Instrukcja obs³ugi
Mikroprocesorowy regulator
temperatury kot³a c.o. EKOSter 200
przeznaczony jest do sterowania
nadmuchem w kot³ach c.o. oraz
za³¹czania pompy obiegowej w
instalacjach c.o.

utrzymywanie ustawionej temperatury kot³a przez sterowanie nadmuchem
modulacja oraz ustawiana moc pracy wentylatora; p³ynny rozruch
programowalny przedmuch kot³a
regulowany czas wygaszania oraz automatyczne wy³¹czenie sterowania po
wygaszeniu kot³a
zatrzymywanie pracy dmuchawy na czas podk³adania paliwa do kot³a /
wygaszania
sterowanie prac¹ pompy obiegowej c.o. w zale¿noœci od ustawionej
temperatury na kotle
funkcja COMFORT SYSTEM, chroni¹ca pompê przed osadzaniem siê
kamienia
funkcja ochrony instalacji przed zamro¿eniem i przegrzaniem kot³a
sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
mo¿liwoœæ do³¹czenia zdalnego sterowania z funkcj¹ alarmu dŸwiêkowego
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Opis elementów regulatora
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Diody sygnalizacyjne
Wyœwietlacz
Diody sygnalizacyjne
Przycisk nastaw “w dó³”
Przycisk MENU / START / STOP
Przycisk nastaw “w górê”
Wy³¹cznik sieciowy
Gniazdo bezpiecznika 1,25 A
Przewód zasilaj¹cy ~230 V
Przewód zasilaj¹cy dmuchawê ~230 V
Przewód zasilaj¹cy pompê c.o. ~230 V
Czujnik temperatury kot³a
Gniazdo przewodu zasilaj¹cego dla panela zdalnego sterowania CONTROL
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pompa c.o.
wentylator
tryb START
stopnie Celsjusza
MENU
tryb STOP
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Zalecenia instalacyjne
Regulator przeznaczony jest do pracy z kot³ami centralnego ogrzewania
na paliwa sta³e.
Instalowanie regulatora nale¿y powierzyæ osobie uprawnionej.
Regulator pod³¹czyæ do gniazda ze stykiem ochronnym.
Wymagane jest, aby kocio³ posiada³ w³asne zabezpieczenia przed
nadmiernym wzrostem temperatury kot³a spowodowanym np. nieprawid³ow¹
prac¹ regulatora lub urz¹dzeñ z nim wspó³pracuj¹cych.
Regulator nale¿y umieœciæ w miejscu uniemo¿liwiaj¹cym jego nagrzewanie do
temperatury wy¿szej ni¿ 40 °C.
Regulator nie mo¿e byæ nara¿ony na zalanie wod¹ oraz na warunki
powoduj¹ce skraplanie siê pary wodnej (np. gwa³towne zmiany temperatury
otoczenia).
Urz¹dzenie powinno byæ instalowane i obs³ugiwane zgodnie z opisem monta¿u
i zasadami postêpowania z urz¹dzeniami elektrycznymi.
Przepalenie bezpiecznika wskutek z³ego pod³¹czenia przewodów lub spiêcia w
instalacji elektrycznej nie stanowi podstaw do naprawy gwarancyjnej.
Przed uruchomieniem regulatora, nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czeñ
elektrycznych - patrz punkt 5. Schemat pod³¹czenia pompy i wentylatora.
Regulator zabezpieczony jest bezpiecznikiem 1,25 A.
Pod³¹czenia przewodów zasilaj¹cych oraz wymiany bezpiecznika nale¿y
dokonaæ przy wy³¹czonym zasilaniu regulatora (wtyczka zasilaj¹ca regulator
musi byæ wyjêta z gniazda sieciowego). Pod³¹czenie pompy i wymiana
bezpiecznika przy w³¹czonej wtyczce sieciowej regulatora grozi pora¿eniem
pr¹dem elektrycznym.
Przewody przy³¹czeniowe tego regulatora mog¹ byæ wymienione wy³¹cznie
przez producenta lub jego autoryzowany zak³ad serwisowy.
Zabrania siê u¿ytkowania uszkodzonego regulatora.
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Schemat pod³¹czenia regulatora do instalacji hydraulicznej

1
~ 230 V
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1. Regulator EKOSter 200
2. Panel zdalnego sterowania (opcja)
3. Wentylator kot³a
4. Czujnik temperatury kot³a
5. Pompa c.o.
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Monta¿ regulatora i pod³¹czenie do instalacji elektrycznej

1. Zamontowaæ podstawê regulatora do kot³a
2. Przeci¹gn¹æ przewody regulatora przez pod³u¿ny otwór w podstawie
3. Przymocowaæ regulator do podstawy za pomoc¹ wkrêtów
4. Pod³¹czyæ gniazda kabli zasilaj¹cych z wentylatorem i pomp¹ c.o.
5. Zamontowaæ czujnik temperatury kot³a.
6. W³o¿yæ wtyczkê kabla zasilaj¹cego regulator do gniazda 230 V.
7. W³¹czyæ regulator wy³¹cznikiem sieciowym.
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Uwaga: W sytuacjach, gdy po w³¹czeniu regulatora, ekran wyœwietlacza
nie œwieci siê, nale¿y sprawdziæ, czy w gniazdku jest napiêcie, nastêpnie
sprawdziæ bezpiecznik i w razie jego uszkodzenia wymieniæ na nowy 1,25
A. Je¿eli, pomimo wymiany bezpiecznika, ekran wyœwietlacza nadal
pozostaje ciemny, nale¿y skontaktowaæ siê z firm¹ DK System.
Uwaga: Bezpiecznik wymieniaæ zawsze przy wy³¹czonym urz¹dzeniu i
wtyczce wyjêtej z gniazda sieciowego.

Schemat pod³¹czenia pompy i wentylatora
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W³¹czenie regulatora i rozpoczêcie pracy

Regulator w³¹czyæ wy³¹cznikiem sieciowym - w tym
momencie, na ekranie zostanie wyœwietlony numer programu
(np. 5.1) oraz zostan¹ zapalone wszystkie diody. Po dwóch
sekundach wyœwietlacz zacznie wskazywaæ mierzon¹ w danej
chwili temperaturê na kotle; równoczeœnie œwieciæ siê bêd¹
diody sygnalizuj¹ce stan urz¹dzeñ i ich pracy (w zale¿noœci od
aktualnej sytuacji).
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Ustawienie parametrów pracy kot³a i rozpalanie

W czasie pracy regulator wyœwietla aktualnie mierzon¹
temperaturê na kotle. Po jednokrotnym naciœniêciu przycisku
. lub
, pojawi siê pulsuj¹ca wartoœæ temperatury zadanej
(np. 65); w tym momencie mo¿na j¹ zmieniæ u¿ywaj¹c tych
samych przycisków:
dla zwiêkszenia nastawy lub
dla jej
zmniejszenia.
W celu rozpalenia w piecu nale¿y:
1. Wype³niæ komorê kot³a paliwem i rozpaliæ je.
2. Zamkn¹æ szczelnie drzwi komory paleniskowej.
3. Uruchomiæ wentylator, naciskaj¹c œrodkowy przycisk
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Funkcje MENU serwisowego

Menu serwisowe s³u¿y do ustawienia szczególnych parametrów urz¹dzenia
w zakresie pracy pompy c.o. i wentylatora. Menu serwisowe nale¿y wywo³aæ
w nastêpuj¹cy sposób:
1. Wy³¹czyæ zasilanie wy³¹cznikiem sieciowym.
2. W³¹czyæ ponownie zasilanie i w czasie wyœwietlania
wersji programu (np. 5.1), nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk
do chwili pojawienia siê na wyœwietlaczu symbolu “HI”.
Od tego momentu wyœwietlacz pokazuje na zmianê symbol i
wartoœæ aktualnie regulowanej nastawy. Przyciskami
.
dokonywane s¹ zmiany wartoœci, a przycisk
zatwierdza
ustawienie i powoduje przejœcie do nastêpnej nastawy.

Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a c.o.

6

6

Parametr okreœlaj¹cy liczbê stopni Celsjusza, o jak¹ musi
spaœæ temperatura na kotle poni¿ej ustawionej, aby w³¹czy³ siê
wentylator. Zakres zmian: od 0 °C do 9 °C.
Nastawa fabryczna (typowa): 2

Regulacja progu pracy pompy c.o.
Parametr okreœlaj¹cy zakres pracy pompy obiegu grzewczego
- pompa bêdzie pracowa³a w temperaturach wy¿szych ni¿
temperatura ustawiona na kotle minus parametr “Po”.
Zakres zmian: od 2 °C do 50 °C.
Nastawa fabryczna (typowa): 10

!

Uwaga: Na skutek ustawieñ u¿ytkownika, mo¿e wyst¹piæ sytuacja, w
której pompa c.o. teoretycznie powinna w³¹czyæ siê przy temperaturze
np. 24 °C (temperatura ustawiona na kotle 60 °C, Po=36 °C). Pompa
jednak siê nie w³¹czy, gdy¿ regulator zezwala na jej uruchomienie
dopiero w temperaturze á
35 °C.

START / STOP wentylatora
Parametr okreœlaj¹cy, o ile stopni Celsjusza poni¿ej
temperatury ustawionej na kotle wentylator rozpocznie pracê
w trybie automatycznym (w fazie rozpalania) lub przejdzie w
tryb dopalania resztek paliwa (w fazie wygaszania). Po tym
czasie nastêpuje ca³kowite wy³¹czenie pracy wentylatora.
Zakres zmian: od 10 °C do 30 °C.
Nastawa fabryczna (typowa): 15
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Histereza pracy wentylatora
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Przyk³ad:
- temperatura ustawiona na kotle: 50 °C
- “dt”: 10 °C
1. Podczas rozpalania kot³a, wentylator przejdzie w tryb pracy
automatycznej, gdy temperatura osi¹gnie poziom 40 °C (50 °C - 10 °C);
palenisko wówczas bêdzie dalej siê rozpala³o, a po osi¹gniêciu
temperatury 50 °C, wentylator wy³¹czy siê.
2. Podczas wygaszania kot³a, gdy temperatura spadnie do poziomu
40 °C (50 °C - 10 °C), regulator zacznie odliczaæ ustawiony czas
(umo¿liwiaj¹c w tym czasie dopalenie reszty paliwa) - patrz punkt
Regulacja czasu wygaszania - po czym wentylator ostatecznie
zakoñczy pracê.
Uwaga: Naciœniêcie œrodkowego przycisku
w czasie pracy regulatora
powoduje zatrzymanie wentylatora; sygnalizowane jest to mruganiem
czerwonej diody . Kolejne naciœniêcie ponownie uruchamia wentylator.

Regulacja czasu wygaszania
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie czasu pracy wentylatora
podczas wygaszania czyli spadku temperatury na kotle
o parametr “dt”. Zakres zmian: od 0 do 45.
Nastawa fabryczna (typowa): 15

Wyjœcie przekaŸnikowe
Regulator ma mo¿liwoœæ sterowania prac¹ wentylatora
poprzez przekaŸnik, co powoduje, ¿e pracuje on od razu
z pe³n¹ moc¹.
Nastawa fabryczna (typowa): of

!

Uwaga: Ustawienie wyjœcia wentylatora na sterowanie poprzez
przekaŸnik (symbol “on”) skutkuje automatycznym wy³¹czeniem
modulowanej pracy wentylatora; nie bêdzie równie¿ mo¿liwoœci
ustawienia minimalnej i maksymalnej mocy wentylatora.
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Parametr powoduj¹cy w³¹czenie lub wy³¹czenie modulacji
pracy silnika wentylatora. Przy w³¹czonej modulacji (symbol
“on”) wentylator bêdzie zmniejsza³ swoj¹ prêdkoœæ w chwili,
gdy kocio³ bêdzie bliski osi¹gniêcia nastawionej temperatury
oraz bêdzie zwiêksza³ swoj¹ prêdkoœæ w czasie spadku
temperatury na kotle; wy³¹czenie modulacji sygnalizowane
jest symbolem “oF”.
Nastawa fabryczna (typowa): oF

!
!

Uwaga: Modulacja pracy wentylatora przebiega tylko w zakresie
histerezy tzn. w zakresie temperatur pomiêdzy ustawion¹ na kotle
a wynikaj¹ca z parametru “HI” - poni¿ej “HI”, wentylator pracuje
z maksymaln¹ ustawion¹ moc¹.
Uwaga: W czasie wy³¹czonej modulacji (symbol “oF”), nie ma mo¿liwoœci
ustawiania minimalnej mocy wentylatora.

Regulacja maksymalnej mocy wentylatora
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie maksymalnej mocy
pracuj¹cego wentylatora, wyra¿ony w dziesi¹tkach procent
(np. 3 = 30 %). Zakres zmian: od 3 do 10.
Nastawa fabryczna (typowa): 10

!

Uwaga: Niektóre typy wentylatorów mog¹ nie w³¹czaæ siê przy
najni¿szych parametrach ustawionej mocy. W takiej sytuacji zalecane
jest zwiêkszenie mocy wentylatora.

Regulacja minimalnej mocy wentylatora
Parametr pozwalaj¹cy na ustawienie minimalnej mocy
pracuj¹cego wentylatora, wyra¿ony w dziesi¹tkach procent
(np. 3 = 30 %). Zakres zmian: od 3 do 7.
Nastawa fabryczna (typowa): 3
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PRZEDMUCHY czyli funkcja cyklicznego dostarczania powietrza do paleniska ma
za zadanie:
- podtrzymanie procesu spalania w sytuacji, gdy na kotle zosta³a osi¹gniêta
zadana temperatura
- dopalanie gazów w komorze paleniskowej i wyrzucanie ich poprzez komin na
zewn¹trz.
Parametr okreœlaj¹cy czas pracy wentylatora (liczony w
sekundach) podczas aktywnej funkcji PRZEDMUCHY.
Zakres zmian: od 0 s do 90 s.
Nastawa fabryczna (typowa): 15

Przedmuchy - czas przerwy
Parametr okreœlaj¹cy czas przerwy w pracy wentylatora
(liczony w minutach) pomiêdzy kolejnymi przedmuchami.
Zakres zmian: od 1 min do 60 min.
Nastawa fabryczna (typowa): 15

!
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Uwaga: Funkcja przedmuchów zostaje uaktywniona po osi¹gniêciu
przez kocio³ zadanej temperatury.
Uwaga: Przedmuchy nie bêd¹ dzia³a³y w sytuacji, gdy:
1. temperatura na kotle bêdzie wy¿sza o 10 °C od ustawionej lub
2. temperatura na kotle bêdzie ni¿sza od wyznaczonej przez
parametr “HI” .
Przyk³ad dzia³ania przedmuchów:
- temperatura ustawiona na kotle: 50 °C
- “HI”: 5 °C
Je¿eli temperatura mierzona na kotle bêdzie wy¿sza ni¿ 45 °C (50 - 5) a
ni¿sza od 60 °C (50 + 10), to funkcja PRZEDMUCHY bêdzie powodowa³a
cykliczne w³¹czenie siê wentylatora na czas okreœlony przez parametr
“tP”, a przerwa bêdzie trwaæ przez czas okreœlony parametrem “tA”.
W pozosta³ych przypadkach PRZEDMUCHY nie bêd¹ dzia³a³y.

!

Uwaga: Ustawienie czasu pracy na “0” powoduje wy³¹czenie funkcji
PRZEDMUCHY.
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Funkcja COMFORT SYSTEM

Wbudowana funkcja COMFORT SYSTEM w regulatorze zapobiega zablokowaniu
pompy obiegowej przez osadzaj¹cy siê kamieñ pomiêdzy wirnikiem i stojanem
pompy. Regulator automatycznie za³¹cza pompê obiegow¹ na 30 sekund co 24
godziny, licz¹c od ostatniego jej uruchomienia. Praca pompy w tym trybie
sygnalizowana jest mruganiem zielonej diody POMPA. Funkcja zaczyna dzia³aæ po
24 godzinach od w³¹czenia regulatora.

!
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Uwaga: Aby funkcja COMFORT SYSTEM by³a aktywna, po zakoñczeniu
sezonu grzewczego nale¿y pozostawiæ regulator w³¹czony do sieci.

Funkcja ochrony przed zamro¿eniem

Regulator zabezpiecza instalacjê c.o. przed zamro¿eniem, powoduj¹c w³¹czenie na
sta³e pompy c.o. w sytuacji, gdy temperatura wody w uk³adzie spadnie do 4 °C lub
ni¿szej.
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Funkcja ochrony kot³a przed przegrzaniem

Regulator zmniejsza ryzyko przegrzania kot³a poprzez ci¹g³¹ pracê pompy c.o. w
sytuacji awarii czujnika.
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Ustawienia fabryczne

Istnieje mo¿liwoœæ usuniêcia parametrów ustawionych przez
u¿ytkownika i powrót do nastaw fabrycznych. W tym celu
nale¿y:
1. Wy³¹czyæ zasilanie wy³¹cznikiem sieciowym.
2. W³¹czyæ ponownie zasilanie i w czasie wyœwietlania
wersji programu (np. 5.1), nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski
do momentu pojawienia siê symbolu “Fd”. Po chwili
ekran zacznie pokazywaæ temperaturê mierzon¹ - nastawy
zosta³y zmienione na fabryczne.
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Zdalne sterowanie - opcja

Regulator przystosowany jest do pod³¹czenia panela zdalnego sterowania
CONTROL, umo¿liwiaj¹cego kontrolê aktualnej temperatury na kotle, zmianê
zadanej temperatury pracy kot³a oraz szereg innych funkcji, podnosz¹cych komfort
u¿ytkowania. Wbudowany sygnalizator dŸwiêkowy alarmuje, gdy temperatura kot³a
wzroœnie do niebezpiecznego poziomu okreœlonego przez u¿ytkownika.
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Zalecenia dodatkowe

Pojawienie siê na wyœwietlaczu symbolu “Er” informuje
o jednym z dwóch zdarzeñ:
- wzroœcie temperatury powy¿ej 99 °C lub spadku
temperatury poni¿ej - 9 °C
- uszkodzeniu czujnika
W takiej sytuacji nale¿y sprawdziæ, czy czujnik nie posiada zewnêtrznych oznak
uszkodzenia na przewodzie i jego metalowej koñcówce. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia, nale¿y skontaktowaæ siê z firm¹ DK System.

!
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Uwaga: W sytuacji, kiedy na wyœwietlaczu widnieje symbol “Er”, pompa
obiegowa c.o. pracuje ca³y czas, aby zapobiec przegrzaniu kot³a.

Dane techniczne

Zakres mierzonych temperatur
Zakres ustawienia temperatur dla kot³a
Regulowany próg za³¹czenia pompy c.o.
P³ynna regulacja nadmuchu (modulacja)
Regulowana minimalna moc dmuchawy
Regulowana maksymalna moc dmuchawy
Histereza wentylatora (ró¿nica za³. - wy³.)
Regulacja przedmuchu (mo¿liwoœæ ca³kowitego
wy³¹czenia przedmuchu)
Regulowany czas wygaszania kot³a
Dopuszczalne obci¹¿enie wyjœæ
Znamionowe napiêcie zasilania
Zabezpieczenie elektryczne
Znamionowa moc obci¹¿enia
Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza
Stopieñ ochrony obudowy
Klasa izolacji
Tryb roz³¹czenia
Wymiary regulatora
Temperatura otoczenia
Klasa oprogramowania
Typ dzia³ania

od - 9 °C do + 99°C
od + 35 °C do + 90 °C
min 35 °C
tak
30 - 70 %
30 - 100 %
od 0 °C do 9 °C
praca: 0 - 90 sekund
przerwa: 1 - 60 minut
0 - 45 minut
nadmuch: 100 VA / 230 V
pompa c.o.: 100 VA / 230 V
230 V, 50 Hz
1,25 A
275 VA
< 95 %
IP 40
II
pe³ne
145 x 90 x 45 mm
od 0 °C do + 40 °C
A
nadmuch: 1Y
pompa c.o.: 1B
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INFORMACJA DOTYCZ¥CA ZU¯YTEGO SPRZÊTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Pozbycie siê zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozosta³ych krajach europejskich maj¹cych
w³asne systemy zbiórki).
Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu (zgodnie z Ustaw¹
z dnia 29.07.2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym)
stanowi, ¿e produkt ten nie mo¿e byæ traktowany jako odpad komunalny.
Powinien byæ przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego
sk³adowania, pomo¿esz zapobiec negatywnym skutkom gro¿¹cym œrodowisku
naturalnemu i ludzkiemu zdrowiu. Recykling pomaga zachowaæ zasoby
naturalne. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje na temat recyklingu tego
produktu, informacje o utworzonym systemie odbierania i zbierania zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz wykaz zak³adów przetwarzania,
nale¿y skontaktowaæ siê z naszym biurem lub naszymi dystrybutorami.

Biuro Handlowe
ul.PrzyjaŸni 141
53-030 Wroc³aw
tel. 71 / 333 73 88, 333 74 36
fax. 71 / 333 73 31
biuro@dksystem.pl

