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Obja¶nienie symboli

                             
Obja¶nienie symboli

Wskazówki zawieraj± wa¿ne informacje dotycz±ce 
sytuacji, w których nie wystêpuje zagro¿enie dla 
ludzi lub urz±dzenia.

i
Wskazówki  w tek¶cie s± oznaczane 
zamieszczonymi obok symbolami. 
Oddzielaj± je poziome linie znajduj±ce 
siê powy¿ej i poni¿ej tre¶ci wskazówki.
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1 Wprowadzenie
Sterownik cyfrowy TAC-M jest zaprogramowanym 
fabrycznie zespo∏em sterowania kot∏em, w pe∏ni 
automatycznie nadzoruj±cym i reguluj±cym pracê 
ca∏ej instalacji ogrzewania z uwzglêdnieniem 
warunków pogodowych.

W sterowniku TAC-M dostêpne s± cztery poziomy 
obs∏ugi:

• Poziom u¿ytkownika umo¿liwiaj±cy dokonanie w 
∏atwy sposób zmiany temperatury i trybu pracy

• Poziom programowania s∏u¿±cy do zmiany 
programów zegarowych, wprowadzania ró¿nych 
nastaw i pomiaru temperatury

• Poziom serwisowy przeznaczony dla specjalisty, 
który dostosowuje odpowiednie parametry do 
istniej±cej instalacji

• Poziom kontrolny na wypadek awarii i 
sprawdzenia funkcji podczas rozruchu.

Zalecamy zanotowanie wszystkich nastaw 
ró¿ni±cych siê od parametrów fabrycznych w 
rozdziale ˆNastawy indywidualne†, ¿eby w wypadku 
awarii nie zosta∏y one ˆzgubione†.
W rozdziale ˆPrzyk∏ady korekt† znajd± Pañstwo 
wskazówki umo¿liwiaj±ce samodzielne 
skorygowanie temperatury.
W rozdziale „Przyk∏ady instalacji“ przedstawiono 
ró¿ne mo¿liwo¶ci zastosowania zespo∏u sterowania 
prac± kot∏a.
W rozdziale ˆIndeks hase∏† znajd± Pañstwo dalsze 
wyja¶nienia dotycz±ce ró¿nych zagadnieñ w 
porz±dku alfabetycznym.

Ogólne wskazówki dotycz±ce obs∏ugi urz±dzenia

• : przywrócenie pracy w trybie 
automatycznym lub zakoñczenie programowania. 
Wy¶wietlacz powraca do stanu wyj¶ciowego. To 
samo bêdzie mia∏o miejsce, je¿eli przez d∏u¿ej ni¿ 
2 minuty nie zostanie przyci¶niêty ¿aden przycisk.

• do czasu uaktywnienia nowych parametrów mog± 
wystêpowaæ opóπnienia do 1 minuty (np. zmiany 
konfiguracji).
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2 Elementy obs∏ugi

Rys. 1 Elementy obs∏ugi
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Wy¶wietlane symbole

Uruchomiono ogrzewanie/Podgrzewanie c.w.u.

Praca w trybie zredukowanym (oszczêdnym)/
podgrzewanie c.w.u. zablokowane

Praca w trybie letnim

Palnik pracuje

Otwieranie mieszacza 
(dla wy¶wietlonego obiegu c.o. B, C)

Przerwa w pracy mieszacza

Zamykanie mieszacza 
(dla wy¶wietlonego obiegu c.o. B, C)

Pompa c.o. pracuje 
(dla wy¶wietlonego obiegu c.o. A, B, C)

Przyciski nastawy temperatury

Praca w trybie normalnym

Praca w trybie zredukowanym (oszczêdnym)

Podgrzewanie c.w.u.

Przycisk zmiany nastawy plus/wiêcej

Przycisk zmiany nastawy minus/mniej
4

Przyciski wyboru trybu pracy

Zakoñczenie programowania i powrót do pracy w 
trybie automatycznym (zgodnie z programem 
zegarowym).
Wy¶wietlacz powraca do stanu pocz±tkowego. 
Je¿eli w ci±gu 2 minut nie zostanie przyci¶niêty 
¿aden przycisk, nast±pi automatyczny powrót do 
pracy w trybie automatycznym.

Praca stale w trybie normalnym

Praca stale w trybie zredukowanym (oszczêdnym)

Praca w trybie ochrony przeciwmrozowej/trybie 
urlopowym (przez okre¶lony czas)

Praca stale w trybie podgrzewania c.w.u.

Program kontroli kominiarskiej (pomiar emisji)

Program ogrzewania P1, P2, P3 lub P4

Obieg c.o. A, B lub C

Rêczna obs∏uga pracy w trybie letnim

Przyciski przewijania (kursora)

Wybór z menu

Nastêpny wiersz

Poprzedni wiersz

Okres pracy w trybie normalnym

Okres pracy w trybie zredukowanym 
(oszczêdnym)

W programie ogrzewania kursor wstecz

Przycisk powrotu i dostêpu

Przywrócenie programów zegarowych 
ustawionych fabrycznie

Przycisk dostêpu do poziomu serwisowego i 
kontrolnego
6 720 611 429 PL (03.07)
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Rys. 2 Programator cyfrowy kot∏a SUPRAPUR

i
W przypadku pracy w trybie awaryjnym (S3 w po∏o¿eniu ) programator cyfrowy TAC-M jest 
wy∏±czony i ga¶nie ekran wy¶wietlacza!
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ETG Przycisk restartuj±cy automat zap∏onowy (odblokowanie 
nastêpuje dopiero po oko∏o 15 sekundach)

KTR Regulator temperatury w kotle
S1 W∏±cznik/Wy∏±cznik
S2 Przycisk kontrolny STB
S3 Prze∏±cznik trybu pracy AUTO / 
S4 W∏±cznik pompy
Si Bezpiecznik automatyczny 4 A (KBR 15-60) lub 
10 A (KBR 23-90 i KBR 30-120)

SL1 Lampka sygnalizacji awarii jonizacji lub automatu 
zap∏onowego

STB Lampka sygnalizacji czujnika STB (dla KBR 15-60 jeden 
czujnik STB)
Rys. 3 Programator cyfrowy kot∏a SUPRASTAR
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A Wy¶wietlacz
ETG Przycisk restartuj±cy automat zap∏onowy (odblokowanie 

nastêpuje dopiero po oko∏o 8 sekundach)
KTR Regulator temperatury w kotle
S1 W∏±cznik/wy∏±cznik
S2 Przycisk kontrolny czujnika STB
S3 Prze∏±cznik trybu pracy AUTO / 
Si 4A Bezpiecznik automatyczny 4 A
SL1 Lampka sygnalizacji awarii jonizacji lub automatu 
zap∏onowego

SL2 Lampka sygnalizacji awarii ogranicznika temperatury 
bezpieczeñstwa (STB)

STB Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
WL2 Lampka ostrzegawcza czujnika ci±gu kominowego lub 

czujnika ci¶nienia gazu
5



   

Uruchomienie

                                                                                                      
3 Uruchomienie
3.1 W momencie dostawy
Programator cyfrowy TAC-M jest zaprogramowany 
dla danego typu kot∏a ju¿ w momencie dostawy. 
Jêzyk obs∏ugi jest nastawiony na jêz. niemiecki 
(DEUTSCH).
B Uruchomiæ kocio∏ zgodnie z instrukcj± instalacji.
B Nastawiæ jêzyk obs∏ugi na jêz. polski (POLSKI).

– Wcisn±æ przycisk  ok. 5 s, aby wej¶æ w 
poziom serwisowy. Pojawi siê napis 
# SPRACHE (JEZYKI).

–  1x przycisn±æ. Pojawi siê DEUTSCH 
(niemiecki).

– Przyciskami  lub  wybraæ jêzyk POLSKI.
– Wybór potwierdziæ przyciskiem .
6

3.2 Po zresetowaniu
Po zresetowaniu za pomoc± funkcji PARAM RESET 
lub TOTAL RESET wy¶wietlony zostanie komunikat 
KBR WYL (zob. str. 14).
B Za pomoc± przycisków  /  wprowadziæ 

now± konfiguracjê dla zastosowanego typu kot∏a:
– SUPRAPUR: KBR ZAL
– SUPRASTAR: KBR WYL (nastawa fabryczna)

B Wybór potwierdziæ za pomoc± przycisku .

3.3 Po wymianie programatora 
cyfrowego TAC-M

Je¿eli zachodzi konieczno¶æ wymiany 
uszkodzonego programatora cyfrowego TAC-M:
B W nowym programatorze cyfrowym TAC-M w 

menu ̂ Poziom kontrolny -> #KONFIGURACJA -> 
KBR ZAL/WYL† wybraæ zastosowany typ kot∏a 
(zob. str. 23).
4 Poziom u¿ytkownika

4.1 Nastawa temperatury dla pracy w trybie normalnym, zredukowanym i 
podgrzewania c.w.u.

Przycisn±æ 
przycisk Komunikat Opis funkcji

Nastawa 
fabryczna1)

1) Temperaturê mo¿na ustawiæ za pomoc± przycisków + / -.

1x TEMP.DZIEN A Praca w trybie normalnym: korekta temperatury dla ka¿dego 
pod∏±czonego obiegu c.o. A, B lub C. 
Równoleg∏e przesuniêcie krzywej grzania. Temperatura 
wy¶wietlana na wy¶wietlaczu odpowiada w przybli¿eniu 
temperaturze uzyskiwanej w pomieszczeniu. Zakres nastawy: 
5 - 30 ˚C.

20 ˚C

2x TEMP.DZIEN B2)

2) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

3x TEMP.DZIEN C2)

4x T.BASEN3)

3) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego i odpowiedniej nastawy 
w # PARAM. INSTAL.

Podgrzewanie wody w basenie: korekta temperatury wody w 
basenie. 
Zakres nastawy: 0,5 - 80 ˚C (FS = ochrona przeciwmrozowa).

1x TEMP.NOC A Praca w trybie zredukowanym (oszczêdnym): korekta 
temperatury dla ka¿dego pod∏±czonego obiegu c.o. A, B lub C. 
Równoleg∏e przesuniêcie krzywej grzania. Temperatura 
wy¶wietlana na wy¶wietlaczu odpowiada w przybli¿eniu 
temperaturze uzyskiwanej w pomieszczeniu. Zakres nastawy: 
5 - 30 ˚C.

16 ˚C

2x TEMP.NOC B2)

3x TEMP.NOC C2)

1x TEMP.CWU DZ2) C.W.U.: korekta temperatury wody w zasobniku c.w.u. 
Zakres nastawy: 10 - 80 ˚C, (co 1 ˚C)

55 ˚C

2x TEMP.CWU NOC2) 10 ˚C
6 720 611 429 PL (03.07)



   

Poziom u¿ytkownika

                                  
4.2 Praca w trybie letnim, programy ogrzewania

Przycisn±æ 
przycisk Komunikat Opis funkcji

Nastawa 
fabryczna

 
przez oko∏o. 
5 sekund

1x Rêczna obs∏uga pracy w trybie letnim 

Na wy¶wietlaczu wy¶wietlany jest symbol  zamiast numeru 
programu P1...4: LA. 
W celu powrotu do pracy w trybie normalnym komunikat LA 

trzeba prze∏±czyæ rêcznie. W tym celu przycisn±æ przycisk  
i przytrzymaæ przez oko∏o 5 sekund.

Automatycz
nie przy 
temp. zewn. 
powy¿ej 
22 ˚C

 1x... Obieg grzewczy A, B lub C 
Dla wybranego obiegu c.o. na wy¶wietlaczu wy¶wietlany jest 
realizowany program zegarowy, komunikaty stanów i 
temperatura w kotle.

A

 1x P1 Programy ogrzewania
Wybraæ zapisane w pamiêci programy zegarowe P1, P2, P3 lub 
P4.

Wprowadziæ numer programu ogrzewania, zob. str. 9.

P1

2x P2

3x P3

4x P4

A

4.3 Program kontroli kominiarskiej
6 720 611 429 PL (03.07)
4.3.1 Program kontroli kominiarskiej dla kot∏a SUPRAPUR

Przycisn±æ 
przycisk Komunikat Opis funkcji

Nastawa 
fabryczna

 1x MODULACJA+
nastêpnie
PALNIK MAX
na zmianê z 
temperatur± w kotle

Palnik rozpoczyna pracê w obci±¿eniu czê¶ciowym 
(MODULACJA+) i po oko∏o 60 sekundach przechodzi do pracy 
w obci±¿eniu maksymalnym (PALNIK MAX). Teraz kominiarz 
mo¿e przeprowadziæ pomiar emisji. 
Czas realizacji programu wynosi oko∏o 15 minut. Realizacjê 
programu mo¿na przerwaæ wcze¶niej przyciskaj±c 

przycisk .

-

4.3.2 Program kontroli kominiarskiej dla kot∏a SUPRASTAR
i
Kontrola STB za pomoc± programu 
kontroli kominiarskiej zob. instrukcja 
monta¿owa.
Przycisn±æ 
przycisk Komunikat Opis funkcji

Nastawa 
fabryczna

 1x pulsuje

stale wy¶wietlana jest 
temperatura w kotle

Oba stopnie palnika rozpoczynaj± pracê w pe∏nym obci±¿eniu. 
Po uzyskaniu ¿±danej temperatury zasilania kominiarz mo¿e 
przeprowadziæ pomiar emisji. Gdy temperatura zasilania 
wzro¶nie ponad 85˚C, wy∏±czany jest 2.stopieñ palnika. Gdy 
temperatura zasilania wzro¶nie powy¿ej 90 ˚C, wy∏±czany jest 
1. stopieñ palnika.
Czas realizacji programu wynosi oko∏o 15 minut. Realizacjê 
programu mo¿na przerwaæ wcze¶niej przyciskaj±c 

przycisk .

-
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Poziom u¿ytkownika

              
4.4 Wybór trybu pracy

i
Je¿eli pod∏±czony zosta∏ regulator 
zdalny TWR... w po∏o¿eniu  lub , 
na wy¶wietlaczu w momencie wyboru 
trybu pracy wy¶wietlany jest komunikat 
ZOB.ZDAL.STER.
Tryb pracy wybrany na regulatorze 
TWR... ma pierwszeñstwo, co jest 
sygnalizowane na wy¶wietlaczu za 
pomoc± trójk±ta umieszczonego nad 
odpowiednim symbolem trybu pracy.
8

Przycisn±æ przycisk Komunikat Opis funkcji
Nastawa 
fabryczna

Praca w trybie automatycznym: 
powrót do pracy w trybie automatycznym lub cofniêcie 
programowania opisanego poni¿ej.

Auto

przez 
oko∏o 
1 sekundê

pulsuje Praca stale w trybie normalnym (np. przyjêcie), po godz. 
24.00 nastêpuje samoczynny powrót do pracy w trybie 
automatycznym.

przez 
oko∏o 
5 sekund

stale wy¶wietlany Praca stale w trybie normalnym (np. podczas choroby) 
do czasu rêcznej zmiany trybu pracy za pomoc± 

przycisku .

przez 
oko∏o 
1 sekundê

pulsuje Praca stale w trybie zredukowanym (oszczêdnym; np. 
podczas krótkiej nieobecno¶ci), po godz. 
24.00 nastêpuje samoczynny powrót do pracy w trybie 
automatycznym.

przez 
oko∏o 
5 sekund

stale wy¶wietlany Praca stale w trybie zredukowanym (oszczêdnym; np. 
podczas d∏u¿szej nieobecno¶ci) do czasu rêcznej zmiany 

trybu pracy za pomoc± przycisku .

1x DNI OCHRONY 0 Ochrona przeciwmrozowa lub praca w trybie urlopowym: 
obiegi c.o i podgrzewania c.w.u. s± wy∏±czone. 
W celu wprowadzenia liczby dni urlopu przycisn±æ 
przycisk + / -.

0

2x DATA ROZP. W celu wprowadzenia dnia rozpoczêcia ochrony 
przeciwmrozowej lub pracy w trybie urlopowym 
przycisn±æ przycisk + / -. 

aktualna 
data

Przyk∏ad: chc± Pañstwo wyjechaæ od 15.8. do 25.8.
Nale¿y zaprogramowaæ:
DNI OCHRONY 10
DATA ROZP. 15.8.
Ogrzewanie i podgrzewanie c.w.u. zostan± wy∏±czone 
15.8. o godz. 0.00. 
25.8. o godz. 0.00 instalacja samoczynnie powróci do 
pracy w trybie automatycznym.

przez 
oko∏o 
1 sekundê

pulsuje Praca stale w trybie podgrzewania c.w.u., po godz. 24.00 
nastêpuje samoczynny powrót do pracy w trybie 
automatycznym.

przez 
oko∏o 
5 sekund

stale wy¶wietlany Praca stale w trybie podgrzewania c.w.u. do czasu 

rêcznej zmiany trybu pracy za pomoc± przycisku .
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5 Poziom programowania

5.1 Programy zegarowe P1, P2, P3 i P4

Dla ka¿dego obiegu c.o. A, B lub C s± do dyspozycji 
4 programy zegarowe.
Programów P1, P2 i P3 nie mo¿na modyfikowaæ.
6 720 611 429 PL (03.07)
i
Programy P1 do P3 mo¿na wywo∏aæ za 
pomoc± przycisku  bez 
konieczno¶ci programowania.
Programów P1, P2 i P3 nie mo¿na modyfikowaæ

P1 wszystkie dni ogrzewanie od 6.00 - 22.00

P2 wszystkie dni ogrzewanie od 4.00 - 21.00

P3 poniedzia∏ek ‰ 
pi±tek

ogrzewanie od 5.00 - 8.00 i od
16.00 - 22.00

sobota ‰ 
niedziela

ogrzewanie od 7.00 - 23.00

0 2 4 6 8 1010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 2424

0 2 4 6 8 1010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 2424

0 2 4 6 8 1010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 2424

0 2 4 6 8 1010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 2424
5.2 Program zegarowy P4

5.2.1 Resetowanie programu zegarowego P4

Program P4 mo¿na modyfikowaæ (zob. str. 9)

P4 poniedzia∏ek ‰ 
pi±tek

ogrzewanie od 6.00 - 8.00 i od
11.00 - 13.30 i od
16.00 - 22.00

sobota ogrzewanie od 6.00 - 23.00

niedziela ogrzewanie od 7.00 - 23.00

0 2 4 6 8 1010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 2424

0 2 4 6 8 1010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 2424

0 2 4 6 8 1010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 2424
B Przycisk  przycisn±æ i przytrzymaæ przez 
przynajmniej 5 sekund.
Indywidualny program zegarowy P4 zostaje 
skasowany i przywracane s± nastawy fabryczne. 
Jednocze¶nie nastêpuje prze∏±czenie na pracê 
zgodnie z programem P1 (po oko∏o 
15 sekundach).
9



  

Poziom programowania
5.2.2 Wprowadzanie programu zegarowego P4

Przycisn±æ przycisk Komunikat Opis funkcji
Nastawa 
fabryczna

a¿ do wy¶wiet-
lenia komuni-
katu

# PROG.4 OB. A Program zegarowy P4 dla obiegu A 
Przyk∏ad: ogrzewanie pracuje KA¯DEGO DNIA 
od godz 5:00 - 10:00 i od godz. 16:00 - 23:30

 przyciskaæ do czasu pojawienia siê 
PROG... 5 H 00 

 przyciskaæ do czasu pojawienia siê 
PROG... 10 H 00

 przyciskaæ do czasu pojawienia siê 
PROG... 16 H 00

 przyciskaæ do czasu pojawienia siê 
PROG... 23 H 30
Por. te¿ wskaπnik paskowy na wy¶wietlaczu. 
Wskazówka: PROGAM TYGODNIOWY 
obowi±zuje dla wszystkich dni tygodnia. Mo¿na 
go póπniej zmieniæ indywidualnie dla 
poszczególnych dni.

PO ‰ PT:

6.00- 8.00 

11.00 - 13.30
 
16.00 - 22.00 

SO:
 
6.00- 23.00 

NI:
 
7.00 - 23.00

po 1x PROG.TYGOD.

PROG.PONIEDZ.

PROG.WTOREK

PROG.SRODA

PROG.CZWARTEK

PROG.PI¡TEK

PROG.SOBOTA

PROG.NIEDZIELA

a¿ do wy¶wiet-
lenia komuni-
katu

# PROG. 4 OB.1)

1) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

Program zegarowy P4 dla obiegu c.o. B jak 
obieg c.o. A

1x ... PROG ...1) Patrz obieg c.o. A

a¿ do wy¶wiet-
lenia komuni-
katu

# PROG. 4 OB. C1) Program zegarowy P4 dla obiegu c.o. C jak 
obieg c.o. A

1x ... PROG ...1) Patrz obieg c.o. A

a¿ do wy¶wiet-
lenia komuni-
katu

# PROG.CWU1) Program zegarowy dla podgrzewania c.w.u. 5.00 - 22.00 
(ka¿dy dzieñ)

1x ... PROG ...1) Patrz obieg c.o. A

a¿ do wy¶wiet-
lenia komuni-
katu

# PROG.DODAT Program zegarowy dla wyj¶cia pomocniczego 
(np. pompa cyrkulacyjna c.w.u.)

6.00 - 22.00 
(ka¿dy dzieñ)

1x ... PROG ... Patrz obieg c.o. A
6 720 611 429 PL (03.07)10
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5.3 Pomiary

Przycisn±æ przycisk Komunikat Opis funkcji

a¿ do 
wy¶wiet-
lenia 
komuni-
katu

# POMIARY Odczytanie warto¶ci.

po 1x TEMP.KOTLA Wy¶wietlenie temperatury zasilania 1. kot∏a lub obiegu c.o. A 
(dla SUPRAPUR po kolei kot∏y 2 do 10)

TEMP.OB. B1)

1) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

Wy¶wietlenie temperatury zasilania obiegu c.o. B

TEMP.OB. C1) Wy¶wietlenie temperatury zasilania obiegu c.o. C

TEMP.CWU1) Wy¶wietlenie temperatury c.w.u.

TEMP.POKOJ A1) Wy¶wietlenie temperatury w pomieszczeniu dla obiegu c.o. A 
(pokrêt∏o na regulatorze zdalnym z czujnikiem temperatury w 
pomieszczeniu TWR... w po∏o¿eniu ¶rodkowym)

TEMP.POKOJ B1) Wy¶wietlenie temperatury w pomieszczeniu dla obiegu c.o. B 
(pokrêt∏o na regulatorze z czujnikiem temperatury w 
pomieszczeniu TWR... w po∏o¿eniu ¶rodkowym)

TEMP.POKOJ C1) Wy¶wietlenie temperatury w pomieszczeniu dla obiegu c.o. C 
(pokrêt∏o na regulatorze z czujnikiem temperatury w 
pomieszczeniu TWR... w po∏o¿eniu ¶rodkowym)

TEMP.ZEWNET Wy¶wietlenie temperatury zewnêtrznej

TEMP.ZASI.KOL.1) Wy¶wietlenie wspólnej temperatury zasilania dla instalacji 
wielokot∏owych

IL.START.1

lub

IL.START.1.1
IL.START.1.2

SUPRAPUR: 
Liczba uruchomieñ palnika dla kot∏a 1 (po kolei dla kot∏ów 2 
do 9)
lub
SUPRASTAR: 
Liczba uruchomieñ 1. stopnia palnika dla kot∏a 1
Liczba uruchomieñ 2. stopnia palnika dla kot∏a 1
(po kolei dla kot∏ów 2 do 9)

IL.START.101)

lub
IL.START.10.21)

SUPRAPUR: liczba uruchomieñ palnika dla kot∏a 10
lub

SUPRASTAR: liczba uruchomieñ 2. stopnia palnika dla 
kot∏a 10

CZAS PR.1
lub

CZAS PR.1.1
CZAS PR.1.2

SUPRAPUR:
czas pracy palnika dla kot∏a 1 (po kolei dla kot∏ów 2 do 9)
lub
SUPRASTAR:
czas pracy 1. stopnia palnika dla kot∏a 1
czas pracy 2. stopnia palnika dla kot∏a 1
(po kolei dla kot∏ów 2 do 9)

CZAS PR.101)

lub
CZAS PR.10.21)

SUPRAPUR: czas pracy palnika dla kot∏a 10
lub

SUPRASTAR: czas pracy palnika 2. stopnia dla kot∏a 10

CTRL CDI M... EPROM (wy¶wietlacz) informacja o dacie produkcji (np. 0019)

CTRL UC... EPROM (p∏yta g∏ówna) informacja o dacie produkcji (np. 0018)

CTRL KOTLA 21) EPROM (1. kocio∏ sekwencyjny) informacja o dacie produkcji 
(np. 0016) 
(po kolei dla kot∏ów nad±¿nych 2 do 9)
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5.4 Nastawy

Przycisn±æ przycisk Komunikat Opis funkcji
Nastawa 
fabryczna1)

1) Warto¶ci mo¿na zmieniæ za pomoc± przycisków + / -.

a¿ do 
wy¶wiet-
lenia 
komuni-
katu

# NASTAWY

po 1x BIP Sygna∏ ostrzegawczy (np. w przypadku uszkodzenia 
regulatora zdalnego TWR...): WLACZ lub WYLACZ
Wy¶wietlacz pokazuje, który regulator TWR... jest 
uszkodzony (np. USZK.CZ.PO A). Sygna∏ ostrzegawczy 
wy∏±cza siê po 10 minutach (lub natychmiast po 
przyci¶niêciu dowolnego przycisku).

WLACZ

KONTRAST WYS. Kontrast wy¶wietlacza: nastawa bezstopniowa optymalny

PODSWIETL Pod¶wietlenie ekranu wy¶wietlacza: WLACZ lub 
WYLACZ.

WLACZ

KOL.KOTL2)

2) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

Wybór kolejno¶ci za∏±czania kot∏ów dla instalacji 
wielokot∏owych:
AUTO = kolejno¶æ za∏±czania kot∏ów zmienia siê 
automatycznie do 50 godzin,
1...10 = dowolny wybór kot∏a od 1 do 10 jako kot∏a 
prowadz±cego, kolejno¶æ za∏±czania bez zmian

AUTO

LA/ZIMA Automatyczne prze∏±czanie na pracê w trybie letnim/
zimowym. Wprowadzenie temperatury zewnêtrznej, 
powy¿ej której ogrzewanie wy∏±czane jest 
automatycznie. Podgrzewanie c.w.u. pozostaje 
uruchomione.
Zakres nastawy: 15 - 30 ˚C lub NIE
(NIE = ogrzewanie pracuje stale, niezale¿nie od temp. 
zewnêtrznej)

22 ˚C

KALIB.CZ.ZEW Kalibracja czujnika temperatury zewnêtrznej, np. gdy 
przewód czujnika jest d∏ugi.
Zakres nastawy: -5,0 do +5,0 K.

0,0 ˚C

KALIB.CZ.POK.A2) Kalibracja nastawionych warto¶ci  lub  albo, 
je¿eli zamontowano, kalibracja czujnika temperatury w 
pomieszczeniu dla obiegu c.o. A. Warto¶æ zmieniaæ 
tylko wtedy, gdy pokrêt∏o na regulatorze zdalnym TWR... 
znajduje siê w po∏o¿eniu ¶rodkowym. 
Zakres nastawy: -5,0 do +5,0 K.

0,0 ˚C

ZAMROZ.POK.A2) Temperatura w pomieszczeniu, przy której za∏±cza siê 
funkcja ochrony przeciwmrozowej dla obiegu c.o. A. 
Zakres nastawy: 0 do 20 ˚C.

6 ˚C

KALIB.CZ.POK.B2) Jak dla obiegu c.o. A. 0,0 ˚C

ZAMROZ.POK.B2) Jak dla obiegu c.o. A. 6 ˚C

KALIB.CZ.POK.C2) Jak dla obiegu c.o. A. 0,0 ˚C

ZAMROZ.POK.C2) Jak dla obiegu c.o. A. 6 ˚C
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5.5 Czas zegarowy i data

Przycisn±æ przycisk Komunikat Opis funkcji
Nastawa 
fabryczna1)

1) Warto¶ci mo¿na zmieniæ za pomoc± przycisków + / -.

a¿ do 
wy¶wiet-
lenia 
komuni-
katu 

# CZAS-DZIEN Korekta czasu zegarowego, dnia tygodnia, daty i roku 
(je¿eli jest to konieczne).

po 1x GODZINA  aktualna

MINUTA  aktualna

DZIE np. PONIEDZIALEK  aktualny

DATA np. 17-01 (17. stycznia)  aktualna

ROK np. 2003  aktualny

CZAS LETNI: AUTO: czas zegarowy jest automatycznie przesuwany 
do przodu o 1 godzinê w ostatni± niedzielê marca i o 
1 godzinê do ty∏u w ostatni± niedzielê paπdziernika, aby 
zmieniæ czas na letni lub zimowy.
MANU: czas zegarowy mo¿na przestawiæ rêcznie o 
1 godzinê do przodu lub do ty∏u.

AUTO
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Poziom serwisowy
6 Poziom serwisowy

6.1 Reset
6.1.1 Kasowanie wprowadzonych parametrów

B Przycisn±æ przyciski  i .
Wszystkie wprowadzone parametry zostaj± 
skasowane i przywracane s± nastawy fabryczne. 
Na wy¶wietlaczu wy¶wietlany jest komunikat 
PARAM RESET, nastêpnie PROSZE CZEKAC 
(przez oko∏o 2 minuty).
Potem wy¶wietlany jest komunikat KBR WYL.

B Za pomoc± przycisków  /  wprowadziæ 
konfiguracjê dla zastosowanego typu kot∏a:
– SUPRAPUR: KBR ZAL
– SUPRASTAR: KBR WYL (nastawa fabryczna)

B Potwierdziæ wybór za pomoc± przycisku .
14
6.1.2 Kasowanie wszystkich parametrów

B Przycisn±æ przyciski ,  i .
Kasowane s± wszystkie wprowadzone parametry 
wraz z licznikiem czasu pracy i P4 i przywracane 
s± nastawy fabryczne. 
Na wy¶wietlaczu wy¶wietlany jest komunikat 
TOTALNY RESET, nastêpnie PROSZE CZEKAC 
(przez oko∏o 3 minuty).
Potem wy¶wietlany jest komunikat KBR WYL.

B Za pomoc± przycisków  /  wprowadziæ 
konfiguracjê zastosowanego typu kot∏a:
– SUPRAPUR: KBR ZAL
– SUPRASTAR: KBR WYL (nastawa fabryczna)

B Potwierdziæ wybór za pomoc± przycisku .
6.2 Jêzyk, graniczne warto¶ci temperatury

Przycisn±æ przycisk Komunikat Opis funkcji Mo¿liwe nastawy
Nastawa 
fabryczna1)

1) Warto¶ci mo¿na zmieniæ za pomoc± przycisków + / -.

Dostêp do poziomu 

serwisowego 

po oko∏o 5 sekundach

# JEZYKI Wybór wersji jêzykowej

1x POLSKI DEUTSCH
ENGLISH

POLSKI

DEUTSCH

a¿ do 
wy¶wiet-
lenia 
komuni-
katu

# T.GRANICZNE Nastawa granicznych warto¶ci 
temperatury

po 1x T.MAX KOTLA2) 3)

2) Komunikat wy¶wietlany tylko dla pojedynczych kot∏ow (bez VK-MK1)
3) Ewentualnie wprowadziæ wy¿sz± nastawê temperatury w kotle (fabrycznie na E, tzn. 75 ˚C).

Ograniczenie maks. temperatury w 
kotle

50 - 90 ˚C 85 ˚C

T.MIN KOTLA2) Minimalne ograniczenie temperatury 
w kotle:
SUPRAPUR
SUPRASTAR

10 - 50 ˚C
30 - 50 ˚C

15 ˚C
40 ˚C

T.MAX.ZAS.KOL4)

4) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

Maksymalne ograniczenie wspólnej 
temperatury zasilania dla instalacji 
wielokot∏owych

50 - 90 ˚C 85 ˚C

T.MIN.ZAS.KOL.4) Minimalne ograniczenie wspólnej 
temperatury zasilania dla instalacji 
wielokot∏owych:
SUPRAPUR
SUPRASTAR

-
30 - 50 ˚C

-
40 ˚C
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Przycisn±æ przycisk Komunikat Opis funkcji Mo¿liwe nastawy
Nastawa 
fabryczna1)

1) Warto¶ci mo¿na zmieniæ za pomoc± przycisków + / -.

po 1x TPM D. A: Minimalne ograniczenie temperatury 
pracy w ci±gu dnia 
(= ogrzewanie) dla obiegu c.o. A

NIE, 20 - 90 ˚C NIE

TPM N. A: Minimalne ograniczenie temperatury 
pracy w nocy (= tryb zredukowany) dla 
obiegu c.o. A

NIE, 20 - 90 ˚C NIE

TPM D. B:2)

2) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

Minimalne ograniczenie temperatury 
pracy w ci±gu dnia 
(= ogrzewanie) dla obiegu c.o. B

NIE, 20 - 90 ˚C NIE

TPM N. B:2) Minimalne ograniczenie temperatury 
pracy w nocy (= tryb zredukowany) dla 
obiegu c.o. B

NIE, 20 - 90 ˚C NIE

TPM D. C:2) Minimalne ograniczenie temperatury 
pracy w ci±gu dnia 
(= ogrzewanie) dla obiegu c.o. C

NIE, 20 - 90 ˚C NIE

TPM N. C:2) Minimalne ograniczenie temperatury 
pracy w nocy (=tryb zredukowany) 
obieg c.o. C

NIE, 20 - 90 ˚C NIE

T.MAX OB. B2) Maksymalne ograniczenie 
temperatury zasilania dla obiegu 
c.o. B

40 - 90 ˚C 75 ˚C

T.MIN OB. B 2) Minimalne ograniczenie temperatury 
zasilania dla obiegu c.o. B

10 - 30 ˚C 20 ˚C

T.MAX OB. C2) Maksymalne ograniczenie 
temperatury zasilania dla obiegu 
c.o. C

40 - 90 ˚C 75 ˚C

T.MIN OB. C2) Minimalne ograniczenie temperatury 
zasilania dla obiegu c.o. C

10 - 30 ˚C 20 ˚C

PRZECIWZAM.ZEW Temperatura progowa za∏±czenia 
funkcji ochrony przeciwmrozowej

-8 do +10 ˚C +3 ˚C

TEMP.KOT.CWU2) Warto¶æ zadana temperatury w kotle 
podczas ∏adowania zasobnika c.w.u

50 - 90 ˚C 80 ˚C
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6.3 Parametry instalacji

Przycisn±æ przycisk Komunikat Opis funkcji Mo¿liwe nastawy
Nastawa 
fabryczna1)

Dostêp do poziomu 

serwisowego 

po oko∏o 5 sekundach

# JEZYKI Wybór wersji jêzyka

a¿ do 
wy¶wiet-
lenia 
komuni-
katu

# PARAM.INSTAL Indywidualne parametry budynku i instalacji

po 1x INERCJA BUD. Nastawa wspó∏czynnika inercji budynku I 0 - 10 2

KRZYWA OB.A2) Nastawa krzywej grzania dla obiegu c.o. A 0 - 4 1,5

WPL. POKOJU A3) Wp∏yw czujnika temperatury w 
pomieszczeniu (TWR...) na pracê obiegu c.o. 
A

0 - 10 3

WST.GRZ. A: Nastawa okresu wstêpnego nagrzewania dla 
obiegu c.o. A (uzasadnione dla wiêkszych 
instalacji)

NIE, 0 - 10 godz. NIE

OBIEG A: Przestawienie obiegu c.o. A z ogrzewania na 
basen (lub ogrzewanie powietrzne; lub 2. 
zasobnik c.w.u.)

CIEPLO
BASEN

CIEPLO

P.DODAT: Przeznaczenie dodatkowej pompy: 
- pompa cyrkulacyjna c.w.u.
- pompa dodatkowa dla odleg∏ych obiegów 
c.o.
- pompa dosy∏owa dla 2 obiegów TAC-Plus
- Uruchomienie PROG. DODAT.
- pompa wtórnego obiegu dla basenu

PROG. CWU
POMPA SIECIOWA

TAC+2
PROGRAM
BASEN

PROG.CWU

KRZYWA OB. B3) Nastawa nachylenia krzywej grzania dla 
obiegu c.o. B

0 - 4 0,7

WPL.POKOJU B3) Wp∏yw czujnika temperatury w 
pomieszczeniu (TWR...) na pracê obiegu c.o. 
B

0 - 10 3

WST.GRZ.B:3) Nastawa okresu wstêpnego nagrzewania dla 
obiegu c.o. B (uzasadnione dla wiêkszych 
instalacji)

NIE, 1 - 10 godz. NIE

KRZYWA OB. C3) Nastawa nachylenia krzywej grzania dla 
obiegu c.o. C

0 - 4 0,7

WPL.POKOJU C3) Wp∏yw czujnika temperatury w 
pomieszczeniu (TWR...) na pracê obiegu c.o. 
C

0 - 10 3

WST.GRZ. C:3) Nastawa okresu wstêpnego nagrzewania dla 
obiegu c.o. C (uzasadnione dla wiêkszych 
instalacji)

NIE, 1 - 10 godz. NIE

NOC: OBNIZ. Wybór pomiêdzy prac± w trybie 
zredukowanym a wy∏±czeniem instalacji 
(tylko dla obiegów c.o. A, B i C). Funkcja 
aktywna tylko po pod∏±czeniu czujnika 
temperatury w pomieszczeniu (TWR...).

OBNIZ. 
STOP

OBNIZ.

P.OBI.KOT: TAK: z czujnikiem temperatury w 
pomieszczeniu (TWR...) pompa obiegowa 
kot∏a wy∏±cza siê po wzro¶cie temperatury w 
pomieszczeniu o ponad +1,5 K.
NIE: pompa obiegowa kot∏a pracuje bez 
przerwy.

TAK 
NIE

TAK
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po 1x IL.STOP.CWU: Ograniczenie stopni pracy palnika dla 
podgrzewania c.w.u:
SUPRAPUR: 1 = kocio∏ 1 ... 10 = kocio∏ 10; 
11-20 = bez funkcji
SUPRASTAR: 1 = 1. stopieñ palnika kot∏a 1 ... 
20 = 2. stopieñ palnika kot∏a 10

1 - 20

1

2

TYP INSTALACJI3) Tylko dla instalacji wielokot∏owych, nastawa 
w zale¿no¶ci od wybranego orurowania (zob. 
str. 32)

1 lub 2 1

1) Warto¶ci mo¿na zmieniæ za pomoc± przycisków + / -.
2) Ewentualnie wprowadziæ wy¿sz± nastawê temperatury w kotle (fabrycznie na E, tzn. 75 ˚C).
3) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

Przycisn±æ przycisk Komunikat Opis funkcji Mo¿liwe nastawy
Nastawa 
fabryczna1)
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6.4 Pozosta∏e parametry

Przycisn±æ przycisk Komunikat Opis funkcji Mo¿liwe nastawy
Nastawa 
fabryczna1)

1) Warto¶ci mo¿na zmieniæ za pomoc± przycisków + / -.

a¿ do 
wy¶wiet-
lenia 
komunikatu

# ROZNE PARAM.

po 1x WYS. NAPRZEM. Wybór wy¶wietlanego komunikatu WYS. NAPRZEM. 
TEMP.OBW 
WYS. CZAS-DZIEN

NAPRZEM.

SZER.PASMA PAL. Szeroko¶æ pasma roboczego palnika 
dla kot∏a SUPRAPUR

10 - 30 K 20 K

SZER.PASMA MIESZ.2)

2) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

Szeroko¶æ pasma roboczego 
mieszacza 3-drogowego

4 - 16 K 12 K

K/M PRZESUN.2) Minimalne przesuniêcie temperatury 
kocio∏/mieszacz(e) (obieg c.o. B, C)

0 - 16 K lub AUTO 4 K

WYBIEG P. GRZEW Wybieg pomp obiegowych obiegów 
c.o. A, B, C

A, B, C, 0 - 15 min 4 min.

WYBIEG P. CWU2) Wybieg pompy ∏aduj±cej zasobnik 
c.w.u.

0 - 15 min. 4 min.

ADAPT2) Uaktywnienie lub blokada pracy 
automatycznego dostosowania trybu 
pracy (tylko po pod∏±czeniu zdalnego 
regulatora TWR...)

WLACZ lub WYLACZ WLACZ

CWU2) Sposób podgrzewania c.w.u. CWU PRIORYTET 
lub CWU+MIESZACZ lub 
CWU+BEZ.PRIOR

CWU 
PRIORYTET

ANTYLEG.2) Uruchomienie funkcji dezynfekcji 
termicznej

WLACZ lub WYLACZ WLACZ

MIN CZAS P. PAL Minimalny czas pracy palnika 0 - 4 min. 1 min.

 HISTEREZA2) Histereza ostatnio uruchomionego 
kot∏a (w kot∏ach SUPRASTAR funkcja 
zawsze aktywna)

4 - 10 K 4 K

OPOZN. STOPNIA2) Je¿eli wzrost temperatury jest mniejszy 
od histerezy:
ustawiæ opóπnienie za∏±czenia 
kolejnego kot∏a SUPRAPUR z regulacj± 
ci±g∏± lub nastêpnego stopnia palnika 
kot∏a SUPRASTAR.
(w kot∏ach SUPRASTAR funkcja 
zawsze aktywna)

0 - 10 min. 8 min.

WYBIEG P.KOTLA Czas wybiegu pompy obiegowej kot∏a 
i/lub zamkniêcia przepustnicy z 
napêdem

1 - 30 min. 4 min.

HIST.BASEN3)

3) Komunikat jest wy¶wietlany tylko wtedy, gdy obieg c.o. A obs∏uguje basen.

Histereza dla podgrzewania wody w 
basenie lub nagrzewnicy powietrza 
ostatnio uruchomionego kot∏a

0,5 - 6 K
co 0,5 K

1 K

LOGIKA P.: Tylko dla kot∏ów SUPRASTAR: 
uk∏ad logiczny pompy pracuje w 
zale¿no¶ci od zadanej T.MIN KOTLA

WLACZ lub WYLACZ WYLACZ
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Poziom serwisowy
6.5 Komunikaty zak∏óceñ w pracy
6 720 611 429 PL (03.07)
6.5.1 Komunikaty zak∏óceñ w pracy dla kot∏ów SUPRAPUR

Komunikat (i ostrzegawczy 
sygna∏ dπwiêkowy przez 
10 minut) Przyczyna Sposób postêpowania

PRZERWA W PRACY Przerwa w doprowadzeniu zasilania 
elektrycznego do palnika.

Sprawdziæ / wcisn±æ wtyczkê palnika.

Za niska nastawa na regulatorze 
temperatury w kotle.

Zwiêkszyæ nastawê regulatora 
temperatury w kotle.

Zestyk uk∏adu zabezpieczaj±cego przed 
zbyt ma∏± ilo¶ci± wody wy∏±cza instalacjê.

Uzupe∏niæ ilo¶æ wody grzewczej.

Zestyk bezpieczeñstwa pompy skroplin 
wy∏±cza instalacjê.

Sprawdziæ odp∏yw skroplin.

PRZERWA W PRACY Przerwa w dop∏ywie gazu. Sprawdziæ, czy otwarty jest kurek gazowy.

Awaria zap∏onu w palniku. Przycisn±æ przycisk odblokowania 

palnika  

i w ten sposób wywo∏aæ ponowny 
zap∏on.1)

1) Je¿eli zak∏ócenie wyst±pi ponownie, nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem.

Uszkodzona armatura gazowa lub 
wentylataor.

Czujnik ci¶nienia spalin wy∏±cza instalacjê.

PRZERWA W PRACY Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa 
spowodowa∏ wy∏±czenie instalacji z 
powodu przekroczenia maksymalnej 
dopuszczalnej temperatury w kotle.

 Odblokowaæ lewy i/
lub prawy czujnik STB (odkrêciæ pokrywê, 
wcisn±æ przycisk).1)

Zwarcie, bezpiecznik automatyczny 
spowodowa∏ wy∏±czenie instalacji.

Odblokowaæ bezpiecznik automatyczny 
(przycisn±æ czerwony przycisk).1)

USZK.CZ.KOT.
USZK.CZ.ZEW.

Przerwa w po∏±czeniu z danym 
czujnikiem temperatury.

Instalacja prze∏±cza siê na pracê w trybie 
rêcznym i jest regulowana przez regulator 
temperatury w kotle.

USZK.CZ.OB. B
USZK.CZ.OB. C

Przerwa w po∏±czeniu z danym czujnikiem 
temperatury zasilania.

Pompy pracuj±, brak doprowadzenia 
napiêcia do mieszaczy, które mo¿na 
przestawiæ rêcznie.

USZK.CZ.PO A
USZK.CZ.PO B
USZK.CZ.PO C

Przerwa w po∏±czeniu z danym 
regulatorem zdalnym z czujnikiem 
temperatury w pomieszczeniu (TWR...).

Praca obiegu c.o. jest regulowana bez 
wp∏ywu temperatury mierzonej przez 
czujnik temperatury w pomieszczeniu.

USZK.CZ.CWU Przerwa w po∏±czeniu z czujnikiem 
temperatury w zasobniku c.w.u.  Prze∏±cznik ustawiæ w 

po∏o¿eniu .
(Temperatura ∏adowania zasobnika c.w.u. 
odpowiada temperaturze w kotle)

STB

STB

4A

AUTO
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Poziom serwisowy
6.5.2 Komunikaty zak∏óceñ w pracy dla kot∏ów SUPRASTAR

Komunikat (i przez 10 minut 
dπwiêkowy sygna∏ 
ostrzegawczy) Przyczyna Sposób postêpowania

PRZERWA W PRACY Przerwa w zasilaniu elektrycznym palnika. Sprawdziæ / wcisn±æ wtyczkê palnika.

Za niska nastawa na regulatorze 
temperatury w kotle.

Zwiêkszyæ nastawê regulatora 
temperatury w kotle.

Zestyk uk∏adu zabezpieczaj±cego przez 
zbyt ma∏± ilo¶ci± wody wy∏±cza instalacjê.

Uzupe∏niæ ilo¶æ wody grzewczej.

Zadzia∏a∏ czujnik ci±gu kominowego i 
¶wieci siê lampka ostrzegawcza.

Po och∏odzeniu czujnika ci±gu 
kominowego kocio∏ uruchomi siê 
ponownie.1)

1) Je¿eli zak∏ócenie wyst±pi ponownie, nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem.

Zadzia∏a∏ czujnik ci±gu kominowego i 
¶wieci siê ci¶nienia gazu i ¶wieci siê 
lampka ostrzegawcza.

Sprawdziæ, czy otwarty jest kurek gazowy. 
Po powrocie ci¶nienia przy∏±czeniowego 
do dopuszczalnego zakresu, kocio∏ 
uruchomi siê ponownie.1)

PRZERWA W PRACY Przerwa w dop∏ywie gazu. Sprawdziæ, czy otwarty jest kurek gazowy.

Awaria zap∏onu w palniku. Przycisn±æ przycisk odblokowania 

palnika  

 i w ten sposób wywo∏aæ ponowny 
zap∏on. 1) 

Uszkodzona armatura gazowa.

PRZERWA W PRACY Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa 
spowodowa∏ wy∏±czenie instalacji z 
powodu przekroczenia maksymalnej 
dopuszczalnej temperatury w kotle.

 Odblokowaæ czujnik STB 
(odkrêciæ pokrywê, wcisn±æ przycisk).1)

Zwarcie, bezpiecznik automatyczny 
spowodowa∏ wy∏±czenie instalacji.

Odblokowaæ bezpiecznik automatyczny 
(przycisn±æ czerwony przycisk).1)

USZK.CZ.KOT.
USZK.CZ.ZEW.

Przerwa w po∏±czeniu z danym 
czujnikiem temperatury.

Instalacja prze∏±cza siê na pracê w trybie 
rêcznym i jest regulowana przez regulator 
temperatury w kotle.

USZK.CZ.OB. B
USZK.CZ.OB. C

Przerwa w po∏±czeniu z danym 
czujnikiem temperatury zasilania.

Pompy pracuj±, brak doprowadzenia 
napiêcia do mieszaczy, które mo¿na 
przestawiæ rêcznie.

USZK.CZ.PO A
USZK.CZ.PO B
USZK.CZ.PO C

Przerwa w po∏±czeniu z danym 
regulatorem zdalnym z czujnikiem 
temperatury w pomieszczeniu (TWR...).

Praca obiegu c.o. jest regulowana bez 
wp∏ywu temperatury mierzonej przez 
czujnik temperatury w pomieszczeniu.

USZK.CZ.CWU Przerwa w po∏±czeniu z czujnikiem 
temperatury w zasobniku c.w.u.  Prze∏±cznik ustawiæ w 

po∏o¿eniu .
(Temperatura ∏adowania zasobnika c.w.u. 
odpowiada temperaturze w kotle).

�����

���

4A

AUTO
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Poziom kontrolny
7 Poziom kontrolny
Przycisn±æ przycisk Komunikat Opis funkcji Stan
Dostêp do poziomu 

kontrolnego

oko∏o. 10 sekund

# PARAMETRY Stan parametrów

po 1x KOL.KOTL1)

1) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

Wy¶wietlanie numeru kot∏a prowadz±cego w 
uk∏adzie kaskadowym

1 do 10

KOCIOL/STOPIEN SUPRAPUR: 
informacja o liczbie pracuj±cych kot∏ów 
lub
SUPRASTAR:
informacja o liczbie uruchomionych stopni 
palnika

0 do 10

0 do 20

SRED.T.ZEW ≠rednia temperatura zewnêtrzna
OBL.TEMP. KOTL Obliczona temperatura obiegu kot∏a
OBL.TEMP. A Obliczona temperatura obiegu c.o. A

K/M PRZEUSUN.1) Obliczone przesuniêcie temperatury 
kocio∏/obieg mieszacza(y) (obiegi c.o. B, C)

OBL.TEMP. B1) Obliczona temperatura dla obiegu c.o. B

OBL.TEMP. C1) Obliczona temperatura obiegu c.o. C

// ROW.PRZES. A Obliczone równoleg∏e przesuniêcie dla 
obiegu c.o. A

// ROW.PRZES. B1) Obliczone równoleg∏e przesuniêcie dla 
obiegu c.o. B

// ROW.PRZES. C1) Obliczone równoleg∏e przesuniêcie dla 
obiegu c.o. C
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Poziom kontrolny
Przycisn±æ przycisk Komunikat Opis funkcji Stan

Dostêp do poziomu 

kontrolnego

oko∏o 10 sekund

# PARAMETRY Stan parametrów

A¿ do 
wy¶wiet-
lenia 
komunikatu

# TEST WYJSC Kontrola stanu wyj¶æ elektrycznych1)

1) Funkcje mo¿na w∏±czyæ lub w∏±czyæ za pomoc± przycisków + / -.

po 1x
1 MODULOWANY =

lub

PALNIK 1.1

SUPRAPUR, symulacja palnika:
1 MODULOWANY =: palnik w kotle 1 bez modulacji.
1 MODULOWANY +: palnik w kotle 1 moduluje zwiêkszaj±c 
moc.
1 PAL. WYL.: palnik w kotle 1 jest wy∏±czony.
1 MODULOWANY -: palnik w kotle 1 moduluje zmniejszaj±c 
moc.
lub
SUPRASTAR, symulacja stopni pracy palnika:
PAL. 1.1 WYL.: 1. stopieñ palnika w 1. kotle jest wy∏±czony.
PAL 1.2 WYL.: 2. stopieñ palnika w 1. kotle jest wy∏±czony.

WLACZ lub 
WYLACZ

WLACZ lub 
WYLACZ
WLACZ lub 
WYLACZ

...2)

2) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

(po kolei dla kot∏ów od 2 do 9)

PALNIK 10 WLACZ2)

lub
PALNIK 10.2 WLACZ2)

SUPRAPUR: palnik w 10. kotle pracuje
lub
SUPRASTAR: uruchomiono 2. stopieñ palnika w 10. kotle

WLACZ lub 
WYLACZ
lub
WLACZ lub 
WYLACZ

POMPA K.1 WLACZ Pracuje pompa obiegowa w 1. kotle WLACZ lub 
WYLACZ

...2) (po kolei dla kot∏ów od 2 do 9)

POMPA K.10 WLACZ2) Pracuje pompa obiegowa w 10. kotle WLACZ lub 
WYLACZ

KLAPA K.1 ZAL. Przepustnica w 1. kotle otwiera siê =OTW., 
zamyka siê = ZAM.

OTW. lub ZAM.

...2) (po kolei dla przepustnic kot∏ów od 2 do 9)

KLAPA K.10 ZAL.2) Przepustnica w 10. kotle otwiera siê = OTW., 
zamyka siê = ZAM.

OTW. lub ZAM.

POMP.OB. A ZAL. Pracuje pompa obiegowa obiegu c.o. A lub pompa w obiegu 
pierwotnym

WLACZ lub 
WYLACZ

POMP.CWU WLACZ2) Pracuje pompa ∏aduj±ca zasobnik c.w.u. WLACZ lub 
WYLACZ

OB. DODAT WLACZ Wykorzystywane jest wyj¶cie pomocnicze 
(np. pompa cyrkulacyjna c.w.u.)

WLACZ lub 
WYLACZ

OTW. M. B WLACZ2) Otwieranie mieszacza w obiegu c.o. B WLACZ lub 
WYLACZ

ZAM. M. B WLACZ2) Zamykanie mieszacza w obiegu c.o. B WLACZ lub 
WYLACZ

POMP. OB. B WLACZ2) Pracuje pompa obiegowa w obiegu c.o. B WLACZ lub 
WYLACZ

OTW. M. C WLACZ2) Otwieranie mieszacza w obiegu c.o. C WLACZ lub 
WYLACZ

ZAM. M. C WLACZ2) Zamykanie mieszacza w obiegu c.o. C WLACZ lub 
WYLACZ

POMP. OB. C WLACZ2) Pracuje pompa obiegowa w obiegu c.o. C WLACZ lub 
WYLACZ

BIP Test sygna∏u ostrzegawczego WLACZ lub 
WYLACZ
6 720 611 429 PL (03.07)22



Poziom kontrolny
Przycisn±æ przycisk Komunikat Opis funkcji Stan

Dostêp do poziomu 

kontrolnego

oko∏o. 10 sekund

# PARAMETERY Stan parametrów

a¿ do 
wy¶wietlenia 
komunikatu

# TEST WEJSC Kontrola wej¶æ elektrycznych1)

1) Funkcje mo¿na w∏±czyæ lub w∏±czyæ za pomoc± przycisków + / -. Mo¿e wyst±piæ opóπnienie reakcji o oko∏o 1 minutê.

po 1x
PRACA PAL.1

lub

PRACA 1.1

PRACA 1.2

SUPRAPUR:
uruchomiony licznik czasu pracy dla 1. kot∏a (0 = NIE, 
1 = TAK)
lub
SUPRASTAR:
uruchomiony licznik czasu pracy 1. stopnia palnika w 
1. kotle 
uruchomiony licznik czasu pracy 2. stopnia palnika w 
1. kotle
(0 = NIE, 1 = TAK)

0 lub 1

0 lub 1

0 lub 1

...2)

2) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

(po kolei liczniki czasu pracy dla kot∏ów od 2 do 9)

PRAC PAL.102)

lub

PRACA 10.22)

SUPRAPUR: uruchomiony licznik czasu pracy dla 10. kot∏a
lub
SUPRASTAR: 
uruchomiony licznik czasu pracy 2. stopnia palnika w 
10. kotle

0 lub 1

0 lub 1

TELEFON Kocio∏ zosta∏ prze∏±czony za pomoc± telefonu na pracê 
normaln± (0) lub w trybie ochrony przeciwmrozowej (1)

0 lub 1

Z. STER.: --- Informacja o tym, który regulator zdalny zosta∏ pod∏±czony

Z. STER. A:2)3)

Z. STER. B:2)

Z. STER. C:2)

3) Komunikat jest wy¶wietlany tylko wtedy, gdy nie pod∏±czono czujnika TFX 1 (wyposa¿anie dodatkowe) do rejestracji 
temperatury w basenie, ciep∏ego powietrza lub wody w zasobniku c.w.u.

Je¿eli regulator zdalny TWR... jest pod∏±czony do obiegu 
c.o. A, B lub C, to wy¶wietlany jest zadany tam tryb pracy.

AUTO lub 
DZIEN lub 
NOC

a¿ do 
wy¶wietlenia 
komunikatu

# BUS TEST Kontrola przesy∏u danych

po 1x KONFIGUR. BUS np. 5, je¿eli do magistrali pod∏±czono 5 u¿ytkowników 
(urz±dzeñ) (sam kocio∏ sk∏ada siê z dwóch u¿ytkowników 
magistrali)

NUMER URZADZ 70, adres w regulatorze TAC-M

BUS CZAS PRACY np. 50, je¿eli od ostatniego wy∏±czenia zasilania czas 
przesy∏u danych wynosi 50 godzin.

CTRL BUS Liczba b∏êdów komunikacji, które wyst±pi∏y w magistrali od 
ostatniego wy∏±czenia zasilania.

a¿ do 
wy¶wietlenia 
komunikatu

# KONFIGURACJA Dostosowanie regulatora TAC-M do zastosowanego typu 
kot∏a1)

1x KBR KBR ZAL: nastawa dla SUPRAPUR 
(np. KBR...D...)
KBR WYL: nastawa dla SUPRASTAR 
(np. K/KN...-9...)

WLACZ lub 
WYLACZ
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Nastawy indywidualne
8 Nastawy indywidualne
24
8.1 Nastawa temperatury dla pracy w trybie normalnym, zredukowanym i 
podgrzewania c.w.u.

8.2 ���� P1, ���� P2, ���� P3, lub je¿eli wybrano program zegarowy P4

Przycisn±æ 
przycisk Komunikat Nastawa fabryczna Nastawa indywidualna Uwagi

po 1x TEMP.DZIEN A 20 ˚C

TEMP.DZIEN B1)

1) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

20 ˚C

TEMP.DZIEN C1) 20 ˚C

po 1x TEMP.NOC A 16 ˚C

TEMP.NOC B1) 16 ˚C

TEMP.NOC C1) 16 ˚C

po 1x TEMP.CWU DZ1) 55 ˚C

TEMP.CWU NOC1) 10 ˚C

Przycisn±æ przycisk Komunikat

Nastawa fabryczna Nastawa indywidualna

Uwagi
tryb 
normalny

tryb 
zreduko-
wany

tryb 
normalny

tryb 
zreduko-
wany

a¿ do 
wy¶wietlenia 
komunikatu

# PROG. 4 OB. A

po 1x PROG. TYGOD

PROG. PONIEDZ godz. 6.00
godz. 11.00
godz. 16.00

godz. 8.00
godz. 13.30
godz. 22.00

PROG. WTOREK

PROG. ≠RODA

PROG. CZWARTEK

PROG. PI¡TEK

PROG. SOBOTA godz. 6.00 godz. 23.00

PROG. NIEDZIELA godz. 7.00 godz. 23.00

a¿ do 
wy¶wietlenia 
komunikatu

# PROG. 4 OB. B1)

po 1x PROG. TYGOD1)

PROG. PONIEDZ1) godz. 6.00
godz. 11.00
godz. 16.00

godz. 8.00
godz. 13.30
godz. 22.00PROG. WTOREK1)

PROG. SRODA1)

PROG. CZWARTEK1)

PROG. PI¡TEK1)

PROG. SOBOTA1) godz. 6.00 godz. 23.00

PROG. NIEDZIELA1) godz. 7.00 godz. 23.00

a¿ do 
wy¶wietlenia 
komunikatu

# PROG. 4 OB. C1)
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Nastawy indywidualne
8.3 Najwa¿niejsze nastawy

po 1x PROG. TYGOD1)

PROG. PONIEDZ1) godz. 6.00
godz. 11.00
godz. 16.00

godz. 8.00
godz. 13.30
godz. 22.00PROG. WTOREK1)

PROG. SRODA1)

PROG. CZWARTEK1)

PROG. PI¡TEK1)

PROG. SOBOTA1) godz. 6.00 godz. 23.00

PROG. NIEDZIELA1) godz. 7.00 godz. 23.00

a¿ do 
wy¶wietlenia 
komunikatu

# PROG. CWU

1x PROG. TYGOD godz. 5.00 godz. 22.00

a¿ do wy¶wie-
tlenia komuni-
katu

# PROG. DODAT

1x PROG. TYGOD godz. 6.00 godz. 22.00

1) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

Przycisn±æ przycisk Komunikat Nastawa fabryczna Nastawa indywidualna Uwagi

a¿ do 
wy¶wiet-
lenia 
komuni-
katu

# NASTAWY

po 1x LA./ZIMA 22 ˚C

KALIB. CZ. ZEW 0,0 ˚C

KALIB.CZ.POK. A1)

1) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

0,0 ˚C

ZAMROZ. POK. A1) 6 ˚C

KALIB.CZ. POK. B1) 0,0 ˚C

ZAMROZ POK. B1) 6 ˚C

KALIB.CZ. POK. C1) 0,0 ˚C

ZAMROZ POK. C1) 6 ˚C

CZAS LETNI AUTO

Przycisn±æ przycisk Komunikat

Nastawa fabryczna Nastawa indywidualna

Uwagi
tryb 
normalny

tryb 
zreduko-
wany

tryb 
normalny

tryb 
zreduko-
wany
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Nastawy indywidualne
8.4 Warto¶ci graniczne temperatury, parametry instalacji, pozosta∏e parametry

Przycisn±æ przycisk Komunikat Nastawa fabryczna Nastawa indywidualna Uwagi

Dostêp do poziomu 

serwisowego

oko∏o 5 sekund

# JEZYKI

1x POLSKI DEUTSCH

a¿ do 
wy¶wiet-
lenia 
komunikatu

# T. GRANICZNE

po 1x T.MAX KOTLA1) 85 ˚C

T.MIN. KOTLA1) 15 ˚C (40 ˚C)2)

T.MAX.ZAS.KOL.3) 85 ˚C

T.MIN.ZAS.KOL.3) - (40 ˚C)2)

TPM D. A: NIE

TPM N. A: NIE

TPM D. B:3) NIE

TPM N. B:3) NIE

TPM D. C:3) NIE

TPM N. C:3) NIE

T. MAX OB. B3) 75 ˚C

T. MAX OB. C3) 75 ˚C

T. MIN OB. B3) 20 ˚C

T. MIN OB. C3) 20 ˚C

PRZECIWZAM.ZEW +3 ˚C

TEMP.KOT.CWU3) 80 ˚C

a¿ do 
wy¶wiet-
lenia 
komunikatu

# PARAM. INSTAL
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Nastawy indywidualne
po 1x INERCJA BUD. 2

KRZYWA OB. A 1,5

WPL.POKOJU A3) 3

WST.GRZ. A: NIE

OBIEG A: CIEPLO

P.DODAT: PROG. CWU

IL.STOP. CWU: 2

KRZYWA OB. B3) 1,5

WPL.POKOJU B3) 3

WST.GRZ. B:3) NIE

KRZYWA OB. C3) 1,5

WPL.POKOJU. C3) 3

WST.GRZ. C:3) NIE

NOC: OBNIZ. OBNIZ.

P.OBI.KOT: TAK

TYP INSTALACJI3) 1

a¿ do 
wy¶wiet-
lenia 
komunikatu

# ROZNE PARAM.

po 1x WYS.NAPRZEM NAPRZEM

SZER.PASMA PAL. 20 K

SZER.PASMA MIESZ.3) 12 K

K/M PRZESUN3) 4 K

WYBIEG P. GRZEW 4 min.

WYBIEG P. CWU3) 4 min.

ADAPT3) WLACZ

CWU3) CWU PRIORYTET

ANTYLEG.3) WYLACZ

MIN CZAS P.PAL 1 min.

HISTEREZA3) 4 K

OPOZN. STOPNIA3) 8 min.

WYBIEG P. KOTLA 4 min.

HIST.BASEN. 1 K

LOGIKA P.: - (WYLACZ)2)

1) Komunikat tylko dla samodzielnych kot∏ow (bez wyposa¿enia dodatkowego VK-MK1).
2) Warto¶ci w nawiasach dotycz± kot∏a SUPRASTAR.
3) Komunikat w zale¿no¶ci od pod∏±czonych elementów wyposa¿enia dodatkowego.

Przycisn±æ przycisk Komunikat Nastawa fabryczna Nastawa indywidualna Uwagi
6 720 611 429 PL (03.07) 27



Korekty - nastawa obiegu c.o.
9 Korekty - nastawa obiegu c.o.

W pomieszczeniach jest ... Sposób postêpowania

przy ka¿dej temperaturze 
zewnêtrznej za zimno

Przycisn±æ przycisk  i za pomoc± przycisku  podwy¿szyæ 
wy¶wietlan± warto¶æ o 1 lub 2 ˚C.
Ewentualnie ustawiæ wy¿sz± temperaturê w kotle (str. 5 - nastawa 
fabryczna E, tzn. 75 ˚C).

przy ka¿dej temperaturze 
zewnêtrznej za ciep∏o

Przycisn±æ przycisk  i za pomoc± przycisku  zmniejszyæ 
wy¶wietlan± warto¶æ o 1 lub 2 ˚C.

za zimno tylko przy silnych mrozach Wybraæ nachylenie krzywej grzania (zob. str. 16) i za pomoc± 

przycisku  zwiêkszyæ warto¶æ o 0,2 - 0,3.

Ewentualnie ustawiæ wy¿sz± temperaturê w kotle (str. 5 - nastawa 
fabryczna E, tzn. 75 ˚C).

za ciep∏o tylko przy silnych mrozach Wybraæ nachylenie krzywej grzania (zob. str. 16) i za pomoc± 

przycisku  zmniejszyæ warto¶æ o 0,2 - 0,3.

za zimno tylko przy ∏agodnej 
temperaturze zewnêtrznej

Przycisn±æ przycisk  i za pomoc± przycisku  zwiêkszyæ 
wy¶wietlan± warto¶æ o 1 lub 2 ˚C.
Wybraæ nachylenie krzywej grzania (zob. str. 16) i za pomoc± 

przycisku  zmniejszyæ warto¶æ o 0,2 - 0,3.

za ciep∏o tylko przy ∏agodnej 
temperaturze zewnêtrznej

Przycisn±æ przycisk  i za pomoc± przycisku  zmniejszyæ 
wy¶wietlan± warto¶æ o 1 lub 2 ˚C.
Wybraæ nachylenie krzywej grzania (zob. str. 16) i za pomoc± 

przycisku  zwiêkszyæ wy¶wietlan± warto¶æ o 0,2 - 0,3.
i
W przypadku potrzeby skorygowania 
temperatur dla pracy w trybie 
zredukowanym (np. w nocy), zamiast 
przycisku  nale¿y przycisn±æ 
przycisk .
Je¿eli pod∏±czono kilka obiegów c.o., 
przycisk  /  nale¿y przyciskaæ 
tyle razy, a¿ na wy¶wietlaczu 
wy¶wietlone zostanie oznaczenie 
obiegu c.o. A, B lub C, dla którego 
chcemy wprowadziæ zmiany.
28
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Przyk∏ady instalacji: kocio∏ samodzielny lub uk∏ad kaskadowy
10 Przyk∏ady instalacji: kocio∏ samodzielny lub uk∏ad kaskadowy

10.1 Schemat instalacji dla kot∏ów SUPRAPUR

Rys. 4 Kocio∏ samodzielny SUPRAPUR ze sterownikiem TAC-M

Rys. 5 Instalacja wielokot∏owa dla kot∏ów SUPRAPUR
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AF Czujnik temperatury zewnêtrznej
AG Naczynie wzbiorcze
BUS Po∏±czenie z magistral± komunikacyjn±
E Odpowietrzenie
F Kocio∏ w uk∏adzie nad±¿nym
HK Obiegi c.o. A, B, C...
HKA Obieg c.o. A
HKB Obieg c.o. B (z dodatkow± p∏ytk± MMX)
HKC Obieg c.o. C (z dodatkow± p∏ytk± MMX)
KKP Pompa obiegowa kot∏a (tylko dla instalacji wielokot∏owej)1)

LP Pompa ∏aduj±ca zasobnik c.w.u. 1)

M Silnik mieszacza w obiegu c.o. B, C 
(tylko po zamontowaniu p∏ytki MMX)

MDK Przepustnica z napêdem 1)

MF Czujnik temperatury mieszacza w obiegu c.o. B, C 
(tylko po zamontowaniu p∏ytki MMX)

RK Klapa zwrotna
RV Zawór zwrotny
SF Czujnik NTC temperatury w zasobniku c.w.u.1)
6 720 611 429 PL (03.07)
S... Zasobnik c.w.u.
SV Zawór bezpieczeñstwa
TAC-M Kocio∏ prowadz±cy
TWR 1,2 Regulator zdalny z czujnikiem temperatury w 

pomieszczeniu 1)

UP Pompa obiegowa obiegu c.o. A, B, C1)

ÜV Zawór upustowy
VF Czujnik temperatury zasilania 2)

VF-MK1 Wspólny czujnik temperatury zasilania przy uk∏adach 
MK1)

ZP Pompa dodatkowa (pompa cyrkulacyjna) 1)

1) Wyposa¿enie dodatkowe / dostarczane we w∏asnym 
zakresie

2) Przy uk∏adach MK, czujnik temperatury zasilania z kot∏a 
wiod±cego musi byæ wymontowany i zastosowany jako 
wspólny czujnik temperatury zasilania (opcjonalnie mo¿e 
byæ zastosowany VF-MK
29



Przyk∏ady instalacji: kocio∏ samodzielny lub uk∏ad kaskadowy
10.2 Schemat instalacji dla kot∏ów SUPRASTAR

Rys. 6 Samodzielny kocio∏ SUPRASTAR ze sterownikiem TAC-M

Rys. 7 Instalacja wielokot∏owa dla kot∏ów SUPRASTAR

��������

����

� � � � � ���� �� �� �� �� �� �� ��

� � � ��!�

��"#��#

�

�

�

�

�

�

�

��	


�	��

�	�

��	


���

�

�

��

��	�
�

���


�

������

��

��$��"����%#

���

��� ��� ��

���
��

���
�

�

���


�

��

��

��

��

��

��

�



���

�

��

��

��

��
���

������

�����

�������������	�


����
��

�
��	
�
�

��	
�
�

������

� � �

��

���

��� ���

���

���

���

��
�

��

����

��

�� �� ��
��������

����

� � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

� � � ��!�

��"#��#

�

�

�

�

�

�

�

��	


�	��

�	�

��	


���

�

�

��������

�

�

�

�

�

�

��	


�	��

�	�

��	


���

�

�

��������

�

�

�

�

�

�

��	


�	��

�	�

��	


���

�

�

�������������	�


�
��	
�

������
AF Czujnik temperatury zewnêtrznej
AG Naczynie wzbiorcze
BUS Po∏±czenie z magistral± komunikacyjn±
E Odpowietrzenie
F Kocio∏ w uk∏adzie nad±¿nym
HK Obiegi c.o. A, B, C...
HKA Obieg c.o. A
HKB Obieg c.o. B (z dodatkow± p∏ytk± MMX)
HKC Obieg c.o. C (z dodatkow± p∏ytk± MMX)
KF Czujnik temperatury w kotle lub czujnik temperatury 

zasilania dla obiegu c.o. A
KKP Pompa obiegowa kot∏a1)

LP Pompa ∏aduj±ca zasobnik c.w.u.1)

M Silnik mieszacza w obiegu c.o. B, C 
(tylko po zamontowaniu p∏ytki MMX)

MDK Przepustnica z napêdem1)

RK Klapa zwrotna
RV Zawór zwrotny
SF Czujnik NTC temperatury w zasobniku c.w.u.1)

SK... Zasobnik c.w.u.
30
SV Zawór bezpieczeñstwa
TAC-M Kocio∏ prowadz±cy
TWR 1,2 Regulator zdalny z czujnikiem temperatury w 

pomieszczeniu1)

UP Pompa obiegowa obiegu c.o. A, B, C1)

ÜV Zawór upustowy
VF Czujnik temperatury zasilania w obiegu c.o. B, C 

(tylko po zamontowaniu p∏ytki MMX)
VF-MK1 Wspólny czujnik temperatury zasilania dla instalacji 

wielokot∏owych1)

ZP Pompa dodatkowa pompa cyrkulacyjna 1)

1) Wyposa¿enie dodatkowet / dostarczane we w∏asnym 
zakresie
6 720 611 429 PL (03.07)



Indeks hase∏
11 Indeks hase∏
Czujnik temperatury w pomieszczeniu i wp∏yw 
czujnika temperatury w pomieszczeniu
Zob. regulator zdalny z czujnikiem temperatury w 
pomieszczeniu TWR...

Czujnik temperatury zewnêtrznej
Dla jako¶ci regulacji wa¿ny jest wybór 
odpowiedniego miejsca zamontowania czujnika 
temperatury zewnêtrznej (zob. instrukcja 
monta¿owa).
Zob. kalibracja czujnika temperatury zewnêtrznej i 
czujnika temperatury w pomieszczeniu.

Drugi zasobnik c.w.u
Obieg c.o. A mo¿na prze∏±czyæ z pracy w trybie 
ogrzewania na pracê na potrzeby drugiego 
zasobnika c.w.u. W tym celu do zacisków 43 i 44 
nale¿y pod∏±czyæ czujnik temperatury TFX 1 
(wyposa¿enie dodatkowe) i wprowadziæ nastawê w 
menu ˆPoziom serwisowy -> #PARAM. INSTAL. -> 
OBIEG A: -> BASEN†.

£adowanie drugiego zasobnika c.w.u. za pomoc± 
obiegu c.o. A:
B Czujnik temperatury TFX 1 (wyposa¿enie 

dodatkowe) zamontowaæ w tulei os∏onowej w 
zasobniku c.w.u. i pod∏±czyæ pompê ∏aduj±c± 
zasobnik do obiegu c.o. A.

B Za pomoc± przycisków  i  /  ustawiæ 
w TEMP.BASEN ¿±dan± temperaturê c.w.u. 
(zob. str. 6). 
Dopuszczalny zakres nastawy: 36 do 80 ˚C lub 
OC ( = ochrona przeciwmrozowa).
Dziêki temu temperatura c.w.u. jest utrzymywana 
na sta∏ym poziomie.

Obni¿enie temperatury ∏adowania zasobnika do 
poziomu temperatury ochrony przeciwmrozowej:
B Za pomoc± przycisków  i  /  w 

TEMP.BASEN temperaturê c.w.u. ustawiæ na OC 
(= ochrona przeciwmrozowa).

Funkcja dezynfekcji termicznej
Po wprowadzeniu nastawy ˆPoziom u¿ytkownika -> 
#ROZNE PARAM. -> ANTYLEG WLACZ† woda w 
zasobniku c.w.u. jest podgrzewana w ka¿d± sobotê 
od godz. 4.00 do godz. 5.00 Uhr do temperatury 
70 ˚C. Dziêki temu skutecznie zapobiega siê 
rozwojowi bakterii Legionella w zasobniku c.w.u.

Funkcja ochrony przed zablokowaniem pomp 
obiegowych
Funkcja ochrony przed zablokowaniem pomp 
obiegowych zapobiega zatarciu pomp podczas 
pracy w trybie letnim. W ka¿d± sobotê o godz. 24.00 
pompy obiegowe uruchamiane s± na 1 minutê.
Zob. pompy
6 720 611 429 PL (03.07)
Histereza i blokada stopni pracy
SUPRAPUR:
Ostatnio uruchomiony kocio∏ jest regulowany na 
podstawie histerezy. Odpowiednio do 
zaprogramowanej blokady stopni pracy i chwilowej 
temperatury zasilania kolejne kot∏y s± z opóπnieniem 
za∏±czane lub wy∏±czane.
SUPRASTAR:
Ostatnio za∏±czony stopieñ pracy palnika jest 
regulowany na podstawie histerezy. Odpowiednio 
do zaprogramowanej blokady stopni pracy i 
chwilowej temperatury zasilania kolejne stopnie 
pracy s± za∏±czane lub wy∏±czane.

Inercja budynku - nastawa
Warto¶æ dla inercji budynku ustawia siê w menu 
ˆPoziom serwisowy -> #PARAM INSTAL. -> 
INERCJA BUD.†.

Dziêki zastosowaniu wydajnego mikroprocesora i 
pod∏±czeniu regulatora zdalnego z czujnikiem 
temperatury w pomieszczeniu TWR... sterownik 
cyfrowy TAC-M reaguje po takim samym czasie jak 
budynek i ogranicza w miarê mo¿liwo¶ci wahania 
temperatury w pomieszczeniu.
Przez okre¶lony czas sterownik TAC-M pracuje w 
oparciu o warto¶æ wyliczan± z temperatury 
zewnêtrznej i z temperatury w pomieszczeniu 
(u¶rednion± temperaturê zewnêtrzn±), a nie o 
aktualn± temperaturê zewnêtrzn±.
≠rednia temperatura zewnêtrzna jest obliczana dla 
zmiennego, zale¿nego od wspó∏czynnika inercji 
budynku I przedzia∏u czasu.

• I = 0 stosuje siê do budynków o lekkiej 
konstrukcji, szybko reaguj±cej na zmiany 
(czas reakcji = 10 godzin).

• I = 10 stosuje siê do budynków o ciê¿kiej 
konstrukcji, wolno reaguj±cej na zmiany 
(czas reakcji = 50 godzin).

• I = 3 stosuje siê dla budynków o czasie reakcji 
22 godziny.

Sterownik cyfrowy TAC-M oblicza ¶redni± 
temperaturê zewnêtrzn± dla okresu obejmuj±cego 
od 10 do 50 godzin.

i
Wprowadzaj±c nastawê wspó∏czynnik 
inercji budynku mo¿na zmieniaæ tylko o 
jedn± jednostkê.
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Indeks hase∏
Czas reakcji jest obliczany z tych dwóch warto¶ci i 
wspó∏czynnika inercji za pomoc± nastêpuj±cego 
wzoru:

Czas reakcji: 

Przyk∏ad: I = 2 (nastawa fabryczna)

Czas reakcji: 

Rys. 8

Oznacza to, ¿e regulator w ci±gu 18 godzina w 90 % 
wyrównuje wahania temperatury zewnêtrznej. 
Temperatura zasilania kot∏a zmienia siê w zale¿no¶ci 
od obliczonej dla 18 godzin zmiany temperatury 
zewnêtrznej i uwzglêdnia w ten sposób czas reakcji 
budynku.

Instalacja wielokot∏owa
Rozró¿nia siê dwa rodzaje instalacji wielokot∏owych. 
Dla instalacji typu 1 nale¿y wprowadziæ w menu 
ˆPoziom serwisowy -> #PARAM. INSTAL.-> TYP 
INSTALACJI 1† , dla instalacji typu 2 odpowiednio 
ˆPoziom serwisowy -> #PARAM. INSTAL. -> TYP 
INSTALACJI 2†.

• TYP INSTALACJI 1:
– Ka¿dy kocio∏ jest wyposa¿ony we w∏asn± 

pompê obiegow±, która powinna mieæ 
przep∏yw nominalny odpowiadaj±cy 
przep∏ywowi w kotle.

– Hydrauliczny rozdzia∏ obiegu kot∏a i 
obiegów c.o.

Rys. 9 Typ instalacji 1

i
Wykorzystywan± przez regulator 
¶redni± temperaturê zewnêtrzn± mo¿na 
odczytaæ w menu ̂ Poziom kontrolny -> 
#PARAMETRY -> OBL.TEMP†.

10 I–( ) 10⋅ I 50⋅+
10

------------------------------------------------

10 2–( ) 10⋅ 2 50⋅+
10

--------------------------------------------------
180
10
--------- 18h= =
32
• TYP INSTALACJI 2:
– Pompa obiegowa kot∏a � jest pod∏±czona w 

sterowniku cyfrowym TAC-M do ˆPompa 
obiegu c.o. A†. Nie mo¿na wiêc zastosowaæ 
obiegu c.o. A.

– Wspólna pompa obiegowa kot∏ów �. Dobór 
przynajmniej dla ∏±cznego przep∏ywu 
nominalnego.

– Hydrauliczny rozdzia∏ obiegu kot∏a i 
obiegów c.o.

Rys. 10 Typ instalacji 2

Kalibracja czujnika temperatury zewnêtrznej i 
czujnika temperatury w pomieszczeniu
Je¿eli temperatura wy¶wietlana na wy¶wietlaczu 
ró¿ni siê od temperatury rzeczywistej, mo¿na j± 
skorygowaæ dla czujnika temperatury zewnêtrznej i 
dla ka¿dego zamontowanego regulatora TWR... 
(obieg c.o. A, B, C).
Przyk∏ad: rzeczywista temperatura zewnêtrzna = 
10 ˚C, wy¶wietlana temperatura = 11 ˚C. 
W menu ̂ Poziom programowania -> #NASTAWY -> 
KALIB.CZ.ZEW† wprowadziæ warto¶æ -1.
Przyk∏ad z zamontowanym regulatorem TWR... z 
czujnikiem temperatury w pomieszczeniu: 
rzeczywista temperatura w pomieszczeniu = 20 ˚C, 
wy¶wietlana temperatura = 19 ˚C. 
W menu ̂ Poziom programowania -> #NASTAWY -> 
KALIB.CZ.POK.M† wprowadziæ warto¶æ +1.

Mieszacze
Mieszacza pracuj± zgodnie z zasad± regulacji 
trzypunktowej: otwórz, zamknij i stop.
Mieszacz zatrzymuje siê w danym po∏o¿eniu wtedy, 
gdy temperatura zasilania mieszacza nie ró¿ni siê od 
temperatury zadanej o wiêcej ni¿ ± 1 K.
Mieszacz otwiera i zamyka dopiero wtedy, gdy 
temperatura zasilania mieszacza ró¿ni siê od 
temperatury zadanej o wiêcej ni¿ ± 1 K.

Szeroko¶æ pasma mo¿na dostosowaæ odpowiednio 
do zamontowanego mieszacza w menu ˆPoziom 
serwisowy -> #ROZNE PARAM. -> SZER.PASMA†:

• wy¿ej ‰ przy krótkim czasie przestawienia napêdu

• ni¿ej ‰ przy d∏ugim czasie przestawienia napêdu.

1
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Indeks hase∏
W zakresie szeroko¶ci pasma napêd jest sterowany 
ze zmienn± prêdko¶ci±. Poza zakresem szeroko¶ci 
pasma napêd stale zamyka ˆOTW.‡ lub otwiera 
ˆZAM.‡.
Podczas otwierania i zamykania sygna∏ steruj±cy jest 
dzielony, ¿e prêdko¶æ silnika zmienia siê 
proporcjonalnie do odchy∏ki od temperatury 
zadanej.

Rys. 11
Tzad. Temperatura zadana obliczona przez regulator
BB Szeroko¶æ pasma zaprogramowana na poziomie 

serwisowym
Trzecz. Temperatura zasilania mierzona za mieszaczem

Zmienna prêdko¶æ napêdu jest uzyskiwana przez 
ˆposzatkowanie‡ dop∏ywu pr±du. Si∏ownik jest 
uruchamiany przez prostok±tny sygna∏ o okresie 
10 s i zmienn± warto¶ci± taktowania (TW).
Warto¶æ taktowania TW sygna∏u wynosi:

Kierunek ruchu napêdu zale¿y od znaku 
poprzedzaj±cego ró¿nicê Trzecz. - Tzad.

Trzecz. - Tzad. > 0 → zamykanie mieszacza
Trzecz. - Tzad. < 0 → otwieranie mieszacza

Rys. 12

T zad.

T zad.

T zad.

 zad.

rzecz.

TW
Trzecz Tzad–( ) 1–

BB 1–
---------------------------------------------=

T

To = 10 sek.

R = T
To
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Nachylenie krzywej grzania
Nachylenie krzywej grzania mo¿na ustawiæ dla 
ka¿dego pod∏±czonego obiegu c.o. w menu 
ˆPoziom serwisowy -> #INSTALACJA -> PARAM. 
KRZYWA OB.†.
Je¿eli zamontowano regulator TWR... z czujnikiem 
temperatury w pomieszczeniu i samoczynn± 
adaptacj± krzywej grzania, nie ma potrzeby 
rêcznego ustawiania nachylenia tej krzywej.
Fabrycznie dla obiegu c.o. A nastawa nachylenia 
krzywej grzania wynosi 1,5, a nachylenie krzywej 
obiegów c.o. dla pracy z mieszaczem wynosi 0,7.

Rys. 13

Nagrzewanie powietrza
Obieg c.o. A mo¿na przestawiæ z ogrzewania 
pomieszczeñ na nagrzewanie powietrza. W tym celu 
do zacisków 43 i 44 nale¿y pod∏±czyæ czujnik 
temperatury TFX 1 (wyposa¿enie dodatkowe) i 
wprowadziæ nastawê w menu ˆPoziom serwisowy
-> #PARAM. INSTAL -> OBIEG A: -> BASEN†.

Praca obiegu nagrzewania powietrza poprzez obieg 
c.o. A:
B Czujnik temperatury TFX 1 (wyposa¿enie 

dodatkowe) zamontowaæ na zasilaniu obiegu 
nagrzewania powietrza i pod∏±czyæ pompê obiegu 
nagrzewania powietrza do obiegu c.o. A.

B Za pomoc± przycisków  i  /  ustawiæ w 
TEMP.BASEN ¿±dan± temperaturê zadan± 
nagrzewania powietrza (zob. str. 6). 
Dostêpny zakres nastawy: 36 do 80 ˚C lub OC ( = 
ochrona przeciwmrozowa).
W ten sposób temperatura powietrza bêdzie 
utrzymywana na sta∏ym poziomie.

Obni¿enie temperatury nagrzewania powietrza do 
temperatury ochrony przeciwmrozowej:

i
Czas biegu/przestoju napêdu nie mo¿e 
byæ krótszy ni¿ 1 sekunda (R < 10 % → 
napêd jest wy∏±czany, R > 90 % → 
napêd pracuje bez przerwy).
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Indeks hase∏
B Za pomoc± przycisków  i  /  ustawiæ 
temperaturê zadan± w TEMP. BASEN na OC 
(= ochrona przeciwmrozowa).

Ochrona przeciwmrozowa  i praca w trybie 
urlopowym

• Ochrona instalacji przed zamarzniêciem jest 
zagwarantowana w ka¿dym trybie pracy, tzn. 
tak¿e przy pracy w trybie zredukowanym i przy 
ogrzewaniu wy∏±czonym, przy pracy w trybie 
ochrony przeciwmrozowej/w trybie urlopowym i 
przy pracy w trybie letnim. 
Ochrona instalacji przed zamarzniêciem jest 
uruchamiana wtedy, gdy temperatura zewnêtrzna 
spadnie poni¿ej warto¶ci granicznej zadanej w 
celu uaktywnienia tej funkcji. 
Warto¶æ graniczn± ustawia siê w menu ˆPoziom 
serwisowy -> #T.GRANICZNE -> 
PRZECIWZAM.ZEW†. 
W momencie uruchomienia funkcji 
przeciwmrozowej ochrony instalacji w∏±czane s± 
kocio∏ i pompa, aby utrzymaæ minimaln± 
temperaturê zadan± w ka¿dym obiegu c.o.
Zob. warto¶ci graniczne temperatury.

• Ochrona przeciwmrozowa / praca w trybie 
urlopowym: na czas d∏u¿szej nieobecno¶ci 
mo¿na zaprogramowaæ do 99 dni pracy instalacji 
w trybie ochrony przeciwmrozowej. 
Ochrona przeciwmrozowa jest uaktywniana 
odpowiednio do daty jej wprowadzenia. 
Ogrzewanie i podgrzewanie c.w.u. s± wy∏±czane. 
Po up∏ywie zaprogramowanego czasu sterownik 
TAC-M powoduje ponowne przywrócenie pracy w 
trybie automatycznym. 
Dziêki temu po powrocie do domu pomieszczenia 
s± znów ogrzewane i dostêpna jest ciep∏a woda.

• W wypadku pod∏±czenia regulatora zdalnego z 
czujnikiem temperatury w 
pomieszczeniu TWR... dodatkowo zapewniona 
jest przeciwmrozowa ochrona pokoju. 
Funkcja jest uaktywniana wtedy, gdy temperatura 
w pomieszczeniu spadnie poni¿ej zadanej 
temperatury minimalnej. 
Minimaln± temperaturê dla pomieszczenia 
ustawia siê w menu ˆPoziom programowania -> 
#NASTAWY -> P.MROZ.POM. 
Po uaktywnieniu funkcji ochrony 
przeciwmrozowej pomieszczenia ponownie 
za∏±czane s± kocio∏ i pompy obiegowe i 
nadzorowane jest utrzymanie temperatury 
minimalnej.
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Ogrzewanie basenu
Obieg c.o. A mo¿na prze∏±czyæ z ogrzewania 
pomieszczeñ na ogrzewanie basenu. W tym celu do 
zacisków 43 i 44 trzeba pod∏±czyæ czujnik 
temperatury TFX 1 (wyposa¿enie dodatkowe) i 
wprowadziæ nastawê w menu ˆPoziom serwisowy 
-> #PARAM. INSTAL -> OBIEG A: -> BASEN†. 
Pompê basenu pod∏±czyæ do zacisków 31 do 33 
(pompa dodatkowa).

Obs∏uga obiegu basenu za pomoc± obiegu c.o. A:
B Pompê basenu zamontowaæ za wymiennikiem 

ciep∏a w obiegu basenu i na zasilaniu basenu 
zamontowaæ czujnik temperatury TFX 1 
(wyposa¿enie dodatkowe).

B W menu ˆPoziom serwisowy -> #PARAM. 
INSTAL. -> KRZYWA OB.† ustawiæ nachylenie 
krzywej grzania dla obiegu c.o. A na 0 (zob. 
str. 16).

B W menu ̂ Poziom serwisowy -> #T.GRANICZNE. -
> TPM D. A† ustawiæ dla pracy w ci±gu dnia 
minimalne ograniczenie temperatury zasilania dla 
obiegu pierwotnego wymiennika ciep∏a na ¿±dan± 
warto¶æ (zob. str. 14).

B Wprowadziæ nastawê w menu ˆPoziom 
serwisowy -> #PARAM. INSTAL -> P.DODAT: -> 
BASEN†.
Dziêki temu pompa basenu pod∏±czona do 
zacisków pompy dodatkowej bêdzie sterowana 
jednocze¶nie z prac± w trybie dziennym obiegu 
c.o. A.

B Za pomoc± przycisków  i  /  w 
TEMP.BASEN ustawiæ ¿±dan± temperaturê 
zadan± (zob. str. 6). 
Dopuszczalny zakres nastawy: 0,5 do 30 ˚C lub 
OC (= ochrona przeciwmrozowa).
Dziêki temu temperatura basenu bêdzie 
utrzymywana na sta∏ym poziomie.

Obni¿enie temperatury pracy na potrzeby 
ogrzewania basenu do temperatury ochrony 
przeciwmrozowej:
B Za pomoc± przycisków  i  /  w TEMP. 

BASEN ustawiæ ¿±dan± temperaturê zadan± na 
OC ( = ochrona przeciwmrozowa).

Wy∏±czenie ogrzewania basenu:
B We w∏asnym zakresie odpowiedni dla niskiego 

napiêcia bezpotencja∏owy zestyk prze∏±czny 
pod∏±czyæ do zacisków 42 i 43 na listwie 
zaciskowej sterownika TAC-M.
– Przy rozwartym zestyku ogrzewanie basenu 

jest uruchomione.
– Przy zwartym zestyku ogrzewanie basenu jest 

wy∏±czone.
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Indeks hase∏
Osuszanie jastrychu 
(funkcja osuszania jastrychu)

Sterownik TAC-M umo¿liwia kontrolowane 
osuszanie posadzki przy ogrzewaniu pod∏ogowym. 
W tym celu nale¿y zaprogramowaæ nastêpuj±ce 
parametry zgodnie z zaleceniami producenta 
jastrychu:
B Program zegarowy P4 ustawiæ dla wszystkich dni 

na pracê w trybie normalnym przez 24 godziny 
(zob. str. 9).

B W menu ˆPoziom serwisowy -> #PARAM. 
INSTAL. -> KRZYWA OB.† nachylenie krzywej 
grzania dla obiegu c.o. B lub. C ustawiæ na 0 
(zob. str. 16).

B W menu ˆPoziom serwisowy -> #T.GRANICZNE 
-> TPM...† dla pracy w ci±gu dnia i nocy 
minimalne ograniczenie temperatury zasilania dla 
obiegu c.o. B lub C ustawiæ na ¿±dan± 
temperaturê (zob. str. 14).

B W menu ˆPoziom serwisowy -> #T.GRANICZNE 
-> T.MAX KTOLA† maksymalne ograniczenie 
temperatury w kotle ustawiæ na poziomie 
wy¿szym o przynajmniej 5 K ( ˚C) od maksymalnej 
temperatury wymaganej przez producenta 
jastrychu (zob. str. 14).

B Podczas codziennych oglêdzin instalacji w razie 
potrzeby wprowadziæ minimalne ograniczenie 
temperatury zasilania TPM. i maksymalne 
ograniczenie temperatury w kotle T.MAX KOTLA 
zgodnie z zaleceniami producenta jastrychu i 
wype∏niæ wymagany protokó∏.

Ostrze¿enie: Przy wy∏±czonym 
ogrzewani basenu nie jest 
realizowana funkcja ochrony 
przeciwmrozowej! 
B Je¿eli ogrzewanie basenu ma byæ 

wy∏±czone na d∏u¿szy czas, nale¿y 
spu¶ciæ wodê z elementów instalacji 
nara¿onych na zamarzniêcie.

Ostrze¿enie: zniszczenie 
jastrychu!
B Funkcjê tê mo¿na wykorzystywaæ 

tylko wtedy, gdy obieg c.o. jest 
pod∏±czony za po¶rednictwem 
mieszacza (obieg c.o. B, C).

B Zaprogramowaæ funkcjê osuszania 
jastrychu zgodnie z zaleceniami 
producenta jastrychu.

B Mimo realizacji funkcji osuszania 
jastrychu instalacjê codziennie 
kontrolowaæ i prowadziæ odpowiedni 
protokó∏.
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Palnik ‰ czas pracy i uruchomienia
Menu ˆPoziom programowania -> #POMIARY†

• Funkcja CZAS PR. mierzy czas pracy palników. 
Po osi±gniêciu cyfry 99.999 (oko∏o 11,4 lat) licznik 
automatycznie powraca do stanu 0. Licznik 
mo¿na wyzerowaæ tylko przez totalny reset.

• Funkcja IL.START. zlicza liczb± uruchomieñ 
palnika. Po osi±gniêciu cyfry 99.999 licznik 
automatycznie powraca do stanu 0. Licznik 
mo¿na wyzerowaæ tylko przez totalny reset.

Praca w trybie letnim/zimowym - automatyczne 
prze∏±czenie pracy w trybie letnim/zimowym
Nastawa w menu ˆPoziom programowania -> 
#NASTAWY -> LA./ZIMA decyduje o tym, przy jakiej 
temperaturze zewnêtrznej nastêpuje automatyczne 
prze∏±czenie miêdzy prac± w trybie letnim i 
zimowym.
W trybie letnim instalacja pracuje w nastêpuj±cy 
sposób: tylko podgrzewanie c.w.u., ochrona przed 
zablokowaniem pomp, przeciwmrozowa ochrona 
instalacji.

Praca w trybie rêcznym
Za pomoc± prze∏±cznika wyboru trybu pracy S3 
(str. 5) mo¿na w wypadku awarii wybraæ rêczny tryb 
pracy kot∏a.

Praca w trybie zredukowanym i wy∏±czenia 
ogrzewania
Nastawa w menu ˆPoziom serwisowy -> #PARAM. 
INSTAL. -> NOC OBNIZ./STOP† decyduje o tym, 
czy sterownik TAC-M pracuj±cy w trybie 
automatycznym prze∏±cza pomiêdzy prac± 
normaln± a zredukowan±, czy te¿ pomiêdzy prac± 
normaln± a wy∏±czeniem ogrzewania.
W wypadku pracy w trybie zredukowanym instalacja 
c.o. pozostaje w∏±czona a pompy obiegowe stale 
pracuj±. ¯±dan± temperaturê pracy w trybie 
zredukowanym wprowadza siê na poziomie 
u¿ytkownika.
W trybie wy∏±czenia ogrzewania instalacja c.o. jest 
wy∏±czona, pozostaje zachowana jednak funkcja 
ochrony przeciwmrozowej.
Zob. ochrona przeciwmrozowa.

Pompa cyrkulacyjna
Sterownik TACM jest wyposa¿ony w wyj¶cie 
pomocnicze, które mo¿na wykorzystaæ np. do 
programowania pompy cyrkulacyjnej c.w.u. (menu 
ˆPoziom programowania -> #OB.DODAT†).

i
Podczas realizacji funkcji osuszania 
jastrychu nie ma mo¿liwo¶ci 
podgrzewania c.w.u.
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Indeks hase∏
Pompy
Praca w trybie normalnym/zredukowanym

• Z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu 
(TWR...)
– (temperatura zewn. > PRZECIWZAM.ZEW):

pompy s± wy∏±czone i uruchamiaj± siê tylko po 
to, aby utrzymaæ zadan± temperaturê w 
pomieszczeniu.

– (temperatura zewn. < PRZECIWZAM.ZEW):
pompy pracuj± bez przerwy.

• Bez czujnika temperatury w pomieszczeniu 
(TWR...)
– (temperatura zewn. > PRZECIWZAM.ZEW):

pompy pracuj± bez przerwy. Przy pracy w 
trybie ochrony przeciwmrozowej pompy s± 
wy∏±czone.

– (temperatura zewn. < PRZECIWZAM.ZEW):
w obu trybach pracy (normalny/zredukowany) 
pompy pracuj± bez przerwy.

Praca w trybie ochrony przeciwmrozowej / w 
trybie urlopowym

• Z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu 
(TWR...)
– (temperatura zewn. > PRZECIWZAM.ZEW):

je¿eli temperatura w pomieszczeniu jest 
wy¿sza od zadanej temperatury granicznej dla 
ochrony przeciwmrozowej, to pompy s± 
wy∏±czone. Je¿eli temperatura w 
pomieszczeniu jest ni¿sza od zadanej 
temperatury granicznej dla ochrony 
przeciwmrozowej, pompy zostaj± w∏±czone na 
tak d∏ugo, a¿ osi±gniêta zostanie warto¶æ 
zadana.

– (temperatura zewn. < PRZECIWZAM.ZEW):
pompy pracuj± bez przerwy.

• Bez czujnika temperatury w pomieszczeniu 
(TWR...)
– (temperatura zewn. > PRZECIWZAM.ZEW):

pompy s± wy∏±czone.
– (temperatura zewn. < PRZECIWZAM.ZEW):

pompy pracuj± bez przerwy. Regulator 
gwarantuje uzyskiwanie warto¶ci zadanej 
temperatury ochrony przeciwmrozowej 
pomieszczenia na poziomie 6 ˚C (bez 
mo¿liwo¶ci nastawy). Regulator pracuje w 
oparciu o zadane nachylenie krzywej grzania, 
aby utrzymaæ w pomieszczeniu warto¶æ 
zadan± temperatury 6 ˚C.

Praca w trybie letnim
Podczas pracy w trybie letnim pompy s± wy∏±czone. 
Uruchamiaj± siê tylko w celu zapewnienia ochrony 
przeciwmrozowej lub zabezpieczenia przed 
zablokowaniem.
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Poziom kontrolny
Sterownik TAC-M jest wyposa¿ony w program 
testowy. Na tym poziomie mo¿na skontrolowaæ 
nastawy wszystkich parametrów, które s± wa¿ne dla 
regulacji i prawid∏owej pracy elementów instalacji 
(palniki, pompy, mieszacze itd.).

Poziom programowania
Na tym poziomie mo¿na zaprogramowaæ czasy 
za∏±czenia osobno dla ka¿dego pod∏±czonego 
obiegu c.o. i okresy podgrzewania c.w.u. w 
zale¿no¶ci od indywidualnych potrzeb (osobno dla 
ka¿dego dnia lub wspólnie dla wszystkich dni).
Mo¿na te¿ wprowadziæ temperatury prze∏±czenia 
miêdzy prac± w trybie letnim i zimowym oraz 
ochron± przeciwmrozow±.
Odczytywane s± ró¿ne warto¶ci pomiarowe, jak 
np. temperatura w pomieszczeniu i temperatura 
zewnêtrzna, praca palnika itd.

Poziom serwisowy
Na tym poziomie przeznaczonym dla serwisu w 
optymalny sposób dostosowuje siê regulacjê do 
potrzeb budynku i systemu ogrzewania.
Oprócz krzywej grzania i temperatur granicznych 
mo¿na zmieniæ inne nastawy, jak wspó∏czynnik 
inercji budynku, funkcja dezynfekcji termicznej itd.
Poziom serwisowy jest chroniony przed 
przypadkow± zmian± nastaw.

Poziom u¿ytkownika
Na tym poziomie dostêpne 
s± funkcje, z których u¿ytkownik instalacji korzysta 
najczê¶ciej.
Tu ustawia siê temperatury w pomieszczeniu dla 
pracy w trybie normalnym i zredukowanym oraz 
temperaturê podgrzewania c.w.u. Poza tym mo¿na 
zaprogramowaæ jednorazowe odchy∏ki od programu 
zegarowego (stale praca w trybie normalnym, stale 
praca w trybie zredukowanym itd.).

Regulacja temperatury c.w.u.
Zasobniki c.w.u. (wyposa¿enie dodatkowe) s± 
wyposa¿one w czujnik NTC temperatury wody w 
zasobniku, który mo¿na pod∏±czyæ do sterownika 
cyfrowego TACM. Po pod∏±czeniu uaktywniana jest 
funkcja programowania.

Po pod∏±czeniu zasobnika c.w.u. w menu ˆPoziom 
serwisowy -> #ROZNE PARAM.† mo¿na wybraæ 
nastêpuj±ce tryby pracy:

• CWU PRIORYTET (= priorytet dla podgrzewania 
c.w.u.)
Na czas podgrzewania c.w.u. pompy w 
obiegach c.o. s± wy∏±czane i zamykane s± 
mieszacze.

• CWU + MIESZACZ (= wzglêdny priorytet)
Je¿eli kocio∏ jest w stanie zagwarantowaæ 
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Indeks hase∏
jednocze¶nie prawid∏owe ogrzewanie i 
podgrzewanie c.w.u. (temperatura w kotle 
> 70 ˚C), to pompa (pompy) obiegu (obiegów) z 
mieszaczem pracuje (pracuj±) równolegle z 
pomp± ∏aduj±c± zasobnik. 
Je¿eli kocio∏ nie jest w stanie zagwarantowaæ 
jednocze¶nie prawid∏owego ogrzewania i 
podgrzewania c.w.u., mieszacze s± zamykane. 
W momencie, gdy moc kot∏a jest wystarczaj±ca, 
mieszacze s± ponownie otwierane (w zale¿no¶ci 
od sterowania ogrzewaniem dla obiegów c.o. z 
mieszaczem).

• CWU BEZ PRIOR: ogrzewanie pracuje podczas 
podgrzewania c.w.u.

Regulator zdalny z czujnikiem temperatury w 
pomieszczeniu TWR...
Regulator TWR... mo¿na pod∏±czyæ do ka¿dego 
obiegu c.o.  Za pomoc± TWR... mo¿na bezpo¶rednio 
z pomieszczenia zmieniaæ nastêpuj±ce nastawy 
sterownika TAC-M dla odpowiedniego obiegu c.o.:

• Wybór trybu pracy odbiegaj±cy od 
indywidualnego programu zegarowego:
– praca stale w trybie normalnym
– praca stale w trybie zredukowanym 

(oszczêdnym)

• Korekta warto¶ci zadanej temperatury w 
pomieszczeniu o ± 2,5 ˚C.

Czujnik temperatury w pomieszczeniu zamontowany 
w regulatorze zdalnym TWR... rejestruje temperaturê 
w pomieszczeniu i w wypadku zmian automatycznie 
wywiera wp∏yw na pracê sterownika TAC-M.
Regulator TWR... umo¿liwia automatyczne 
dostosowanie krzywej grzania danego obiegu c.o. 
(zob. samoczynna adaptacja krzywej grzania).
Zmiana temperatury zasilania obiegu c.o., 
wynikaj±ca z odchy∏ki od mierzonej temperatury w 
pomieszczeniu, jest przy tym dokonywana 
proporcjonalnie do ustawionego parametru wp∏ywu 
czujnika temperatury w pomieszczeniu.
Wp∏yw czujnika temperatury w pomieszczeniu 
ustawia siê w menu ˆPoziom serwisowy -> 
#PARAM. INSTAL. -> WPL. POKOJU†.
Taka korekta powoduje równoleg∏e przesuniêcie 
krzywej grzania. Odbywa siê to na podstawie 
nastêpuj±cego wzoru:
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Przesuniêcie równoleg∏e = ∆Ø (1 + ST) · F, gdzie

• ∆Ø = Ró¿nica miêdzy warto¶ci± zadan± a
warto¶ci± rzeczywist± temperatury w
pomieszczeniu

• ST = Nachylenie krzywej grzania

• F = Wspó∏czynnik wp∏ywu pomieszczenia.

Przyk∏ad:

• ST =  1,5

• I =  3 (nastawa fabryczna)

• Tpokoj =  18 ˚C

• Tzad. =  20 ˚C

• st±d ∆Ø =  20 - 18 = +2 K.

Przeprowadzona korekta:
Przesuniêcie równoleg∏e = 2 · (1 + 1,5) · 3 = 5 · 3 = 
15 K

Rys. 14

Przy temperaturze zewnêtrznej 0 ˚C i nachyleniu 
krzywej grzania 1,5 temperatura zasilania obiegu 
c.o. wynosi 50 ˚C. Po korekcie czujnika temperatury 
w pomieszczeniu regulatora TWR... ta temperatura 
wynosi: 50 + 15 = 65 ˚C.

i
Za pomoc± regulatora zdalnego TWR... 
temperaturê zasilania mo¿na 
podwy¿szyæ o maks. 20 K. W dó∏ 
temperaturê zasilania mo¿na 
przesuwaæ dowolnie.
Dziêki tej funkcji tak¿e podczas 
prze∏±czania miêdzy prac± w trybie 
normalnym i zredukowanym szybciej 
uzyskuje siê odpowiedni± warto¶æ 
zadan±.
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Indeks hase∏
Samoczynna adaptacja krzywej grzania
Za pomoc± tej funkcji dla ka¿dego obiegu c.o. 
krzywa grzania automatycznie dostosowuje siê do 
¶redniej temperatury zewnêtrznej.
Je¿eli regulator zdalny z czujnikiem temperatury w 
pomieszczeniu TWR... jest pod∏±czony do obiegu 
c.o., to krzywa grzania dostosowuje siê do 
warunków panuj±cych w pomieszczeniu.
Wprowadzenie w menu ˆPoziom serwisowy -> 
#ROZNE PARAM. -> ADAPT WLACZ† powoduje 
uaktywnienie pracy instalacji c.o. z samoczynn± 
adaptacj± krzywej grzania.

Sterowanie uk∏adem kaskadowym, kolejno¶æ 
kot∏ów w instalacjach wielokot∏owych
Za pomoc± sterownika TAC-M mo¿na kontrolowaæ 
pracê maks. 10 kot∏ów.
Kolejno¶æ za∏±czania kot∏ów okre¶la siê w menu 
ˆPoziom programowania -> #NASTAWY -> 
KOL.KOTL.†. W wypadku pracy w trybie 
automatycznym prze∏±czenie nastêpuje po 
50 godzinach pracy pierwszego kot∏a.
Zob. instalacja wielokot∏owa.

Szeroko¶æ pasma mieszacza 3-drogowego
Zob. mieszacz.

Temperatury zasilania kot∏a i mieszacza
Nastawa ˆPoziom serwisowy -> 
#ROZNE PARAM. -> K/M PRZESUN† okre¶la 
minimaln± ró¿nicê temperatur miêdzy temperatur± 
(-ami) zasilania kot∏a i mieszacza, je¿eli pod∏±czono 
przynajmniej jeden obieg z mieszaczem.

Testy wyj¶æ
W celu sprawdzenia prawid∏owo¶ci po∏±czeñ 
elektrycznych mo¿na w menu ˆPoziom kontrolny -> 
#TEST WYJSC† po kolei uruchomiæ wszystkie 
wyj¶cia doprowadzaj±c do nich napiêcie 230 V.

Typ instalacji
Zob. instalacja wielokot∏owa.

i
Je¿eli miejsce zamontowania czujnika 
przeznaczonego do pomiaru 
temperatury w pomieszczeniu jest 
niekorzystne, zalecamy parametr 
wp∏ywu temperatury w pomieszczeniu 
ustawiæ w menu ˆPoziom serwisowy -> 
#PARAM. INSTAL. -> WPL. POKOJU‡ 
na 0. Wówczas urz±dzenie TWR... 
bêdzie pracowa∏o jak zwyk∏y regulator 
zdalny.
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Warto¶æ graniczna temperatury
Nastawa w menu ˆPoziom serwisowy -> 
#T.GRANICZNE† okre¶la graniczne warto¶ci 
temperatury dla kot∏a, obiegu pierwotnego i 
pod∏±czonych obiegów c.o.
TPM (minimalna temperatura w obiegu 
pierwotnym)
Ta funkcja powoduje równoleg∏e przesuniêcie 
punktu pocz±tkowego krzywej grzania. Podczas 
pracy w trybie zimowym parametr ten gwarantuje 
niezale¿nie od typu instalacji uzyskiwanie w obiegu 
pierwotnym minimalnej wymaganej temperatury 
(np. sterowanie obiegu basenu lub nagrzewnicy 
powietrza).
Minimalna temperatura pozostaje na sta∏ym 
poziomie, gdy nachylenie dla obiegu c.o. A jest 
ustawione na 0. Dla pracy w trybie normalnym 
ˆDzien† (TPM D) i dla pracy w trybie zredukowanym 
ˆNoc† (TPM N) mo¿na wprowadziæ ró¿ne warto¶ci 
(WYL, 20 do 90 ˚C).
Pierwotne po∏o¿enie punktu pocz±tkowego krzywej 
grzania, to temp. zasilania 20 ˚C, temp. zewnêtrzna 
20 ˚C i temp. w pomieszczenie 20 ˚C.
Przyk∏ad 1:
TPM D = 60 ˚C, TPM N = 45 ˚C
W tym przyk∏adzie punkt pocz±tkowy krzywej 
grzania dla temperatury zewnêtrznej 20 ˚C znajduje 
siê dla pracy w trybie normalnym na poziomie 60 ˚C.
Przy pracy w trybie zredukowanym punkt 
pocz±tkowy krzywej to 45 ˚C.

Rys. 15

Przyk∏ad 2:
TPM DT = 80 ˚C, TPM N = nie, ST (nachylenie) = 0
W tym przyk∏adzie temperatura w obwodzie 
pierwotnym wynosi przy pracy w trybie normalnym 
stale 80 ˚C.
Przy pracy w trybie zredukowanym temperatura 
zale¿y od zapotrzebowania zg∏aszanego przez obieg 
wtórne. Nastawy dokonuje siê w menu ˆPoziom 
serwisowy -> #ROZNE PARAM. -> K/M PRZESUN.

TPM DT

TPM N
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Indeks hase∏
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Warto¶ci czujników
W menu ˆPoziom programowania -> #POMIARY† 
mo¿na odczytaæ rzeczywiste temperatury chwilowe. 
Oporno¶æ czujników jest podana w instrukcji 
monta¿owej.

Wstêpne podgrzewanie A, B lub C (przede 
wszystkim dla instalacji wykorzystywanych 
czê¶ciowo, np. szko∏y, biurowce itd.)
Funkcja wstêpnego podgrzewania oblicza czas 
w∏±czenia ogrzewania tak, aby o zaprogramowanej 
godzinie uzyskaæ ¿±dan± temperaturê w 
pomieszczeniu minus 0,5 K.
Nastawa: WYLACZ. lub 1 do 10 godz. (nastawa 
fabryczna: WYLACZ.)
Funkcjê uruchamia siê w menu ̂ Poziom serwisowy -
> #PARAM. INSTAL. -> WST.GRZ. A, B lub C†, 
wprowadzaj±c w miejsce nastawy fabrycznej 
WYLACZ warto¶æ od 1 do 10.
Wprowadzona warto¶æ odpowiada liczbie godzin, 
które szacunkowo instalacja ogrzewania potrzebuje 
do uzyskania wymaganej temperatury (przy 
temperaturze zewnêtrznej 0 ˚C i panuj±cej 

i
W wypadku zmiany jednej z temperatur 
maksymalnych trzeba w razie potrzeby 
zmieniæ tak¿e punkt oporu na 
regulatorze temperatury w kotle, 
ograniczaj±cy maksymaln± 
temperaturê do 80 ˚C. W tym celu zdj±æ 
pokrêt∏o regulatora i ko∏ek oporowy 
prze∏o¿yæ w otwór odpowiadaj±cy 
¿±danej temperaturze granicznej.

Uwaga: zgodnie z obowi±zuj±cymi 
przepisami w instalacji ogrzewania 
pod∏ogowego z mieszaczami, musi 
byæ zamontowany ogranicznik 
temperatury bezpieczeñstwa 
ustawiony na 55 ˚C wy∏±czaj±cy 
pompê obiegow±.
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temperaturze w pomieszczeniu odpowiadaj±cej 
nastawie dla pracy w trybie zredukowanym).
Wstêpne nagrzewanie mo¿na zoptymalizowaæ 
pod∏±czaj±c regulator TWR... z czujnikiem 
temperatury w pomieszczeniu. Wówczas regulator 
automatycznie doprecyzowuje czas wstêpnego 
nagrzewania pomieszczenia.

Rys. 17

Wybieg pomp obiegów c.o. i pompy ∏aduj±cej 
zasobnik c.w.u.
Wybieg pomp zapobiega przegrzaniu kot∏a i dziêki 
temu zadzia∏aniu ogranicznika temperatury 
bezpieczeñstwa.
Wybieg pomp obiegów c.o. ustawia siê w menu 
ˆPoziom serwisowy -> #ROZNE.PARAM. -> 
WYBIEG P. GRZEW†, wybieg pompy ∏aduj±cej 
zasobnik c.w.u. w menu ˆPoziom serwisowy -> 
#ROZNE PARAM. -> WYBIEG P. CWU†.
Zob. pompy.

i
Realizacja funkcji zale¿y tak¿e od 
dostêpnej mocy kot∏a.

0,5K

czas

Temperatura zadana 
w pomieszczeniu 
dla trybu dziennego

Temperatura zadana 
w pomieszczeniu 
dla trybu oszcz  dnego

Przebieg 
programu

Czas trwania grzania wst  pnego
 = faza przyspieszonego dogrzania
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