
6
7
2
0

6
1
0

8
4
5

(0
2
.1

0
)

TA 250

Nr katalogowy 7 744 901 122

6 720 610 304-00.1O



2



3

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 4

Objaœnienie symboli 4

1 Dane dotycz¹ce urz¹dzenia 5

2 Instalacja 6

3 Obs³uga 8

1.1 Zakres dostawy 5

1.2 Dane techniczne 5

1.3 Wyposa¿enie dodatkowe 5

1.4 Pozosta³e dane 5

1.5 Przyk³ady instalacji 6

2.1 Monta¿ 6

2.1.1 Monta¿ modu³u magistrali danych BM 1 6

2.1.2 Monta¿ regulatora TA 250 6

2.1.3 Monta¿ czujnika temperatury otoczenia 7

2.1.4 Monta¿ wyposa¿enia dodatkowego 7

2.2 Pod³¹czenie elektryczne 7

3.1 Przygotowanie do pracy z pod³¹czeniem
modu³u

sterowania obwodem grzejnym HSM
(wyposa¿enie dodatkowe) 8

3.2 Ogólne wskazówki dotycz¹ce obs³ugi 8

3.3 Ustawianie temperatury ogrzewania (k) 9

3.4 Ustawianie oszczêdnej temperatury (m) 9

3.5 Ochrona przed zamarzaniem 9

3.6 Zmiana trybu pracy 9

3.6.1 Tryb automatyczny (ustawienie
podstawowe) 9

3.6.2 Ogrzewanie ci¹g³e (g) 10

3.6.3 Tryb oszczêdny (h) 10

3.7 Programowanie 10

3.7.1 Ogólne wskazówki 10

3.7.2 Ustawianie jêzyka („Deutsch +/-”) 10

3.7.3 Ustawianie dnia tygodnia i godziny 11

3.7.4 Ustawianie programu ogrzewania 11

3.7.5 Wprowadzanie programu ciep³ej wody 12

3.7.6 Program urlopowy („Urlaubstage +/-”) 14

3.7.7 Wywo³ywanie ustawionych wartoœci („i”)15

3.7.8 Wprowadzanie programu czasowego dla
pompy cyrkulacyjnej („Zirkubeginn” i
„Zirku Ende”) 16

3.7.9 W³¹czanie lub wy³¹czanie szybkiego
nagrzewania („Schnell aus +/-”) 16

3.7.10 Wybór obs³ugi temperatury
pomieszczenia

(„RA-Mode aus +/-”) 17

3.7.11 Ustalanie krzywej ogrzewania („Heizkurve
wählen”) 18

3.7.12 Ustawianie temperatury otoczenia, przy

której instalacja ogrzewania wy³¹cza siê

(„Hzg aus bei +/-”) 18

3.7.13 Obszar zarezerwowany dla serwisu

(„FACHMANN-EBENE”) 19

3.7.14 Kasowanie 20

3.7.15 Pozosta³e wskazówki 21

3.7.16 Regulator TA 250 z pod³¹czonym
czujnikiem sterowanym zdalnie RF 1
(wyposa¿enie dodatkowe) 21

3.7.17 Regulator TA 250 z pod³¹czonym
czujnikiem sterowanym zdalnie
(montowanym fabrycznie) 21

3.7.18 Komunikaty regulatora TA 250 22

4 Ogólne wskazówki 22

5 Wyszukiwanie b³êdów 23

Za³¹cznik 25

Spis treœci



4

Objaœnienie symboli

Przy wystêpuj¹cych w tekœcie

oznacza, ¿e wyst¹piæ mog¹
drobne szkody materialne.

oznacza, ¿e mog¹ wyst¹piæ
drobne obra¿enia cielesne lub powa¿ne
szkody materialne.

oznacza, ¿e mog¹
wyst¹piæ powa¿ne obra¿enia cielesne. W
szczególnie powa¿nych przypadkach
mo¿e wystêpowaæ zagro¿enie ¿ycia.

Obok wystêpuj¹cych w tekœcie
umieszczono

odpowiedni symbol. Tekst
wskazówek zosta³ oddzielony od
góry i od do³u poziomymi liniami.

wskazówkach

Uwaga

Ostrze¿enie

Niebezpieczeñstwo

wskazówek

dotycz¹cych
bezpieczeñstwa umieszczony
zosta³ trójk¹t ostrzegawczy i u¿yto
szarego t³a.

Wyrazy wyró¿nione wskazuj¹ na stopieñ
zagro¿enia istniej¹cego w przypadku
niepodjêcia œrodków maj¹cych na celu
zapobie¿enie wyst¹pieniu szkód.

Wskazówki zawieraj¹ wa¿ne informacje
przydatne w przypadku niewystêpowania
¿adnych zagro¿eñ dla cz³owieka lub
urz¹dzenia.

�

�

�

Wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa

Ogólne wskazówki

Zastosowanie

Instalacja elektryczna

�

�

�

�

�

�

�

Zachowaæ instrukcjê w celu
zagwarantowania bezproblemowego
funkcjonowania urz¹dzenia.
Monta¿ i uruchomienie regulatora TA 250
powierzaæ wy³¹cznie wykwalifikowanemu
monterowi techniki sanitarnej.
Monta¿ i uruchomienie urz¹dzeñ
przeprowadzaæ zgodnie z odpowiedni¹
instrukcj¹.

Regulatora TA 250 u¿ywaæ w po³¹czeniu z
wymienionymi gazowymi urz¹dzeniami
grzejnymi. Przestrzegaæ schematu
pod³¹czeñ!

Regulatora TA 250 w ¿adnym wypadku nie
wolno pod³¹czaæ do sieci 230 V.
Przed monta¿em regulatora TA 250 i
modu³u magistrali danych: od urz¹dzenia
grzejnego i wszystkich pozosta³ych
abonentów magistrali danych od³¹czyæ
zasilanie elektryczne (230 V AC).
Regulatora TA 250 nie montowaæ w
wilgotnych pomieszczeniach.
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1 Dane dotycz¹ce urz¹dzenia

1.1 Zakres dostawy (Ilustracja 2)

1.2 Dane techniczne

�

�

�

�

Regulator pogodowy TA 250.
Krótka instrukcja obs³ugi.
Modu³ magistrali danych CAS (BM 1)
Czujnik temperatury otoczenia z
elementami mocuj¹cymi.

Regulator TA 250 mo¿na pod³¹-
czyæ wy³¹cznie do jednego
urz¹dzenia grzejnego z
obs³uguj¹cym magistralê danych
uk³adem sterowania Bosch
Heatronic.

Wymiary urz¹dzenia

Napiêcie znamionowe

Napiêcie zasilania magistrali

Napiêcie znamionowe zasilania

Wyjœcie regulatora

Dopuszczalna temp. otoczenia:

- regulator T270

- czujnik temp. otoczenia

Zakres pomiarowy czujnika

temperatury otoczenia

Czas podtrzymania zegara

Klasa zabezpieczenia

Ilustracja 3

0…5 V DC

17…24 V DC

230 V AC

magistrala

danych

0...+40°C

-30...+50°C

-20...+30°C

ok. 8 godzin

IP 20

Tab. 1 Dane techniczne

-20

-16

-12

-8

-4

0

984

842

720

616

528

454

4

8

12

16

20

24

2392

2088

1811

1562

1342

1149

Tab. 2

Wartoœci zmierzone czujnika
temperatury otoczenia

°C °C �AF�AF

1.3 Wyposa¿enie dodatkowe

1.4 Pozosta³e dane

�

�

�

�

�

�

RF 1: Czujnik temperatury pomieszczenia
W przypadku, gdy miejsce monta¿u
regulatora TA 250 nie nadaje siê do
pomiaru temperatury (Rozdzia³ 2.1.2).
HSM: Modu³ steruj¹cy obwodu grzejnego
(dopuszczalne pod³¹czenie maksymalnie
1 modu³u HSM)
do sterowania pomp¹ cyrkulacyjn¹
£¹cznik sterowany zdalnie montowany
fabrycznie (np. w formie sterownika
telefonicznego, patrz Rozdzia³ 2.2).

Tab. 3

3 cykle steruj¹ce na dzieñ

mo¿liwoœæ pod³¹czenia

program czasowy lub profil

„czas-temperatura”

dowolna

odpowiednia

Cyfrowy

czasomierz

Czujnik temp.

pomieszczenia

Ciep³a woda

Powierzchnia

mieszkalna

Instalacja

ogrzewania

pod³ogowego,

klimatyzacja
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1.5 Przyk³ady instalacji

2.1 Monta¿

Uproszczony schemat instalacji - patrz
Ilustracja 4 (schemat monta¿owy i
prezentacja innych mo¿liwoœci w
dokumentacji projektowej).

Szczegó³owy schemat instalacji dotycz¹cy
monta¿u elementów hydraulicznych i
zwi¹zanych z nimi elementów steruj¹cych
znajd¹ Pañstwo w dokumentacji projektowej
lub jej odpisie.

: Pora¿enia
pr¹dem elektrycznym!

Przed przyst¹pieniem do
pod³¹czenia instalacji
elektrycznej od³¹czyæ zasilanie
elektryczne urz¹dzenia
grzejnego i wszystkich
pozosta³ych elementów
magistrali danych.

Modu³ BM 1 jest od razu gotowy do
monta¿u.

Zdj¹æ zaœlepkê (Ilustracja 5).
Zdj¹æ os³onê (Ilustracja 6).
Wyj¹æ pokrywê (Ilustracja 7).
Po umieszczeniu modu³u BM 1 w
prowadnicach wsun¹æ go do góry a¿ do
wzêbienia zapadki i za³o¿yæ pokrywê
(Ilustracja 8).
Wtyczkê modu³u BM 1 wetkn¹æ do
gniazda (modu³ ST 9 TA) (Ilustracja 9).
Pod³¹czyæ regulator TA 250 lub po³¹czenie
magistralowe (Ilustracja 16).
Zamontowaæ os³onê (Ilustracja 6) i
zaœlepkê (Ilustracja 5).

2 Instalacja

Niebezpieczeñstwo

2.1.1 Monta¿ modu³u magistrali danych
BM 1

Kocio³ do przygotowywania ciep³ej wody
z uk³adem sterowania Bosch Heatronic

�

�

�

�

�

�

�

�

2.1.2 Monta¿ regulatora TA 250

�

�

�

�

�

�

�

Pomieszczenie monta¿owe
(=pomieszczenie sterowania) musi
nadawaæ siê do regulacji obwodu
grzejnego.
Jeœli to mo¿liwe, œciana wewnêtrzna bez
nawiewu lub promieniowania cieplnego
(równie¿ od ty³u, np. poprzez pusty kana³
przewodowy, œcianê szczelinow¹, itp.)
Swobodna cyrkulacja powietrza w
pomieszczeniu dziêki otworom
wentylacyjnym nad i pod regulatorem
TA 250 (zachowaæ woln¹ przestrzeñ
zgodnie z zakreskowanym polem na
Ilustracji 10).

Zawory termostatyczne ca³kowicie
otworzyæ.
Poprzez regulowane po³¹czenie gwintowe
powrotu ustawiæ mo¿liwie jak
najdok³adniej moc grzejników.
W ten sposób pomieszczenie sterowania
nagrzewa siê tak samo jak pozosta³e
pomieszczenia.

Gdy brak jest odpowiedniego miejsca
monta¿owego:

Zamontowaæ w pomieszczeniu czujnik RF
1 (wyposa¿enie dodatkowe), przy pomocy
którego mo¿na ustaliæ, gdzie
zapotrzebowanie na ciep³o jest
najwiêksze, np. w pokoju dzieciêcym lub
³azience.

Gdy w³¹czona jest obs³uga temperatury
pomieszczenia
Jakoœæ regulacyjna regulatora TA 250 zale¿y
od miejsca monta¿u. Zalecane miejsce
monta¿u regulatora TA 250 - patrz Ilustracja
10.
Wymagania dotycz¹ce miejsca monta¿u:

Gdy w pomieszczeniu sterowania
zainstalowane zosta³y zawory
termostatyczne:
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Jednorazowo uruchomiony mo¿e
byæ zawsze tylko jeden czujnik
temperatury pomieszczenia.

W razie potrzeby zamontowaæ
fabryczny wy³¹cznik czujnika
temperatury pomieszczenia
RF 1. Wówczas uruchomi siê
wbudowany czujnik regulatora
TA 250.

Zdj¹æ górn¹ czêœæ regulatora (a).

Podstawkê dwiema œrubami (c)
przymocowaæ do zwyk³ej puszki
podtynkowej (d) o œrednicy 60 mm.

Przymocowaæ podstawkê czterema
œrubami bezpoœrednio do œciany (Monta¿
podstawki - patrz Ilustracja 11).
Wyprowadziæ pod³¹czenie elektryczne
(patrz Rozdzia³ 2.2).
Na³o¿yæ górn¹ czêœæ (a).

Ustaliæ odpowiedni¹ pozycjê monta¿u
czujnika temperatury otoczenia:
- od pó³nocno-wschodniej do pó³nocno-

zachodniej strony domu
- optymalna wysokoœæ monta¿u: (pionowy)

œrodek ogrzewanej przez instalacjæ
wysokoúci (H 1/2 na Ilustracji 13)

- przynajmniej 2 m nad ziemi¹
- brak wp³ywu okien, drzwi, kominków,

bezpoœredniego nas³onecznienia, itp.
- brak niszy, wystêpów balkonowych i

nawisów dachowych jako miejsc
monta¿owych

- po³o¿enie g³ównych pomieszczeñ
mieszkalnych:

- ten sam kierunek: czujnik AF po tej
samej stronie domu

- ró¿ne kierunki: czujnik AF po najgorszej
pod wzglêdem klimatycznym stronie
domu.

�

�

�

�

�

�

�

Ø

2.1.3 Monta¿ czujnika temperatury
otoczenia (Ilustracja 13)

Monta¿:

-lub-

W przypadku monta¿u podstawki
oznaczenie zacisków musi byæ czytelne:

Dostarczany wraz z regulatorem czujnik
temperatury otoczenia AF jest przeznaczony
do monta¿u na tynku œciany zewnêtrznej.

W przypadku monta¿u na
wschodniej œcianie:

Zwróciæ uwagê na cieñ we
wczesnych godzinach
porannych (np. rzucany przez
s¹siedni dom lub balkon).

: Poranne s³oñce
utrudnia nagrzanie domu po
zakoñczeniu oszczêdnego trybu
pracy.

Zdj¹æ pokrywê (AF ).
Obudowê czujnika (AF ) przymocowaæ
dwiema œrubami (AF ) do zewnêtrznej
œciany.

Monta¿ wyposa¿enia dodatkowego
powinien przebiegaæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami i do³¹czon¹
instrukcj¹ instalacji:
- zewnêtrzny czujnik temperatury

pomieszczenia RF 1.
- Modu³ steruj¹cy obwodu grzejnego HSM.
- £¹cznik zdalnie sterowany (montowany

fabrycznie).
- NTC w ewentualnym zasobniku ciep³ej

wody.

Magistralowe po³¹czenie regulatora
TA 250 z pozosta³ymi elementami
magistrali danych (Ilustracja 15):

W ten sposób przewody zostan¹
zabezpieczone przed czynnikami
zewnêtrznymi (np. przed kablami
elektroenergetycznymi, przewodami
jezdnymi, stacjami transformatorowymi,
urz¹dzeniami radiowo-telewizyjnymi,
amatorskimi radiostacjami, urz¹dzeniami
mikrofalowymi, itp.).

�

�

�

�

�

Przyczyna

2.1.4 Monta¿ wyposa¿enia dodatkowego

U¿yæ cztero¿y³owego przewodu
miedzianego z ekranem o minimalnym
przekroju 0,25 mm .

c

a

g

2.2 Pod³¹czenie elektryczne

2

Monta¿ czujnika temperatury otoczenia
AF (Ilustracja 14)
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

W celu wyeliminowania zak³óceñ
indukcyjnych, wszystkie przewody 24 V
(pr¹d pomiarowy) u³o¿yæ w oddzieleniu od
przewodów 230 V lub 400 V (minimalny
odstêp 100 mm).
Maksymalne d³ugoœci po³¹czeñ
magistralowych:
- Pomiêdzy najbardziej oddalonymi od

siebie elementami magistrali danych ok.
150 m.

- Ca³kowita d³ugoœæ wszystkich
przewodów magistralowych ok. 500 m.

Oszczêdne wykorzystanie dostêpnych
d³ugoœci przewodów umo¿liwia
zainstalowanie rozga³êziaczy.

Jak unikn¹æ wadliwego
funkcjonowania:

Nie zestawiaæ pomiêdzy
abonentami magistrali danych
¿adnych po³¹czeñ okrê¿nych.
Generalnie zacisk 1 ³¹czyæ z
zaciskiem 1, itd.

1 = Zasilanie elektryczne 17…24 V DC
2 = Przewód transmisji danych (BUS-High)
4 = GND
6 = Przewód transmisji danych (BUS-Low)
D³ugoœci i przekroje przewodów
prowadz¹cych do czujnika temperatury
otoczenia:

Pod³¹czyæ regulator TA 250 np.
bezpoœrednio do modu³u BM 1 (Ilustracja
16).

Pod³¹czyæ zewnêtrzny czujnik temperatury
pomieszczenia RF 1 (wyposa¿enie
dodatkowe) (Ilustracja 17).

Pod³¹czanie elementów magistrali
(Ilustracja 15)
Oznaczenie ¿y³:

- d³ugoœæ do 20 m 0,75 do 1,5 mm
- d³ugoœæ do 30 m 1,0 do 1,5 mm
- d³ugoœæ ponad 30 m 1,5 mm

Ewentualnie:

2

2

2

W razie potrzeby wyd³u¿yæ
przewody regulatora RF 1:

Przewody wyd³u¿aæ przy pomo-
cy dwu¿y³owych skrêtek (min.
2 x 0,75 mm i maks. 40 m).

Pod³¹czyæ ³¹cznik sterowany zdalnie
(wyposa¿enie dodatkowe montowane
fabrycznie). (Ilustracja 18).

Gdy zestyk prze³¹czaj¹cy jest zamkniêty:
Oszczêdny tryb pracy na obwodzie
grzejnym sterowanym przy pomocy
regulatora TA 250.
Gdy zestyk prze³¹czaj¹cy jest otwarty:
Przejmowany jest tryb pracy ustawiony na
regulatorze TA 250.

£¹cznik sterowany zdalnie musi
posiadaæ jeden bezpotencja³owy
zestyk obs³uguj¹cy pr¹d 5 V DC.

„Kod modu³u HSM ustawiæ na .

Przy zamkniêtej klapie wszystkie funkcje
s¹ aktywne (patrz „czasy reakcji” na
stronie 22).
Uk³ad TA 250 pracuje z zadan¹ krzyw¹
grzania, która wyznacza zwi¹zek
pomiêdzy temperatur¹ otoczenia a
temperatur¹ zasilania (temperatur¹
grzejnika).
Przy odpowiednim ustawieniu krzywej
grzania temperatura pomieszczenia
pozostaje mimo wahañ temperatury
otoczenia na niezmiennym poziomie
(zgodnie z ustawieniem zaworów
termostatycznych grzejników).

�

�

�

�

�

�

�

�

2

3 Obs³uga

3.1 Przygotowanie do pracy z
pod³¹czeniem modu³u
sterowania obwodem grzejnym
HSM (wyposa¿enie dodatkowe)

3.2 Ogólne wskazówki dotycz¹ce
obs³ugi

1

Ewentualnie:

Funkcja ³¹cznika sterowanego zdalnie:
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�

�

�

Gdy regulator TA 250 pracuje zgodnie z
ustawieniem pokrêt³a (k), zapala siê
dolna kontrolka (l).

Selektor temperatury zasilania na
urz¹dzeniu grzejnym ustawiæ na
maksymaln¹ potrzebn¹
temperaturê zasilania.

Dodatkowe czynnoœci
przeprowadzaæ poprzez
regulator TA 250.

Temperaturê ogrzewania (=temperaturê
zasilania, któr¹ regulator TA 250 steruje
przy „normaler Heizbetrieb”) zmieniaæ przy
pomocy pokrêt³a (k). Dok³adne wartoœci
- patrz Rozdzia³ 3.7.10.

�

�

3.3 Ustawianie temperatury
ogrzewania (k)

Zalecenia:

Ustawienie pokrêt³a (k) i (m) na
powoduje w³¹czenie ochrony sterowanego
przez regulator TA 250 obwodu grzejnego
przed zamarzaniem.
Gdy na ustawione jest tylko jedno z tych
pokrête³, ochrona przed zamarzaniem
obejmuje ten stan roboczy.

� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Przy odpowiedniej izolacji budynku
pokrêt³o (m) ustawiæ na (ochrona przed
zamarzaniem).
W celu zapobie¿enia silnemu
wych³odzeniu pomieszczeñ u¿ywaæ
oszczêdnego trybu pracy sterowanego
temperatur¹ pomieszczenia (patrz
Rozdzia³ 3.7.10).

W przypadku, gdy temperatura otoczenia
wynosi poni¿ej +4°C: sterowany przy
pomocy regulatora TA 250 obwód grzejny i
przyporz¹dkowane do niego pompy
obiegowe s¹ wy³¹czone.
W przypadku, gdy temperatura otoczenia
wynosi poni¿ej +3°C: temperatura
zasilania zostaje ustawiona na 10°C, a
pompa obiegowa pracuje (ochrona
instalacji przed zamarzaniem).
Ochrona przed zamarzaniem zasobnika
wody u¿ytkowej jest zagwarantowana w
zale¿noœci od pod³¹czenia zasobnika i
ustawionego programu ciep³ej wody (patrz
Rozdzia³ 3.7.5).

Automatyczna zmiana pomiêdzy
„normaler Heizbetrieb” a „Sparbetrieb”
zgodnie z wprowadzonym programem
czasowym.
Ogrzewanie (=”Tag”): regulator TA 250
steruje temperatur¹ ustawion¹ przy
pomocy pokrêt³a (k).
Tryb oszczêdny (=”Nacht”): regulator
TA 250 steruje temperatur¹ ustawion¹
przy pomocy pokrêt³a (m).

�

�

�

3.5 Ochrona przed zamarzaniem

3.6 Zmiana trybu pracy

3.6.1 Tryb automatyczny (ustawienie
podstawowe)

Krzywa grzania przesuwa siê równolegle.
Z chwil¹ wyst¹pienia w obwodzie
grzejnym zapotrzebowania na ciep³o,
regulator TA 250 ustawia ¿¹dan¹
temperaturê urz¹dzenia grzejnego.

Krzywa grzania przesuwa siê równolegle. Z
chwil¹ wyst¹pienia w obwodzie grzejnym
zapotrzebowania na ciep³o, regulator TA 250
ustawia ¿¹dan¹ temperaturê urz¹dzenia
grzejnego.

3.4 Ustawianie oszczêdnej
temperatury (m)

�

�

Otworzyæ klapê.
Oszczêdn¹ temperaturê (=temperaturê
zasilania, któr¹ regulator TA 250 steruje
przy „Sparbetrieb”) zmieniaæ przy pomocy
pokrêt³a (m). Dok³adne wartoœci - patrz
Rozdzia³ 3.7.10.

�
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Inne tryby pracy s¹ sygnalizowane przy
pomocy kontrolki.
W ka¿dym momencie mo¿na powróciæ do
automatycznego trybu pracy.

W przypadku „Dauerheizen” regulator
TA 250 przez ca³y czas utrzymuje
temperaturê ustawion¹ przy pomocy
pokrêt³a (k). Ustawienie programu
czasowego jest ignorowane.

�

3.6.2 Ogrzewanie ci¹g³e (g)

� Nacisn¹æ przycisk (g).
Dla obu obwodów grzejnych w³¹czony
zostaje tryb pracy „Dauerheizen”.

�

Tryb pracy „Dauerheizen” zostaje
zachowany do:

Zalecenie na lato:

Pompa obiegowa przestaje pracowaæ.
Ochrona przed zamarzaniem i blokowaniem
siê pompy jest aktywna!

W trybie „Sparbetrieb” regulator TA 250
przez ca³y czas steruje ustawion¹ przy
pomocy pokrêt³a (m) „Spartemperatur” (patrz
Rozdzia³ 3.4). Ustawienie programu
czasowego jest ignorowane.

�

�

�

�

ponownego naciœniêcia przycisku ;
nastêpnie znowu ustawiony zostaje tryb
automatyczny.
naciœniêcia przycisku (h); nastêpnie
znowu ustawiony zostaje „Sparbetrieb”.

Nacisn¹æ przycisk a pokrêt³o (k)
ustawiæ na .

Nacisn¹æ przycisk (h).
W³¹czony zostaje tryb pracy „Sparbetrieb”.

�

� �
�

�

3.6.3 Tryb oszczêdny (h)

Tryb pracy „Sparbetrieb” pozostaje
zachowany do:
� Pó³nocy (godz. 00:00); nastêpnie znowu

ustawiony zostaje tryb automatyczny.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ponownego naciœniêcia przycisku ;
nastêpnie znowu ustawiony zostaje tryb
automatyczny.
naciœniêcia przycisku (g); nastêpnie
znowu ustawiony zostaje „Dauerheizen”.

Nacisn¹æ przycisk .

Przed rozpoczêciem wykonywania
programu otworzyæ klapê.
W celu zmienienia wskazywanej wartoœci
o jedn¹ jednostkê, przytrzymaæ przez
chwilê wciœniêty przycisk lub .
Przytrzymanie wciœniêtego przycisku
przez d³u¿szy czas powoduje przewa¿nie
szybsze zmienianie wartoœci.

Na zakoñczenie wykonywania programu
zamkn¹æ klapê.
Uaktywnianie siê wszystkich zmian mo¿e
trwaæ maksymalnie 3 minuty.

Pokrêt³o (n) ustawiæ na .
Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk w celu
wyœwietlenia komunikatu „ ”
Przy pomocy przycisku lub wybraæ
¿¹dany jêzyk.

niemiecki
niderlandzki („Nederlands”)
w³oski (Italiano)
francuski (FRANCAIS).

�

�

�

� �

	

� �

3.7 Programowanie

3.7.1 Ogólne wskazówki

3.7.2 Ustawianie jêzyka („Deutsch +/-”)

P

Deutsch +/-

Zalecenie:
Funkcji tej proszê u¿ywaæ w przypadku
wczeœniejszego pójœcia spaæ lub

.
W przypadku powrotu przed pó³noc¹:

Regulator TA 250 pracuje znowu w trybie
automatycznym i steruje ogrzewaniem z
zachowaniem ustawionej wówczas
temperatury.

Przegl¹d programów zosta³ przedstawiony w
za³¹czniku na stronie 27.
Ilustracje przedstawiaj¹ zawsze ustawienia
fabryczne.

W celu wprowadzenia zmian:

Dostêpne jêzyki:

opuszczenia mieszkania na d³u¿ej
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3.7.3 Ustawianie dnia tygodnia i godziny

Tag wählen
+/-

Uhr stellen
+/-

3.7.4 Ustawianie programu ogrzewania

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pokrêt³o (n) ustawiæ na „ ”.
Wyœwietlany jest komunikat „

”.
Jeœli zamiast tego wyœwietlony zostanie
komunikat „Uhr stellen +/-”: nacisn¹æ
przycisk (q).
„Przy pomocy przycisku lub wybraæ
aktualny dzieñ tygodnia.

Pokrêt³o (n) ustawiæ na „ ”.
Wyœwietlany jest komunikat „

”.
Jeœli zamiast tego wyœwietlony zostanie
komunikat „Tag wählen +/-”: nacisn¹æ
przycisk .
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
godzinê. Po naciœniêciu przycisku
sekundy zostan¹ ustawione na „0”. Zegar
zaczyna chodziæ z chwil¹ zwolnienia
przycisku.

W sposób opisany powy¿ej ustawiæ
godzinê.
Nie zmieniaæ punktów prze³¹czeñ
(rozpoczêcie ogrzewania, rozpoczêcie
trybu oszczêdnego, itp.).

maksymalnie trzy uruchomienia
ogrzewania i trybu oszczêdnego dziennie
do wyboru te same czasy dla ka¿dego
dnia lub ró¿ne czasy dla ka¿dego dnia

Pokrêt³o (n) ustawiæ na „ ”.




	
� �




	
� �

�

Przy uruchamianiu lub po d³u¿szej przerwie
w zasilaniu elektrycznym ustawiony musi
zostaæ najpierw dzieñ tygodnia, a nastêpnie
godzina.
Dzieñ tygodnia („Tag wählen +/-”)

Godzina („Uhr stellen +/-”)

W celu ustawienia czasu letniego/zimowego:

Mo¿liwe ustawienia

Czas uruchomienia ogrzewania i trybu
oszczêdnego jest ustawiony fabrycznie. Nie
wykorzystane punkty prze³¹czeñ s¹
wskazywane jako --:--.

Ustawianie punktów prze³¹czeñ
(uruchomienie ogrzewania i trybu
oszczêdnego)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Wyœwietlany jest komunikat „Tag wählen
+/-”.
Przy pomocy przycisku lub wybraæ
dzieñ tygodnia:
- „ ”: ka¿dego dnia o tej

samej porze uruchamiaæ funkcjê
„Heizen” i ka¿dego dnia o tej samej
porze uruchamiaæ funkcjê „Sparen”.
„ ” (dzieñ tygodnia
np. Donnerstag-czwartek): zawsze tego
dnia o zadanej porze odpowiedni
program, tzn. co czwartek o tej samej
porze uruchamiaæ funkcjê ogrzewania
lub oszczêdzania.

W przypadku zmiany czasów w
okreœlonym dniu, przy „

” w miejsce czasu
wchodzi , tzn. aktualnie brak
jest punktu prze³¹czenia

dla wszystkich dni
tygodnia. Punkty prze³¹czeñ dla
pojedynczych dni s¹ jednak
aktywne.

Nacisn¹æ przycisk (q).
Wyœwietlany jest komunikat „

”.
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
¿¹dany czas pierwszego uruchomienia
ogrzewania.
Nacisn¹æ przycisk .
Wyœwietlany jest komunikat „

”.
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
¿¹dany czas pierwszego uruchomienia
trybu oszczêdzania.
Nacisn¹æ przycisk .
W razie potrzeby: ustawiæ w sposób
opisany powy¿ej kolejne czasy
uruchomienia ogrzewania i trybu
oszczêdzania.

Ustawiæ punkty prze³¹czeñ dla kolejnego
dnia tygodnia.
- Poprzez kilkakrotne naciœniêcie

przycisku spowodowaæ wyœwietlenie
komunikatu „Tag wählen +/-”.

- Wybraæ dzieñ i wprowadziæ czasy.

� �

	

� �

	

� �

	

	

alle Wochentage

- einzelner Wochentag

alle
Wochentage

--:--

wspólnego

1.
Heizbeginn

1.
Sparbeginn

- lub -
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Wybór punktu prze³¹czenia

Kasowanie punktu prze³¹czenia

Ogólne wskazówki

Punkty prze³¹czeñ, których nie nale¿y
zmieniaæ, mo¿na przy pomocy przycisku
(q) pomin¹æ.
Poprzez kilkakrotne naciœniêcie przycisku
spowodowaæ wyœwietlenie ¿¹danego punktu
prze³¹czenia.

W ka¿dej chwili program mo¿na przerwaæ
w celu przeprowadzenia jednorazowej
procedury za³adowania.

	

	

�

�

�

�

�

�

�

Poprzez kilkakrotne naciœniêcie przycisku
spowodowaæ wyœwietlenie ¿¹danego

punktu prze³¹czenia.
Przy pomocy przedmiotu o ostrym
zakoñczeniu przytrzymaæ przez chwilê
wciœniêty przycisk C (r). Na
wyœwietlaczu pojawi siê komunikat --:--
(patrz równie¿ Rozdzia³ 3.7.14).

W wersji fabrycznej program czasowy jest
przewidziany do przygotowywania ciep³ej
wody.
Urz¹dzenia grzejne z pod³¹czonym
zasobnikiem wody u¿ytkowej ³aduj¹ go
czasowo.
W rozdziale „Ustawianie czasów i
temperatur przygotowywania ciep³ej wody
(„Zeit Speicher” i „Temp. Speicher”)” na
stronie 14 opisany zosta³ sposób
prze³¹czania pomiêdzy programem czasu
i temperatury w urz¹dzeniach grzejnych z
pod³¹czonym zasobnikiem wody
u¿ytkowej.

W przypadku pod³¹czenia zasobnika wody
u¿ytkowej z czujnikiem temperatury
zasobnika NTC zawsze zapewniona jest
ochrona przed zamarzaniem (10°C).

: W przypadku zasobnika
wody u¿ytkowej z zestykiem
termostatycznym nie jest
zapewniona w czasie „Sperrzeit”
ochrona przed zamarzaniem
(patrz strona 14).

	

�

3.7.5 Wprowadzanie programu ciep³ej
wody

Uwaga

Ciep³a woda: od razu (= jednorazowe
pominiêcie programu) („sofort nein +/-”)

Ustawianie czasów dla przygotowywania
ciep³ej wody („Freigabe” i „Sperrung”)
Maksymalnie po trzy punkty w³¹czenia i
wy³¹czenia przygotowywania ciep³ej wody
dziennie.

�

�

�

�

Pokrêt³o (n) ustawiæ na „ ”.
Wyœwietlony zostaje komunikat „sofort:
nein +/-”.
Przy pomocy przycisku lub
w³¹czyæ/wy³¹czyæ automatyczny program.
Przy tym:
- „sofort: nein” oznacza normalny

automatyczny program (praca obwodu
ciep³ej wody odpowiada
wprowadzonemu programowi
czasowemu lub programowi
czasu/temperatury).

- „sofort: ja” oznacza, ¿e mimo blokady
przygotowywania ciep³ej wody („sofort”)
zasobnik jest jednorazowo ³adowany.
Gdy zasobnik jest ju¿ za³adowany,
wyœwietlany jest z powrotem komunikat
„sofort: nein”.

Przy zadanym profilu czasu/temperatury
ogrzewanie osi¹ga najwy¿sz¹
zaprogramowan¹ temperaturê
(maksymalnie 60°C). Zaprogramowana
ewentualnie dezynfekcja termiczna jest
ignorowana.

W czasie przygotowywania ciep³ej wody
zasobnik jest uzupe³niany tylko przy
poborze wody lub wych³odzeniu.

Ciep³a woda jest dostêpna w ograniczo-
nym zakresie tak¿e w czasie blokady.



� �

Instalacje z zasobnikiem ciep³ej wody:
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W zale¿noœci od wielkoœci zasobnika i
zu¿ycia ciep³ej wody czêsto wystarcza
jedno ³adowanie zasobnika dziennie (np.
przed pierwszym uruchomieniem
ogrzewania lub wieczorem po ostatniej
fazie ogrzewania).

W czasie blokady kurek ciep³ej wody musi
ewentualnie przez jakiœ czas pozostawaæ
otwarty do odp³yniêcia ciep³ej wody z
przewodu, poniewa¿ wbudowany w
urz¹dzenia grzejne wymiennik ciep³a (np.
w przypadku urz¹dzeñ kombinowanych)
przestaje byæ nagrzany.

Poniewa¿ w czasie
przygotowywania ciep³ej wody
ogrzewanie jest obs³ugiwane w
mniejszym stopniu lub w ogóle
nie jest obs³ugiwane,
uzasadnione jest unikanie
przygotowywania ciep³ej wody w
czasie pierwszego nagrzewania
danego dnia.

Pokrêt³o (n) ustawiæ na „ ”.
Nacisn¹æ przycisk (q).
Wyœwietlony zostaje komunikat „Tag
wählen +/-”.
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
dzieñ tygodnia.
Nacisn¹æ przycisk .
Wyœwietlony zostaje komunikat „1.
Freigabe”.
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
czas pierwszego zwolnienia.
Nacisn¹æ przycisk .
Wyœwietlony zostaje komunikat „1.
Sperrung”.
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
czas pierwszej blokady.
Wszystkie pozosta³e punkty prze³¹czeñ
ustawiæ zgodnie ze szczegó³owym opisem
zawartym w Rozdziale 3.7.4.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Instalacje z dwufunkcyjnymi
urz¹dzeniami grzejnymi
wytwarzaj¹cymi ciep³¹ wodê na
zasadach przep³ywu:


	

� �

	

� �

	

� �

Ustawiane czasów i temperatur
przygotowywania ciep³ej wody („Zeit
Speicher” i „Temp. Speicher”)

WW: nur
Zeit +/-

Urz¹dzenia grzejne z zasobnikiem ciep³ej
wody
nur Zeit

Ustawienie to jest dostêpne jedynie
wówczas, gdy do urz¹dzenia grzejnego
pod³¹czony jest zasobnik wody u¿ytkowej.
Jeœli zasobnik wody u¿ytkowej jest
pod³¹czony poprzez zestyk termostatyczny,
u¿yta mo¿e zostaæ tylko funkcja „

”.

Ka¿demu wpisowi czasu przyporz¹dkowy-
wana jest temperatura zasobnika
sterowanego regulatorem TA 250. Przy
priorytecie ciep³ej wody szybko osi¹gane s¹
wy¿sze temperatury.

„ ”: W czasie blokady zasobnik
ciep³ej wody ulega sch³odzeniu (w sposób
niekontrolowany) w zale¿noœci od
czêstotliwoœci pobierania i temperatury
zasilania wody do temperatury ochrony
przed zamarzaniem (10°C).

Najpierw wybrana musi zostaæ
funkcja „Program czasu i
temperatury dla zasobnika ciep³ej
wody”.

Sch³odzenie do ni¿szego
poziomu przewa¿nie nastêpuje
poprzez zu¿ycie ciep³ej wody, tzn.
w zasobniku mo¿e znajdowaæ siê
gor¹ca woda, nawet gdy zadana
zostanie ni¿sza temperatura
zasobnika.

Pokrêt³o (n) ustawiæ na P.
Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk w celu
wyœwietlenia:
- „WW: nur Zeit +/-” lub
- „WW: Zeit+Temp +/-”
Przy pomocy przycisku lub wybraæ
sterowanie czasem i temperatur¹ („WW:
Zeit + Temp +/-”).

�

�

�

	

� �
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„ ”: Istnieje mo¿liwoœæ wybrania
maksymalnie szeœciu ró¿nych punktów
czasowych z odpowiedni¹ temperatur¹
zasobnika.
Zasobnik próbuje w mo¿liwie jak
najkrótszym czasie osi¹gn¹æ zadany profil
temperatury.
Prêdkoœæ sch³adzania zale¿y od poboru
wody i temperatury zimnej wody!

(do
70°C)

Zeit + Temp

Urz¹dzenia grzejne bez przygotowywania
wody u¿ytkowej
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pokrêt³o (n) ustawiæ na „ ”.
Nacisn¹æ przycisk (q).
Wyœwietlony zostaje komunikat „Tag
wählen +/-”.
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
dzieñ tygodnia.
Nacisn¹æ przycisk .
Wyœwietlony zostaje komunikat „1. Zeit
Speicher”.
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
czas.
Nacisn¹æ przycisk .
Wyœwietlony zostaje komunikat „1. Temp
Speicher”.
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
temperaturê zasobnika.
Aby pocz¹wszy od tego momentu
osi¹gn¹æ „blokadê”, temperaturê
zasobnika ustawiæ np. na 10°C.

: Niebezpieczeñstwo
poparzenia!

Temperatury powy¿ej 60°
stosowaæ tylko przez czas lub
do dezynfekcji termicznej!

Temperatury zasobnika powy¿ej 60°C
ustawia siê poprzez przytrzymanie

przez 5 sekund wciœniêtego przycisku .

Selektor temperatury wody
u¿ytkowej na urz¹dzeniu
grzejnym musi byæ zawsze
ustawiony na wy¿sz¹ lub równ¹
najwy¿szej z ¿¹danych przez
regulator TA 250 temperatur!


	

� �

	

� �

	

� �

�

Ostrze¿enie

�

�

�

�

�

�

�

Nacisn¹æ przycisk .
W ten sam sposób wprowadziæ punkty
prze³¹czeñ od 2 do 6.

Wskazanie --:-- oznacza, ¿e dany
punkty prze³¹czenia nie jest
obs³ugiwany.

Pokrêt³o (n) ustawiæ na „ ”
Wyœwietlony zostanie komunikat
„Urlaubstage +/-”
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
liczbê dni urlopowych (maksymalnie 99
dni).

Aktualny dzieñ zalicza siê do dni
urlopowych, tzn. regulator TA 250
od razu rozpoczyna program
urlopowy. Dzieñ powrotu zalicza
siê do dni urlopowych jedynie
wówczas, gdy tego dnia
ogrzewanie ma nie byæ w³¹czone.

Nacisn¹æ przycisk .
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
tryb pracy dla czasu po zakoñczeniu
programu urlopowego:
- „Automatik”, gdy ogrzewanie ma byæ

w³¹czone od pierwszego uruchomienia
ogrzewania.

- „Dauerheizen”, gdy ogrzewanie ma byæ
w³¹czone ju¿ od pó³nocy, np. poniewa¿
powrót z urlopu jest planowany jeszcze
przed po³udniem.

Na pokrêtle (m) ustawiæ oszczêdn¹
temperaturê (=temperaturê zasilania,
która obowi¹zuje w czasie nieobecnoœci).

	

�

� �

	
� �

�

3.7.6 Program urlopowy („Urlaubstage
+/-”)

Program urlopowy odpowiada za regulacjê
ustawianej bezpoœrednio na pokrêtle „ ”
temperatury zasilania sterowanego przy
pomocy regulatora TA 250 obwodu
grzejnego.
Zasobnik ciep³ej wody ulega wych³odzeniu i
przestaje dzia³aæ pompa cyrkulacyjna.

�
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Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na to, by
temperatura ta nie by³a uci¹¿liwa dla
zwierz¹t domowych, roœlin pokojowych,
itp.
Zamkn¹æ klapê.
Tryb urlopowy obowi¹zuje od razu. Przez
ca³y czas wskazywana jest liczba
pozosta³ych dni urlopu.

Dwukrotnie nacisn¹æ przycisk .
- lub -

Liczbê dni ustawiæ na „0”.

Ustawiæ pokrêt³o (n) na „i”.
Wartoœci s¹ wyœwietlane przez 3 sekundy,
potem regulator TA 250 przeskakuje do
nastêpnej wartoœci.
Zatrzymywanie automatycznego
przewijania:
Nacisn¹æ przycisk lub .
- : przechodzenie do nastêpnej

wartoœci.
- : przechodzenie do poprzedniej

wartoœci.
Ponowne uruchamianie automatycznego
wyœwietlania: nacisn¹æ przycisk (q).

W przypadku pojawienia siê na
wyœwietlaczu --:--, odpowiednia
wartoœæ temperatury jest przy
uruchamianiu dostêpna po
up³ywie ok. 1 minuty, jest
niedostêpna lub jej wyœwietlanie
zosta³o przerwane.

�

�

�

�

�

�

�

� �
�

�

	

3.7.7 Wywo³ywanie ustawionych
wartoœci

Po up³ywie wprowadzonej liczby dni
regulator TA 250 koñczy o pó³nocy
oszczêdny tryb pracy i powraca do trybu
automatycznego lub ci¹g³ego ogrzewania.

W celu wczeœniejszego zakoñczenia trybu
urlopowego:

(„i”)

Opis

Aktualny dzieñ tygodnia
Temperatura otoczenia

Rzeczywista temperatura po-
mieszczenia (gdy nie zosta³ po-
d³¹czony ¿aden czujnik RF 1)
Temperatura pomieszczenia
na regulatorze TA 250 (gdy po-
d³¹czony zosta³ czujnik RF 1)
Temperatura pomieszczenia
na czujniku RF 1 (gdy pod³¹-
czony zosta³ czujnik RF 1)
Ustawiana na urz¹dzeniu
grzejnym maksymalna
temperatura zasilania
Temperatura zasilania na
urz¹dzeniu grzejnym
¯¹dana przez regulator TA 250
temperatura zasilania
Wskazuje, czy uruchomiona
zosta³a funkcja szybkiego na-
grzewania
(tylko przy „ ”):
Stan programu ciep³ej wody
Stan za³adowania zasobnika
ciep³ej wody
Maksymalna dopuszczalna
temp. zasobnika lub temp. po-
boru ciep³ej wody przy urz¹dze-
niu kombinowanym
Temp. zasobnika lub temp. po-
boru ciep³ej wody przy urz¹dze-
niu kombinowanym
Zadana temperatura ciep³ej
wody
Stan pompy cyrkulacyjnej (tylko
z modu³em HSM)
Stan palnika
Stan pompy obiegowej
urz¹dzenia grzejnego
Stan selektora temp. zasilania
na urz¹dzeniu grzejnym
Usterka urz¹dzenia grzejnego

nur Zeit +/-

Tekst komuni-
katu
Donnerstag
Aussen-
temperatur
Raumtemp. Ist

Raumtemp.
Hier

Raumtemp.
Fern

Vorlauftemp.
Max

Vorlauftemp.
Ist
Hzg-Vorlauf
Soll
Schn.aufhzg.
Aus

Warmwasser
Sperr
Spr.-Ladung
Ein/Aus
Warmwasser
Max.

Warmwasser
temp.

Warmwasser
Soll
Zirku.pumpe
Aus
Flamme ein
Pumpe ein

Winterbetrieb

Fehler A3

Wyœwietlone mog¹ zostaæ nastêpuj¹ce
wartoœci:
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3.7.8 Wprowadzanie programu
czasowego dla pompy
cyrkulacyjnej („Zirkubeginn” i
„Zirku Ende”)

W przypadku pod³¹czenia
warstwowego zasobnika
akumulacyjnego:

P

Gdy program ciep³ej wody steruje
prac¹ pompy warstwowego
zasobnika akumulacyjnego, woda
jest zasysana poprzez
pod³¹czenie cyrkulacyjne. W ten
sposób mo¿liwa jest cyrkulacja
bez dodatkowej pompy
cyrkulacyjnej.

Pokrêt³o (n) ustawiæ na .
Przytrzymaæ wciœniêty przycisk (q)
przez 5 sekund w celu wyœwietlenia
komunikatu „ZIRKU PUMPE PROG”.
Przytrzymaæ przez chwilê wciœniêty
przycisk w celu wyœwietlenia
komunikatu „Tag wählen +/-”.
Ustawiæ dzieñ tygodnia przy pomocy
przycisku lub .
Nacisn¹æ przycisk .
Wyœwietlony zostaje komunikat „1.
Zirkubeginn”.
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
czas, od którego pompa cyrkulacyjna
powinna pracowaæ.

Czêsto wystarczy w³¹czyæ pompê
cyrkulacyjn¹ na 10 lub 20 minut
przed wstaniem. W ci¹gu reszty
dnia ze wzglêdu na czêstsze
pobory wody zawartoœæ przewodu
pozostaje wystarczaj¹co ciep³a.

Nacisn¹æ przycisk .
Wyœwietlony zostaje komunikat „1. Zirku
Ende”.
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
czas, od którego pompa cyrkulacyjna
powinna pracowaæ.

�

�

�

�

�

�

�

�

	

	

� �
	

� �

	

� �

Funkcja dzia³a jedynie wtedy, gdy do modu³u
HSM pod³¹czona zostanie pompa
cyrkulacyjna.

�

�

�

�

Nacisn¹æ przycisk .
Wszystkie pozosta³e punkty prze³¹czeñ
ustawiæ zgodnie ze szczegó³owym opisem
zawartym w Rozdziale 3.7.4

Po w³¹czeniu funkcji szybkiego
nagrzewania, mo¿na j¹ wywo³aæ
poprzez dwukrotne naciœniêcie
przycisku oszczêdzania.

W przypadku w³¹czenia obs³ugi
pomieszczenia w „Sparbetrieb”,
szybkie nagrzewanie zostaje
przerwane po osi¹gniêciu
ustawionej na pokrêtle (k)
temperatury pomieszczenia (patrz
„Regulacja czujnika sterowanego
zdalnie (wyposa¿enie dodatkowe
RF 1) („Fernfühler +/-”)” na
stronie 21).

Mimo to ustawiona na urz¹dzeniu grzejnym
temperatura maksymalna nie zostaje
przekroczona!

Pokrêt³o (n) ustawiæ na P.
Krótkimi naciœniêciami przycisku (q)
spowodowaæ wyœwietlenie komunikatu
„Schnell aus +/-”.
Przy pomocy przycisku lub wybraæ
„Schnell ein +/-” lub „Schnell aus +/-”.

	

�

	

� �

3.7.9 W³¹czanie lub wy³¹czanie
szybkiego nagrzewania („Schnell
aus +/-”)

Dziêki funkcji szybkiego nagrzewania po
zakoñczeniu „Sparbetrieb” uzyskuje siê
mo¿liwie jak najszybsze nagrzanie.
Regulator TA 250 zezwala wówczas przy
ka¿dej zmianie ze „Sparbetrieb” na
„Heizbetrieb” przez okreœlony czas na
wy¿sz¹ temperaturê zasilania ni¿ zwykle
(ustawienia wartoœci mog¹ zostaæ
zrealizowane w obszarze zarezerwowanym
dla serwisu, patrz Rozdzia³ 3.7.13
„Ustawianie tendencji wzrostowej szybkiego
nagrzewania („Anhebung +/-”)” na stronie 43
i „Ustawianie czasu szybkiego nagrzewania
(„Dauer +/-”)” na stronie 20).
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3.7.10Wybór obs³ugi temperatury
pomieszczenia („RA-Mode aus +/-”)

¯¹dana przez regulator TA 250 temperatura
zasilania zale¿y od ustawionej krzywej
ogrzewania, chwilowej temperatury
otoczenia i ustawienia pokrêt³a (k) lub
(m).

ustawione zostaje nastêpuj¹ce przesuniêcie
zadanej temperatury zasilania.

� �

Bez obs³ugi temperatury pomieszczenia

Ustawienie pokrêt³a

Ustawienie pokrêt³a

Ustawienie pokrêt³a

Ustawienie pokrêt³a

Przesuniêcie

Temperatura
pomieszczenia

Temperatura
pomieszczenia

Przesuniêcie

(ochrona przed za- Zadana temp.
marzaniem) zasilania 10°C

-25 K

Ustawienie pionowe 0 K

+25 K

(ochrona przed za- ok. 5°C
marzaniem)

ok. 17°C

Ustawienie pionowe ok. 20°C

ok. 23°C

(ochrona przed za- Zadana temp.
marzaniem) zasilania 10°C

-50 K

Ustawienie pionowe -37 K

Ustawienie pionowe -25 K

0 K

(ochrona przed za- ok. 5°C
marzaniem)

ok. 10°C

Ustawienie pionowe ok. 12°C

Ustawienie pionowe ok. 15°C

ok. 20°C

Z obs³ug¹ temperatury pomieszczenia
pokrêt³om (k) i (m) wartoœæ temperatury
pomieszczenia zostaje przyporz¹dkowana
jako wartoœæ zadana.
Zestawienie wartoœci w formie przybli¿onych
wartoœci odniesienia zosta³o ujête w
poni¿szych tabelach.

� �

Obs³uga temperatury pomieszczenia mo¿e
byæ pod³¹czona przez ca³y czas lub tylko w
„Sparbetrieb”.

- lub -

Sta³a obs³uga temperatury pomieszcze-
nia mo¿e byæ uzasadniona w przypadku,
gdy w mieszkaniu znajduje siê
oddzia³ywuj¹ca na temperaturê we
wszystkich pomieszczeniach obca
instalacja ogrzewania, np. otwarty
kominek, piec kaflowy, itp.,
nas³onecznienie lub nawiew.

�

�

�

Pokrêt³o (n) ustawiæ na P.
Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk (q) w
celu wyœwietlenia komunikatu „RA-Mode
aus +/-”.

Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
tryb obs³ugi pomieszczenia:
- „ ”: Temperatura

pomieszczenia nie jest uwzglêdniania.
- „ ”: Obs³uga temperatury

pomieszczenia jest aktywna wy³¹cznie w
trybie „Sparbetrieb”. Przy przejœciu z
trybu „Heizbetrieb” na „Sparbetrieb”
przyporz¹dkowany obwód grzejny
pozostaje wy³¹czony, dopóki
temperatura pomieszczenia nie spadnie
do wartoœci ustawionej na pokrêtle (m).
Nastêpnie regulacja obs³ugi temperatury
pomieszczenia odbywa siê zgodnie z
ustawion¹ wartoœci¹.

- „ ”: Obs³uga temperatury
pomieszczenia jest zawsze w³¹czona.
Wartoœæ jest zadawana w czasie trybu
ogrzewania przez pokrêt³o (k). W
trybie „Sparbetrieb” wartoœæ jest
zadawana przez pokrêt³o (m) w sposób
opisany dla „ ”.

	

� �

�

�

RA-Mode aus +/-

RA-Mode spar

RA-Mode ein

RA-Mode spar
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Obs³ugê temperatury
pomieszczenia w³¹czaæ jedynie
wówczas, gdy warunki
temperaturowe w miejscu
monta¿u regulatora TA 250 lub
czujnika RF 1 bêd¹ nadawa³y siê
do regulacji.

Znajduj¹ce siê w tym
pomieszczeniu zawory
termostatyczne otworzyæ
przynajmniej na tyle szeroko,
by mog³a zostaæ osi¹gniêta
temperatura ustawiona na
regulatorze TA 250.

Pokrêt³o (n) ustawiæ na .
Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk (q) w
celu wyœwietlenia komunikatu
„ ”.
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
punkt pocz¹tkowy.

Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk w celu
wyœwietlenia komunikatu „

”.

�

�

�

�

�

3.7.11Ustalanie krzywej grzania
(„Heizkurve wählen”)

P

HK_Fusspunkt +/-

HK_Endpunkt
+/-

	

� �

	

Krzywa ogrzewania jest ustalana jako prosta
przechodz¹ca przez dwie wartoœci (punkt
pocz¹tkowy i punkt koñcowy) (Ilustracja 19):
Ustawianie punktu pocz¹tkowego
(„HK_Fusspunkt +/-”)
Punktem pocz¹tkowym krzywej ogrzewania
jest temperatura zasilania, która jest
potrzebna do ogrzania mieszkania, gdy
temperatura otoczenia w grzejniku wynosi
20°C.
Ustawiane mog¹ byæ wartoœci z przedzia³u
od 10°C do 85°C, jednak nie mog¹ byæ one
wy¿sze od ustawionego punktu koñcowego.

Punktem koñcowym krzywej grzania jest
temperatura zasilania, która jest potrzebna
do ogrzania mieszkania, gdy temperatura
otoczenia w grzejniku wynosi -15°C.
Ustawiane mog¹ byæ wartoœci z przedzia³u
od 10°C do 85°C, jednak nie mog¹ byæ one
ni¿sze od ustawionego punktu
pocz¹tkowego.

Ustawianie punktu koñcowego
(„HK_Endpunkt +/-”)

�

�

�

�

�

Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
punkt koñcowy.

Maksymalna temperatura
zasilania jest w ka¿dym
przypadku ograniczana przez
regulator temperatury zasilania i
nie mo¿e zostaæ przekroczona.

Pokrêt³o (n) ustawiæ na .
Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk (q) w
celu wyœwietlenia komunikatu „Hzg aus
bei +/-”.
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
wartoœæ z przedzia³u od 10°C do 25°C.

Instalacja grzewcza jest
automatycznie wy³¹czana w
okresie przejœciowym i latem. Nie
ma to wp³ywu na
przygotowywanie ciep³ej wody.

Wy³¹czanie funkcji, np. przy uruchamianiu
instalacji latem.

Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
wartoœæ 99,0°C.

� �

	

� �

� �

3.7.12Ustawianie temperatury otoczenia,
przy której instalacja ogrzewania
wy³¹cza siê („Hzg aus bei +/-”)

P

Przy uruchamianiu regulator TA 250
przejmuje jako punkt koñcowy ustawion¹ na
urz¹dzeniu grzejnym maksymaln¹
temperaturê zasilania.
W przypadku zmiany punktu koñcowego na
regulatorze TA 250, obowi¹zuje on do
momentu naciœniêcia przycisku C (r).
Nastêpnie regulator TA 250 znowu
przejmuje jako punkt koñcowy ustawion¹ na
urz¹dzeniu grzejnym maksymaln¹
temperaturê zasilania.

Fabrycznie ustawiona jest wartoœæ 99°C,
tzn. funkcja jest wy³¹czona a instalacja
mo¿e zostaæ uruchomiona przy ka¿dej
temperaturze otoczenia.
Wy³¹czanie funkcji:

�
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3.7.13Obszar zarezerwowany dla serwisu
(„FACHMANN-EBENE”)

P

ZIRKU PUMPE PROG

FACHMANN-EBENE

Anhebung +/-

P

ZIRKU PUMPE PROG

FACHMANN-EBENE

Dauer +/-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Regulacja czujnika temperatury
pomieszczenia i czujnika sterowanego
zdalnie.
Tendencja wzrostowa temperatury
zasilania przy szybkim nagrzewaniu.
Czas trwania szybkiego nagrzewania.
Przechwytywanie temperatury
pomieszczenia przy w³¹czonej obs³udze
temperatury pomieszczenia.

Pokrêt³o (n) ustawiæ na .
Przytrzymaæ wciœniêty przycisk (q)
przez ok. 5 sekund w celu wyœwietlenia
„ ”.
Przytrzymaæ wciœniêty przycisk przez
ok. 5 sekund w celu wyœwietlenia
„ ”.
Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk w celu
wyœwietlenia komunikatu „ ”.
Przy pomocy przycisku lub zmieniæ
wartoœæ tendencji wzrostowej krzywej
grzania.

Pokrêt³o (n) ustawiæ na .
Przytrzymaæ wciœniêty przycisk (q)
przez ok. 5 sekund w celu wyœwietlenia
„ ”.
Przytrzymaæ wciœniêty przycisk przez
ok. 5 sekund w celu wyœwietlenia
„ ”.
Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk w celu
wyœwietlenia komunikatu „ ”.
Przy pomocy przycisku lub zmieniæ
czas trwania tendencji wzrostowej krzywej
grzania.

	

	

	

� �

	

	

	

� �

W obszarze tym mog¹ byæ wprowadzane
nastêpuj¹ce wartoœci:

Dla krzywej grzania mo¿na ustawiaæ
tendencjê wzrostow¹ z zakresu od 10.0 K
do 40.0 K (°C) w odstêpach co 5 K (°C).

Dla tendencji wzrostowej krzywej grzania
mo¿na ustawiaæ czas trwania z zakresu od
10 minut do 2 godzin w odstêpach co 10
minut.

Ustawianie tendencji wzrostowej
szybkiego nagrzewania („Anhebung +/-”)

Ustawianie czasu trwania szybkiego
nagrzewania („Dauer +/-”)

Regulacja czujnika temperatury
pomieszczenia („Raumfühler +/-”)
Regulacja czujnika temperatury
pomieszczenia wp³ywa na zmianê
wskazania temperatury regulatora TA 250.
Wartoœæ mo¿e zostaæ korygowana do góry
lub do do³u maksymalnie o 3K (°C) w
odstêpach co 0,1 K.
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Odpowiedni (homologowany) precyzyjny
przyrz¹d pomiarowy umieœciæ w ten
sposób, by dobrze rejestrowa³ on
temperaturê otoczenia regulatora TA 250,
a jednoczeœnie nie oddawa³ mu energii
cieplnej.
Zamkn¹æ klapê na regulatorze TA 250.
Regulator TA 250 odizolowaæ na co
najmniej 1 godzinê przed regulacj¹ z dala
od wszystkich Ÿróde³ ciep³a
(promieniowania s³onecznego, ciep³a
grzejnikowego, itp.).
Otworzyæ klapê.
Natychmiast odczytaæ (i zaznaczyæ) na
precyzyjnym przyrz¹dzie pomiarowym
„w³aœciw¹” temperaturê pomieszczenia.
Pokrêt³o (n) ustawiæ na .
Przytrzymaæ wciœniêty przycisk (q)
przez ok. 5 sekund w celu wyœwietlenia
„ ”.
Przytrzymaæ wciœniêty przycisk przez
ok. 5 sekund w celu wyœwietlenia
„ ”.
Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk w celu
wyœwietlenia komunikatu „

”. „Zamro¿ona” wartoœæ temperatury
pomieszczenia na regulatorze TA 250
zostaje wskazana z dok³adnoœci¹ 0,1°C.
Przy pomocy przycisku lub zmieniæ
parametry regulacyjne czujnika
temperatury pomieszczenia.

Regulacja czujnika temperatury
pomieszczenia powinna byæ
przeprowadzana, jeœli to
konieczne, jako oddzielna
procedura robocza.

P

ZIRKU PUMPE PROG

FACHMANN-EBENE

Raumfühler
+/-

Regulacja czujnika sterowanego zdalnie
(wyposa¿enie dodatkowe RF 1)
(„Fernfühler +/-”)

	

	

	

� �



20

Regulacja czujnika RF 1 wp³ywa na zmianê
wskazania temperatury regulatora TA 250.
Wartoœæ mo¿e zostaæ korygowana do góry
lub do do³u maksymalnie o 3K (°C) w
odstêpach co 0,1 K.

Im wiêksza ustawiona jest wartoœæ
przechwytywania, tym wiêkszy jest wp³yw
czujnika temperatury pomieszczenia (w
regulatorze TA 250 lub czujnika RF 1) na
krzyw¹ ogrzewania (=zadan¹ temperaturê
zasilania).

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Odpowiedni (homologowany) precyzyjny
przyrz¹d pomiarowy umieœciæ w ten
sposób, by dobrze rejestrowa³ on
temperaturê otoczenia czujnika RF 1, a
jednoczeœnie nie oddawa³ mu energii
cieplnej.
Zamkn¹æ klapê na regulatorze TA 250.
Czujnik RF 1 odizolowaæ na co najmniej 1
godzinê przed regulacj¹ z dala od
wszystkich Ÿróde³ ciep³a (promieniowania
s³onecznego, ciep³a grzejnikowego, itp.).
Otworzyæ klapê.
Natychmiast odczytaæ (i zaznaczyæ) na
precyzyjnym przyrz¹dzie pomiarowym
„w³aœciw¹” temperaturê pomieszczenia.
Pokrêt³o (n) ustawiæ na P.
Przytrzymaæ wciœniêty przycisk (q)
przez ok. 5 sekund w celu wyœwietlenia
„ ”.
Przytrzymaæ wciœniêty przycisk przez
ok. 5 sekund w celu wyœwietlenia
„ ”.
Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk w celu
wyœwietlenia komunikatu „ ”.
„Zamro¿ona” wartoœæ temperatury
pomieszczenia zostaje wskazana z
dok³adnoœci¹ 0,1°C.
Przy pomocy przycisku lub zmieniæ
parametry regulacyjne czujnika RF 1.

Funkcja jest dostêpna jedynie wówczas, gdy
w³¹czona jest obs³uga pomieszczenia (patrz
Rozdzia³ 3.7.10).

Pokrêt³o (n) ustawiæ na .
Przytrzymaæ wciœniêty przycisk (q)
przez ok. 5 sekund w celu wyœwietlenia
„ ”.

	

	

	

� �

	

ZIRKU PUMPE PROG

FACHMANN-EBENE

Fernfühler +/-

Przechwytywanie obs³ugi pomieszczenia
(„Durchgriff V +/-”)

P

ZIRKU PUMPE PROG

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Przytrzymaæ wciœniêty przycisk przez
ok. 5 sekund w celu wyœwietlenia
„ ”.
Obwód grzejny bez mieszania: kilkakrotnie
nacisn¹æ przycisk w celu wyœwietlenia
komunikatu „ ”.
Przy pomocy przycisku lub ustawiæ
wartoœæ przechwytywania z zakresu od 0
(brak wp³ywu czujnika temperatury
pomieszczenia na zadan¹ temperaturê
zasilania) do 10 (maksymalny wp³yw
czujnika temperatury pomieszczenia na
zadan¹ temperaturê zasilania).

Przerwanie funkcji szybkiego nagrzewania
przy w³¹czonej obs³udze pomieszczenia z
chwil¹ osi¹gniêcia ustawionej na pokrêtle

zadanej temperatury pomieszczenia
(patrz „W³¹czanie lub wy³¹czanie
szybkiego nagrzewania „Schnell aus +/-””
na stronie 18).
W³¹czenie ogrzewania w sterowanym
temperatur¹ pomieszczenia trybie
„Sparbetrieb” z chwil¹ osi¹gniêcia
ustawionej na pokrêtle zadanej
temperatury pomieszczenia (patrz
Rozdzia³ 3.7.10).

Ewentualnie kasowane mog¹ byæ:
- tylko pojedyncze punkty prze³¹czeñ
- program (np. tylko program ogrzewania)
- ca³a zawartoœæ pamiêci
W celu unikniêcia nieumyœlnego
naciœniêcia, przycisk C (r) zosta³
wpuszczony w obudowê. Mo¿na bez trudu
z niego korzystaæ u¿ywaj¹c ostro
zakoñczonego przedmiotu (np. d³ugopisu).

Pokrêt³o (n) ustawiæ w ¿¹danym
po³o¿eniu.
Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk (q) w
celu wyœwietlenia ¿¹danego punktu
prze³¹czenia
Przycisk C (r) przytrzymaæ przez chwilê
wciœniêty.

	

	

� �

�

�

�

	

�

FACHMANN-EBENE

Durchgriff V +/-

3.7.14Kasowanie

Poni¿sze funkcje pozostaj¹ dostêpne
równie¿ gdy

, o ile s¹ one w³¹czone:
wartoœæ przechwytywania

równa siê 0

Kasowanie pojedynczego punktu
prze³¹czenia
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Kasowanie wszystkich osobistych
punktów prze³¹czeñ

Przywracanie wszystkich ustawieñ z
chwili dostawy

„!!! Achtung !!!
In 9 Sekunden löschen,
In 8 Sekunden LÖSCHEN,
In 7 Sekunden löschen
…”

Czas podtrzymania zegara

W przypadku wprowadzania do programu
powa¿nych zmian, korzystniejsze okazaæ siê
mo¿e wykorzystanie programu ustawionego
fabrycznie.
Przyk³ad: kasowanie kompletnego programu
ogrzewania.

Po up³ywie ok. 5 sekund na wyœwietlaczu
pojawia siê komunikat:

W przypadku przerwy w zasilaniu wskaŸnik
gaœnie. W przypadku przekroczenia czasu
podtrzymania skasowana zostaje godzina.
Wszystkie pozosta³e ustawienia pozostaj¹
zachowane.

przekroczenia czasu
podtrzymania

Brakuj¹ce elementy magistrali danych
zostaj¹ rozpoznane po up³ywie
maksymalnie 3 minut.

�

�

�

�

�

�

�

Pokrêt³o (n) ustawiæ na .
Wyœwietlony zostaje komunikat „Tag
wählen +/-”.
Przycisk C (r) przytrzymaæ przez chwilê
wciœniêty.
Przywrócony zostaje stan z chwili
dostawy: „Alle Tage”; „1. Heizbeginn
06:00”; „1. Sparbeginn 22:00”; „weitere
Schaltpunkte --:--”

Przycisk C (r) przytrzymaæ wciœniêty
przez ponad 15 sekund.

W przypadku
: na nowo ustawiæ godzinê

(patrz Roz-dzia³ 3.7.3 „Godzina („Uhr
stellen +/-”)”).
Zamiast wy³¹czania ogrzewania na lato,
na regulatorze TA 250 wybraæ ni¿sz¹
temperaturê (patrz Rozdzia³ 3.6.2).

Czasy reakcji
Maksymalny czas reakcji w magistrali
danych: 3 minuty.

�

�

�

3.7.15Pozosta³e wskazówki

Ochrona przed zablokowaniem siê
pompy (w urz¹dzeniu grzejnym)

Krótka instrukcja obs³ugi

Przyporz¹dkowana pompa jest
nadzorowana i po up³ywie 24 godzin
bezczynnoœci zostaje na krótko
uruchomiona. W ten sposób zapobiega siê
zatarciu pompy.

Z prawej strony podstawki wsuniêta zosta³a
krótka instrukcja obs³ugi.

Po zainstalowaniu czujnika RF 1 regulator
wbudowany w regulator TA 250 nie dzia³a.
Jeœli chodzi o wskazania i regulacjê czujnik
RF 1 ma charakter rozstrzygaj¹cy.

Zdalne sterowanie obwodu grzejnego przy
pomocy ³¹cznika sterowanego zdalnie:
Najczêstsze zastosowanie:
Sterownik telefoniczny do w³¹czania przez
telefon przyporz¹dkowanego obwodu
grzejnego po wprowadzeniu osobistego
kodu.

3.7.16Regulator TA 250 z pod³¹czonym
czujnikiem sterowanym zdalnie RF
1 (wyposa¿enie dodatkowe)

3.7.17Regulator TA 250 z pod³¹czonym
czujnikiem sterowanym zdalnie
(montowanym fabrycznie)

„Fern-verriegelt”.

�

�

�

Zastosowaæ czujnik RF 1, gdy miejsce
monta¿u regulatora TA 250 posiada
niekorzystne warunki pomiaru ¿¹danej
obs³ugi pomieszczenia.

Przed opuszczeniem instalacji:
Wybraæ stan pracy przy powrocie (tryb
automatyczny lub ci¹g³ego ogrzewania).
Zamykanie ³¹cznika sterowanego zdalnie:
regulator TA 250 pracuje w trybie
„Sparen”, zasobnik ciep³ej wody ulega
wych³odzeniu i przestaje pracowaæ pompa
cyrkulacyjna. Na wyœwietlaczu pojawia siê
komunikat: W
przypadku otwarcia ³¹cznika, np. przez
zakodowany sygna³ telefoniczny, regulator
TA 250 pracuje z ustawionym wczeœniej
programem.
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Przy d³u¿szej nieobecnoœci
mieszkanie (œciany, itd.) jest silnie
wych³odzone i potrzeba wiêcej
czasu, by siê nagrza³o. Proszê
zatem pamiêtaæ o w³¹czeniu w
porê obwodu grzejnego.

Przestrzegaæ wskazówek podanych w
„ ”.

Skontaktowaæ siê z serwisem.

Sprawdziæ, czy urz¹dzenie grzejne zosta³o
w³¹czone.
Jeœli b³¹d ten lub b³¹d typu „ ”
nadal jest sygnalizowany: skontaktowaæ
siê z serwisem.

W przypadku regulacji pogodowej
regulacja temperatury zasilania odbywa
siê zgodnie z ustawion¹ krzyw¹
ogrzewania: im ni¿sza temperatura
otoczenia, tym wy¿sza temperatura
zasilania.
Oszczêdzanie energii: Krzyw¹ ogrzewania
ustawiaæ odpowiednio do izolacji budynku
i warunków instalacji na mo¿liwie jak
najni¿szym poziomie (patrz Rozdzia³
3.7.11), tak by po zakoñczeniu trybu
„Sparbetrieb” pomieszczenia szybko siê
nagrzewa³y równie¿ przy ustawieniu
niskich wartoœci krzywej ogrzewania:
„W³¹czanie szybkiego nagrzewania” (patrz
strona 18).

3.7.18Komunikaty regulatora TA 250

Bedienungsanleitung des Heizgeräts

CAN-Fehler

�

�

�

�

�

4 Ogólne wskazówki

Zak³ócenia w pracy urz¹dzenia grzejnego s¹
przekazywane do regulatora TA 250, gdzie
mog¹ zostaæ odczytane.
W przypadku
dodatkowo miga kontrolka (l) i na
wyœwietlaczu pojawia siê np. komunikat
„ ”.

- lub -

W przypadku pojawienia siê na
wyœwietlaczu regulatora TA 250 komunikatu
„ ”:

... i wskazówki dotycz¹ce oszczêdzania
energii:

„Störung des Heizgeräts”

Anlage prüfen A3

CAN-Fehler 4

�

�

�

�

�

�

�

�

Ogrzewanie pod³ogowe:
Nie ustawiaæ temperatury zasiania na
urz¹dzeniu grzejnym powy¿ej
maksymalnej temperatury zasilania
zalecanej przez producenta (np. 60°C).
Oszczêdzanie energii, gdy budynek
posiada dobr¹ izolacjê: Oszczêdn¹
temperaturê ustawiæ na (Rozdzia³ 3.4).
Unikaæ silnego wych³odzenia
pomieszczeñ (regulator TA 250 lub czujnik
RF 1 w odpowiednim miejscu): tryb
oszczêdny sterowany temperatur¹
pomieszczenia (Rozdzia³ 3.7.10).
Zawory termostatyczne ustawiæ we
wszystkich pomieszczeniach w ten
sposób, by za ka¿dym razem osi¹gniêta
mog³a zostaæ tak¿e ¿¹dana temperatura
pomieszczenia. Dopiero gdy temperatura
nie zostanie osi¹gniêta po d³u¿szym
czasie, na regulatorze TA 250 zwiêkszyæ
temperaturê ogrzewania (Rozdzia³ 3.3).
Mo¿liwoœæ zaoszczêdzenia du¿ej iloœci
energii poprzez zmniejszenie temperatury
pomieszczenia przez dzieñ lub noc:
Zmniejszenie temperatury pomieszczenia
o 1 K (°C): do 5% zaoszczêdzonej energii.
Dzia³anie nieuzasadnione: Pozwalanie na
spadek temperatury codziennie
ogrzewanych pomieszczeñ do poziomu
poni¿ej +15°C. Wyziêbione œciany
przekazuj¹ wówczas zimno dalej,
temperatura pomieszczenia jest
podwy¿szana i zu¿ywanej jest jeszcze
wiêcej energii ni¿ w przypadku
równomiernego dop³ywu ciep³a.
Dobra izolacja cieplna budynku:
Ustawiona oszczêdna temperatura nie jest
osi¹gana. Mimo to oszczêdza siê energiê,
poniewa¿ ogrzewanie pozostaje wy³¹czo-
ne. Rozpoczêcie trybu oszczêdzania
nale¿y wówczas ustawiæ wczeœniej.

Wietrzenie powinno byæ krótkotrwa³e, ale
intensywne (okna otwieraæ na oœcie¿).
W czasie wietrzenia zakrêciæ zawór
termostatyczny albo regulator TA 250
prze³¹czyæ na „Sparbetrieb”.

� Przy wietrzeniu nie przesadzaæ z
otwieraniem okien. Z pomieszczenia stale
ucieka ciep³o bez znacznej poprawy
jakoœci powietrza w pomieszczeniu.
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5 Wyszukiwanie b³êdów
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1

2

3
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4

5

AF
BM1
HK
HSM
KP
KW
SF
TA 250
WS
WW
Z
ZP

Czujnik temperatury otoczenia
Modu³ magistrali danych
Obwód grzejny
Modu³ steruj¹cy obwodu grzejnego
Pompa kot³a do podgrzewania wody
Wlot zimnej wody
Czujnik temperatury zasobnika (NTC)
Regulator pogodowy
Zasobnik ciep³ej wody
Wylot ciep³ej wody
Pod³¹czenie cyrkulacji
Pompa cyrkulacyjna
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6

7

8

10

9
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11

12
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13

= nadzorowana powierzchnia mieszkalna

= zalecane miejsce monta¿u

= miejsce monta¿u zwrotnicy

= nadzorowana powierzchnia mieszkalna

= zalecane miejsce monta¿u

= miejsce monta¿u zwrotnicy
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14

16

15

A
B

Rozga³êziacz
Element magistrali danych (np. uk³ad
sterowania Bosch Heatronic, modu³ HSM, itd.)
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17

18

19

VT
AT
F
E

Temperatura zasilania
Temperatura otoczenia
Punkt pocz¹tkowy
Punkt koñcowy
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