape³niæ odp³yw kondensatu w kotle wod¹.
W tym celu nale¿y przed monta¿em przewodu spalinowego wlaæ
do króæca spalin  0,25 l wody.

5.3 Odprowadzenie spalin
Przewód spalinowy wspó³pracuj¹cy z kot³em kondensacyjnym SGB2
musi byæ przystosowany do pracy przy temperaturze spalin poni¿ej
1200C (przewód spalinowy typu B).
W tym celu mo¿e byæ u¿yty ka¿dy, dopuszczony w kraju niepalny
system spalinowy ze stali nierdzewnej do pracy w nadciœnieniu.

Pracownicy BRÖTJE pomog¹ Pañstwu w doborze komina.

POD£¥CZENIE
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• W przypadku dachowych central grzewczych mo¿liwe jest bezpoœrednie odprowadzenie spalin przez
dach (bez przeprowadzania przez inne pomieszczenia).

• W przypadku instalacji C33 (zasysanie powietrza do spalania poprzez pionowe przejœcie przez dach)
ujœcie rury powietrznej musi byæ zakoñczone os³on¹ przeciwdeszczow¹.

• W przypadku instalacji C53 oraz C83 (zasysanie powietrza do spalania przez œcianê zewnêtrzn¹)
nale¿y stosowaæ œcienny zestaw po³¹czeniowy BRÖTJE WAS z mat¹ filtracyjn¹ oraz czujnikiem
ciœnienia powietrza.

Rys. 3: Warianty pod³¹czenia przewodów spalinowych

5.4 Ogólne informacje do instalacji odprowadzenia spalin

Normy i przepisy Oprócz ogólnie obowi¹zuj¹cych regu³ techniki w szczególny sposób nale¿y
przestrzegaæ:
– przepisów wykonawczych DVGW-TRGI; G 600
– aktualnych przepisów Prawa Budowlanego i obowi¹zuj¹cych Norm

Wa¿na wskazówka Przed rozpoczêciem monta¿u systemu spalinowego nale¿y skonsultowaæ siê
z kominiarzem.

Ochrona odgromowa Pokrywê komina nale¿y w³¹czyæ w ewentualnie istniej¹c¹ ochronê
odgromow¹ oraz w domowe uziemienie. Prace te mo¿e wykonaæ wy³¹cznie
uprawniona firma specjalistyczna zajmuj¹ca siê tymi instalacjami.

Kominy ju¿ u¿ywane Je¿eli wykorzystany ma byæ komin, który wczeœniej u¿ywany by³ dla palenisk
paliw ciek³ych i sta³ych, musi on zostaæ najpierw dok³adnie wyczyszczony
przez odpowiedniego specjalistê.

kratki wentylacyjne

kratki wentylacyjne

kratki
wentylacyjne

kratki
wentylacyjne

kratki
wentylacyjne

Œcienny zestaw
po³¹czeniowy
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Monta¿ ze spadkiem Przewód do odprowadzania spalin musi byæ poprowadzony
ze spadkiem w kierunku do kot³a SGB 2, aby kondensat z przewodu
spalinowego móg³ swobodnie sp³ywaæ do centralnego zbiornika
kondensatu przy kotle.
W przypadku poziomo prowadzonych przewodów spalinowych min.
spadek wynosi 3° (min. 5,5 cm/m).

Rêkawice ochronne Zaleca siê noszenie rêkawic ochronnych przy wykonywaniu prac
monta¿owych.

Wysokoœæ ponad dach W zakresie wysokoœci minimalnej ponad dachem przestrzegaæ nale¿y
obowi¹zuj¹cych w kraju przepisów i norm dotycz¹cych kominów
oraz instalacji do odprowadzania spalin.

Otwory do czyszczenia W pomieszczeniu monta¿u kot³a SGB 2 musi znajdowaæ siê
i kontroli instalacji co najmniej jeden otwór rewizyjny umo¿liwiaj¹cy czyszczenie

i kontrolê instalacji. Przewody spalinowe, których nie mo¿na
kontrolowaæ ani wyczyœciæ przed ich wyjœciem, musz¹ byæ
wyposa¿one w kolejny otwór rewizyjny w przestrzeni strychu lub
powy¿ej dachu.

5.5  Pod³¹czenie gazu
Pod³¹czenie gazu mo¿e byæ wykonane jedynie przez montera
instalacji gazowych posiadaj¹cego stosowne uprawnienia. Przed
pod³¹czeniem instalacji gazowej i dokonaniem ustawieñ nale¿y
porównaæ ustawienia fabryczne podane na tabliczce znamionowej
z lokalnymi warunkami technicznymi dostawy gazu. W przypadku
wystêpuj¹cych starych instalacji gazowych wymagany jest monta¿
filtra gazu. Nale¿y usun¹æ pozosta³oœci znajduj¹ce siê w rurach
i z³¹czach. Przed uruchomieniem kot³a nale¿y sprawdziæ szczelnoœæ
instalacji doprowadzaj¹cej gaz, szczególnie miejsc po³¹czeñ jej
poszczególnych elementów. Ciœnienie w armaturze i w instalacji
gazowej mo¿e wynosiæ maksymalnie 150mbar.

Nastawa fabryczna Fabrycznie kocio³ SGB2 nastawiony jest z maks obci¹¿eniem
cieplnym:
– na gaz ziemny E(GZ50), indeks Wobbe Wo=14,1kW/m3 lub
– na gaz ziemny Ls(GZ35), indeks Wobbe Wo=9,2 kW/m3 lub
– na gaz p³ynny propan P, indeks Wobbe Wo=22,6 kW/m3

Rodzaj gazu, na który ustawiony jest palnik, mo¿na odczytaæ z dodatkowej
tabliczki umieszczonej na kotle.

Wykonanie na gaz p³ynny Przyczyn¹ pojawienia siê komunikatu o b³êdzie „E133” (Tab.13) mo¿e byæ
komunikat b³êdu „E133” brak (ca³kowity lub czêœciowy) gazu. Dlatego te¿ nale¿y sprawdziæ zawartoœæ

zbiornika na gaz p³ynny.

Ciœnienie przy³¹czeniowe Ciœnienie przy³¹czeniowe gazu musi wynosiæ pomiêdzy:
– dla gazu ziemnego Ls(GZ35): min. 10,5 mbar - maks.16 mbar
– dla gazu ziemnego Lw(GZ41,5): min. 17,5 mbar - maks.23 mbar
– dla gazu ziemnego E(GZ50): min. 16 mbar - maks.25 mbar
– dla gazu p³ynnego: min. 29 mbar - maks.44 mbar
Ciœnienie przy³¹czeniowe mierzone jest jako ciœnienie przep³ywu na króæcu
pomiarowym armatury gazowej (patrz rys. 8). Je¿eli ciœnienie przy³¹czeniowe
przekroczy powy¿sze wartoœci, nie wolno uruchamiaæ kot³a. Nale¿y
natychmiast zawiadomiæ zak³ad gazowniczy.

POD£¥CZENIE
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Stê¿enie CO2 Stê¿enie CO2 w spalinach nale¿y skontrolowaæ w trakcie pierwszego
uruchomienia, okresowych przegl¹dów kot³a oraz po dokonanych
przebudowach kot³a lub instalacji odprowadzenia spalin.
W trakcie eksploatacji kot³a stê¿enie CO2 musi wynosiæ:
– dla gazu ziemnego: pomiêdzy 8,0% a 8,5%
– dla gazu p³ynnego : pomiêdzy 9,5% a 10,0%
Zbyt wysokie stê¿enie CO2 mo¿e doprowadziæ do spalania niezgodnego
z zasadami higieny (wysokie parametry CO) i do uszkodzenia palnika
Zbyt niskie stê¿enie CO2 mo¿e powodowaæ problemy z zap³onem.
Stê¿enie CO2 ustawia siê reguluj¹c ciœnienie gazu w armaturze gazowej. Przy
eksploatacji kot³a SGB2 na obszarach o zmiennej kalorycznoœci gazu stê¿enie
CO2 nale¿y ustawiæ zgodnie z aktualnym indeksem Wobbe (proszê siê
skontaktowaæ z zak³adem gazowniczym). Stê¿enie CO2 , które nale¿y ustawiæ
oblicza siê w nastêpuj¹cy sposób:

stê¿enie CO2 = 8,5 – (WON – aktualny ind. Wobbe) * 0,5.
Nie wolno zmieniaæ nastawionej fabrycznie iloœci powietrza.

5.6  Pod³¹czenie  elektryczne Napiêcie sieciowe 1/N/PE
(informacje ogólne) AC 230 V +10% -15%, 50Hz, maks. 140W, zabezpieczenie: 6A

Dokonuj¹c instalacji nale¿y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych norm oraz
przepisów. Pod³¹czenie elektryczne nale¿y wykonaæ tak, aby bieguny
nie zosta³y zamienione. Musi byæ to pod³¹czenie sta³e i wykonane wy³¹cznie
przez uprawnionego elektryka. Zaleca siê zainstalowanie przed kot³em
wy³¹cznika g³ównego zasilania elektrycznego. Wy³¹cznik ten powinien
roz³¹czaæ wszystkie bieguny, a minimalne rozwarcie jego styków powinno
wynosiæ 3mm. Pomieszczenie przeznaczone do monta¿u kot³a musi byæ
suche, a temperatura w nim ma wynosiæ miêdzy 0oC a 45oC. Wszystkie
pod³¹czone komponenty musz¹ odpowiadaæ obowi¹zuj¹cym Normom.
Przewody przy³¹czeniowe nale¿y zamontowaæ w d³awikach.

D³ugoœæ przewodów Przewody magistrali komunikacyjnej (bus) i przewody czujnikowe
nie przewodz¹ napiêcia sieciowego, a tylko niskie napiêcie ochronne.
Nie nale¿y ich prowadziæ równolegle do przewodów sieciowych z uwagi
na sygna³y zak³ócaj¹ce. W przeciwnym wypadku nale¿y zastosowaæ
przewody ekranowane.
Dopuszczalne d³ugoœci przewodów dla wszystkich czujników:
– przewód Cu do 20m 0,8mm2

– przewód Cu do 80m 1,0mm2

– przewód Cu do 120m 1,5mm2.

Monta¿ w d³awikach. Wszystkie przewody elektryczne musz¹ byæ poprowadzone przez otwory
znajduj¹ce siê w dnie kot³a i zamocowane, przy u¿yciu zawartych w dostawie
z³¹czy œrubowych kabla ze zintegrowanymi d³awikami. Nastêpnie przewody
nale¿y zamontowaæ w d³awikach tablicy sterowniczej  i pod³¹czyæ je zgodnie
ze schematem elektrycznym (patrz rys. 2).

Pompy obiegowe Dopuszczalne obci¹¿enie pr¹dowe na ka¿de wyjœcie pompy wynosi INmax = 1A

Zabezpieczenie urz¹dzenia Zabezpieczenia urz¹dzenia w zespole steruj¹co-regulacyjnym:
– F1 - T 6,3 H 250; sieæ

Pod³¹czenie czujników Nale¿y stosowaæ siê do schematu po³¹czeñ elektrycznych!
czêœci sk³adowych Akcesoria dodatkowe zamontowaæ i pod³¹czyæ zgodnie z za³¹czonymi

instrukcjami, zgodnie ze schematem po³¹czeñ elektrycznych. Wykonaæ
pod³¹czenie do sieci. Sprawdziæ zerowanie i uziemienie.

POD£¥CZENIE
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6. Pierwsze uruchomienie oraz zestawienie czynnoœci  kontrolnych

6.1 Uruchomienie
Przed uruchomieniem kot³a SGB2 nale¿y przeczytaæ instrukcjê obs³ugi oraz
przestrzegaæ zestawienia czynnoœci kontrolnych, tab. 4.Nale¿y sprawdziæ
parametry spalin. Pierwsze uruchomienie kot³a przeprowadza wy³¹cznie
uprawniony serwisant lub monter instalacji grzewczych. Ma on poinstruowaæ
u¿ytkownika kot³a odnoœnie obs³ugi i sposobu dzia³ania urz¹dzenia oraz jego
instalacji zabezpieczaj¹cych, a tak¿e przekazaæ mu instrukcjê obs³ugi
instalacji grzewczej, która musi byæ stale ³atwo dostêpna w pomieszczeniu
kot³owni.

Wa¿na wskazówka W celu zapewnienia optymalnej, przebiegaj¹cej bez zak³óceñ eksploatacji
nale¿y:
– ustawiæ prawid³owy schemat hydrauliczny (program nr 552),
– przestrzegaæ wskazówek zawartych w schemacie po³¹czeñ elektrycznych,
– w zale¿noœci od pod³¹czenia RRG i/lub HKM lub termostatu pomieszczenia

ustawiæ przynale¿n¹ krzyw¹ grzania (w RRG program nr 70, 80
lub program nr 532, 533).

PIERWSZE URUCHOMIENIE
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Instalacja grzewcza nie – w³¹cznik g³ówny zasilania Proszê w³¹czyæ!
w³¹cza siê! sieciowego nie zosta³ w³¹czony

– w³¹cznik g³ówny (3) na tablicy Proszê w³¹czyæ!
obs³ugowej SGB 2 jest wy³¹czony

– brak zapotrzebowania na ciep³o w przypadku regulacji pogodowej na zewn¹trz jest
zbyt ciep³o aby ogrzewaæ pomieszczenia!(krzywa
grzewcza)

– nieprawid³owa nastawa dnia/czasu poprawiæ dzieñ i godzinê
zegarowego na RRG/EMS (patrz: instrukcja RRG/EMS)
(np.: czas letni/zimowy)

– na regulatorze pokojowym sprawdziæ tryb pracy (AUTO, sterowanie rêczne lub
nastawiony jest nieprawid³owy gotowoœæ do pracy)
tryb pracy

– zamkniêty jest dop³yw gazu odkrêciæ zawór gazowy
– za niskie ciœnienie przy³¹cz. gazu nale¿y sprawdziæ ciœnienie przy³¹cza gazowego,

– zadzia³a³o zewn. zabezp. przy³¹cza sprawdziæ pod³¹czenie do sieci kot³a. Czy zerowanie
sieciowego lub uziemienie s¹ prawid³owe?

– uszkodzony bezpiecznik F1zespo³u wymieniæ bezpiecznik F1
sterujaco-regulacyjnego BMU

 Temperatura nie roœnie
– eksploatacja bez czujnika –  Temperatura kot³a osi¹ga tylko  Kocio³ bezwzglêdnie wymaga pod³¹czenia czujnika

temp. zewn do ok.55oC temperatury zewnêtrznej!
– eksploatacja z czujnikiem – Kocio³ SGB 2 pracuje w trybie  Sprawdziæ programy pracy obwodów grzewczych!

temp. zewn obni¿enia  Czy zosta³ wciœniêty przycisk obecnoœci?
(tylko RRG)

 temperaturê pomieszczenia na RRG lub  parametr
„P1” (tab.3) ustawiæ na wy¿sz¹ wartoœæ

– krzywa grzewcza „nie jest  Odpowiednio nastawiæ nachylenie krzywej grzewczej
dopasowana” do indywidualnego
zapotrzebowania.

– baterie w RAV/RTD s¹ zu¿yte  Wymieniæ lub umieœciæ prawid³owo baterie
lub nieprawid³owo osadzone (prawid³owa biegunowoœæ).

Brak programu pracy
obwodów c.o.
dla RAV/RTW/RTD – Nie  usuniêto mostka na X6, usun¹æ  mostek, patrz: schemat elektryczny
lub EMS/DSU zacisk N5 lub P2. dot. tylko RAV/RTV/RTD lub EMS/DSU).

Ciep³a woda nie jest – temperatura zadana ciep³ej wody Sprawdziæ i ewentualnie ustawiæ wy¿ej temperaturê
dostatecznie ciep³a ustawiona jest na zbyt nisk¹ wartoœæ ciep³ej wody na module grzewczym HKM lub RRG

– opornik R3 na X6, B3 nie jest W przypadku pod³¹czania czujnika podgrzewacza
usuniêty nale¿y usun¹æ opornik R3!

 Migaj¹ce cyfry w zespole
 steruj¹co-reguluj¹cym BMU – przyczyna zale¿na od nr komunikatu nale¿y zwróciæ uwagê na komunikat zak³ócenia tab. 13!

 Praca kot³a – raz na rok nale¿y dokonaæ przegl¹du
 przebiega bezproblemowo i czyszczenia. Zaleca siê zawarcie umowy serwisowej z uprawion¹

firm¹ instalacyjn¹!

 Wykonanie powy¿szych prac nale¿y zleciæ koniecznie uprawnionemu serwisantowi!

6.2 Lista czynnoœci kontrolnych

Tabela 3: Lista czynnoœci kontrolnych – uruchomienie i zak³ócenia.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Problem Przyczyna Usuniêcie problemu
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Wyposa¿enie urz¹dzenia Kocio³ SGB2 dostarczany jest w stanie gotowym do pracy w zakresie
podstawowym! Celem zapewnia pe³nego zakresu pracy nale¿y pod³¹czyæ,
zgodnie ze schematem elektrycznym:
1) modu³ kot³a MK: w zakresie dostawy
2a) regulator pokojowy RRG: krótki opis patrz: rozdzia³ RRG lub
2b) modu³ obwodu grzewczego HKM: krótki opis patrz: rozdzia³ HKM

plus zegar za³¹czaj¹cy EMS (do monta¿u w HKM) lub zegar DSU
(do monta¿u œciennego)

Ró¿ne mo¿liwoœci ustawieñ W zale¿noœci od wybranego wariantu 2a) lub 2b) istniej¹ ró¿ne mo¿liwoœci
(tab. 7) ustawieñ temperatur.

Pierwsze uruchomienie • W module kot³a (1) w³¹czyæ w³¹cznik g³ówny (3). Przy wystarczaj¹cym
z modu³em kot³a ciœnieniu w instalacji kocio³ SGB 2 rozpoczyna pracê, pompa i palnik
(w zakresie dostawy) zostan¹ w³¹czone.

• Na wyœwietlaczu (13) pokazywana jest aktualna temperatura kot³a, a przy
pracuj¹cym palniku œwieci siê zielona lampka pracy palnika (6).

Wskazówka: Je¿eli nie jest pod³¹czony czujnik temperatury zewnêtrznej,
wówczas temperatura wody w SGB 2 osi¹ga oko³o 550C.

Sygnalizacja • W przypadku nieudanego startu palnika œwieci siê na czerwono
zak³óceñ (8) sygnalizacja zak³óceñ (8). Wyœwietlacz (13) miga, pokazuj¹c kod b³êdu.

Przycisk Po naciœniêciu przycisku odblokowania (7) kocio³ SGB 2 zostanie
odblokowania odblokowany, a palnik ponownie uruchomiony. Po kilku nieudanych próbach
(7) uruchomienia palnika, nale¿y zale¿nie od wyœwietlanego kodu b³êdu

(tab. 13), zasiêgn¹æ porady serwisanta.

Przycisk Za pomoc¹ przycisku modu³u wyœwietlacza (10) mo¿na wywo³aæ oraz
modu³u dokonaæ zmian przedstawionych w tab. 8 wartoœci parametrów, wartoœci
wyœwietlacza (10) rzeczywistych oraz zadanych.

7. Obs³uga
7.1 Modu³ kot³a MK

1) Wyœwietlacz temperatury kot³a (ustawienie fabryczne); wszystkie inne wartoœci
mog¹ byæ pokazane po ich wywo³aniu

(1) Modu³ kot³a

(2) Gniazdo serwiso-
we do urz¹dzenia
serwisowego RRG
(celem otwarcia –
obróciæ w lewo o 90°)

(3) W³¹cznik
g³ówny kot³a S1

(4) Ogranicznik
temp. bezp. STB

(5) Miejsce do monta¿u
regul. pokojowego RRG
lub modu³u grzew. HKM

(6) Wyœwietlacz
pracy palnika

(7) Przycisk odblokowania S2
(8) Sygnalizacja zak³óceñ

(9) Wyœwietlacz temp.

(10) Przycisk modu³u
wyœwietlacza S3

(11) Wyœwietlacz P
(modu³ wskazañ)

(12) Przycisk kontroli kominiarskiej S4Wyœwietlacz 1) (13)

Rys. 4: Modu³ kot³a

�

�

�

�
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7.2 Regulacja stê¿enia CO2.

Regulacja proporcji Podczas regulacji proporcji gazu i powietrza w kotle SGB 2 iloœæ gazu jest
gazu i powietrza dopasowana do fabrycznie ustawionej iloœci powietrza.

Proporcje te ustawiane s¹ przy maksymalnym lub minimalnym znamionowym
obci¹¿eniu cieplnym, nazywanymi dalej moc¹ maksymaln¹ lub moc¹ minimaln¹.

7.3 Zmiana rodzaju gazu p³ynnego na ziemny lub odwrotnie
Rodzaj gazu w kotle mo¿e zmieniæ wy³¹cznie uprawniony serwisant.
W celu dokonania zmiany nale¿y wymieniæ dyszê gazow¹ (tab. 5) oraz
ustawiæ  stê¿enie CO2 reguluj¹c ciœnienie w dyszy na zaworze gazowym.
Zarówno dla mocy maksymalnej jak i minimalnej stê¿enie CO2 musi wynosiæ:
    stê¿enie CO2 (gaz ziemny): 8,0 – 8,5%
    stê¿enie CO2 (gaz p³ynny): 9,5 – 10,0% dla SGB2.90-2.120
    stê¿enie CO2 (gaz p³ynny): 9,0 – 9,5% dla SGB2.160-2.250

Nastawa lub kontrola wartoœci CO2 Celem nastawienia lub kontroli parametrów CO2, nale¿y w kotle SGB2
ustawiæ funkcjê wstrzymania regulacji.

7.4 Funkcja wstrzymania regulacji (rêczna nastawa mocy palnika)
Za pomoc¹ funkcji wstrzymania regulacji mo¿na ustawiæ wszystkie
dopuszczalne w ramach zakresu modulacji obci¹¿enia palnika.
Nale¿y sprawdziæ ustawienie stê¿enia CO2 przy mocy maksymalnej
jak i minimalnej. Funkcja wstrzymania regulacji w³¹czana jest wy³¹cznie
w module kot³a (1): (oznaczenia elementów obs³ugowych patrz: rys. 4).

Uaktywnienie Przycisk kontroli kominiarskiej (12) nacisn¹æ i przytrzymaæ d³u¿ej ni¿ 3 sek.,
 funkcji a¿ wyœwietlacz sygnalizacji zak³óceñ (8) zacznie migaæ (2 x krótko +
wstrzymania przerwa) na czerwono. Na wyœwietlaczu pojawi siê wówczas aktualna,
regulacji wzglêdna moc palnika (0 = min.; 100 = maks.), przy czym cyfra 100 pokazuje

siê kolejno jako 1 oraz 00.

Nastawa funkcji Nastawa mocy maksymalnej lub minimalnej poprzez modu³ kot³a odbywa siê
wstrzymania regulacji w nastêpuj¹cy sposób:

1. mo¿liwoœæ Na wyœwietlaczu (13) nie pokazuje siê „100” (tzn. nastawiona moc grzewcza
poprzez modu³ kot³a: jest mniejsza ni¿ maks. moc kot³a):

Nastawa mocy maksymalnej Celem nastawienia maks. mocy kot³a nale¿y krótko przytrzymaæ przycisk
(10). Na wyœwietlaczu (13) pokazuje siê wartoœæ „100”, tzn. palnik
(dmuchawa) pracuje teraz z nastawion¹ maks. moc¹ palnika.

Nastawa mocy maks. Nastêpnie mo¿na nastawiæ (patrz: wartoœæ CO2) moc maksymaln¹ na zaworze
na zaworze gazowym gazowym (œruba regulacji mocy maks., rys. 5).

Nastawa mocy minimalnej Celem nastawy min. mocy kot³a nale¿y krótko przytrzymaæ przycisk kontroli
kominiarza (12).
Na wyœwietlaczu (13) pokazuje siê wartoœæ „0”, tzn. palnik (dmuchawa)
pracuje teraz z nastawion¹ min. moc¹ palnika.

Nastawa mocy maks. Nastêpnie mo¿na nastawiæ (patrz: wartoœæ CO2) moc minimaln¹ na zaworze
na zaworze gazowym gazowym (œruba regulacji mocy maks., rys. 5). Nastêpnie nale¿y sprawdziæ

moc maks., a po dokonaniu zmian ustawieñ na zaworze gazowym nale¿y
ponownie sprawdziæ moc minimaln¹!

�

5 � � ' � � & # � 8 8 � &krótko
przytrzymaæ

na
zmianê

2 x krótko
+ przerwa
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Uaktywnienie Przycisk kontroli kominiarskiej (12) nacisn¹æ i przytrzymaæ d³u¿ej ni¿ 3 sek.,

2.  mo¿liwoœæ Po uaktywnieniu funkcji wstrzymania regulacji w module kot³a mo¿liwa jest
poprzez modu³ obwodu zmiana mocy palnika poprzez HKM za pomoc¹ pokrêt³a ciep³ej wody (rys. 8).
grzewczego HKM: – lewe po³o¿enie krañcowe: moc minimalna
(wyœwietlacz „P3”) – prawe po³o¿enie krañcowe: moc maksymalna

Nowe nastawy s¹ natychmiast przejmowane przez BMU.

Wa¿ne! Zawsze nale¿y dokonywaæ obydwu nastaw (moc maksymalna i minimalna)!
Po nastawieniu mocy minimalnej nale¿y jeszcze raz sprawdziæ nastawê mocy
maksymalnej!

Poprzez regulator Uaktywnienie funkcji wstrzymania regulacji i dokonanie zmian ustawieñ nie
pokojowy RRG: jest mo¿liwe! Wartoœci te mo¿na jednak odczytaæ w poziomie informacyjnym
brak mo¿liwoœci RRG.

Zakoñczenie ustawiania Celem zakoñczenia ustawieñ parametrów CO2 nale¿y wy³¹czyæ funkcjê
parametrów CO2 wstrzymania regulacji, poprzez przytrzymanie > 3 sek. przycisku kontroli

kominiarza (12), a nastêpnie jego zwolnienie.

7.5 Armatura gazowa

moc maks.moc min.

Rys. 5: Armatura gazowa (regulacja ciœnienia w dyszy przy pomocy klucza z gniazdem szeœciok¹tnym SW 2,5)
dla SGB 2.90 i 2.120:  typ CG 225 R01 – VT2WF1Z
dla SGB 2.160 i 2. 200: typ CG 240 R01 – VT2WF1Z dla SGB 2.250: typ CG 25/30
dla SGB 2.90 i 2.120 gaz p³ynny:  typ CG 120 R01 – VT2WF1Z
króciec  pomiarowy
ciœnienia na dyszy

króciec pomiarowy
ciœnienia przy³¹cze-
niowego

kierunek przep³ywu

œruba do regulacji ciœnienia na
dyszy (moc maks.)
– obrót w prawo: mniej gazu
+ obrót w lewo: wiêcej gazu

œruba do regulacji ciœnienia na
dyszy (moc minimalna)
+ obrót w prawo: wiêcej gazu
– obrót w lewo: mniej gazu

nastawa mocy
maksymalnej

nastawa mocy
minimalnej

króciec pomiarowy
ciœnienia na dyszy

króciec pomiarowy ciœnienia
przy³¹czeniowego

OBS£UGA
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7.6 Wartoœci orientacyjne dla ciœnienia w dyszy

Wartoœci orientacyjne Wartoœci podane w tabeli 5 i 6 s¹ wartoœciami orientacyjnymi. Zasadnicz¹
przep³ywu gazu, spraw¹ jest wyregulowanie iloœci gazu za pomoc¹ ciœnienia na dyszy w taki
ciœnienia w dyszy sposób, ¿eby stê¿enie CO2 nie przekroczy³o wymaganych wartoœci. Przy
i stê¿enia CO2 eksploatacji kot³a SGB 2 na obszarach o zmiennych parametrach gazu

stê¿enie CO2 nale¿y ustawiæ zgodnie z aktualnym indeksem Wobbe (nale¿y
skontaktowaæ siê z zak³adem gazowniczym). Stê¿enie CO2, które nale¿y
ustawiæ, oblicza siê w nastêpuj¹cy sposób:

stê¿enie CO2 = 8,5 – (WON – WO akt.) * 0,5

Tabela 4: Wartoœci orientacyjne ciœnienia na dyszy (moc maksymalna)
Typ kot³a SGB 2.90 SGB 2.120 SGB 2.160 SGB 2.200 SGB 2.250

Znam. obci¹¿enie cieplne gaz ziemny kW 32,0-90,0 42,0-120,0 56,0-160,0 70,0-200,0 87,5-250,0
Znam. moc cieplna 80/60oC kW 30,5-86,7 40,7-115,6 54,0-153,0 67,2-190,2 83,1-237,0

50/30oC kW 33,2-92,3 44,2-123,0 59,0-163,5 73,6-205,0 92,4-252,3
Znam. obci¹¿enie cieplne gaz p³ynny kW 45,0-90,0 60,0-120,0 80,0-160,0 100,0-200,0 125,0-250,0
Znam. moc cieplna 80/60oC kW 43,5-86,7 58,1-115,6 77,1-153,0 96,1-190,2 120,0-237,0

50/30oC kW 47,4-92,3 63,1-123,0 84,3-163,5 105,1-205,0 130,0-252,3
Œrednica dyszy dla
Gazu ziemnego Ls (GZ35) mm 12,2 14,0 15,0 — —
Gazu ziemnego Lw (GZ41,5) mm 8,5 10,0 11,5 12,8 14,5
Gazu ziemnego E (GZ50) mm 7,8 9,2 10,5 11,5 13,3
Gazu p³ynnego mm 6,2 7,4 7,5 8,5 9,5
Rodzaj gazu: wartoœci orientacyjne  ciœnienia na dyszy**
– Ls(GZ35) (9,2)* mbar 7,5-8,5 7,5-8,5 8,5-9,5 — —
– Lw(GZ41,5) (10,9)* mbar 12,0-14,0 11,5-13,5 11,0-12,5 11,5-12,9 12,5-13,5
– E(GZ50) (14,1)* mbar 11,5-13,5 11,5-13,5 11,0-12,5 12,0-13,0 12,5-13,5
– P (propan) (22,6)* mbar 12,0-14,0 9,5-11,5 14,0-17,0 14,0-17,0 14,0-17,0
*parametry podane w nawiasie =indeks Wobbe WoN w kWh/m
** przy ciœnieniu na koñcu kot³a 0mbar, 1013 hPa, 15oC
stê¿enie CO2 powinno wynosiæ: - dla gazu ziemnego pomiêdzy 8,0-8,5%

- dla gazu p³ynnego pomiêdzy 9,5-10,0% dla SGB2.90/120 i 9,0-9,5% dla SGB2.160-250

Tabela 5: Wartoœci orientacyjne przep³ywu gazu ziemnego
Typ kot³a SGB 2.90 SGB 2.120 SGB 2.160 SGB 2.200 SGB 2.250
Znamion. obci¹¿. cieplne (moc maks.) kW 90,0 120,0 160,0 200,0 250,0

przep³yw gazu w l/min
7,0 213 285 381 476 595
7,5 199 266 356 444 556
8,0 187 249 333 417 520
8,4 178 237 317 397 496

Wartoœæ opa³owa HuB w kWh/m3 8,5 176 234 314 392 490
9,0 166 221 296 370 463
9,5 158 211 281 351 439

10,0 150 200 367 333 416
10,5 143 191 254 317 396
11,0 136 182 242 303 379
11,5 130 174 232 290 363

OBS£UGA
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7.7 Warianty trybu pracy

Tabela 6: Warianty trybu pracy (praca z czujnikiem temperatury zewnêtrznej)
Praca z Nastawa temp. pomieszczenia Nastawa temp. ciep³ej wody Program grzewczy

Regulatorem w  RRG w  RRG w  RRG
pokojowym RRG1)

Modu³em obw. grzew. w  HKM w  HKM na zegarze EMS lub DSU
HKM2) z zegarem

Modu³em obw. grzew. HKM w termostacie pokojowym RAV, na regulatorze c.w.u. w  HKM na  termostacie pokojowym
z termostatem pokojowym RTD lub RTW3) RAV, RTD lub RTW
1) w przypadku mieszanego systemu grzewczego (przyk³ad zastosowania 2) nastawa temperatury pokojowej obowi¹zuje dla obwodu

grzewczego pompowego i z mieszaczem
2) przy oddzielnym systemie grzewczym obowi¹zuje:

dla pompowego obwodu grzewczego: nastawa temperatury pokojowej w module obwodu grzewczego HKM
dla obwodu grzewczego z mieszaczem: nastawa temperatury pokojowej oraz ciep³ej wody w regulatorze pokojowym RRG

3) (regulator HKM musi byæ ustawiony na wart. maks.!)

7.8 Tryb pracy testowej
Podczas pierwszego uruchomienia kot³a bez czujnika temperatury zewn.,
regulatora pokojowego RRG oraz modu³u obwodu grzewczego HKM mo¿na
przeprowadziæ nastêpuj¹ce czynnoœci testowe (wykonanie nale¿y zleciæ
wy³¹cznie serwisantowi!).

bez czujnika temp. zewnêtrznej Ustawienie temperatury zadanej kot³a lub c.w.u. w module kot³a
(tylko w celu przeprowadzenia testu!)

SGB 2 z modu³em kot³a (1) – temperatura kot³a poprzez parametr „P1”
(zakres dostawy) – temperatura ciep³ej wody poprzez parametr „P2”

Uwaga! Ze wzglêdu na brak czujnika temperatury zewnêtrznej SGB 2
osi¹ga temperaturê kot³a 550C!
Wskazówka: W przypadku systemów grzewczych wymagaj¹cych
ograniczenia temperatury zasilania (kot³a), parametry modu³u kot³a nale¿y
ustawiæ na: np.: „P1” na np.: 400C; „P4” na 100%.

Krótkotrwa³e uruchomienie bez pracy Kocio³ SGB2 w³¹czyæ na krótko bez uruchamiania podgrzewacza
podgrzewacza oraz czujnika (uruchomienie testowe):
temperatury zewnêtrznej - uaktywniæ funkcjê wstrzymania regulacji
(serwisant)

Uruchomienie bez pracy podgrzew. Kocio³ SGB2 w³¹czyæ na d³u¿ej bez uruchamiania podgrzewacza
oraz czujnika temperatury zewnêtrznej (uruchomienie testowe): tzn. uruchomienie bez czujnika temp. zewnêtrznej
(serwisant) i regulatora pokojowego RRG lub modu³u HKM (z zegarem EMS)

– nie usuwaæ opornika R3 z wejœcia B3
– nastawiæ temperaturê kot³a na module kot³a (1).

7.9 Wskazówka funkcjonalna dotycz¹ca suszenia  jastrychu:

Eksploatacja kot³a SGB 2 bez czujnika temperatury zewnêtrznej, regulatora
pokojowego RRG oraz modu³u obwodu grzewczego HKM!
Temperatura kot³a ustawiana jest rêcznie poprzez parametr „P1” (patrz:
„SGB 2 z modu³em kot³a”) np. na: 30, 35, 40, 450C etc. (przestawienie nie
nastêpuje automatycznie!) i dopasowana do wartoœci. Regulacjê temperatury
nale¿y przeprowadziæ zgodnie ze wskazówkami producenta jastrychu!
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7.10 Odczyt parametrów.

Tabela 7: Odczytywane i zmieniane parametry zespo³u steruj¹co – regulacyjnego BMU
Wskazówka: Parametry z grupy „A, b, C i d” mog¹ byæ jedynie odczytywane, a parametry z grupy „P” mo¿na
tak¿e zmieniaæ.

wyœwietlacz1)

Wyœwietlacz Opis zakres nastaw [jednostka] temperatura P

Ogólnie: 2)

A 0 Kod diagnozy b³êdu (system) 3) [kod nr]  4)

A 1 temperatura kot³a (zasilanie) [oC]
A 2 czujnik ciep³ej wody 1 [oC]
A 3 ciœnienie wody lub powietrza (nie aktywne) [—.—]
A 4 faza pracy automatu spalania [kod nr]

Temperatury rzeczywiste:
b 0 Wewnêtrzny kod diagnozy BMU SW 5) [kod nr] 4)

b 1 Temperatura kot³a (powrót) [oC]
b 2 czujnik ciep³ej wody 2 ( o ile istnieje) [oC]
b 3 Temperatura spalin (brak) [oC]
b 4 Aktualna temperatura zewnêtrzna [oC]
b 5 mieszana temperatura zewnêtrzna [oC]
b 6 wa¿ona temperatura zewnêtrzna [oC]
b 7 temperatura zasilania obwodu z mieszaczem (tylko z modu³em mieszacza CIM) [oC]

Inne parametry procesu:
C 1 pr¹d jonizacji maks 30µA [µA]
C 2 Prêdkoœæ  obrotowa dmuchawy (wartoœæ x 100) [obr/min]
C 3 Aktualne sterowanie dmuchawy (sygna³ PWM) [%]
C 4 moc wzglêdna (%  mocy maks.) [%]
C 5 wartoœæ zadana pompy (PWM) (tylko przy wystêpuj. sterowaniu PWM) [%]
C 6 Odchy³ka regulacji [K]

Wartoœci zadane:
d 1 wartoœæ zadana dla regulatora 2-punktowego lub moduluj¹cego (PID) [oC]
d 2 Aktualna zadana temperatura kot³a [oC]
d 3 Temperatura zadana pomieszczenia (10-30) [oC]
d 4 Temperatura zadana c.w.u. (10-65) [oC]
d 5 Maks. stopieñ modulacji dla obwodu c.o. (PHZ maks) [%]
d 6 Maks. prêdkoœæ obrotowa przy maks. mocy dla obwodu c.o. (NHZ maks) [obr/min]

Parametry: (nastawa tylko w przypadku funkcji specjalnych lub 6))
P 0 moc palnika (funk. wstrzym. regul. bez potencj.); 0 = min., 100 = maks. (0-100) [%]
P 1 Temperatura pomieszczenia / zasilania – wartoœæ zadana (bez potencj.) (10-30/20-75) 20/55[oC]
P 2 wartoœæ zadana temperatury c.w.u. (bez potencj.) (10-65) 55 [oC]
P 3 funkcja bez pokrycia —
P 4 min. liczba obrotów pompy dla instalacji grzewczej (Nqmod/min.) (brak) (10-100) 34 [%]
P 5 nachylenie krzywej grzewczej (1-40) 18
P 6 równoleg³e przesuniêcie krzywej grzewczej (-31K..+31K) wartoœæ

1)
 wyœwietlacz:  = miga;    = œwieci siê;   = nie œwieci siê

2) Parametry grupy „A” mo¿na wybraæ tak¿e poprzez krótkie przyciœniêcie przycisku modu³u wyœwietlacza.
3) Sygna³y o b³êdach patrz: tab. 13 lub instrukcje do regulatorów EUROCONTROL.
4) Wyœwietlacz miga naprzemiennie.
5) Wewnêtrzny kod diagnozy BMU SW (serwis BRÖTJE). Wybrane komunikaty o b³êdach, patrz tabela poni¿ej.
6) Stan dostawy lub nastawa krzywej grzewczej przy pracy z modu³em HKM

Wewnêtrzne kody diagnozy BMU SW:

Kod Objaœnienie: Usuwanie b³êdu:

102 brak sygna³u  p³omienia po up³ywie czasu bezpieczeñstwa brak gazu, brak zap³onu, nieszczelny system spalinowy
(SGB 2 zasysa spaliny)

259 uruchomiony przycisk (7) odblokowuj¹cy ponownie nacisn¹æ przycisk (7)
289 brak parametrów sygna³u p³omienia Niestabilna sieæ elektryczna, zak³ócenia w sieci, sprawdziæ

przebieg napiêcia w sieci zasilaj¹cej
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Wewnêtrzne kody diagnozy BMU SW:

Kod Objaœnienie: Usuwanie b³êdu:

295 ewentualne zwarcie na zaworze gazowym sprawdziæ oraz usun¹æ (uszkodzony wewn. bezpiecznik BMU)
477, 479 nastawione wartoœci zadane ogrzewania poprzez parametr P1,

modu³ HKM lub RRG s¹  wiêksze od TkSNorm (prog. nr 505) b³¹d nastawy, sprawdziæ oraz poprawiæ nastawy
lub TrSMax (prog. nr 502)

425/426 gradient STB (temperatura kot³a roœnie za szybko) prawdopodobnie powietrze w systemie c.o. lub c.w.u. lub brak
427/433 STB_DELTA_T1, STB_DELTA_T3 obiegu wody; odpowietrzyæ kocio³ lub system grzewczy

435 (za wysoka delta T na zasilaniu i powrocie z kot³a)
531 wyjœcie konfiguracyjne M5 jest ju¿ zajête funkcjê mo¿na ewentualnie wykorzystaæ w module

przekaŸnikowym CIR (prog. nr 619, 620 lub 621)
573 Brak sygna³u od klapy spalin lub powietrza sprawdziæ prze³¹cznik krañcowy i okablowanie; odblokowanie

mo¿liwe tylko poprzez od³¹czenie od sieci

Odczyt wartoœci parametrów Celem przedostania siê do ró¿nych parametrów nale¿y postêpowaæ
w nastêpuj¹cy sposób (patrz tak¿e: rys. 4):

Wejœcie do modu³u wyœwietlacza Wejœcie do modu³u wyœwietlacza uzyskuje siê (wyœwietlacz (13): „A..”)
poprzez d³ugie przytrzymanie (> 3 sek.) przycisku modu³u wyœwietlacza (10).
Przytrzymuj¹c wciœniêty przycisk  mo¿na przejœæ dalej do ró¿nych p³aszczyzn
wyœwietlacza b, C, d, P i ponownie do A.
Przycisk nale¿y puœciæ znajduj¹c siê w ¿¹danej p³aszczyŸnie wyœwietlacza
(A, b, C, d, P).

Wybieranie Poprzez dalsze krótkie przytrzymanie przycisku modu³u wyœwietlacza (10)
oraz wyœwietlanie dokonuje siê wyboru pomiêdzy ró¿nymi wartoœciami/parametrami (od 0 do
pojedynczych wartoœci maks. 7) na ró¿nych p³aszczyznach wyœwietlacza (A, b, C, d, P).
lub parametrów W ci¹gu ok. 2 sek. od wybrania danego parametru pokazywana jest aktualna wartoœæ.

Zmiana parametrów: Zmiany s¹ mo¿liwe wy³¹cznie w zakresie parametrów (P0 do P6). Nale¿y
(tylko P0 do P6) zawsze odczekaæ, a¿ na wyœwietlaczu (13) zacznie migaæ wartoœæ parametru.

Podstawowy sposób postêpowania:
– podwy¿szanie wartoœci (+): wielokrotnie wcisn¹æ (< 3sek.) przycisk

modu³u wyœwietlacza (10);
– zmniejszanie wartoœci (-): wielokrotnie wcisn¹æ (< 3sek.) przycisk

kontroli kominiarza (12);
– zatwierdzenie wartoœci (enter): przytrzymaæ d³ugo wciœniêty (> 3sek.)

przycisk modu³u wyœwietlacza (10)
– odrzucenie wartoœci (Esc)
Celem potwierdzenia na wyœwietlaczu (13) pokazuj¹ siê kolejno „P0” oraz
nowo ustawiona wartoœæ.
Nowo ustawiona wartoœæ zostaje przyjêta przez automatykê reguluj¹c¹
dopiero po zatwierdzeniu!

Wskazówka dot. obs³ugi: Zmiany/nastawy wartoœci musz¹ byæ przeprowadzane maks. w ci¹gu 25sek.
W innym przypadku BMU samoczynnie przechodzi w tryb normalnej pracy.
Wyœwietlacz (13) po 8min. automatycznie przeskakuje na temperaturê kot³a („A1”).

OBS£UGA
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PROGRAMOWANIE

8. Programowanie
8.1 Panel regulacji poziomu serwisowego

Tab. 8: Nastawa parametrów steruj¹cych prac¹ kot³a dla poziomu serwisowego zespo³u steruj¹co-regulacyjnego
BMU (za pomoc¹ regulatora pokojowego RRG lub modu³u serwisowego RRG)

Aby dokonaæ zmiany parametrów nale¿y:
• Nacisn¹æ przycisk wyœwietlania informacji. Nastêpnie jednoczeœnie nacisn¹æ oba przyciski +/  lub +/  tak d³ugo, a¿ na

wyœwietlaczu pojawi siê komunikat „Initialisierung BMU-Parameter” (t³umacz.: rozpoczêcie nastawy parametrów BMU).
(p³aszczyzna u¿ytkownika koñcowego – poka¿¹ siê wy³¹cznie parametry z „X”!)

• Wybraæ poziom serwisowy: jednoczeœnie nacisn¹æ oba przyciski  i  przez > 3 sek. a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê komuni-
kat: „Initialisierung BMU-Fachmann” (t³umacz.: rozpoczêcie nastawy BMU - serwisant).

• wybraæ ¿¹dany nr programu naciskaj¹c jeden z przycisków programuj¹cych.
• Ustawiæ ¿¹dan¹ wartoœæ naciskaj¹c przyciski +/-.
• Nowa wartoœæ zostaje zapamiêtana po wybraniu kolejnego nr programu.

Aby opuœciæ poziom programowania nale¿y nacisn¹æ przycisk wyœwietlania informacji.

Nowa
Nr progr. Parametr BMU Funkcja Nastawa fabr. nastawa

501 TrSmin min. temperatura zadana pomieszczenia 10oC
502 TrSmax maks. temperatura zadana pomieszczenia 30oC
503 TkSmin min. temperatura zadana kot³a 20oC
504 TkSmax maks. temperatura zadana kot³a 88oC
505 TkSnorm zadana temp. kot³a dla temperatury zewn. wg normy 75oC 1)

506 TvSmin min. zadana temperatura zasilania (HK2) 20oC
507 TvSmax maks. zadana temperatura zasilania (HK2) 70oC
510 TuebBw podwy¿szenie temp. zadanej kot³a podczas ³adowaniu c.w.u. 20oC
511 TkSfrostEin temp. graniczna ochrony przeciwmrozowej - w³¹czenie kot³a 5oC
512 TkSfrostAus temp. graniczna ochrony przeciwmrozowej - wy³¹czenie kot³a 10oC
514 TuebVor podwy¿szenie temp. zadanej kot³a przy obw. z mieszaczem 10oC
516 THG 2) temperatura graniczna prze³¹czania lato/zima 20oC

517 dTbreMinP maks. odchy³ka regulacji, po przekroczeniu której min
przerwa w pracy zostaje przerwana 30K

519 TiAussenNorm normowa temperatura zewnêtrzna -20oC
520 dTrAbsenk obni¿enie zadanej temperatury pomieszczenia

przy pod³¹czeniu zegara (HKM + EMS) 10K
521 dTkTrNenn odchylenie temp. zasilania/powrotu przy TiAussenNorm 20K 1)

532 Sth1 2) nachylenie krzywej grzewczej obwodu c.o.1 18 1)

533 Sth2 2) nachylenie krzywej grzewczej obwodu c.o.2 15 1)

534 DtR1 2) korekta zadanej temperatury pomieszczenia  obwodu c.o.1 0 K
535 DtR2 2) korekta zadanej temperatury pomieszczenia  obwodu c.o.2 0 K
536 NhzMax maks. liczba obrotów dla maks. mocy obwodu c.o. 5600, 5100, 4700,

5100,itd. 6000 obr/min

537 NqmodNenn stopieñ liczby obrotów w punkcie projektowym instalacji grzew. 30
538 NqmodMin min. liczba obrotów pompy instalacji grzewczej 28%
539 NqmodMinBw min. liczba obrotów pompy do ³adowania 40%(nie aktywny)

podgrzewacza warstwowego

541 PhzMax maks. stopieñ modulacji dla obwodu c.o. 70,86,65,71 lub 100%
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Nowa
Nr progr. Param. BMU Funkcja Nastawa fabryczna nastawa

542 PminHuKw min. moc kot³a w kW (Hu) 32;42;56;70;87,5kW3)

543 PmaxHuKw maks. moc kot³a w kW (Hu) 90;120;160;200;250kW3)

544 ZqNach wybieg pompy; maks. 218min. 10 min
545 ZbreMinP czas minimalnej przerwy  w pracy palnika 180 s 3)

546 ZbreMinL minimalny czas pracy palnika 180 s
547 ZreglVerz uruchamianie regulatora z opóŸnieniem w stosunku 30 s 3)

do uruchomienia palnika

551 Kon sta³a szybkiego obni¿ania temp. (bez wp³ywu temp. 4
pomieszczenia)

552 HydrSystem nastawa schematu hydraulicznego 2
553 KonfigHks Przyporz¹dkowanie modu³u HKM lub RRG do obw. c.o. 21

[0 ... 255]
555 KonfigRg1 kody ustawieñ; 00110100

komunikat b0.0...b7.0
556 KonfigRg2 kody ustawieñ; 10000000 (wolny)

komunikat b0.0...b7.0
557 KonfigRg3 kody ustawieñ; 00000100 (wolny)

komunikat b0.0...b7.0
558 KonfigRg4 kody ustawieñ; 01000000

komunikat b0.0...b7.0
561 KonfigRg7 kody ustawieñ; 00001000

komunikat b0.0...b7.0

584 ZkickFkt czas samoczynnego krótkiego uruchamiania 5 s 3)

wyjœæ pompowych
587 KonfigRg8 kody ustawieñ; komunikat b0.0...b7.0 00000000 3)

596 ZeitAufZu czas pracy napêdu w obwodzie c.o.2 (CIM); 30 do 873sek. 150 s
598 LmodRgVerz moc podczas opóŸnienia startu regulatora w stosunku 38,35,25,30,34% 3) 4)

do uruchomienia palnika
604 LPBKonfigO kody ustawieñ modu³u BUS CIB 00010000
605 LPBAdrGerNr LPB - adres urz¹dzenia BMU 1 —
606 LPBAdrSegNr LPB - adres segmentu BMU 0 —
614 KonfigEingang programowalne wejœcie F2 0

0-standard (bez funkcji); 1=funkcja modemu;
2= funkcja modemu „neg-Logik”;
3=kurtyna powietrzna;
7=sygna³ zwrotny klapy spalin

615 KonfigAusgang programowalne wyjœcie M5 2
0-standard (bez funkcji); 1=wyjœcie sygnalizac.
2= wyjœcie alarmowe; 3=komunikat pracy;
4=transformator zewn.(T2); 5=M2 (Q2Y2);
6=pompa cyrkulacyjna; 7= kurtyna powietrzna;
8=sprzêg³o hydr.; 9=pompa dosy³.M5;
10=Grdfkt K2; 11=³adowanie c.w.u.;
12=AnalogPróg;13=sterowanie klap¹ spalin

618 KonfigEingangR programow. wejœcie na modu³ przekaŸnika CIR,CISP, itp. 0
0-standard (bez funkcji); 1=funkcja modemu;
2= funkcja modemu „neg-Logik”;
3=kurtyna powietrzna; 4=wart. zadana;
5=moc zadana; 6=czujnik sprz.hydr.;
7= sygna³ zwrotny klapy spalin

PROGRAMOWANIE
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Nowa
Nr progr. Param. BMU Funkcja Nastawa fabryczna nastawa

619 KonfigAusgang1R funkcja wyjœcia 1 modu³u przekaŸnika CIR, CISP, itp. 0
0-wy³.; 1=wyjœcie sygnalizacyjne;
2= wyjœcie alarmowe; 3=komunikat pracy;
4=transformator zewn. (trafo T2); 5=M2 (Q2Y2);
6=pompa cyrkulacyjna; 7= kurtyna powietrzna;
8=sprzêg³o hydr.; 9=pompa dosy³owa M5; 10=Grdfkt.K2;
11=³adowanie c.w.u.; 12=AnalogPróg;
13=sterowanie klap¹ spalin

620 KonfigAusgang2R funkcja wyjœcia 2 modu³u przekaŸnika CIR, CISP, itp. 0
nastawa jak w KonfigAusgang1R

621 KonfigAusgang3R funkcja wyjœcia 3 modu³u przekaŸnika CIR, CISP, itp. 0
nastawa jak w KonfigAusgang1R

622 TanfoExtMax maks. wartoœæ zapotrzebowania na ciep³o przy podanej
temperaturze zewnêtrznej 100oC

623 PAnfoExtSchwelle próg sygna³u analogowego (% od wartoœci maks.) 5%

625 BetrStdWartGrenz zaprogramowana dopuszczalna iloœæ godzin roboczych 6000h
(interwa³) od ostatniego przegl¹du

626 InbertSetzWartGrenz zaprogramowana dopuszczalna iloœæ uruchomieñ palnika 0
(interwa³) od ostatniego przegl¹du

627 MonatWartGrenz zaprogramowana dopuszczalna liczba miesiêcy 12 miesiêcy
(interwa³) od ostatniego przegl¹du

628 GeblaeseWartGrenz zaprogramowana dopuszczalna granica prêdkoœci 3700 obr/min
obrotowej dmuchawy do przegl¹du

629 Wartungs- u¿ytkownik mo¿e tu potwierdziæ odebranie komunikatu 0
Quittierung o zbli¿aj¹cym siê przegl¹dzie

0=brak potwierdz.odbioru; 1=potwierdzenie odbioru

630 Wartungs- kody ustawieñ w komunikatach o przegl¹dzie 00000001
Einstellungen

632 WAnfoQ8 zapotrzebowanie ciep³a, wspomagane 00000000
przez pompê dosy³ow¹ Q8

633 WartRepDauer czas na powtórzenie komunikatu o przegl¹dzie 14 dni
po potwierdzeniu jego odbioru

634 BetrStdWart iloœæ roboczogodzin (interwa³) od ostatniego przegl¹du wyœwietlacz
635 InbetrSetzWart liczba uruchomieñ palnika (interwa³) od ostatn. przegl¹du wyœwietlacz
636 MonatWart liczba miesiêcy (interwa³) od ostatniego przegl¹du wyœwietlacz

639 DTUeberhBegr ograniczenie podwy¿szania temp.przy regulacji ∆T 50%
0%=¿adnego podwy¿szania;100%=pe³ne podwy¿szenie

640 Tv_QAA parametr ustawiany: czas wstêpnego napowietrzania 0...51sek 15s
641 Tn_QAA parametr ustawiany: czas koñcowego napowietrzania 0...51sek 10s

647 IonStromWart komunikat o przegladzie dotycz.pr¹du jonizacji wyœwietlacz
0=wyst¹pi³; 1=nie wyst¹pi³

700 Stoer1 1.wczeœniejszy parametr licznika kodów b³êdu wyœwietlacz 5)

701 StrPn1 1.wczeœniejszy parametr fazy zak³óceñ wyœwietlacz 5)

702 StrDia1 1.wczeœniejszy parametr kodu diagnozy SW b0 wyœwietlacz 5)

703/706/ Stoer2/Stoer3 wczeœniejszy parametr 2./3./4. lub 5. licznika
709/712 Stoer4/Stoer5 kodów b³êdu StrPn2/ StrPn3 wyœwietlacz 5)

704/707/ StrPn2/StrPn3 wczeœniejszy parametr 2./3./4. lub 5. fazy zak³óceñ wyœwietlacz 5)

710/713 StrPn4/StrPn5

PROGRAMOWANIE
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Nowa
Nr progr. Param. BMU Funkcja Nastawa fabryczna nastawa

705/708/ StrDia2/StrDia3 wczeœniejszy parametr 2./3./4. lub 5. kodu diagnozy SW b0 wyœwietlacz 5)

711/714 StrDia4/StrDia5
715 Stoer_akt aktualna wartoœæ licznika kodów b³êdu wyœwietlacz 5)

716 StrPn_akt aktualna wartoœæ fazy zak³óceñ wyœwietlacz 5)

717 StrDia_akt aktualna wartoœæ wewn. kodu diagnozy SW b0 wyœwietlacz 5)

(kody zak³óceñ)
718 BetrStd Roboczogodziny palnika wyœwietlacz (h)
719 BetrStdHz roboczogodziny pracy c.o. wyœwietlacz (h)
720 BetrStdBw roboczogodziny pracy c.w.u. wyœwietlacz (h)
721 BetrStdZone Roboczogodziny strefy wyœwietlacz (h)
722 InbetrSetz licznik uruchomieñ wyœwietlacz (h)
723 Pmittel œrednia moc kot³a wyœwietlacz (kW)
724 MmiStatus aktualne ustawienie modu³u kot³a w trybie lato-zima wyœwietlacz
725 OT_SwVersLMU poziom ustawiania parametrów wyœwietlacz
726 Wartungscode Dok³adna przyczyna komunikatu o przegl¹dzie komunikat
727 StrDia_akt Aktualny wewn. kod diagnozy SW b0 wyœwietlacz 6)

(kod komunikatu i zak³ócenia)
728 StrAlba1 1.wczeœniejszy parametr kodu zak³ócenia BMU wyœwietlacz 6)

729 StrAlba2 2.wczeœniejszy parametr kodu zak³ócenia BMU wyœwietlacz 6)

730 StrAlba3 3.wczeœniejszy parametr kodu zak³ócenia BMU wyœwietlacz 6)

731 StrAlba4 4.wczeœniejszy parametr kodu zak³ócenia BMU wyœwietlacz 6)

732 StrAlba5 5.wczeœniejszy parametr kodu zak³ócenia BMU wyœwietlacz 6)

733 StrAlbaakt Aktualna wartoœæ kodu zak³ócenia BMU wyœwietlacz 6)

755 IonStrom wskaŸnik wartoœci rzeczywistej pr¹du jonizacji wyœwietlacz 6)

1) Parametry te powinny zostaæ zoptymalizowane w celu dopasowania ich do danej instalacji grzewczej!
2) Parametr wyœwietlany jest w poziomie u¿ytkownika koñcowego
3) Parametrów tych nie wolno zmieniaæ!
4) w zale¿noœci od mocy kot³a SGB2
5) lista wewnêtrznych kodów diagnostycznych - patrz: Instrukcja modu³u serwisowego RRG lub wybór
6) lista kodów zak³óceñ BMU

8.2 Objaœnienia do poziomu serwisowego.

Objaœnienia do poziomu Fabryczne nastawy kot³a SGB2 zapewniaj¹ jego nale¿yt¹ pracê i z regu³y
serwisowego nie wymagaj¹ zmian. Niektóre parametry (patrz1) panel regulacji poziomu

serwisowego), które s³u¿¹ przystosowaniu urz¹dzenia do poszczególnych
instalacji powinny zostaæ wyregulowane w celu ich optymalizacji.
Wskazówka: parametry oznaczone cyfr¹ 3) mo¿na zmieniaæ jedynie
w sytuacjach wyj¹tkowych, je¿eli jest to naprawdê konieczne!

Objaœnienia do tab.8 Do nastawy parametrów niezbêdny jest regulator pokojowy RRG lub modu³
serwisowy RRG (wyposa¿enie dodatkowe).

505 (TkSnorm) tylko przy regul. Maks. wartoœæ zadana temperatury kot³a dla obwodu grzewczego z pomp¹
pompie PWM!1) elektroniczn¹. Wartoœæ ta odnosi siê przy tym do punktu pracy przy
Wartoœæ zadanej temp. kot³a przy nominalnej temp. zewnêtrznej (Norm-AT), prog. nr 519 (TiAussenNorm).
normowej temp. zewnêtrznej
koniecznie nastawiæ!
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Przyk³ad: W przypadku instalacji o parametrach 70/50°C temp. kot³a zaprojektowana
jest przy nominalnej temperaturze zewnêtrznej (najni¿sza temperatura
zewnêtrzna) na maks. 70°C. St¹d dla systemu 70/50 w parametrze TkSnorm
wartoœæ nale¿y ustawiæ na 70°C

Ograniczenie maks. W przypadku bezpoœredniego pod³¹czenia do kot³a SGB 2, np.: ogrzewania
temperatury zasilania pod³ogowego, nale¿y w prog. nr 505 ustawiæ odpowiednio dopuszczaln¹

temperaturê dla obwodu c.o.! Krzyw¹ grzewcz¹ nale¿y odpowiednio zmieniæ
w prog. nr 532/533

Funkcja bezpieczeñstwa Nastawa ta nie pe³ni funkcji bezpieczeñstwa wymaganej, np.: przy ogrzew.
dla ogrzewania pod³ogowego pod³ogowym. W takim celu na zasilaniu przed pomp¹ musi byæ zastosowany

mechaniczny czujnik temperatury!

510 (TuebBw) Dziêki tej funkcji zagwarantowane jest efektywne ³adowanie i dostawa c.w.u.
Podwy¿szenie temp. Temperatura zadana kot³a podwy¿sza siê przy zapotrzebowaniu na c.w.u.
zadanej kot³a podczas podwy¿szanie: szybsze ³adowanie, wiêksze przekroczenie temp. zadanej
pracy c.w.u. obni¿anie: wolniejsze ³adowanie, mniejsze przekroczenie temp. zadanej

wskazówka: wartoœæ zadana temperatury c.w.u. plus podwy¿szenie
temperatury zadanej kot³a musz¹ byæ ni¿sze od TkSmax!

514 (TuebVor) Dziêki podwy¿szeniu zadanej temperatury kot³a osi¹gniêta zostaje bardziej
Podwy¿szenie temp. sta³a temperatura zasilania obwodu c.o. z mieszaczem.
zadanej kot³a podczas podwy¿szanie: unika siê przekroczenia temp. zasilania obwodu c.o. z mieszaczem.
pracy obwodu c.o. z obni¿anie: mo¿liwe s¹ wahania temperatury zasilania obwodu c.o. z mieszaczem.
mieszaczem (z CIM)

516 (THK) Funkcja automatycznego prze³¹czania na czas  letni/zimowy jest funkcj¹
Temperatura graniczna aktywn¹ d³ugoterminowo, dziêki której ogrzewanie pomieszczeñ latem, kiedy
prze³¹czania trybu pracy przez d³u¿szy czas temperatura zewnêtrzna jest wy¿sza ni¿ ustawiona temp.
lato/zima prze³¹czania trybu lato/zima, zostaje wy³¹czone a nastêpnie dopiero wtedy

w³¹czone, kiedy temperatura zewnêtrzna przez d³u¿szy czas  jest ni¿sza ni¿
ustawiona wartoœæ graniczna.

Prze³¹czanie trybu – poprzez przyciœniêcie przycisku na module obw. grzewczego HKM (rys. 8).
pracy lato/zima na – poprzez automatykê prze³¹czaj¹c¹ lato/zima, z uwzglêdnieniem temp. zewn.
2 sposoby: Wskazówka: Automatyka prze³¹czaj¹ca lato/zima w BMU ma najwy¿szy

priorytet i wy³¹cza wszystkie pod³¹czone obwody grzewcze, tzn. od³¹czone
zostaj¹ tak¿e obwody grzewcze z regulatorem pokojowym RRG. Automatyka
prze³¹czaj¹ca lato/zima w RRG jest jej podporz¹dkowana.

Wy³¹czanie funkcji Automatyka prze³¹czaj¹ca lato/zima pracuje z ró¿nic¹ w³¹czania +/- 1K.
prze³¹czania! Je¿eli w prog. nr 516 ustawiona jest temperatura równa lub wy¿sza ni¿ 30°C,

wówczas prze³¹czenie nie nast¹pi!

519 (TiAussenNorm) Normowa temperatura zewnêtrzna w punkcie projektowym instalacji
(tylko przy pompach grzewczej odczytywana z normy dla danego regionu kraju. Wartoœæ ta
regulowanych  PWM!) 1) konieczna jest, wraz z prog. nr 505 (TkSnorm), do prawid³owego
Normowa temp. zewn. projektowania systemu grzewczego.

Przyk³ad: Dla wyznaczonej normowej temperatury zewnêtrznej, np.: -20°C,
w prog. nr 519 nale¿y ustawiæ wartoœæ –20°C.

520 (dTrAbsenk) Wartoœæ zadana temperatury pomieszczenia redukowana jest o zadan¹
Obni¿anie wartoœci zadanej wartoœæ poprzez pod³¹czony zegar za³¹czaj¹cy (np.: EMS), pracuj¹cy w trybie
temperatury pomieszczenia obni¿enia / pracy nocnej; zakres nastawy: 0 do 10K.

Zmieniona w taki sposób wartoœæ zadana temperatury pomieszczenia wchodzi
przy istniej¹cym sterowaniu pogodowym do obliczeñ wartoœci zadanej
temperatury kot³a.

PROGRAMOWANIE
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temperatura zewnêtrzna

534 (DtR1) oraz 535 (DtR2) Przy pomocy tych parametrów mo¿na dokonaæ równoleg³ego przesuniêcia
korekta wartoœci zadanej krzywej grzewczej dla obwodu grzewczego 1 lub 2.
temperatury pomieszczenia Je¿eli rzeczywista temperatura pomieszczenia nie zostanie osi¹gniêta przez
HK1 oraz HK2 ustawion¹ krzyw¹ grzewcz¹ mo¿na tu dokonaæ jej korekty.

536 (NhzMax) Maks. moc kot³a podczas pracy grzewczej mo¿na ograniczyæ do ¿¹danej
maks. liczba obrotów mocy grzewczej przez odpowiedni¹ redukcjê liczby obrotów dmuchawy.
dmuchawy przy maks. W tym celu nale¿y nastawiæ maks. liczbê obrotów prog. nr 536 (NhzMax)
mocy obwodu c.o. oraz prog. nr 541 (PhzMax) zgodnie z tab. 10.

521 (dTkTrNenn) Odchylenie temperatury zasilania/powrotu w punkcie projektowym przy
(dot. tylko pomp regul. PWM!) 1) normatywnej temperaturze zewnêtrznej (TiAussenNorm). W przypadku
Odchylenie temp. systemu 70/50 nale¿y nastawiæ wartoœæ „20” (nastawa fabryczna).
zasilania/powrotu
przy normowej temp. zewn.
Koniecznie nastawiæ!

532 (Sth1) lub 533 (Sth2) W przypadku pracy kot³a bez regulatora pokojowego RRG mo¿na tu dokonaæ
Nachylenie krzywych przestawienia nachylenia krzywych grzewczych dla obwodu grzewczego
grzewczych HK1 lub 2 pompowego (HK1) lub z mieszaczem (HK2).

Wskazówka: W przypadku pracy z RRG aktywne s¹ charakterystyki grzewcze
ustawiane w RRG. W przypadku tylko jednego obwodu grzewczego nale¿y
od³¹czyæ krzyw¹ grzewcz¹ prog. nr 533 (= „1”). W dalszej kolejnoœci nale¿y
wy³¹czyæ – ustawiæ na „Aus” – prog. nr 555.2 oraz usun¹æ mostek z N5.

Wartoœæ standardowa Nastaw na p³aszczyŸnie serwisowej automatyki steruj¹co-regulacyjnej BMU,
charakterystyki grzewczej mo¿na dokonywaæ za pomoc¹ regulatora pokojowego RRG, oferowanego
(nastawa fabryczna) jako regulator pokojowy i urz¹dzenie serwisowe. W tym szczególnym

przypadku regulator pokojowy spe³nia funkcjê urz¹dzenia programuj¹cego
BMU  dla p³aszczyzny serwisowej .
Parametry podlegaj¹ce regulacji zosta³y podane w tab. 9.
Fabrycznie krzywe grzewcze nastawione s¹ na (rys. 6):
– pompowy obwód grzewczy – na 18,
– obwód grzewczy z mieszaczem – na 15.
W zale¿noœci od wyposa¿enia urz¹dzenia mo¿liwa jest nastêpuj¹ca nastawa
krzywych grzewczych:
1.Przy u¿yciu regulatora pokojowego RRG:

w poziomie serwisowym RRG ustawiæ prog. nr 70 lub 80; nastawa: patrz
tak¿e Wskazówka prog. nr 532 oraz 533;

2.z modu³em obwodu grzewczego HKM: parametr „P5” na module kot³a lub
poprzez urz¹dzenie serwisowe RRG (tab. 8).

dla obw. grzew. z mieszaczem
(nastawa fabryczna)

dla pompowego obw. grzew.
(nastawa fabryczna)

Rys. 6. Wykres krzywych grzewczych
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552 (Hydr) Fabrycznie zosta³ ustawiony schemat hydrauliczny „2”, co oznacza ¿e kocio³
nastawa schematu hydraulicznego SGB 2 mo¿e bez zmiany byæ eksploatowany wy³¹cznie w tym schemacie.

Aby eksploatacja przebiega³a  bezb³êdnie dla danego przyk³adu zastosowania
nale¿y w prog. nr 552 nastawiæ odpowiedni schemat hydrauliczny:
– przyk³ad zastosowania 1a/1b/1c  schemat  hydrauliczny „2”
– przyk³ad zastosowania 2a/2b  schemat  hydrauliczny „50”
– przyk³ad zastosowania 3  schemat  hydrauliczny „34”

541 (PhzMax) Celem zagwarantowania optymalnej pracy SGB 2 nale¿y dopasowaæ sygna³
maks. stopieñ modulacji PWM (stopnie %) dla maks. stopnia modulacji w obwodzie c.o. do maks.
podczas pracy obwodu c.o. liczby obrotów, prog. nr 536 (NhzMax) (patrz: tab. 10).

Tabela 9: Maks. moc kot³a przy maksymalnej pracy obwodu c.o. (wartoœci wytyczne)

Model SGB 2.90SGB 2.90SGB 2.90SGB 2.90SGB 2.90 SGB 2.120SGB 2.120SGB 2.120SGB 2.120SGB 2.120 SGB 2.160SGB 2.160SGB 2.160SGB 2.160SGB 2.160 SGB 2.200SGB 2.200SGB 2.200SGB 2.200SGB 2.200 SGB 2.250SGB 2.250SGB 2.250SGB 2.250SGB 2.250
Prog.-nr. 536 (NhzMax) obr/min 5600 5100 4700 5100 6000
Prog.-nr. 541 (PhzMax) % 98 93 65 71 100
Prog.-nr. 542(PminHuKw) KW 32,0 42,0 56,0 70,0 87,5
Prog.-nr. 543 (PmaxHuKw) kW 90,0 120,0 160,0 200,0 250,0

542 (PminHuwKw) W zale¿noœci od typu kot³a:
min. moc kot³a w kW SGB 2.90  32,0 kW; SGB 2.120  42,0 kW; SGB 2.160  56,0 kW;

SGB 2. 200  70,0 kW; SGB 2. 250  87,5 kW

543 (PmaxHuwKw) W zale¿noœci od typu kot³a:
maks. moc kot³a w kW SGB 2.90  90,0 kW; SGB 2.120  120,0 kW; SGB 2.160  160,0 kW;

SGB 2. 200  200,0 kW; SGB 2. 250  250,0 kW
Prog. nr 542 oraz 543 s³u¿¹ jedynie do pokazania danej wydajnoœci kot³a
(¿adnej funkcji) oraz do zbilansowania mocy przy zastosowaniu regulatora
kaskady EUROCONTROL BCA 2!

545 (ZBreMinP)
Min. przerwa w pracy palnika Aby zmniejszyæ iloœæ uruchomieñ palnika kocio³ SGB 2 zosta³ wyposa¿ony

w funkcjê minimalnej przerwy w pracy ew. blokady rozruchowej wynosz¹cej
3   min.

547 (ZreglVerz) Czas opóŸnienia uruchomienia regulatora w stosunku do uruchomienia
OpóŸnione uruchomienie palnika wynosi oko³o 30 sek i w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
Regulatora w stosunku do palnika nie powinien byæ przestawiany. W tym czasie kocio³ SGB2 pracuje
uruchomienia palnika z wybran¹ uprzednio moc¹ kot³a prog. Nr H598 (LmodRgVerz) (patrz rys. 7)

Rys. 7: Przebieg funkcji po uruchomieniu palnika dla obwodu c.o.

start lub moc zap³.
moc [ZReglVerz]

min. moc kot³a

moc po
zapotrzebowa-
niu na ciep³o
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Tabela 10: Przyporz¹dkowanie modu³u HKM lub RRG do obwodów c.o. (prog. nr 553; KonfigHks)

Nastawa Funkcja
(np. wartoœæ zadana temp. pomieszczenia) Wp³yw HKM lub RRG na HK1 oraz HK2

HK1 (PHK) HK2 (MHK) Prog. Nr 553
HKM (plus 0 - HKM steruje obwodem c.o. 1 (HK1 SGB2)

EMS lub RT)
RRG HKM (plus 1 - RRG (krzywa grzewcza 1 i ZSP1) steruje HK1 (PHK)

EMS lub RT) - HKM (krzywa grzewcza 2 SGB2) steruje HK2 (MHK)
RRG HKM (plus 2 - RRG (krzywa grzewcza 2 i ZSP2) steruje HK1 (PHK)

EMS lub RT) - HKM (krzywa grzewcza 1 SGB2) steruje HK2 (MHK)
HKM (plus RRG 10 - HKM (krzywa grzewcza 1 SGB2) steruje HK1 (PHK)

EMS lub RT) - RRG (krzywa grzewcza 1 i ZSP1) steruje HK2 (MHK)
RRG RRG 11 - RRG (krzywa grzewcza 1 i ZSP1) steruje HK1 i HK2
RRG RRG 12 - RRG (krzywa grzewcza 2 i ZSP2) steruje HK1 (PHK)

- RRG (krzywa grzewcza 1 i ZSP1) steruje HK2 (MHK)
HKM (plus RRG 20 - HKM (krzywa grzewcza 1 SGB2) steruje HK1 (PHK)

EMS lub RT) - RRG (krzywa grzewcza 2 i ZSP2) steruje HK2 (MHK)
RRG RRG 21 (nastawa - RRG (krzywa grzewcza 1 i ZSP1) steruje HK1 (PHK)

fabryczna) - RRG (krzywa grzewcza 2 i ZSP2) steruje HK2 (MHK)
RRG RRG 22 - RRG (krzywa grzewcza 2 i ZSP2) steruje HK1 i HK2

Objaœnienia: HKM=modu³ obwodu grzewczego; RRG=regulator pokojowy; RT=termostat pomieszczenia; PHK = pompowy
obwód grzewczy; MHK = obwód grzewczy z mieszaczem; ZSP1 = program grzewczy nr 1 regulatora RRG;
ZSP2= program grzewczy nr 2 regulatora RRG

Wskazówka: Je¿eli nie zosta³ pod³¹czony RRG, wówczas HKM przejmuje zasadniczo sterowanie HK1.

555 (KonfigRg1) 555.0 Aus (wy³.): priorytet  absolutny (nastawa fabryczna)
Nastawa bitów dla priorytetu cwu. 555.0 Ein (w³¹cz.): priorytet p³ynny

555.1 Ein (w³¹cz.: brak priorytetu (praca równoleg³a)
Zale¿nie od ustawieñ praca obwodu grzewczego podczas przygotowania
c.w.u. jest ograniczana lub nie. Ustawienie fabryczne przewiduje priorytet
absolutny do pompowego obwodu grzewczego. Przy priorytecie p³ynnym,
gdy moc grzewcza SGB 2 jest niewystarczaj¹ca, odpowiednio ograniczane s¹
obwody grzewcze, a¿ podgrzana zostanie c.w.u. Praca równoleg³a jest
mo¿liwa, nie jest jednak zalecana. Nastawa ta obowi¹zuje dla wszystkich
obwodów grzewczych.

– przyk³ad zastosowania 4  schemat  hydrauliczny „50”
– przyk³ad zastosowania 5a/5b  schemat  hydrauliczny „50”
– przyk³ad zastosowania 6a/6b/6c  schemat hydrauliczny „66”
– przyk³ad zastosowania 7  schemat  hydrauliczny „2”
– przyk³ad zastosowania 9a/9b  schemat  hydrauliczny „66”
– przyk³ad zastosowania 11 oraz 14  schemat  hydrauliczny „80”

Kody ustawieñ Ró¿ne warianty kodów nastaw
Wpisuj¹c w prog. nr 555, 558 oraz 561 (KonfigRg 1, 4 oraz 7) poszczególne
wartoœci bitów mo¿na ustawiæ opisane poni¿ej warianty.
Wskazówka: prog. nr 556 oraz 557 (KonfigRg 2 i 3) nie wolno przestawiaæ!

Przyk³ad (np.: prog. nr 555) 00110100 = = > 0 0 1 1 0 1 0 0
                          bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
Komunikat na regulatorze pokojowym RRG:
555.0 Ein (lub Aus) (= w³¹czone lub wy³¹czone)
Cyfra za kropk¹ wskazuje bit (tutaj: bit 0), a wartoœæ 1 lub 0 prezentowana
jest jako „Ein” (w³¹czone) lub „Aus” (wy³¹czone).

553 (KonfigHks) Przyporz¹dkowanie modu³u HKM lub RRG do obwodów c.o.
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Nastawa bitów dla 555.2 Aus (wy³.): termostat pomieszczenia
wykorzystania zacisku N5: 555.2 Ein (w³¹cz.: zegar steruj¹cy (nastawa fabryczna)

Fabrycznie wejœcie N5 nastawione jest na pracê z zegarem steruj¹cym, tzn.
przy zredukowanej pracy (rozwarty styk zegara steruj¹cego) wartoœæ zadana
temperatury pomieszczenia zostaje obni¿ona o wartoœæ w prog. nr 520
(dTrAbsenk) o 10K (nastawa fabryczna). Pompa pracuje podczas pracy
normalnej oraz zredukowanej, nie pracuje przy szybkim obni¿aniu.
Wskazówka: Przy nastawionym prog. nr 520, wartoœæ = 0 i rozwartym styku
zegara steruj¹cego, nastêpuje ca³kowite wy³¹czenie obwodu c.o.!
Przy nastawie: termostat pomieszczenia o ogrzewaniu pomieszczeñ decyduje
po³o¿enie styku termostatu pomieszczenia RT. Je¿eli styk jest rozwarty
ogrzewanie jest zablokowane, je¿eli jest zamkniêty to zapotrzebowanie na
ciep³o z RT oddzia³uje na SGB 2.
Pompa w³¹cza siê lub wy³¹cza w zale¿noœci od zg³aszanego zapotrzebowania
na ciep³o (z wybiegiem).

Nastawa bitów dla funkcji 555.4 Ein (w³¹cz.): ochrona przeciwmrozowa instalacji w³¹czona (nastawa
ochrony przeciwmrozowej instalacji: fabryczna)

555.4 Aus (wy³.): ochrona przeciwmrozowa instalacji wy³¹czona
Objaœnienia dot. funkcji ochrony przeciwmrozowej instalacji – patrz: punkt
Rodzaje ochrony przeciwmrozowej.
Nie wolno zmieniaæ wszystkich pozosta³ych ustawieñ bitów!

558 (KonfigRg4)
Nastawa bitów w zale¿noœci 558.1 Aus (wy³.): lekka konstrukcja budynku (nastawa fabryczna)
od konstrukcji budynku: 558.1 Ein (w³¹cz).: ciê¿ka konstrukcja budynku

Zdolnoœæ magazynowania ciep³a jest uzale¿niona od rodzaju konstrukcji
budynku. W przypadku konstrukcji lekkiej regulator reaguje szybciej na
wahania temperatury zewnêtrznej ni¿ w przypadku konstrukcji ciê¿kiej.

Nastawa bitów przy 558.2 Aus (wy³.): termostat c.w.u. wy³¹czony (nastawa fabryczna)
wyborze zacisków pod³¹czeniowych 558.2 Ein (w³¹cz).: termostat c.w.u. w³¹czony (dla specjalnych zastosowañ,
termostatu c.w.u.: np. systemu ³adowania ze stykiem uruchamiaj¹cym !)

Nie wolno zmieniaæ wszystkich pozosta³ych ustawieñ bitów!

561 (KonfigRg7) 561.0 Aus (wy³.): stopniowa pompa obwodu c.o. (nastawa fabryczna)
Nastawa bitów dla pompy 561.0 Ein (w³¹cz).: elektroniczna pompa obwodu c.o. (patrz specjalne
obwodu c.o.: zastosowania z PWM/0-10V modu³em pompy !)

Nastawa bitów dla 561.1 Aus (wy³.): ograniczenie ∆T jest wy³¹czone (nastawa fabryczna)
ograniczenia ∆T: 561.1 Ein (w³¹cz).: ograniczenie ∆T jest w³¹czone EIN

Nastawa bitów celem 561.2 Aus (wy³.): regulacja ∆T jest wy³¹czona (nastawa fabryczna)
regulacji ∆T: 561.2 Ein (w³¹cz.): regulacja ∆T jest w³¹czona

Nastawa bitów przy okreœlaniu 561.3 Ein (w³¹cz.) i 561.4 Aus (wy³.): œrednia pojemn. instal. (nastawa fabr.)
pojemnoœci instalacji (nie jest aktywne): 561.3 Aus (wy³.) i 561.4 Aus (wy³.): ma³a pojemnoœæ instalacji

561.3 Aus (wy³.) i 561.4 Ein (w³¹cz.): du¿a pojemnoœæ instalacji
Œrednia pojemnoœæ instalacji - dom jednorodzinny.
Ma³a pojemnoœæ instalacji - du¿e mieszkanie.
Du¿a pojemnoœæ instalacji - dom wielorodzinny.
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Nastawa bitów dla regulacji 561.5 Aus (wy³.): regulacja ∆T przy zreduk. pracy jest wy³¹czona (nastawa fabr.)
∆T przy zredukowanej pracy 561.5 Ein (w³¹cz.): regulacja ∆T przy zredukowanej pracy jest w³¹czona
(nie jest aktywne): Dla ustawienia wartoœci bita 5 = 0 pompa pracuje generalnie w trybie

zredukowanym, z min. liczb¹ obrotów pompy prog. nr 538 (NqmodMin).
Je¿eli w przypadku Ÿle zaizolowanych domów dochodzi do niedogrzania
pomieszczeñ, wówczas funkcja ta powinna zostaæ uaktywniona (bit 5 = 1)
tak, aby pompa pracowa³a w normalnym trybie.
Nie wolno zmieniaæ wszystkich pozosta³ych ustawieñ bitów!

598 (LmodRgVerz) W prog. nr 598 (LmodRgVerz) ustawiana jest moc palnika, z jak¹ kocio³
Moc podczas SGB2 pracuje w czasie opóŸnionego startu regulatora - prog. nr 547
opóŸnionego startu (ZReglVerz).
regulatora Mocy tej nie powinno siê zmieniaæ!

604 (LPBKonfigO) Parametry 604, 605 oraz 606 wymagane s¹ jedynie przy pracy kot³a SGB2 w
605 (LPBAdrGerNr) po³¹czeniu z regulatorem EC BCA2 oraz EC ZR 1/2  lub EC M/SGB2.
606 (LPBAdrSegNr) W przypadku SGB2 konieczne jest zawsze, aby:

– adres urz¹dzenia LPB 605 (LPBAdrGerNr) mia³ wartoœæ = 1 oraz
– adres segmentu LPB 606 (LPBAdrSegNr) mia³ wartoœæ = 0.
Nastaw nale¿y dokonaæ wg instrukcji modu³u komunikacyjnego CIB.

8.3 Funkcje dodatkowe

Funkcje dodatkowe Wejœcie F2 mo¿e zostaæ zaprogramowane dla dodatkowej, specjalnej funkcji
np. kurtyna powietrza (np.: funkcja kurtyny powietrznej).
614 (KonfigEingang) Funkcje specjalne: modem lub kurtyna powietrzna
programowalne wejœcie F2 Uwaga! Ka¿dorazowo mo¿e byæ wykorzystywana tylko jedna funkcja wejœcia
(niskonapiêciowe) F2! Aby sterowaæ wejœciem F2 potrzebny jest odpowiedni dla niskiego

napiêcia styk bezpotencja³owy. Aby unikn¹æ problemów ze stykami zaleca siê
pod³¹czenie HTS2 – patrz: instrukcja HTS2.
wartoœæ 0 = standard (brak funkcji); (nastawa fabryczna) nie dzia³a
wartoœæ 1 = funkcja modemu (np.: modem telefoniczny)

Instalacja grzewcza mo¿e byæ np.: poprzez pod³¹czony modem
telefon., centralnie wy³¹cz. lub prze³¹czana w stan gotowoœci do pracy.
Wszystkie funkcje ochronne (np.: ochrona przed przemarzaniem,
uruchomienie rozruchowe pompy etc.) pozostaj¹ aktywne.
Zg³aszanie zapotrzebowanie ciep³a przez zewn. regul. strefowe (np.:
ZR EC 1/2, EC MSR lub EC M/SGB 2) pozostaje zablokowane.
Wskazówka: funkcja modemu jest uaktyw. przy zamkniêtym styku!

wartoœæ 2 = funkcja modemu „neg-Logik”
funkcja patrz: wartoœæ 1.
Wskazówka: funkcja modemu jest uaktyw. przy rozwartym styku!

wartoœæ 3 = kurtyna powietrzna
Wartoœæ zadana temperatury kot³a zostaje tutaj ustawiona na maks.
wartoœæ zadan¹ (TkSmax). Okreœlone zostaj¹ tak¿e wymogi
grzewcze dla obwodu c.o. 1. Funkcja jest niezale¿na od pracy w trybie
letnim czy zimowym. Zachowana jest modulacja mocy palnika oraz
priorytet c.w.u. Poprzez HTS2 (wyposa¿enie dodatkowe) uaktywniona
zostaje funkcja kurtyny pow. dla pompowego obw. grzew. SGB2.
– zamkniêty przekaŸnik: kocio³ SGB2 podgrzewa wodê w kotle do
wart. maks.
– otwarty przekaŸnik: kocio³ SGB2 utrzymuje temperaturê zgodnie
z krzyw¹ grzewcz¹.
Pod³¹czenie – patrz: instrukcja HTS2.

wartoœæ 7 = sygna³ zwrotny klapy spalin (HTS2 nie wymagany).
BMU oczekuje przy otwartej klapie spalin zamkniêtego styku
koñcowego, w przeciwnym razie nast¹pi od³¹czenie awaryjne.
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Funkcja dodatkowa  wyjœcia, Uwaga! Ka¿dorazowo mo¿e byæ wykorzystywana tylko jedna funkcja wyjœcia M5!
wyjœcie alarmowe lub inne Wskazówka:wyjœcie to fabrycznie ustawione jest na wartoœæ 2 (wyjœcie alarmowe).
funkcje np. pompa dosy³owa Je¿eli istnieje potrzeba uaktywnienia innej funkcji np.: pompa dosy³owa, nale¿y
615 (KonfigAusgang) funkcjê ustawiæ zgodnie z prog. nr 615 na wartoœæ 9 lub te¿ nastawiæ odpowiedni¹
programowalne wyjœcie M5 funkcjê poprzez modu³ przekaŸnika CIR (wyposa¿enie dodatkowe). W takim przy
(napiêcie sieciowe) padku nale¿y odpowiednio nastawiæ w prog. nr 619, 620 lub 621 wartoœæ 9.

wartoœæ 0 = standard (brak funkcji); (nastawa fabryczna) nie dzia³a
wartoœæ 1 = wyjœcie sygnalizacyjne (np.: dla dodatkowego zaworu gazowego

instalacji gazu p³ynnego)
Przy zapotrzebowaniu na ciep³o w kotle SGB2 wyjœcie sygnaliz.
zostanie uruchomione przez BMU.
Wyjœcie sygnalizacyjne nie jest istotne pod wzglêdem bezpiecz.
i dlatego nie jest nadzorowane. W przypadku pojawienia siê
zak³ócenia wyjœcie zostaje roz³¹czone.

wartoœæ 2 = wyjœcie alarmowe (zewnêtrzna sygnalizacja zak³óceñ); (nastawa
fabryczna). Pojawia siê sygna³ o zak³óceniu w pracy SGB2,
wymagaj¹cy rêcznego odblokowania. W trakcie zak³ócenia, wyjœcie
alarmowe jest w³¹czone.

wartoœæ 3 = komunikat pracy
Pojawia siê komunikat pracy palnika kot³a SGB2.

wartoœæ 4 = transformator zewnêtrzny (transformator T2) (nie wystêpuje)
Wyjœcie to s³u¿y do od³¹czania transformatora T2 w celu
zaoszczêdzenia energii. Wyjœcie to jest aktywne gdy pojawia siê
zapotrzebowanie na zewnêtrzny transformator. W innych
przypadkach nie jest aktywne.

wartoœæ 5 = wyjœcie M5 (Q2Y2)
Pompa M2 (Q2) dla 2. pompowego obwodu c.o.

wartoœæ 6 = pompa cyrkulacyjna c.w.u. M7 (tylko we wspó³pracy z RRG,
od wersji SW 1.4). Pompa M pracuje wg danych z programu
czasowego RRG.

wartoœæ 7 = sygna³ kurtyny powietrznej
Dla zaworu odcinaj¹cego, pompy M8 (bez wybiegu).

wartoœæ 8 = sprzêg³o hydrauliczne dla pompowego obwodu c.o.
Pompa M5 pompowego obwodu c.o. ze sprzêg³em hydraulicznym

wartoœæ 9 = pompa dosy³owa M5 (Q8)
Funkcja ta przejmuje sterowanie pomp¹ dosy³ow¹ M5(Q8), przy
za³o¿eniu, ¿e uaktywniony jest prog. nr 632(WanfoQ8).

wartoœæ 10 = funkcja podstawowa wyjœcia M5 (K2)
Wyjœcie M5, w zale¿noœci od schematu hydraulicznego, dla funkcji
podstawowej pompy dosy³owej M5 lub zaworu odcinaj¹cego Y4.

wartoœæ 11 = do³adowanie c.w.u. (zastosowanie specjalne)
wartoœæ 12 = próg analogowy (zastosowanie specjalne)

Wyjœcie M5 jest uaktywniane przy podaniu wartoœci zadanej lub
mocy poprzez wejœcie modu³ów przekaŸnikowych CIR, CISP lub
CIST (wyposa¿enie dodatkowe).

wartoœæ 13 = sterowanie klap¹ spalin.
Funkcja uaktywnia sterowanie klap¹ spalin, tzn. palnik zostaje
uruchomiony dopiero po otwarciu klapy spalin. Sygna³ zwrotny
klapy spalin nastêpuje poprzez wejœcie programowalne F2 (prog. nr
614 KonfigEingang).
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Pod³¹czanie pompy dosy³owej Je¿eli schemat hydrauliczny wymaga pompy dosy³owej, wówczas nale¿y w³o¿yæ
 w X1/M5 jej wtyczkê do gniazda X1/M5.

Funkcjê pompy dosy³owej M5 zaprogramowaæ:
1. prog. nr 615 nastawiæ wartoœæ 0.
2. nastawa prog. nr 632 patrz parametr 632

Wskazówka: ka¿dorazowo mo¿e byæ wykorzystywana tylko jedna funkcja prog.
nr 615 o wartoœci od 0 do 13.

618 (KonfigEingangR) Poprzez modu³ przekaŸnika CIR, CISP, CITF i CIST (wyposa¿enie dodatkowe)
oraz 619 do 621 mo¿na przekazywaæ sygna³y wejœcia oraz wyjœcia przekaŸnika. Odpowiednie
(KonfigAusgang1R do nastawy przedstawione s¹ w instrukcji poszczególnych modu³ów.
KonfigAusgang3R)

622 (TAnfoExtMax) Zg³oszenie zapotrzebowania ciep³a podawane jest w formie sygna³u analogowego.
Wartoœæ zadana temperatury Nastawiana jest tutaj maks. wartoœæ zapotrzebowania na ciep³o przy podanej

zadanej wartoœci temperatury zewnêtrznej (nastawa fabryczna: 1000C). Potrzebny
jest modu³ napiêciowy CISP lub modu³ pr¹dowy CIST (wyposa¿enie dodatkowe).
Nastawa zgodnie z za³¹czonymi instrukcjami poszczególnych modu³ów.

623 (PAnfoExtSchwelle) Wzglêdna moc kot³a podawana jest w formie sygna³u analogowego. Nastawiany
Moc kot³a jest próg sygna³u analogowego, od którego jest akceptowane zewnêtrzne

zapotrzebowanie mocy (w procentach  wartoœci maks. sygna³u analogowego).
Potrzebny jest modu³ napiêciowy CISP lub modu³ pr¹dowy CIST (wyposa¿enie
dodatkowe). Nastawa zgodnie z za³¹czonymi instrukcjami poszczególnych modu³ów.

632 (WAnfoQ8) Zg³oszenie zapotrzebowania ciep³a wspomagane przez pompê dosy³ow¹ M5 (patrz
Pompa dosy³owa M5 przyk³ady zastosowañ) Funkcjê pompy dosy³owej mo¿na uaktywniæ niezale¿nie od

schematu hydraulicznego. Pompa wspomaga generalnie obwód c.o. ale te¿ c.w.u.
Wskazówka: zastosowanie pompy dosy³owej razem z pomp¹ modulowan¹, wp³ywa
negatywnie na jej modulacjê.

Nastawa bitów 632.0 Ein (w³¹cz.): M5 dla regulatora strefowego ZR1/2
dla pompy dosy³owej M5: 632.1 Ein (w³¹cz.): M5 dla obwodu c.o. 2 z mieszaczem (z CIM)

632.2 Ein (w³¹cz.): M5 dla obwodu c.o. 1 pompowego
632.3 Ein (w³¹cz.): M5 dla podgrzewacza c.w.u.
Wskazówka: wymienione 4 bity mog¹ byæ zastosowane w dowolnej kombinacji

8.4. Wartoœci rzeczywiste komunikatów o przegl¹dzie
634: iloœæ roboczogodzin (interwa³) od ostatniego przegl¹du
635: liczba uruchomieñ (interwa³) od ostatniego przegl¹du
636: liczba miesiêcy (interwa³) od ostatniego przegl¹du
Komunikaty o przegl¹dzie to komunikaty generowane automatycznie,
sygnalizuj¹ce koniecznoœæ przeprowadzenia prac serwisowych. BMU przewiduje
nastêpuj¹ce przyczyny pojawienia siê komunikatów o przegl¹dzie:
625: przekroczona dopuszczalna iloœæ godzin pracy palnika miêdzy przegl¹dami
626: przekroczona dopuszczalna liczba uruchomieñ palnika miêdzy przegl¹dami
627: przekroczona dopuszczalna iloœæ miesiêcy miêdzy przegl¹dami (serwis)
647: przekroczony wyznaczony dla przegl¹du próg pr¹du jonizacji
(zapobiegawczo)
Na wyœwietlaczu pojawia siê zawsze tylko ten komunikat o przegl¹dzie, który
zosta³ zg³oszony jako pierwszy.
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Kod meldunku BMU 105/przegl¹d Je¿eli pojawi siê komunikat o przegl¹dzie, na module kot³a MK wyœwietli siê kod
meldunku BMU „105 Wartung”/„105 przegl¹d” (Kod ten nie zawiera szczegó³ów
dotycz¹cych przegl¹du, a jedynie ogóln¹ informacjê o nim). MK: kod „E105” jest
wyœwietlany (czerwona lampka sygnalizacyjna nie œwieci). Dok³adna przyczyna
pojawienia siê komunikatu o przegl¹dzie, która nie wynika z kodu BMU, mo¿e
zostaæ odczytana oddzielnie poprzez parametr „kod przegl¹du” 726.

726 kod przegl¹du W przypadku przekroczenia parametrów ustawionych w programach 625, 626, 627,
647 zostanie wyœwietlony tu odpowiedni kod przegl¹du.
kod = 1 roboczogodziny palnika
kod = 2 uruchomienia palnika
kod = 3 miesi¹ce-serwis
kod = 4 odchylenie pr¹du jonizacji

Potwierdzenie odbioru U¿ytkownik koñcowy ma mo¿liwoœæ potwierdzenia odbioru komunikatu
komunikatu o przegl¹dzie o zbli¿aj¹cym siê przegl¹dzie. W tym celu musi on edytowaæ parametry poziomu

u¿ytkownika. Skutkiem tego komunikat o b³êdach zostanie wykasowany w ca³ym
systemie. Poprzez potwierdzenie odbioru, wewnêtrzny kod b³êdu b0 i kod b³êdu
BMU znajd¹ siê w pozycji 0. Kod przegl¹du bêdzie jednak nadal zawiera³ dok³adn¹
informacjê o przyczynie pojawienia siê komunikatu. Usuniêty zostanie wiêc tylko
komunikat o b³êdzie; przyczyna bêdzie jednak mog³a nadal zostaæ odczytana
poprzez „kod przegl¹du”. U¿ytkownik koñcowy wpisuje do parametru BMU
w prog. nr 629 (WartungsQuittierung) (potwierdzenie odbioru) wartoœæ 1.
W ten sposób nastêpuje potwierdzenie odbioru wyœwietlanego aktualnie
komunikatu o przegl¹dzie.

630 (ustawienia przegl¹dów) Resetowanie ca³kowite komunikatu o przegl¹dzie
resetowanie komunikatu Istnieje tu mo¿liwoœæ zresetowania wszystkich komunikatów o przegl¹dzie
o przegl¹dzie jednoczeœnie.

Po ka¿dym przegl¹dzie serwisant musi wykonaæ to dzia³anie.
Prog. nr 630.6 Ein (w³¹cz.): ca³kowite resetowanie
Wszystkie liczniki mierz¹ce iloœæ roboczogodzin, uruchomieñ i miesiêcy w celu
generowania komunikatów o przegl¹dach s¹ uruchamiane od nowa.
Wskazówka: po zresetowaniu komunikatu o przegl¹dzie automatycznie cofniête
zostan¹ równie¿ kod BMU „komunikat o przegl¹dzie” i wewnêtrzny kod b³êdu.

Wy³¹czenie funkcji wyœwietlania Prog. nr 630.0 Aus (wy³.): wy³¹czenie wyœwietlania komunikatów o przegl¹dach.
komunikatów o przegl¹dach Komunikaty o przegl¹dach nie bêd¹ siê pojawiaæ.

Prog. nr 630.0 Ein (w³.): w³¹czenie wyœwietlania komunikatów o przegl¹dach.
Komunikaty o przegl¹dach bêd¹ siê pojawiaæ.

724 (MmiStatus) aktualne ustawienie Na wyœwietlaczu modu³u kot³a MK pojawia siê aktualne ustawienie lato/zima:
trybu pracy lato/zima w module kot³a Prog. nr 724.0: 0 lub 1 aktualne ustawienie trybu pracy lato/zima (wartoœæ 0=lato;

wartoœæ 1=zima)
Prog. nr 724.1: 0 lub 1 prze³¹czanie trybu pracy lato/zima (wartoœæ 0=rêcznie;
wartoœæ 1=automatycznie)

755 (IonStrom) wskaŸnik wartoœci Podczas pracy palnika podawane s¹ tu parametry aktualnego pr¹du jonizacji.
rzeczywistej pr¹du jonizacji
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9. Informacje ogólne.
9.1 Regulacja cwu

Zapotrzebowanie na c.w.u. ma priorytet  w stosunku do zapotrzebowania na
ogrzewanie pomieszczeñ (prog. nr 555.0 Aus (wy³¹cz.); ustawienie fabryczne).
Przy takim zaprogramowaniu, mo¿liwa jest tak¿e praca równoleg³a.
Wskazówka: drugi czujnik podgrzewacza (B4) SGB2 mo¿e byæ wyposa¿ony w dwa
czujniki podgrzewacza: B3 (górny) oraz B4 (dolny). Ka¿dy z nich mo¿e
w przypadku zapotrzebowania c.w.u. uruchomiæ ogrzewanie. Przy czym czujnik B4
mo¿e jedynie zg³aszaæ zapotrzebowanie na podgrzewanie  c.w.u. je¿eli temperatura
c.w.u. mierzona przez B3 jest ni¿sza od wartoœci zadanej.
Zakoñczenie podgrzewania odbywa siê poprzez czujnik B3.

9.2 Automatyczne ograniczanie ogrzewania w ci¹gu dnia
Funkcja automatycznego ograniczania ogrzewania w ci¹gu dnia dzia³a jedynie  przy
pod³¹czonym czujniku temperatury zewnêtrznej. Chodzi tu o szybko dzia³aj¹c¹
funkcjê oszczêdzania, która wy³¹cza ogrzewanie, kiedy wypadkowa temperatura
zewnêtrzna jest wy¿sza ni¿ temperatura zadana pomieszczenia (normalna lub
zredukowana). Ogrzewanie pomieszczeñ w³¹cza siê dopiero wtedy, gdy wypadkowa
temperatura zewnêtrzna spadnie poni¿ej zadanej temperatury pomieszczenia o 2K.
W przypadku regulacji pogodowej z funkcj¹ oddzia³ywania temperatury
w pomieszczeniu uwzglêdniana jest rzeczywista temperatura pomieszczenia.
Automatyczne ograniczanie ogrzewania w ci¹gu dnia nie dzia³a w trybie pracy
ci¹g³ej. Na wyœwietlaczu regulatora pokojowego RRG pojawia siê przy jej
uaktywnieniu symbol „ECO”.

9.3 Szybkie podwy¿szanie temperatury w pomieszczeniu
Funkcja szybkiego podwy¿szania temperatury mo¿e byæ realizowana tylko
z pod³¹czonym regulatorem pokojowym RRG i uaktywnieniu czujnika temperatury
pomieszczenia. Funkcja szybkiego podwy¿szania/obni¿ania temperatury dzia³a gdy
obwód c.o.  prze³¹czony zostaje z pracy w trybie ochrony przeciwmrozowej lub trybie
zredukowanym na pracê w trybie nominalnym, a jednoczeœnie temperatura
pomieszczenia jest ni¿sza od zadanej temperatury pomieszczenia o ponad 1,5°C
(równie¿ w przypadku podwy¿szenia temperatury zadanej pomieszczenia na
regulatorze pokojowym).
Szybkie podnoszenie temperatury zostaje zakoñczone gdy temperatura pomieszczenia
jest ni¿sza od zadanej temperatury pomieszczenia o mniej ni¿ 0,25°C.

9.4. Szybkie obni¿anie temperatury w pomieszczeniu (z czujnikiem temperatury pomieszczenia)
Funkcja szybkiego obni¿ania temperatury w³¹cza siê gdy obwód c.o. prze³¹czony
zostaje z pracy w trybie nominalnym na pracê w trybie zredukowanym lub ochrony
przeciwmrozowej (pompa obwodu c.o. zostaje  wy³¹czona).

9.5 Rodzaje ochrony przeciwmrozowej

Ochrona przeciwmrozowa kot³a Je¿eli temperatura kot³a spada poni¿ej temperatury granicznej ochrony przeciwmroz.
kot³a, palnik i pompa obiegowa c.o. zostaj¹ uruchomione. Je¿eli temperatura kot³a
wzroœnie powy¿ej temperatury granicznej, palnik wy³¹czy siê, a pompa obiegowa c.o.
bêdzie pracowaæ jeszcze przez czas wybiegu.

Ochrona przeciwmrozowa instalacji W instalacjach wyposa¿onych w czujnik temperatury zewn. ochrona przeciwmroz.
instalacji jest w³¹czana lub wy³¹czana w zale¿noœci od  temperatury zewnêtrznej.
Pompa obiegowa c.o. w³¹czana jest w nastêpuj¹cy sposób:

temperatura zewnêtrzna pompy obiegowe c.o.
< -5 0C praca ci¹g³a pomp

-50C do +1,5 0C co 6 godzin pompy s¹ w³¹czane na 10min.
> +1,5 0C pompy wy³¹czone



SGB 2.90/2.120/2.160/2.200/2.250

11
4-

34
8 

96
5.

4 
11

.0
4

51

INFORMACJE OGÓLNE

Ochrona przeciwmrozowa budynku Budynek posiada ochronê przeciwmrozow¹ dla wszystkich trybów pracy.
– regulator pokojowy RRG (z aktywnym czujnikiem temperatury pomieszczenia):

ustawiona temperatura ochrony przeciwmrozowej obowi¹zuje dla wszystkich
trybów pracy.

– modu³ grzewczy HKM z zegarem steruj¹cym EMS/DSU lub regulatorem
pokojowym RRG (bez aktywnego czujnika temperatury pomieszczenia): ochrona
przeciwmrozowa budynku jest zapewniona poprzez zapotrzebowanie ciep³a przy
pracy normalnej lub w trybie obni¿onym.

– termostat pomieszczenia RAV/RTW/RTD: ochrona przeciwmrozowa budynku jest
zapewniona poprzez zapotrzebowanie ciep³a z termostatu pokojowego.

Ochrona przeciwmrozowa c.w.u. Podgrzewacz c.w.u. zabezpieczony jest przed zamarzniêciem. Przy spadku temp.
zadanej podgrzewacz jest ³adowany w sposób automatyczny.

Blokada ponownego W celu zmniejszenia liczby uruchomieñ palnika kocio³ SGB2 jest wyposa¿ony
uruchomienia palnika w funkcjê blokady rozruchowej wynosz¹c¹ 3 min.

9.6 Funkcja dezynfekcji termicznej (tylko w po³¹czeniu z regulatorem pokojowym RRG)

Podgrzewanie jest uruchamiane jeden raz w tygodniu, w poniedzia³ek, z pierwszym
³adowaniem c.w.u. Trwa ono maks. 2,5h. W trybie pracy „standby” funkcja jest
zablokowana. Je¿eli funkcja „standby” jest aktywna d³u¿ej ni¿ 1 dobê, wówczas
funkcja dezynfekcji termicznej jest powtarzana przy nastêpnym uruchomieniu c.w.u.

9.7 Funkcja kontroli kominiarskiej.

Po wciœniêciu przycisku Kontroli kominiarskiej (12) (> 3sek.) (wyœwietlacz
„Sygnalizacji zak³óceñ” (8) miga pojedynczo) uaktywniona zostaje tzw. „Kontroli
kominiarskiej”. Palnik zostaje w³¹czony i podgrzewa wodê w kotle z maks. moc¹
kot³a SGB2 a¿ do zadzia³ania czujnika temperatury.
Wskazówka: na wyœwietlaczu (13) pojawia siê „SF”, a wyœwietlacz „Sygnalizacji
zak³óceñ” (8) miga jeden raz na obieg!

Wy³¹czenie funkcji kontroli W celu wy³¹czenia funkcji „Kontroli kominiarskiej” nale¿y nacisn¹æ przycisk (12)
kominiarskiej i przytrzymaæ min. 1sek.

9.8 Funkcja pracy w trybie awaryjnym

W razie wykrycia ewentualnych usterek w elementach sk³adowych pojawi siê
komunikat o b³êdzie (patrz: tab. 13), który nie spowoduje wprawdzie awaryjnego
wy³¹czenia kot³a, ale uniemo¿liwi jego uruchomienie i uaktywni funkcjê pracy
w trybie awaryjnym powoduj¹c nastêpuj¹ce b³êdy:
• podgrzewanie c.w.u.:
uszkodzony czujnik c.w.u.: podgrzewanie zostaje zablokowane, pomieszczenia s¹
w dalszym ci¹gu ogrzewane.
• ogrzewanie pomieszczeñ:
uszkodzony czujnik temperatury zewnêtrznej: przy uszkodzonym czujniku
temperatury zewnêtrznej temperatura zasilania kot³a regulowana jest jak przy
temperaturze zewnêtrznej 0°C.
Uszkodzony regulator pokojowy RRG lub modu³ obwodu grzewczego HKM:
temperatura c.w.u. i temperatura kot³a regulowana jest do wartoœci nastawionej
w module kot³a w parametrze „P1” lub „P2”.
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9.9 Regulator pokojowy

INFORMACJE OGÓLNE

Rys. 8: Regulator pokojowy RRG (wyposa¿enie dodatkowe)

przycisk wyboru
trybu pracy Nazwa Funkcja:

praca w trybie • obwód c.o. zgodnie z programem grzewczym
automat. • uaktywniona funkcja wakacyjna
praca w trybie • obwód c.o. stale w³¹czony (zgodnie z nastawion¹ temperatur¹ zadan¹
ci¹g³ym pomieszczenia lub zredukowan¹ nominaln¹ wartoœci¹ zadan¹)

• funkcja wakacyjna nie aktywna
gotowoœæ • obwód c.o. jest wy³¹czony
do pracy • funkcja wakacyjna nie aktywna; dzia³aj¹ funkcje ochrony przeciwmrozowej

�

�

�

	

�



�


Regulator pokojowy Przy pomocy regulatora pokojowego RRG (wyposa¿enie dodatkowe) mo¿na m.in.:
(patrz rys.8) – obs³ugiwaæ z pomieszczenia funkcje regulacji (sterowanie zdalne),

– dokonywaæ ustawieñ (np.: indywidualne programy pracy kot³a),
– odczytywaæ informacje (np.: wartoœci temperatur), itp.
Wszystkie te mo¿liwoœci zosta³y opisane w instrukcji do³¹czanej do RRG. Poni¿ej
przedstawione zostan¹ jedynie wa¿niejsze z nich.

Przycisk obecnoœci U¿ywaj¹c przycisku obecnoœci mo¿na rêcznie dokonywaæ zmian w ustawionym
programie czasowym (obwodu c.o.):
– symbol „s³oñce”: obwód c.o. pracuje w temperaturze nominalnej
– symbol „ksiê¿yc”: obwód c.o. pracuje w temperaturze zredukowanej.
Przycisk obecnoœci oddzia³uje do nastêpnego prze³¹czenia zgodnie z programem
czasowym.
Przycisk obecnoœci nie wp³ywa na przygotowanie cwu.!

Pokrêt³o regulacji temperatury Za pomoc¹ pokrêt³a do regulacji temperatury mo¿na zmieniaæ temperaturê
nominaln¹ pomieszczenia. Jedna kreska podzia³ki odpowiada ok. 10C. Przed
zmian¹ ustawienia temperatury przy pomocy pokrêt³a nale¿y wyregulowaæ zawory
termostatyczne do ¿¹danej temperatury. Ponownej zmiany mo¿na dokonaæ dopiero
po tym, jak zadana temperatura zostanie osi¹gniêta.

Czujnik temperatury Czujnik temperatury wbudowany w regulatorze pokojowym dzia³a tylko wtedy,
w regulatorze pokojowym kiedy w kotle SGB2 uaktywniona zostanie funkcja oddzia³ywania temperatury

w pomieszczeniu.

Legenda:

1) Przycisk obecnoœci
2) pokrêt³o regulacji temp.

3) przycisk wyœwietlania info.
4) wyœwietlacz

5) przycisk wyboru trybu pracy
6) przycisk c.w.u.

7) przycisk wyboru progr.
8) przycisk do nastawiania
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INFORMACJE OGÓLNE

Rys. 9: Modu³ obwodu grzewczego HKM (wyposa¿enie dodatkowe)

Komunikaty o b³êdach Brak komunikatu: – nieprawid³owe pod³¹czenie RRG z kot³em SGB2
brak napiêcia w kotle SGB2

– regulator RRG jest uszkodzony
– regulator RRG i kocio³ nie s¹ kompatybilne

Komunikat OFF: – kocio³ SGB2 nie pracuje w trybie automatycznym.
Komunikat ---: – brak czujnika lub jest on uszkodzony

9.10 Modu³ obwodu grzewczego HKM (wyposa¿enie dodatkowe)

pokrêt³o regulacji c.w.u.

miejsce do monta¿u zegara
steruj¹cego EMS

pokrêt³o regulacji c.o.

przycisk automatyki prze³¹-
czaj¹cej lato/zima

2 � #  

� � �

Modu³ obwodu grzewczego HKM Alternatywnie do regulatora pokojowego RRG mo¿na zastosowaæ w kotle SGB2
(patrz.rys.9) modu³ obwodu grzewczego HKM (z zegarem steruj¹cym EMS lub DSU).

W po³¹czeniu z czujnikiem temp. zewnêtrznym umo¿liwia pracê pogodow¹.

Praca bez czujnika temperatury zewn. – temperatura zadana kot³a ustawiana jest za pomoc¹ pokrêt³a (3)
– temperatura zadana c.w.u. ustawiana jest za pomoc¹ pokrêt³a (1)

Automatyka prze³¹czaj¹ca lato/zima Poprzez przycisk (4) mo¿na rêcznie prze³¹czaæ pomiêdzy trybem letnim a zimowym

tryb letni tryb zimowy praca automatyczna
wskaŸnik „Auto” wskaŸnik „Auto” wskaŸnik „Auto”

wskaŸnik „ ” wskaŸnik „ ” wskaŸnik „ ”
lub
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KONSERWACJA

10. Konserwacja.
10.1  Czyszczenie

Czyszczenia powierzchni grzewczych i palnika mo¿e wykonaæ wy³¹cznie
uprawniony instalator. Przed rozpoczêciem prac nale¿y zamkn¹æ zawory odcinaj¹ce
dop³yw gazu i wody grzewczej oraz od³¹czyæ zasilanie elektryczne.

Czyszczenie wymiennika ciep³a • zdj¹æ znajduj¹c¹ siê na dole, z przodu zbiornika wody, pokrywê wyczystki
lub zbiornika kondensatu: • czyszczenie nale¿y przeprowadziæ szczotk¹ z tworzywa sztucznego lub stali

nierdzewnej oraz wod¹ z dodatkiem ogólnie dostêpnych œrodków czyszcz¹cych
(np.: œrodki do mycia naczyñ). Na koniec nale¿y sp³ukaæ s³abym strumieniem
wody.

• ponownie zamontowaæ pokrywê wyczystki.
• po zakoñczeniu czyszczenia nale¿y ponownie zamontowaæ palnik.
• skontrolowaæ mocy znamionow¹ oraz parametry gazów spalinowych.

10.2 Syfon kondensatu
Syfon do odprowadzania kondensatu nale¿y czyœciæ co 1 – 2 lata. W tym celu nale¿y
odkrêciæ z³¹cze œrubowe na górze syfonu i wyj¹æ go do³em. Syfon razem z wê¿em
elastycznym wyj¹æ z kot³a, zdemontowaæ i przep³ukaæ czyst¹ wod¹. Syfon
zamontowaæ wykonuj¹c ww. czynnoœci w odwrotnej kolejnoœci.
Jednoczeœnie nale¿y skontrolowaæ i ewentualnie wyczyœciæ z zanieczyszczeñ
(przep³ukaæ) kana³ zbiorczy spalin.

10.3 Demonta¿ palnika.
Przed rozpoczêciem czyszczenia powierzchni grzewczych nale¿y zdemontowaæ
palnik. W tym celu nale¿y od³¹czyæ przy³¹czeniowe przewody elektryczne dmuchawy
od gniazda wtykowego, przewód powietrzny od dmuchawy i wtyczki od elektrod.
• Odkrêciæ œruby ³¹cz¹ce przewód doprowadzaj¹cy gaz przed zaworem gazowym.

Wyj¹æ przewody elektryczne lub wtyczkê zaworu gazowego, czujnika ciœnienia
gazu, elektrod zap³onowych i elektrod jonizacyjnych

• Odkrêciæ nakrêtki mocuj¹ce palnik i wyci¹gn¹æ do przodu ca³y palnik, ³¹cznie
z kana³em mieszaj¹cym, dmuchaw¹ oraz zaworem gazowym

• wyczyœciæ rury palnikowe miêkk¹ szczotk¹
• Do ponownego monta¿u nale¿y u¿yæ nowych uszczelek, w szczególnoœci dla

przewodu doprowadzaj¹cego gaz
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10.4 Wygl¹d i budowa kot³a SGB 2.90-2.250

KONSERWACJA

Rys. 10: Wygl¹d kot³a SGB2

dysza gazowa

zespó³ steruj¹co-regulacyjny (BMU)

kana³ mieszaj¹cy

zawór gazowy

dmuchawa

czujnik zasilania (umieszczony z ty³u wymiennika ciep³a)

ogranicznik temp. bezp.
wziernik

elektroda zap³onowa 1

transformator zap³onowy 1

elektroda zap³onowa 1

elektroda jonizacyjna

transformator zap³onowy 2

kurek spustowyczujnik ciœnienia

czujnik powrotusyfon
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10.5 Kontrola elektrod

Elektrody W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania zap³onu oraz kontroli p³omienia
nale¿y zachowaæ zalecane po³o¿enie monta¿owe oraz odleg³oœci zgodnie z rys. 11.
Podczas pracy palnika musz¹ byæ zachowane nastêpuj¹ce wartoœci pr¹du jonizacji:
– przy mocy min. > 5µA, DC (granica tolerancji 0,7µA, DC)
– przy mocy maks. > 10µA, DC

WskaŸnik  pr¹du jonizacyjnego Aktualn¹ wartoœæ pr¹du jonizacji w µA mo¿na odczytaæ w nastêpuj¹cy sposób:
– na module kot³a MK (1) jako parametr „C1”
– za pomoc¹ regulatora pokojowego RRG (wyposa¿enie dodatkowe).

Rys. 11: Elektrody (widok z ty³u)

elektroda jonizacyjna

rura palnika

elektrody zap³onowe

10.6 Zespó³ steruj¹co-regulacyjny (BMU)

Opis funkcjonowania Sterowanie i kontrola palnika poprzez zespó³ steruj¹co-regulacyjny BMU, z elektrod¹
jonizacyjn¹.
Automatyczne uruchamianie wg programu z kontrol¹ powstawania p³omienia.
Sam przebieg mo¿e byæ zmieniany poprzez zmianê parametrów.
Wyœwietlacz na tablicy obs³ugowej pokazuje w formie cyfr lub liter pojedyncze stany
pracy lub programy (patrz: tab. 11).

Resetowanie Po zresetowaniu (napiêcie wy³./w³¹cz.) automa zespó³ steruj¹co- regulacyjny BMU
rozpoczyna autotest.
Wy³¹czanie zak³óceñ

KONSERWACJA
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Wy³¹czenie awaryjne Wy³¹czenie awaryjne nastêpuje w momencie zaniku p³omienia podczas pracy palnika.
Po ka¿dym wy³¹czeniu zabezpieczaj¹cym nastêpuje ponowna próba zap³onu zgodnie
z programem. Je¿eli nie doprowadzi ona do powstania p³omienia, wówczas nast¹pi
wy³¹czenie awaryjne. W takim przypadku nale¿y wcisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy na
tablicy obs³ugowej.
Przy zak³óceniach w pracy (czerwona lampka) cyfra na wyœwietlaczu tablicy obs³ugowej
wskazuje na przyczynê zak³ócenia (patrz: tab. 13).

Palnik nie uruchamia siê Brak napiêcia w zespole steruj¹co-regulacyjnym, np.: brak sygna³u palnik w³¹czony
(„Brenner EIN”) ze strony regulacji obwodu c.o. (patrz tab. 13).

Zak³ócenia w pracy palnika Brak p³omienia:
– brak zap³onu, zwarcie elektrody jonizacyjnej, brak gazu.
Mimo powstania p³omienia palnik przechodzi po up³ywie fazy bezpieczeñstwa w stan
awarii:
– elektroda jonizacyjna jest uszkodzona lub zanieczyszczona. Elektroda jonizacyjna

nie zanurza siê w  p³omieniu, podczas pod³¹czenia kot³a zosta³y zamienione bieguny.

Tabela 11: Fazy pracy zespo³u steruj¹co-regulacyjnego

KONSERWACJA

kod „A4” stan pracy opis funkcji
0 gotowoœæ do pracy palnik gotowy do pracy

(brak zapotrzebowania na ciep³o)
1 blokada uruchomienia brak zg³oszonego wewn. lub zewn. zapotrzebowania

(ewentualnie brak gazu)
2 uruchomienie dmuchawy autotest przed uruchomieniem palnika i szczytow¹ faz¹

pracy dmuchawy
3 faza wstêpna wstêpne napowietrzanie, faza hamowania dmuchawy

czas wstêpnego przedmuchu w zale¿noœci od prêdkoœci obrotowej obci¹¿enia rozruchowego
4 czas oczekiwania wewnêtrzne testy bezpieczeñstwa
5 faza zap³onu zap³on oraz rozpoczêcie fazy bezpieczeñstwa dla powstania

p³omienia, doprowadzanie pr¹du jonizacyjnego
6 sta³a faza bezpieczeñstwa kontrola p³omienia z zap³onem
7 zmienna faza bezpieczeñstwa kontrola p³omienia bez zap³onu
10 ogrzewanie ogrzewanie pomieszczeñ, palnik uruchomiony
11 podgrzewanie c.w.u. ³adowanie podgrzewacza cwu., palnik uruchomiony
12 równoczesna praca obwodu c.o. i c.w.u. ogrzewanie pomieszczeñ i podgrzewanie c.w.u.
20 prêdkoœæ obrotowa wentylatora – sterowanie wybieg dmuchawy

ostatnim procesem pracy
21 prêdkoœæ obrotowa wentylatora – sterowanie wybieg dmuchawy

napowietrzaniem wstêpnym
22 wy³¹czenie autotest po wy³¹czeniu regulacji
99 pozycja awaryjna wyœwietlany jest aktualny kod b³êdu, patrz: tab. 13



10.7 Przebieg programów zespo³u steruj¹co-regulacyjnego

faza czas min. [s] maks. [s] reakcja koñcowa oznaczenie
0 TNB 0,2 21,0 pozycja awaryjna czas dopalania
1 TLO 0,2 51,0 pozycja awaryjna otwarty lp
2 TNN 0,2 51,0 pozycja awaryjna do liczby obrotów = 0
5 THL1 0,2 51,0 pozycja awaryjna 1. szczytowa praca dmuchawy
6 THL2 0,2 51,0 pozycja awaryjna 2. szczytowa praca dmuchawy
7 tv 0 51,0 prze³¹czenie wstêpne napowietrzanie
8 TBRE 0,2 51,0 pozycja awaryjna czas hamowania do osi¹gniêcia mocy palnika

przy zap³onie
9 TW1 0,2 10 pozycja awaryjna oczekiwanie na przebieg wewnêtrzny,

ograniczenie liczby obrotów, optymalizacja
spalania

10 TW2 0,2 1800,0 autotest oczekiwanie na „zapotrzebowanie na ciep³o”
przy funkcji startu

11 tvz 0,2 5,0 prze³¹czenie czas przed zap³onem
12-15 tsa 1,8 9,8 czas bezpieczeñstwa przy uruchomieniu
12/13 tsa1 0,2 9,6 czas bezpieczeñstwa przy uruchomieniu

z zap³onem
14/15 tsa2 0,2 tsa-tsa1 czas bezpieczeñstwa przy uruchomianiu

bez zap³onu
16 ti 0,2 10 prze³¹czenie interwa³ - eksploatacja
17 Modulacja dowolny - prze³¹czenie praca palnika
18/19 THL2 0,2 51,0 pozycja awaryjna 2. szczytowa praca dmuchawy
20/21 tn 0 51,0 prze³¹czenie napowietrzanie koñcowe
22 PH_STOER - - pozycja awaryjna wy³¹cznie zabezpieczaj¹ce

Rys. 12: Przebieg programów zespo³u steruj¹co-regulacyjnego BMU (typ LMU 54/64.xxx)

KONSERWACJA



10.8  Sygnalizacja komunikatu lub zak³ócenia

Tabela 12: Sygnalizacja komunikatu lub zak³ócenia (wyœwietlacz „13” miga)

migaj¹cy
komunikat opis objaœnienia
(nr kodu) mo¿liwe przyczyny zak³óceñ lub przebieg funkcji

10 zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika sprawdziæ przy³¹cze lub czujnik temperatury zewnêtrznej, praca w trybie
temperatury zewnêtrznej awaryjnym

20 zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika sprawdziæ przy³¹cze, wezwaæ serwis 1)

zasilania kot³a
32 zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika sprawdziæ przy³¹cze, wezwaæ serwis  1)

zasilania (CIR, CIM)
40 zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika sprawdziæ przy³¹cze, wezwaæ serwis  1)

powrotu z kot³a
50 zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika c.w.u. 1 sprawdziæ przy³¹cze, wezwaæ serwis; praca w trybie awaryjnym 1)

52 zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika c.w.u. 2 sprawdziæ przy³¹cze, wezwaæ serwis 1) (nie wystêpuje)
61 zak³ócenia w pracy regulatora pokojowego RRG sprawdziæ regulator pokojowy RRG oraz przewód magistrali komunikacyjnej,

praca w trybie awaryjnym
62 pod³¹czony nieprawid³owy regulator pokojowy pod³¹czyæ prawid³owy regulator pokojowy
81 zwarcie w magistrali komunikacyjnej Sprawdziæ b³êdy w komunikacji, przewód magistrali komunikacyjnej,

LPB lub brak jej zasilania wtyczkê, itp. zasilanie LPB nie jest uaktywnione
82 kolizja adresów w magistrali komunikacyj. sprawdziæ adresy pod³¹czonych regulatorów

(eurocontrol)
91 utrata danych EEPROM wewnêtrzny b³¹d BMU, czujnik procesowy, wymieniæ BMU, wezwaæ serwis
92 b³¹d komputera/ elektroniki wewnêtrzny b³¹d BMU, czujnik procesowy, wymieniæ BMU, wezwaæ serwis
95 nieprawid³owy czas zegarowy poprawiæ czas zegarowy
100 dwa czasy zegarowe b³¹d systemowy, sprawdziæ czas w EUROCONTROL
105 kod przegl¹du dok³adn¹ przyczynê mo¿na odczytaæ  poprzez program nr  726
110 zadzia³a³ ogranicznik temperatury bezp. STB ciep³o nie jest odprowadzane, przerwa w STB, ewentualne zwarcie

 (zbyt wysoka temperatura) ostygn¹æ urz¹dzeniu w zaworze gazowym 2), uszkodzony wewnêtrzny bezpiecznik, pozwoliæ
oraz  zresetowaæ,  je¿eli zak³ócenie powtórzy siê kilkakrotnie – wezwaæ serwis 3)

111 zadzia³a³ czujnik temperatury ciep³o nie jest odprowadzane uszkodzona pompa, zawory grzejników s¹
(za wysoka temperatura) zakrêcone 1)

119 zadzia³a³ czujnik ciœnienia wody sprawdziæ ciœnienie wody, ewentualnie uzupe³niæ 1)

132 wy³¹cznie zabezpieczaj¹ce np.: czujnik ciœnienia gazu (brak gazu), rozwarty zestyk F7, zdzia³a³
zewnêtrzny czujnik temperatury, itp.

133 zablokowany automat palnikowy zresetowaæ je¿eli zak³ócenie powtórzy siê wielokrotnie – wezwaæ serwis,
(brak sygna³u p³omienia po up³ywie brak gazu, skontrolowaæ bieguny przy³¹cza sieciowego, czas
czasu bezpieczeñstwa) bezpieczeñstwa elektrody zap³onowej oraz pr¹du jonizacji 1) 3)

134 zanik p³omienia podczas pracy palnika zresetowaæ 3)

135 nieprawid³owe zasilanie powietrzem prêdkoœæ obrot. dmuchawy poni¿ej/powy¿ej ustalonego progu, uszkodzona dmuchawa 1)

140 nieprawid³owy nr segmentu LPB lub urz¹dzenia sprawdziæ ustawienie w EUROCONTROL
148 interfejs LPB i urz¹dz. podstaw. s¹ nie kompatybilne sprawdziæ ustawienie w EUROCONTROL
151 wewnêtrzny b³¹d BMU sprawdziæ parametry, odblokowaæ BMU, wymieniæ BMU, wezwaæ serwis 1) 3)

152 b³¹d przy ustawianiu parametrów BMU powtórzyæ programowanie, nieprawid³owe parametry
153 blokada SGB 2 wcisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy 1)

154 naruszone kryterium prawdopodobieñstwa Ÿle ustawione parametry, sprawdziæ parametry lub zak³ócenia zgodnie z tab. 8 2) 3)

160 nie osi¹gniêty próg liczby obrotów ewentualnie uszkodzona dmuchawa, Ÿle ustawiony próg liczby obrotów 3)

161 przekroczona maks. liczba obrotów przekroczona zosta³a maks. liczba obrotów dmuchawy, sprawdziæ parametry
180 aktywna funkcja kontroli kominiarskiej 4)

181 aktywna funkcja wstrzymania regulacji 4)

183 tryb ustawiania parametrów SGB 2 3)

Wyœwietlanie trzycyfrowych sygna³ów o zak³óceniach: 1 w liczbie 100 pokazywana jest na zmianê z cyfr¹ dziesi¹tek

1) wy³¹czenie, blokada uruchomienia; ponowne uruchomienie po usuniêciu b³êdu
2) sprawdziæ parametry wg tab. 8 i zaprogramowaæ w oparciu o ustawienie fabryczne lub odczytaæ wartoœæ „b0” (wewnêtrzny kod diagnozy BMU SW,

tab. 8), a nastêpnie skorygowaæ odpowiednie b³êdy parametrów zgodnie z danymi o zak³óceniach
3) wy³¹czenie i zablokowanie; odblokowanie tylko przez zresetowanie
4) tylko sygnalizacja b³êdu, bez wy³¹czenia kot³a

KONSERWACJA
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