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UWAGI EKSPLOATACYJNE PRODUCENTA 
 
 

 
zasto  (takiego jak: trociny, 
ekogroszek i inne pochodne w ganicznych 

lub zrzyn tartacznych 
przez producenta opisane w punkcie 1.4 niniejszej instrukcji).  
 

  
 w wysokiej temperaturze wymaga nadzoru oraz 

 
 

  
onosi . 

 
 yty  (Rys. 4 element 

nr.8 oraz na zdj.6). Kontakt z nagrzanym w wyniku eksploatacji elementem grozi 
poparzeniem. 

 
 W wyniku eksploatacji kot  par

jest naturalnym procesem fizycznym.  
 

 
instalacji 

a  
 

 
ALTERECO ECO-QUENTIN o mocach 22 i 40 kW. 

 
 
 

 
y: 

 
Infolinia: 17 200 00 41 
 
Serwis:   17 200 00 41 
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1.  
1.1.  Oznaczenia  
 

 
 

deklaratywnie oznakowane na tabliczkach znamionowych 
przymocowanych trwale w miejscach widocznych.   
W opisie instrukcji  zastosowano dodatkowe  : 

   
  u tkowania  
 
 

 
 

 
Producentem  jest firma: 

Altereco L. Dziak 
 

www.altereco.pl 
e-mail: biuro@altereco.pl 

  
 
Informacyjne i piktogramy  
  
  
informacyjnych.  

                 
  
                          
 
 
 
 

Ni

chnicznego, eksploatacji i konserwacji maszyny.   
  

Wszelkie fragmenty tego dokumentu, 

entowy Rzeczpospolitej Polskiej nr 227736 na wynalazek 

 
 

1.1.1  
 

eksploatacyjnych k  jest przestrzeganie zawartych w niniejszej  
bu  

zed w  do eksploatacji powinien: 
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-   ,  
-    

specyfika  
 

U 
EKSPLOATACJI  

: 
 ,  , 
 frakcja , 
 n PN-91/B-02413, 
 Niesto , 
 Zastosowanie komina niezgodnego z wymaganiami norm budowlanych,  
 Niewykonanie podstawowego okresowego , 
 Uszkodzenia mechaniczne,  
 . 

 
. 

zamieszczonych w niniejszej instrukcji przycz  spo  
 
1.1.2  
 

dano procedurze oce da  isami 
w Polsce i UE. 
 

DYREKTYW UE 
PO  
 

biomasowe produkcji Altereco chara w
%) oraz wsk g PN-EN 303 5:2012, 

zgodne . tzw. Ecodesign, zgodnie 
z o  
 
DOKUMENTY, A

SIEDZIBIE FIRMY ALTERECO LUB NA 
STRONIE INTERENETOWEJ PRODUCENTA POD ADRESEM: www.altereco.pl 
 
Federalne rozporz dzenie o ochronie przed emisjami w Niemczech (1. BImSchV). 

W Niemczech obowi zuje Rozporz dzenie o Ochronie Atmosfery przed Emisj  Zanieczyszcze  
(1. BImSchV) reguluj ce nast puj ce kwestie dotycz ce ma ych i rednich instalacji paleniskowych do 
spalania biomasy, kt re nie wymagaj  zezwolenia: 

 Warunki monta u i eksploatacji ma ych i rednich instalacji paleniskowych do spalania biomasy. 
 Okre lenie warto ci granicznych emisji ma ych i rednich instalacji 
 Cz stotliwo  i zakres nadzoru instalacji wymagany ze wzgl du na ochron  atmosfery przed emisj  

zanieczyszcze . 
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-  
Od 22. marca 2010 roku wesz  
nowe istotne punkty: 

 
 paliwo 

do 1000 kW 
 

granicznych emisji w ramach 

wykonywanych przez kominiarza przy 
 

kontrola co 2 lata) 
 

- - 4
w 1.  stopnia 

 
 

starych instalacji. 

 Projektowanie podgrzewaczy buforowych 
wody grzewczej w przypadku instalacji 
z 

 
 

iwa lub 
55 l/kW znamionowej 
grzewczego 

 Projektowanie podgrzewaczy buforowych 
wody grzewczej w przypadku instalacji 
z 
l/kW 
grzewczego 

Warto ci graniczne emisji py u i tlenku w gla (CO) zgodnie z 1. rozporz dzeniem BImSchV stopie  2 (  5) 

 
Warto ci graniczne emisji w powtarzanych pomiarach na miejscu (w odniesieniu do 13% tlenu) 

 
W zale no ci od stosowanego paliwa, np. peletu drzewnego, zr bk w drzewnych oraz od jako ci paliwa 
(wg EN ISO 17225), do spe nienia wymog w 1. rozporz dzenia BImSchV dotycz cych emisji py u mog  
by  konieczne dodatkowe rodki ograniczania emisji. S  to drugiego rz du, takie jak filtr dok adny py u (np. 
filtr elektrostatyczny) lub rodki trzeciego rz du w postaci udzia u technika firmy Altereco w pomiarze. W tej 
kwestii nale y skontaktowa  si  z firm  Altereco. 
 
1.1.3   
 

ji zgodnie 
z PN-91/B-  
 

1. 
 

2.  
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3. otworu, lecz z boku. W czasie pracy 
 

klapy rewizyjnej (zdj. 2 i 3)!  
4. Utrz  

 
5.  
6.   

drzwiczek paleniskowych i popielnikowych.  
7.  
8. 

 
9. 

instalacji w tym okresie musi b tak, 
 

 
UWAGA!!  

ia wody w instalacji c. o., a w 
 pr

zabronione! 
 

10. benzyna, nafta i inne 
.  

11.  
12. Z   systemu  

( ). 
13.  

 
Ryzyko resztkowe  
  

  Ryzyko resztkowe 

wy  
 nieprzeszkolonej,   
 otwieranie i zdejmowanie  silnik jest w ruchu,   
  
  czasie pracy, a w szcz ci    
 pracy gdy 

  
  (zdj. 11).   

  
Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego traktuje  jako 

 oraz 
 

 
Ocena ryzyka resztkowego  
  

 
  zapobiega 
wypadkom,    
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  przez osoby odpowiednio przeszkolone, 

 
nieruchome   
 chronnego  eliminacja 

 
 niedopuszczania dzieci do miejsca pracy podajnika,   
m

 
 

UWAGA!  
Istnieje ryzyko resztk  

 
 
 Zalecamy: 

 
  

  aby z  
 W 
nowego egzemplarza.  
 zonego dla konkretnego klienta. 
 Dodatkowe informacje 
dostawy.  
 . W razie 

 do sprzedawcy lub producenta, telefon 
kontaktowy  na pierwszej stronie niniejszej instrukcji oraz na stronie internetowej 
www.altereco.pl.   

  
1.1.4  Warunki prawne .   
 
Firma nie  wyniku:   

    
 nieprzestrzegania ,  
   
 ego zastosowania , zmienione warunki eksploatacji,   
  zastosowania paliwa  
  
 enia losowe  

 produkt nie by   zdarzenia. 
  

jest niedopuszczalne 
a odpowiedzia   . Skutki niepoprawnej 

nie stanowi podstaw do uznania       
 fizycznej produktu. 

 
 

 
 z
tartacznej, k ,  z automatycznym 
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zapalaniem opcjonalna a), wysokosprawny 
wymiennik  sterownik oraz zasobnik paliwa.  
Proces spalania w kotle jest sterowany przez mikroprocesorowy sterownik, 

oC przez po
. 

o oC.  
 

BIOMAS NISKOTEMPERATUROWYMI I NIE 
E  

 
 
1.3 Specyfikacja dostawy . 
 

drzwiczka a
podajnikiem i zasobnikiem paliwa.  

instalatora. Odbioru instalacji powin pracownik 
autoryzowanego serwisu. 
 

Instalacja zgodna z zaleceniami producenta jest wymagana w procesie udzielenia gwarancji 
producenta na ze . 
wykonane pod nadzorem lub skontrolowa . 

 
 

 Poprawne odprowadzenie spalin poprzez  i stanu technicznego komina, a w 
 

ice obrotowe, nasady samonastawne) na wylocie z komina. 
  wykorzystywanej w systemie prze arowym 

. 
 pomieszczeniu,  

 
 
1.4 Paliwo 

Paliwem podstawowym zalecanym przez producenta jest  drzewna (zdj. 18 i 19) typu B1 lub 
pelety typu C o parametrach minimalnych: 

 frakcja ( 3,15-40 mm,  
-  

 maksymalna z   1,5%, 
 wilgo -30%, 
 minim . 

 
typu Altereco B1 dostarczane  do klienta w workach foliowych o wadze ok. 14 

kg i transportowane na paletach (zdj. 15) , 
lecz nie zwalnia od magazynowania go pod zadaszeniem, w celu   

stnych  
paliwa. 
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1.4.1 Podstawowe informacje na temat spalania paliwa pochodzenia drzewnego w celu produkcji 
. 

 
. 

 
  

 (Hu)
ania jednego kilograma mokrego drewna. Woda zawarta w spalinach 

(Ho) zawiera dodatkowo 
wodnej, jakie powstaje na skutek  a 

 
a tym samym  paliwa pochodzenia 
drzewnego wynosi w praktyce od 5,0 kWh/kg i wody 5% do 1,5 kWh/kg (5,4 
MJ/kg) przy  oraz w znacznym 

 
 ci emisyjne instalacji. 

 

 
  przez 

kilka godz  
wody zawarta w paliwie (w).  
 

  

 
30%. 
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  wody 
(w   do 

 

Przyk ad: 

Je eli 100 kg paliwa zawiera 50 kg wody, to zawarto  wody wynosi 50% (w50), a wilgotno  paliwa to 
100% (u=100). 

 
     

 
zapotrzebowanie na paliwo. Istotnymi czynnikami 
w paliwie  
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1.4.2 Podstawowe informacje na temat spalania zr bk w drzewnych w celu produkcji ciep a. 

Co to s  zr bki drzewne? 

Surowiec do wytwarzania zr bk w drzewnych pochodzi w 100 procentach z naturalnego drewna 
le nego i plantacyjnego. Surowiec ten ma posta  pni lub ga zi. Zr bki wytwarzane s  przy u yciu 
szybkich narz dzi tn cych w rozumieniu normy EN ISO 17225-4. 

Definicja klas wielko ci zr bk w drzewnych wg normy EN ISO 17225-4 

 
 

oczkach (ISO 17827-  

 
2. 

  i oszacowanie 
2. 

Wymagania dotycz ce zr bk w drzewnych 

Do spalania w kotle Altereco ECO-QUENTIN nale y stosowa  zr bki drzewne z frakcj  grub  maks. 
 6% (> 45 mm), o przekroju 4 cm2 i maksymalnej d ugo ci 15 cm (P31S). Zawarto  wody w zr bkach 

drzewnych mo e wynosi  maks. 30% (M30). 
 
G sto  nasypowa zr bk w drzewnych w zale no ci od zawarto ci wody wg normy EN ISO 17225-4 

 
 

 

 

 

i kory 

 

 
obcymi 

 
 

 
 

i kory 

 
 

 
Podstawowe informacje na temat spalania 
peletu drzewnego w celu produkcji ciep a 
 

 

1.4.3 Podstawowe informacje na temat spalania peletu drzewnego w celu produkcji ciep a. 

Czym jest pelet drzewny? 

Surowiec do wytwarzania peletu drzewnego pochodzi w 100 procentach z naturalnych odpad w 
drzewnych. Surowiec ten wyst puje w du ych ilo ciach jako odpad przemys u obr bki drzewnej 
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w postaci stru yn i trocin. Odpady te s  zag szczane pod wysokim ci nieniem i granulowane, 
tj. st aczane do cylindrycznego kszta tu. Surowiec jest przechowywany i transportowany w idealnie 
suchych warunkach. R wnie  u ytkownik instalacji musi przechowywa  pelet w miejscu idealnie 
suchym. Tylko w ten spos b mo na zagwarantowa  prawid owe i wydajne spalanie. 
 
Wymagania dotycz ce peletu drzewnego 

Do spalania w kotle Altereco ECO-QUENTIN nale y stosowa  pelet drzewny o rednicy 6 mm i d ugo ci 
od 3,15 do 40 mm. 1% peletu drzewnego mo e by  d u szy ni  40 mm, ale nie d u szy ni  45 mm. 
Wilgotno  szcz tkowa mo e wynosi  maksymalnie 10%. Pelet drzewny przeznaczony do spalania 
w kotle Altereco ECO-QUENTIN musi spe nia  wymagania normy EN ISO 17225-2. 

 

 
W a ciwo ci jako ciowe peletu drzewnego 

Pelet drzewny dobrej jako ci: 

 g adka, b yszcz ca powierzchnia 
 r wnomierna d ugo  
 niewielka zawarto  py u 
 w wodzie opada na dno 

Pelet drzewny z ej jako ci: 
 sp kana, chropowata powierzchnia 
 du e r nice d ugo ci 
 du a zawarto  py u 
 unosi si  na wodzie 

 
1.4.4 Minimalne wymagania dotycz ce paliw. 
 

 
 

  
 

  kamienie, 
  

 
 

 . 
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ci granicznych jest 
  

w   
 
Paliwa z biomasy, niezawieraj ce drewna 

Niebazuj ce na drewnie paliwa z biomasy, takie jak ig y, li cie, zbo e, siano, plewy, wilgotne pestki itd., 
zwykle nie nadaj  si  do wykorzystania jako paliwo, nie zapewniaj  bezawaryjnej eksploatacji i dlatego s  
niedozwolone. W a ciwo ci tego paliwa (sk ad chemiczny, temperatura mi knienia popio u itd.) znacznie 
r ni  si  od w a ciwo ci drewna. Spalanie go w kotle na paliwo sta e mo e spowodowa  pogorszenie 
procesu spalania i mocno obci a  szamot, a tak e powierzchnie wymiennika ciep a. Dlatego roszcze  
z tytu u gwarancji mo na dochodzi  wy cznie wtedy, gdy stosowano dozwolone paliwa. 

UWAGA! 
Firma Altereco z  wyniku     
zastosowania paliwa in przez producenta, oraz spadku      

  , tym samym 
 

 
2. Przeznaczenie   
 

do tem  95 oC. 
jnych jak i w obiegu wymuszonym tzw. pompowym. 

 o
urz  

 ZAMONTOWANY ZNIE W SYSTEMIE OTWARTYM ZGODNIE 
Z -91/B-02413 OGR

 

  owych 
i  

ECO-QUENTIN  
 

 
 

 
   
 . 
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3.   

 
- kcjami spawanymi z blachy stalowej. Spalanie paliwa odbywa 

 komorze paleniskowej         (zdj. 14)
 
 do spalania 

dostarczane jest z zasobnika              
umiejscowionego w obudowie 

podajnika. anego paliwa 

     sterownika (zdj. 4).  
Powietrze potrzebne do spalania w komorze 
spalania dostarczane jest poprzez 

     , 

stero  system 
stra        zasilany z domowej 

spalania umieszczony jest popielnik .  
Okresowe czyszczenie ego 

umieszczone na wylocie kominowym (Rys.4 
element nr. 7, zdj. 8 poprzez wyczystki 
oznaczone na Rys. 4 numerem 6.   

zamontowany jest sterownik elektroniczny, 
z jednostka 

zpieczniki topikowe (zdj. 5). W celu 

wykonana jest z malowanej proszkowo blachy stalowej.  
  
Rys. 2. Umiejscowienie 
w domowej instalacji c. o. 

   
   
  pompa C.O.  

  grzejnik,  

  cztero ,  
   
  podgrzewacz C.W.U.  
    

 
 

Sposo

  
 

Rys. 1. 

1

1

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 
6 

6 

7 

7 
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Rys. 3. Podstawowe wymiary gabarytowe  ECOQUENTIN 22 kW  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4  widok boczny-tylny. 

 

1. Klapa zasypowa 
zasobnika 
paliwa 

2. Panel 

sterownika 

3. Drzwi 
wyczystkowe 

4. Drzwi komory 
paleniskowej 

5. Drzwi 
popielnika 

zasilania wody c.o. 

 

6. Wyczystki 
kominowe 

7. Czopuch komina 
dodatkowo 

 o 
mm 

(dla lewego 

podajnika) 

 
powrotu wody c. o. 

9. Opcjonalny 
zbiornik wody 
dla systemu 
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 kW          Rys. 6.  
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Uwaga! 

 technicznych, jego aniem. Z 
zmiany te  na energetyczno emisyjnym, 
i  

 
 
4. Instalacja a 
 
4  
 

 Ko  odnie z zawartymi wymaganiami 
w niniejszej instrukcji oraz projektem instalacji grzewczej ko  

 -87/B-02411 
w zakresie wentylacji i odprowadzania spalin, 

 znych 
-85/C-04601. W przypadku 

instalacji nowych, pierwsza woda jest tzw. 
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DANE TECHNICZNO- A 

Tabela nr 1. ECO QUENTIN 22kW 

Znamionowa moc cieplna kW 22 

 dm2 100 

 przy maksymalnej mocy kg/h 5,3 

 kg 630 

Maksymalna temperatura robocza 0C 95 
 dm3 100 

 Pa 28 

 m 8 

 mm 160x250 

 MPa 0,1 

ka dm3 360 (6  

 % 88,4 

Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia m2 150-250 

Tabela nr 2. ECO QUENTIN 40 kW 

Znamionowa moc cieplna kW 40 

 dm3 200 

 kg/h 9,5 

 kg 840 

Maksymalna temperatura robocza 0C 95 

 Pa 32 

 m 8 

 mm 160x250 

 MPa 0,1 

 dm3 700 (13  

 % 88,4 

Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia m2 250-450 
. 

enia: 
- 150 mm 

o mocy do 30 kW.  
 - powierzchnia pomieszczenia odniesiona dla czynniku 

strat 0-110 W/m2 

4.2. Trans   
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przesuni
e
o  

 

z  paleniska (zdj. 14)
 wysokiej temperatury (min. 300O

. 

 
 

  
ny zakres dostawy jest zgodny 

z bierze 
.   

  

 

  

 

   4 z  

 a
  

dokonywania czyszczenia  oraz 
a

o  
a . 

Nie  obudowie 
 

 
Zabrania owej.  
 

Dopuszczalne jest onania 
owietrza 

wywiewanego zgodnie z PN-87 B-02411.  

Pomieszczenie  
  lub 

czasowego pobytu pomieszczenia wynosi 2,2 m, 
a w istni  

czyszczenie i  
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Wentylacja   

 
niezamykanego otworu o powierzchni minimum 200 cm2, natomiast wywiewna w formie kratki wywiewnej 
o minimalnym przekroju 14 x 14 cm.  

-2000 kW, nawiewny o przekroju nie 
niemniej jednak 

wy
Minimalne 

 
 
 Instalacja grzewcza   

-
 

wykonanie 
niniejszej instrukcji. 

wodu kominowego, do 
  

              . 
  

Praca  przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
Przy niekorzystnych warunkach 

I   

O  i . W przeciwnym razie woda w instalacji 
zamarznie, 
producent nie odpowiada.  

4  

 (zdj. 8), 
identycznym jak czopuch. 

. Na
a nia spalin 

ewodu kominoweg
w  

Do wyliczenia powierzchni przekroj  

        0,003 x Q x 0,86 
F= ---------------------------  
                   

gdzie: 

Q - owego [kW] 
h -  od poziomu rusztu do wylotu [m]. 
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Dla komina stalowego, nieizolowanego ona 
o e

i rozgrzany przed rozpa

kominiarz.  

 

5. Instr ania. 

, w tym celu 
 

  w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie 
z oznaczeniami na Rys. 3., 

  wody do instalacji c.o. zgodnie z oznaczeniem na Rys. 4., 
   PN-91/B-02413, system 

 
 ygnalizacyjnej 

, 
 

zasilanie do ,  
 w przypadku zastosowania pompy obiegowej centralnego ogrzewania (zalecenie producenta), 

wy
c.o. w momencie ewentualnej awarii pompy. 

 

UWAGA!  
Altereco ECO QUENTIAN  

 

stwa, naczynia przeponowego, armatury kontrolno-pomiarowej 

zabezpieczenia termicznego Laddomat 21-60 
w peratury pracy 60-

 bar. 
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5.1 instalacje c.o. 
otwartym to: 

 naczynie zbiorcze systemu otwarte -  
   
 

utrzymywanie odpowiedniej temp

 p zasobnika przelewowego instalacji c. o, jak 
ich  PN-91/B-02413. 

Prz rozmieszczenia 
   

Rys. 5. schemat zabezpi  -91/B-02413 
otwartym 

 

1   otwarte naczynie wzbiorcze, 3  
  pompa 

obiegowa c.w.u., 6  zasobnik c.w.u., 7  
czterodrogowy, 8  pompa obiegowa c.o., 9  obieg 
instalacji c.o., RW  rura wzbiorcza, RB  rura 

  
rura przelewowa, RS  rura sygnalizacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 - cechy systemu 

 instalacjach grzewczych. Do tego celu 

 

 
membranowy 

wypompowywana jest do kanalizacji. Zlokalizow  
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w 
modelu instalacyjnego w domach zas

w 
nawiewu i stero  

 zalecana temperatury pracy to 60-
 bar. 

 Generalnie jest 
z 

 

 

 

 

Rys. 6. -EN 12828:2013-05E 
w  

 

 

1- , 2     filtr 
siatkowy, 6  zabezpieczenie termiczne instalacji Laddomat 21-60, 7-  pompa obiegowa instalacji 
c.w.u., 9   zasobnik c.w.u., 11   pompa obiegowa instalacji c.o., 13  
obieg instalacji c.o., 14  naczynie przeponowe, 15   
przelewowa. 

z 
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6. Obs  

6.1  

Palnik  
  

automatycznie w systemie 
automatycznego zapalania wykorzystywana jest zapalarka ceramiczna sterowana elektronicznie przez 

 
 
UWAGA!   
   

 
termostatyczny Danfoss   jako zabezpieczenie, p

u  
 

wa 
   motoreduktor i  (zdj. 11 i 12)  

 
 

 
Wentylator nadmuchowy  
   Do nadmuchu zo  (zdj. 1), p   
(zdj.16). 
 
Sterownik  
   Sterownik/regulator temperatury jest 
oraz wentylatora nadmuchowego m 
(zdj. 17). Sterownik automatycznie dobiera odpowiednie a podstawie 

 
  zaprogramowane przez producenta 

  poza 
nastawami temperatury 
sterownika przez klienta, firma Altereco nie odpowiada. W razie prob
z autoryzowanym serwisem firmy lub instalatorem.  
 

 
   

iednie piktogramy   
 
Czujnik hallotronowy  (zdj. 10)  
   
w pozycji wy
sytuacji, gdy 

 oraz jego 
  .  
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6.2.  

 

-85/C-04601.  

prawi  

o  

6.3  

 Rozpalenie ma na , aby 
 

1. N paliwem,  
2.  do momentu uruchomienia sterownika, co zostanie 

u. 
3. automatycznym systemem zapalania: 

 najmniej 5 sek. przycisk Start/Stop na obudowie sterownika w celu 
uruchomienia trybu rozpalania
wykona automatycznie  aleniu 

 
4. bez systemu automatycznego rozpalania lub w przypadku awarii 

automatycznej zapalarki:  
oznaczony wa suwy 

U
w komorze paleniskowej, kiedy  minutach 

 PRACA, co 
spowoduje automa  

 
Uwaga! 

klapy zabezp  (zdj. 2 i 3)  
komory podawania. 

nadzoru. 
 

6.4  
 

warstwa paliwa w zasobniku  
poziomu mniejszego  cm od dna zasobnika. 
do automatycznego eksploatowania podajnika. 
pylenie ze zasobnika. W tym celu n   
minimum, co ygaszenie paleniska. 

 co ok. 24h. 
 

zasobnik  

UWAGA!  
Przy rozpa a
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6.5  

 Zabiegi 
eksplo

Okresowo, co (2 do 4 tygodnie) s
ania paliwa (g w  

a wyczystkowe (zdj. 8). 

 6.5.1  

  zym postojem  
zasobnika   lub szczotka . 

 
wilgoci,  

 elektrycznej.  

6 wisowe wykonywane przez  

 Czyszcz  .  
  od 

 zasilania elektrycznego
w 
zanieczyszczenia.  

 Zabrania   (zdj. 10). 
 

6 wisowe wykonywane przez serwis 
 Usuwanie awarii, 
 , 
 Naprawy gwarancyjne lub pogwarancyjne. 

6.6  

i , 
k

o  

1. W  poprzez cisku STOP na sterowniku 
, 

). 
2. U ory paleniskowej do szuflady lub blaszanego pojemnika, dba to, aby nie 

stosowa
w 

ugiej osoby. O ile 
zadymienie w po

 paleniskowej 
 (

). W 
e rzeciw arowych. 

3.  S , po 
o czyszczenia i rozruchu 

.  
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odo
i  

 

6.7   

 ach 
z eksploata
popielnikowej, wymienniku konwekcyjnym.  

rzewania.  

pozo
uszanie.

 
UWAGA! 

, w normalnych warunkach jego eksploatacji zgodnie 
z  i zabezpieczeniu w systemie otwartym wg PN-91/B-2413, w przypadku braku 
energii elektrycznej ko  
 

7  
L.p. Objaw Przyczyna  

1. zasobnika paliwa 

 brak paliwa w zasobniku lub 
za niski jego poziom 

  
  

zasobnika 

 
zasobniku 

  
 

pokrywy 
 zablokowany  
 

czas 
  brak wody w instalacji 

 

 
 i wygaszenia 

 
 z zasobnika 
i  

  
   

(zdj. 13) 

 z
kominowy  

 d  

2. zasobniku 

 
 np. trocin 

  zbyt wilgotne paliwo 
 

cian 
w okresie zimowym 

  
 

 

3. zasobnika paliwa 

 zanieczyszczenie komory 
spalania 

  
 

ni  
 brak  powietrza do 

 

 
 i wygaszenia 

 
 spalania 

z  
  
 

w kotle 
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4. w paleni  

 nadmiernie 
zanieczyszczone paliwo 

  

 

zgodnie 
z  

  

5. Zablokowanie podajnika 
paliwa 

 

 
producenta (pow. 10 cm) 

 
 

  
  

6. Zablokowanie klapy  

 
frakcji paliwa 

 
 

 (zdj. 1) 

 
awaryjnego zatrzymania 

 
 

 
  paliwo 

zasobnika  

7. nie temperatury 
 

 
 (zdj. 1) 

 
 

 
temperatury na sterowniku 

8.  
sterownika 

 zanieczyszczenie czujnika 

(czujnik Halla) 

 
czujnikiem 
z nagromadzonych 

 

9.   

  instalacji c.o. 
 

  stan paleniska 
  
 po naprawie niesz

w instalacji  
 otwarcie zabezpieczenia 

 
 

  obuwie 

 
  

elektrycznej 
 

serwis 

10.  zadanej 
temperatury pracy 

 
paliwa o e  
poni  6MJ 

 
 pow. 30% 

 zanieczyszczona komora 

 
 nieodpowiednie nastawy 

sterownika 

 
przez producenta 

 
podawania i postoju 
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11. Nadmie
 

 
elektrycznego 

 wyciek oleju z motoreduktora 
 

 

 
 

serwis 
 wykona

awaryjnego zatrzymania 
 

 

12. Sterownik, nie  
  

 awaria sterownika 
 uszkodzenie przewodu 

 
 

sterownika (zdj. 5) 

  instalacji 
elektrycznej 

 
bezpieczni
sterownika 

 
elektrycznych 

 

8  
 8  

Lp.   
1 Silnik elektryczny z motoreduktorem  

2 Sterownik elektroniczny (Key)  

3 Regulator temperatury (SALUS)  

4   

5   

6   

7 Wentylator nadmuchowy paleniska  

8 Wentylator nadmuchowy zapalarki  

 
8  * 
Lp. Nazw   
1 Uszczelki drzwi    

2 -   

3   

4 Halla)  

5 Zapalarka  

 
*UWAGA: w czujnika niczego) 

w autoryzowanym serwisie lub u producenta. 
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9. Utylizacja  
  
   

z  
 

   W przypadku podajnika okres bezawaryjnej pracy   
lat (7 do 9).  

 palnika

 

 utylizacji. 
 
10  

   Zdj.2.  Klapa rewizyjna paleniska Zdj. 3.  Klapa rewizyjna paleniska 

  Zdj. 4. Sterownik Zdj. 5. Bezpieczniki topikowe           

Zdj. 7. Zasobnik na paliwa                

 
Zdj. 8. Czopuch komina  

      
 
Zdj. 9. Pokrywa zasobnika 
z m 

1 2

le 

5 64
go  

3

7 8 9

dobrze 
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Zdj. 10. Czujnik Halla Zdj. 11. Motoreduktor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 

 

-  

ramiczne (katalizatory) 

 

  3 

   Zdj. 16. Sterownik pieca      

   

Zdj. 17. Sterownik pokojowy              

 

  

 

 

10 

15 16 

17 

14 

11 12 

13 

18 

19 
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POTWIERDZENIE INSTALACJI  

WG PN-91/B-02413 

 

 

 

 

QUENTIN  

Nu  

 

 

INSTALATOR 

 

 

 

. 

,   zabezpieczony 
-91/B-02413, Zabezpieczenia instalacji 

 podstawowe elementy 
 

 otwarte naczynie zbiorcze  

 
 

 

 

 instalatora 
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POTWIERDZENIE INSTALACJI  
(kopia dla Producenta) 

WG PN-91/B-02413 

 

 

 

 

QUENTIN  

 

 

 

INSTALATOR 

 

 

 

 

i -91/B-02413, 
a

w  
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l

r  
PRODUCENTA: Altereco L. Dziak  
MODEL: ECO QUENTIN  
MOC - 22 kW do 40 kW 

ych odnosi 
: 

 Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego -   
maszyn, z  sprawie 
zasadniczych   

 Dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. (DZ. U. (155/2007, poz. 1089) 
w sprawie harmonizacji ustawodawstwa  
przewidzianego do stosowania w  (LDV).   

 Dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2004 r. (DZ. U. 82/2007 poz. 556) 
w ustawodawstwa  
elektromagnetycznej (EMC).  

 Dyrektywy Ekoprojekt: 2009/125/WE 
Oraz z normami zharmonizowanymi: 
PN-EN 61000-6-1:2008  
PN-EN 61000-6-2:2008  
PN-EN 61000-6-3:2008 

PN-EN ISO 12100:2012P 
PN-EN 303-5:2012 

      
 Potwierdzeniem tego jest znak: 

  
 

  
 
 
 
 
Dnia / .....Iwierzyce 2018-06-01....                         
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DEKLA   

ECO QUENTIN 22kW i 40 kW CI 
SPALIN 

 
 
Jako producent o

 przy Instytucie Energetyki 
w  . 
 

w zakresie -EN 303:5:2012, oraz  Komisji 
(EU) nr. 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (ECODESIGN). 
 

dla klasy 5. i ECODESIGN, w zakresie spr
 

 
-120 

Iwierzyce, oraz na stronie internetowej www.altereco.pl. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Iwierzyce 2018-06-01....                         
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GWARANCJA 

Jako producent  
 
 
PRODUCENT:   - Altereco L. Dziak  
MODEL:                    -   ECO QUENTIN  
MOC                          -  
Nr seryjny    -  
ROK BUDOWY         -  

: 

Warunki gwarancji 

 Utrzymanie okresu gwarancyjnego producenta wymaga wykonania okresowych  
gwarancyjnych minimum 1 raz w roku 

sprzedawcy lub 
producenta. 

1.   na terytorium Rzeczypospoli
poza granicami   

 
2. Okresy gwarancyjny  

   5 lat 
 S - 2 lata 
   wg gwarancji producenta 
 

nych producenta. 
 

3.  
  niezgodnej 

z  rcie (przy 
uszkodzenia p

 
okresowe konserwacje, czyszczenie produktu, regulacja, sprawdzanie dzia

 progra oraz inne 
  

 
4. 

Gwa  brakuje numeru seryjnego produktu lub 
 

-91/B-
 instalacji urz dzenia). 

 
5. 

Altereco, Nockowa 25, 39-
 skanu na adres e-mail: 

serwis@altereco.pl 
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6. 

wentylacji nawiewnej i wywiewnej ora  
 

7. c.o., 
 

 
8. , w uzasadnionych 

ulec  
 

9. W okresie gwarancji, Karta gwarancyjna 
stan

arancyjnej. W razie zgubienia lub zniszczenia, duplikatu nie wydajemy. 
 

10. 
 

 
11. W razie nieuzasadnionej reklamacji ( i

koszt przyjazdu 
serwisu. 
 

12. Naprawy p  
 

13.  
 

i niekonserwowania  

 nieczyszczenie podajnika wg instrukcji, niewykonywania 
okresowych, 

  

  

 innych przyczyn niespowodowanych koszt 
.  

 
14.  

 
 

   
 

  
 

Data sprzeda   i podpis 
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Numer seryjny 
 

 

Data wykonania 
 

 

Opis  

 

 

 

Podpis  
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Szanowny kliencie!   
  

warunkiem, 
 

zapoznanie 
 

 
  

 Art. 23 
 

  

Naprawy gwarancyjne 

Adnotacje napraw gwarancyjnych  

Numer seryjny 
 

Data 
wykonania 
naprawy 

Opis naprawy 
dnia 

Data odbioru 
I podpis 
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1. Przeznaczenie.
Regulator RK-2006SGT jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym do regula-
cji temperatury kotłów wodnych z podajnikiem opału opalanych paliwem stałym,
wyposażonych w:

– podajnik tłokowy z wbudowanym podajnikiem wewnętrznym (stokerem),
– czujnik hallotronowy,
– wentylator nadmuchowy,
– świecę żarową zapalającą opał,
– pompę CO,
– pompę CWU,
– pompę bufora lub pompę mieszającą (opcja),
– termostat pokojowy (opcja),
– moduł internetowy (opcja).

Regulator dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i przedstawia ją na
wyświetlaczu oraz odpowiednio steruje pompą obiegu CO i podajnikiem opału.
W celu zapewnienia dokładniejszej regulacji temperatury ogrzewanych pomieszczeń
regulator został wyposażony w wejście umożliwiające podłączenie termostatu poko-
jowego. Dodatkowo regulator posiada możliwość sterowania pompą ładującą zasob-
nik ciepłej wody użytkowej. W celu podniesienia komfortu obsługi kotła regulator
umożliwia sterowanie świecą żarową zapalającą opał.

2. Podłączenie.
Przed włączeniem zasilania regulatora należy podłączyć do odpowiednich gniazd
z tyłu regulatora przewody zasilające: regulator, wentylator nadmuchu, pompy CO
i CWU oraz podajnik opału. Czujniki temperatury należy umieścić w odpowiednio
przygotowanych miejscach pomiarowych, które powinny być suche.

UWAGA! Przed podłączeniem regulatora do zasilania należy sprawdzić poprawność
uziemienia w instalacji sieciowej oraz dokręcić śruby zaciskowe złącza wyjściowego.

UWAGA! Do wyjść wentylatora i pomp można podłączyć urządzenia o łącznej mocy
do 900W.

UWAGA!!! Do wejścia termostatu pokojowego i pozostałych czujników nie
wolno podłączać napięcia.

Firma KEY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające
z niewłaściwego podłączenia, zamontowania i używania urządzenia.

Schemat podłączenia regulatora przedstawiają rysunki 2 i 3.
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3. Obsługa.
Po włączeniu zasilania regulator wyświetla nazwę urządzenia i wersję oprogramo-
wania, następnie przechodzi do stanu w jakim znajdował się przed wyłączeniem lub
przed zanikiem zasilania.

3.1. Płyta czołowa.
Płyta czołowa regulatora (rysunek 1.) składa się z następujących elementów:

1 – wyświetlacz,
2 – przycisk ustawiania przerwy pracy podajnika,
3 – przycisk ręcznego podawania paliwa,
4 – gałka termostatu kotła i ustawiania parametrów zawierającą przycisk OK

zatwierdzający zmiany.
5 – przycisk MENU,
6 – przycisk START/STOP oraz kasowania alarmów umożliwiający także

uruchomienie zapalania paliwa.

Rysunek 1. Płyta czołowa regulatora RK-2006SGT.
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4. Opis symboli wyświetlacza.

1 – Wskaźnik pracy termostatu,
2 – Temperatura CWU,
3 – Wskaźnik pracy pompy CWU,
4 – Tryb pracy regulatora,
5 – Temperatura wody w kotle,
6 – Wskaźnik pracy pompy CO,
7 – Wskaźnik mocy palnika (im większa moc, tym większy płomień),
8 – Wentylator,
9 – Temperatura podajnika,
10– Wskaźnik pracy trybu letniego,
11– Wskaźnik pracy podajnika,
12– Temperatura wody powrotnej,
13– Wskaźnik pracy pompy mieszającej,
14– Temperatura wody w buforze,
15– Wskaźnik pracy pompy bufora,
16– Wskaźnik pracy zapalarki.
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Ustawienie temperatury zadanej kotła.
W celu ustawienia temperatury zadanej kotła należy obracając gałką termostatu kot-
ła (4) ustawić właściwą wartość i zatwierdzić ja za pomocą przycisku OK (naciśnię-
cie gałki).

UWAGA! Jeżeli instalacja grzewcza posiada zasobnik CWU, temperatura wody
w kotle utrzymywana przez regulator w czasie podgrzewania zasobnika może być
wyższa niż temperatura zadana gałką termostatu.

Ręczne podawanie paliwa/napełnianie podajnika.
Uzupełnianie paliwa w podajniku uruchamia się za pomocą przycisku podajnika (3).
Jeśli regulator znajduje się w trybie STOP, przytrzymanie tego przycisku przez 3 se-
kundy spowoduje załączenie trybu NAPEŁNIANIE. Regulator wykona cykl pracy
tłoka w celu podania paliwa.

Rozpalanie paliwa i chłodzenie zapalarki.
Jeśli regulator znajduje się w trybie STOP, to naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 se-
kundy przycisku START/STOP (6) spowoduje uruchomienie trybu ROZPALANIE.
Praca w tym trybie polega na uruchomieniu zapalarki oraz wentylatora z mocą
określoną w parametrze serwisowym ”3.x Obroty wentylatora przy zapalaniu” i trwa
przez czas określony w parametrze serwisowym ”5x Czas zapalania paliwa”. Po za-
kończeniu rozpalania regulator wyłączy zapalarkę i przejdzie do normalnej pracy.
Naciśnięcie przycisku START/STOP spowoduje przerwanie rozpalania. W takim
przypadku w celu ochrony zapalarki regulator przełączy się w tryb CHŁODZENIE.

Praca w trybie CHŁODZENIE polega na załączeniu wentylatora z mocą określoną
w parametrze serwisowym „Obroty wentylatora przy zapalaniu”. Chłodzenie zapalar-
ki trwa przez czas określony w parametrze serwisowym „Czas chłodzenia zapalarki”.

Uruchomienie i zatrzymanie regulacji.
Jeśli regulator znajduje się w trybie STOP, krótkotrwałe naciśnięcie przycisku
START/STOP podczas wyświetlania stanu regulatora spowoduje uruchomienie re-
gulacji. W zależności od temperatury wody w kotle regulator przełączy się w tryb
PRACA lub PODTRZYMANIE.
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Tryb PODTRZYMANIE
Tryb podtrzymanie włączany jest, gdy temperatura wody w kotle osiągnie temperatu-
rę zadaną gałką termostatu lub temperaturę potrzebną do dogrzania ciepłej wody
użytkowej i trwa do momentu obniżenia się temperatury wody w kotle o wartość
ustawioną w parametrze serwisowym „Histereza pracy kotła”. Spadek temperatury
wody w kotle spowoduje przełączenie się regulatora w tryb PRACA.

Jeśli regulator znajduje się w trybie PRACA lub PODTRZYMANIE, krótkotrwałe
przyciśnięcie przycisku START/STOP spowoduje zatrzymanie regulacji i przełącze-
nie się urządzenia w tryb STOP.

Określanie dawki paliwa.
Dawka paliwa jest stała, a prędkość pracy wentylatora zależy od ustawionych para-
metrów oraz trybu pracy regulatora.

W trybie PRACA paliwo podawane jest w cyklach pracy tłoka, których czas określo-
ny jest w parametrze użytkownika ”Podajnik przerwa w pracy”. Wentylator pracuje
z mocą ustawioną w parametrze ”Moc wentylatora w pracy”.

W trybie PODTRZYMANIE paliwo podawane jest w cyklach pracy tłoka, których
czas określony jest w parametrze użytkownika ”Podajnik przerwa w podtrzymaniu”.
Wentylator pracuje z mocą ustawioną w parametrze ”Moc wentylatora w podtrzyma-
niu”. Wentylator załączany jest w momencie rozpoczęcia podawania paliwa lub z kil-
kusekundowym wyprzedzeniem ustawionym w parametrze ”Wyprzedzenie podtrzy-
mania”, a wyłączany po zakończeniu cyklu pracy tłoka lub z opóźnieniem ustawio-
nym w parametrze ”Czas pracy wentylatora podtrzymanie”.

Ciepła woda użytkowa.
Jeśli układ grzewczy wyposażony jest w zasobnik i pompę CWU, użytkownik może
zaprogramować priorytet przygotowania i temperaturę ciepłej wody użytkowej. Wy-
sokość temperatury wody zaprogramowana jest w parametrze użytkownika „Tempe-
ratura zadana CWU”. Parametr użytkownika „Priorytet grzania CWU” określa sposób
pracy pomp CO i CWU. Praca z priorytetem polega na tym, że podczas podgrzewa-
nia ciepłej wody, regulator włącza pompę CWU i wyłącza pompę CO. Działanie takie
powoduje szybkie dogrzanie wody w zasobniku. Podczas przygotowania ciepłej wo-
dy z wyłączonym priorytetem, pompy CO i CWU pracują jednocześnie.

Termostat pokojowy.
W celu poprawienia komfortu ogrzewanych pomieszczeń regulator został wyposażo-
ny w wejście umożliwiające podłączenie dowolnego termostatu pokojowego z wy-
jściem stykowym. Regulator utrzymuje cały czas temperaturę zadaną kotła, nato-
miast termostat steruje tylko pracą pompy CO. Gdy temperatura w pomieszczeniu
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jest niższa od wymaganej następuje załączenie pompy CO. Po osiągnięciu w pomie-
szczeniu wymaganej temperatury pompa CO zostaje wyłączona.

UWAGA! W przypadku ustawienia w parametrze serwisowym „Tryb załączania
pompy CO” wartości ”AUTO” – termostat nie będzie wpływał na pracę pompy CO –
pompa będzie pracowała ciągle.

Uwaga! W przypadku niewykorzystywania termostatu pokojowego wejście to powin-
no pozostać zwarte.

5. Alarmy.
Regulator RK-2006SGT w sposób ciągły testuje poprawność pracy torów pomiaro-
wych i czujników alarmowych. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej urządze-
nie wywołuje alarm i podejmuje odpowiednie działania. Informacja o zaistniałym
problemie wyświetlana jest na wyświetlaczu. Dodatkowo w zależności od rodzaju
uszkodzenia, może zostać załączony wewnętrzny sygnalizator dźwiękowy. W celu
skasowania alarmu należy usunąć jego przyczynę i nacisnąć przycisk START/STOP.
Próba skasowania alarmu bez uprzedniego usunięcia przyczyny, spowoduje jedynie
wyłączenie sygnalizatora dźwiękowego. W przypadku wystąpienia więcej niż jedne-
go alarmu, informacja o każdym z nich wyświetlana jest naprzemiennie.

Wejście bezpieczeństwa.
Regulator posiada wejście bezpieczeństwa „X” pozwalające na podłączenie np. sty-
kowego czujnika otwarcia pokrywy podajnika lub styku informującego o zadziałaniu
wyłącznika przeciążeniowego silnika podajnika. Rozwarcie tego wejścia spowoduje
wyłączenie wentylatora, podajnika i zapalarki oraz wywołanie alarmu bezpieczeń-
stwa. Powrót do normalnej pracy wentylatora następuje po ponownym zwarciu sty-
ków (np. zamknięcie pokrywy podajnika).

Uwaga! W przypadku niewykorzystywania wejścia bezpieczeństwa jego styki powin-
ny pozostać zwarte.

UWAGA! Jeśli regulator znajduje się w trybie gaszenia, zadziałanie wejścia bezpie-
czeństwa nie zatrzymuje pracy podajnika.

Zapłon i gaszenie podajnika.
Jeśli układ grzewczy wyposażony został w czujnik temperatury podajnika, przekro-
czenie przez tą temperaturę wartości zaprogramowanej w parametrze serwisowym
„Temperatura zapłonu podajnika” spowoduje wywołanie alarmu zapłonu podajnika.
Regulator rozpocznie gaszenie, które polega na wyłączeniu wentylatora i zapalarki
oraz włączeniu podajnika zgodnie z ustawieniami w parametrze serwisowym „Liczba
cykli gaszenia”. Po zakończeniu gaszenia włączany jest tryb STOP.
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UWAGA! Alarm ten skasować można po obniżeniu się temperatury podajnika. Ska-
sowanie alarmu przed zakończeniem gaszenia wyłącza jedynie sygnalizację.

Uszkodzenie czujnika podajnika.
W przypadku uszkodzenia czujnika temperatury podajnika podobnie jak w przypad-
ku zapłonu, regulator przeprowadza procedurę gaszenia oraz wywołuje odpowiedni
alarm.

UWAGA! Alarm ten można skasować tylko po usunięciu awarii w torze pomiarowym
czujnika podajnika.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przegrzanie kotła.
Regulator RK-2006SGT posiada programowe zabezpieczenie przed przegrzaniem
kotła. Jeśli temperatura wody w kotle osiągnie wartość zaprogramowaną w parame-
trze serwisowym „Temperatura maksymalna kotła”, regulator bezwzględnie załączy
pompę CO.

Wzrost temperatury wody w kotle do wartości zaprogramowanej w parametrze ser-
wisowym „Temperatura przegrzania kotła” spowoduje wyłączenie wentylatora, załą-
czenie pompy CO, przełączenie się regulatora w tryb STOP i wywołanie alarmu.

UWAGA! Alarm ten można skasować po spadku temperatury wody w kotle poniżej
temperatury przegrzania.

Uszkodzenie czujnika kotła.
W przypadku uszkodzenia czujnika temperatury wody w kotle regulator wyłączy
wentylator, załączy pompę CO, przełączy się w tryb STOP i wywoła alarm.

UWAGA! Alarm ten można skasować tylko po usunięciu awarii w torze pomiarowym
czujnika kotła.

Uszkodzenie czujnika CWU.
Jeśli układ grzewczy wyposażony jest w obieg CWU, w przypadku uszkodzenia
czujnika ciepłej wody użytkowej regulator wyłączy pompę CWU i wywoła alarm.

UWAGA! Alarm ten spowoduje załączenia wewnętrznego sygnalizatora dźwiękowe-
go i nie wymaga kasowania. Wyłączany jest automatycznie po usunięciu awarii w to-
rze pomiarowym czujnika temperatury CWU.

Uszkodzenie czujnika temperatury wody powrotnej.
Jeśli układ grzewczy posiada pompę mieszającą, w przypadku uszkodzenia czujnika
temperatury wody powrotnej pompa ta zostanie wyłączona, a regulator wywoła
alarm.

UWAGA! Alarm ten spowoduje załączenia wewnętrznego sygnalizatora dźwiękowe-
go i nie wymaga kasowania. Wyłączany jest automatycznie po usunięciu awarii w to-
rze pomiarowym czujnika temperatury wody powrotnej.
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Brak opału.
Jeśli serwisowa funkcja „Testowanie braku opału” jest uruchomiona, regulator prze-
chodząc w tryb PRACA rozpoczyna monitorowanie temperatury wody w kotle. Jeśli
obniży się ona do wartości ustawionej w parametrze „Temperatura testu braku opa-
łu” i nie wzrośnie powyżej tego poziomu przez czas ustawiony w parametrze „Czas
testu braku opału”, regulator przełączy się w tryb STOP i wywoła alarm.

6. Przeglądanie i ustawianie parametrów użytkownika.
Naciskając przycisk MENU mamy możliwość przeglądania kolejnych parametrów
użytkownika. Obracając gałką (4) możemy przemieszczać się po poszczególnych
parametrach.

Naciśnięcie gałki spowoduje wejście w tryb zmiany danego parametru - parametr
zostaje podświetlony. Obracając gałką dokonujemy zmiany wartości danego
parametru i naciskamy ponownie gałkę - zmiana zostaje zatwierdzona, regulator
powraca do listy parametrów. Porzucenie trybu zmiany i przywrócenie poprzedniej
wartości parametru następuje po naciśnięciu przycisku MENU lub ESC. Jeśli
urządzenie zostanie pozostawione w trybie zmiany lub przeglądania parametrów
przez 60 sekund bez naciskania przycisków, regulator automatycznie wycofa
ostatnio wprowadzoną modyfikację i przełączy się w tryb wyświetlania stanu
urządzenia.

Tabela 1. Spis parametrów użytkownika.

Lp. Parametr Min Max
Ust.

Prod.
1.1 Temperatura zadana kotła 35°C 70°C 45°C
1.2 Podajnik przerwa w pracy 0s 180s 17
1.3 Podajnik przerwa w podtrzymaniu 0s 300s 180s
1.4 Moc wentylatora w pracy 0% 100% 40%
1.5 Moc wentylatora w podtrzymaniu 0% 100% 20%
1.6 Tryb pracy pompy CO ZIMA LATO ZIMA
1.7 Temperatura zadana CWU 30°C 60°C 50°C
1.8 Priorytet grzania CWU NIE TAK TAK
1.9 Program likwidacji bakterii w zbiorniku CWU NIE TAK NIE

1.10 Temperatura zmierzona CWU
1.11 Temperatura zmierzona powrotu
1.12 Kocioł włączony NIE TAK NIE
1.13 Grzanie CWU NIE TAK TAK
1.14 Wyczyść alarmy NIE TAK
1.15 Tryb pracy kotła AUTO RĘCZNY AUTO
1.16 Praca wentylatora NIE TAK NIE
1.17 Praca podajnika NIE TAK NIE
1.18 Praca pompy CO NIE TAK NIE
1.19 Praca pompy CWU NIE TAK NIE
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1.1 – Temperatura zadana kotła – jest wartością temperatury, do której osiągnięcia
będzie dążył regulator.

1.2 – Podajnik przerwa w pracy – parametr ten określa przerwę pomiędzy kolej-
nym załączeniem tłoka podczas pracy regulatora w trybie PRACA.

1.3 – Podajnik przerwa w podtrzymaniu – parametr ten określa przerwę pomiędzy
kolejnym załączeniem tłoka podczas pracy regulatora w trybie PODTRZYMANIE.

1.4 – Moc wentylatora w pracy – parametr ten określa z jaką mocą ma pracować
wentylator w trybie PRACA.

1.5 – Moc wentylatora w podtrzymaniu – parametr ten określa z jaką mocą ma
pracować wentylator w trybie PODTRZYMANIE.

1.6 – Tryb pracy pompy CO – w okresie lata można wyłączyć ogrzewanie przez za-
programowanie wartości „LATO” oznaczającej wyłączenie termostatu pokojowego
oraz pompy CO. W trybie tym regulator steruje kotłem wyłącznie na potrzeby CWU.

1.7 – Temperatura zadana CWU – parametr ten służy do określenia temperatury
wody w zasobniku CWU, do uzyskania której dążył będzie regulator.

1.8 – Priorytet grzania CWU – parametr ten określa sposób pracy pomp CO i CWU
podczas podgrzewania ciepłej wody. Praca z włączonym priorytetem polega na tym,
że podczas podgrzewania ciepłej wody regulator włącza pompę CWU i wyłącza
pompę CO. Działanie takie powoduje szybkie dogrzanie wody w zasobniku.
Podczas przygotowania ciepłej wody z wyłączonym priorytetem, pompy CO i CWU
pracują jednocześnie.

1.9 – Program likwidacji bakterii w zbiorniku CWU – zaprogramowanie wartości
„TAK” uruchamia proces, w którym woda w zasobniku CWU podgrzewana jest do
75°C. Po osiągnięciu wymaganej temperatury regulator automatycznie wyłącza pro-
gram likwidacji bakterii.

UWAGA! Funkcję likwidacji flory bakteryjnej należy włączyć w nocy lub w czasie,
gdy woda nie będzie pobierana z zasobnika CWU, aby uchronić użytkowników
przed poparzeniem.

UWAGA! Parametr ten jest niedostępny w przypadku, kiedy instalacja grzewcza nie
posiada obiegu CWU.

1.10 – Temperatura zmierzona CWU – regulator umożliwia podgląd zmierzonej
temperatury w zasobniku CWU.

1.11 – Temperatura zmierzona wody powrotnej – jeśli obieg grzewczy wyposażo-
ny jest w pompę mieszającą i czujnik temperatury powrotu, opcja ta umożliwia pod-
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gląd zmierzonej temperatury wody powrotnej. W innym przypadku opcja ta jest nie-
dostępna.

1.12 – Kocioł włączony – parametr ten informuje czy kocioł jest włączony i pozwala
na załączenie lub wyłączenie kotła.

1.13 – Grzanie CWU – parametr ten informuje czy włączone jest grzanie CWU i po-
zwala na załączenie lub wyłączenie grzania CWU.

1.14 – Wyczyść alarmy – parametr ten pozwala na skasowanie zapisanych w pa-
mięci regulatora alarmów.

1.15 – Tryb pracy kotła – AUTO/RĘCZNY – w przypadku wybrania opcji AUTO
regulator steruje kotłem automatycznie. W przypadku wybrania opcji RĘCZNY –
automatyczna regulacja zostanie wyłączona, możliwe jest załączenie
poszczególnych wyjść regulatora.

1.16 – Praca wentylatora NIE/TAK – wentylator pracuje z taką mocą jaka została
ustawiona w parametrze 1.4 Moc wentylatora w pracy.

1.17 – Praca podajnika NIE/TAK – podajnik uruchamiany jest na jeden suw – dzia-
łanie identyczne jak działanie przycisku podajnika (funkcja gaszenia przy przegrza-
niu pozostaje nadal aktywna).

1.18 – Praca pompy CO NIE/TAK – pompa nadal uruchamiana jest automatycznie
w awaryjnych sytuacjach przegrzania.

1.19 – praca pompy CWU NIE/TAK – parametr dostępny tylko gdy obieg CWU jest
obecny. Jeśli pompa CWU pracuje jako pompa mieszająca (krótki obieg), to jej
praca nadal jest automatyczna.

7. Ustawianie parametrów – tryb serwisowy.
Wejście w tryb serwisowy następuje po przyciśnięciu i przytrzymaniu przez ok 3 se-
kundy przycisku MENU. Regulator wyświetli listę parametrów serwisowych możli-
wych do edycji i zmiany.

Przeglądanie listy parametrów możliwe jest przez obracanie gałki wielofunkcyjnej -
parametr możliwy do edycji zostaje podświetlony. Wybieramy parametr i naciskamy
przycisk OK (gałka) i wchodzimy do podgrupy danego parametru. Wybieramy para-
metr , który chcemy zmienić i naciskamy gałkę – zmieniany parametr zostanie pod-
świetlony. Obracając gałką ustawiamy żądaną wartość i ponownie naciskamy gałkę
zatwierdzając zmianę . Porzucenie trybu zmiany i przywrócenie poprzedniej wartości
parametru następuje po naciśnięciu przycisku STOP lub ESC.
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Tabela . Spis parametrów serwisowych.

Lp. Parametr Min
Max

2.x
Ogólne

2.1 Język. (patrz opis)
2.2 Jasność wyświetlacza
2.3 Przyciemnienie wyświetlacza
2.4 Kontrast wyświetlacza
2.5 Ustawienia serwisowe NIE TAK
2.6 Hasło serwisowe
2.7 Testowanie wyjść

3.x
Wentylator

3.1 Minimalna moc wentylatora w pracy 0% 100%
3.2 Maksymalna moc wentylatora w pracy 0% 100%
3.3 Minimalna moc wentylatora w podtrzymaniu 0% 100%
3.4 Maksymalna moc wentylatora w podtrzymaniu 0% 100%
3.5 Przedmuchy wentylatora NIE TAK
3.6 Czas przedmuchu 5s 60s
3.7 Czas przerwy przedmuchu 1min 99min
3.8 Czas pracy wentylatora podtrzymanie 0s 30s
3.9 Wyprzedzenie podtrzymania 0s 10s
4.1 Minimalna przerwa w pracy 0s 180s
4.2 Maksymalna przerwa w pracy 0s 180s
4.3 Minimalna przerwa w podtrzymaniu 0s 300s
4.4 Maksymalna przerwa w podtrzymaniu 0s 300s
4.5 Testowanie braku opału NIE TAK

4.x
Podajnik

4.6 Temperatura testu braku opału 30°C 70°C
4.7 Czas testu braku opału 1min 240min
4.8 Test zapłonu podajnika NIE TAK
4.9 Temperatura zapłonu podajnika 10°C 90°C
4.10 Liczba cykli gaszenia 1 99
4.11 Czas cyklu pracy tłoka 1s 20s
4.12 Czas detekcji zablokowania 1s 10s
4.13 Odwrócenie polaryzacji krańcówki NIE TAK

5.x
Zapalarka

5.1 Zapalarka obecna NIE TAK
5.2 Czas zapalania paliwa 10s 600s
5.3 Dawka przed rozpalaniem 0 20
5.4 Dawka po rozpaleniu 0 30

7.x
Pompa CO

7.1 Tryb załączania pompy CO AUTO TERM
7.2 Okresowe załączanie pompy NIE TAK
7.3 Czas okresowego załączania pompy 1min 99min

8.x
Pompa CWU

8.1 Tor CWU: BRAK, JEST, POMPA MIESZAJĄCA, BUFOR
8.2 Podwyższenie temperatury przy grzaniu CWU 1°C 20°C
8.3 Histereza grzania CWU 1°C 9°C
8.4 Wybieg pompy CWU NIE TAK
8.5 Czas wybiegu pompy CWU 1min 99min
8.6 Temperatura załączenia pompy mieszającej 30°C 60°C
8.7 Histereza pracy pompy mieszającej 1°C 9°C
8.8 Temperatura zadana bufora 40°C 90°C
8.9 Histereza grzania bufora 1°C 50°C
8.10 Podwyższenie temperatury przy grzaniu bufora 2°C 20°C
8.11 Temperatura załączenia pompy CO 0 60

9.x
Kocioł

9.1 Temperatura minimalna kotła 30°C 69°C
9.2 Temperatura maksymalna kotła 70°C 90°C
9.3 Histereza pracy kotła 1°C 9°C
9.4 Histereza ochrony kotła 1°C 9°C
9.5 Temperatura przegrzania kotła 90°C 99°C
9.6 Modulacja mocy NIE TAK
9.7 Współczynnik modulacji mocy 1 20
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10.x
Transmisja

danych

10.1 Łącze danych: (patrz opis). BRAK, MODBUS RTU
10.2 Numer urządzenia MODBUS 1 247
10.3 Szybkość łącza MODBUS: 2400, 3600, 4800, 7200,
9600, 14400, 19200, 28800,38400, 56000, 57600, 76800,
115200
10.4 Format ramki MODBUS: 8N1,8E1, 801, 8N2
10.5 Poziom dostępu MODBUS: BRAK, ODCZYT, UŻYTK,
SERWIS
10.6 Poziom dostępu terminal: BRAK, ODCZYT, UŻYTK,
SERWIS
10.7 Dodatkowe opóźnienie 0ms 9.9ms

2.x Ogólne.

2.1 – Wybór języka.
Regulator RK–2006SGT wyposażony został w możliwość zmiany wersji językowej
interfejsu użytkownika. Liczba i rodzaj dostępnych języków zależą od wersji oprogra-
mowania.

2.2 – 2.4 – Jasność, przyciemnienie, kontrast wyświetlacza – ustawienia te
pozwalają dopasować wyświetlacz do własnych potrzeb.

2.5 – Ustawienia serwisowe – ustawienie i potwierdzenie za pomocą przycisku OK
wartości TAK podczas wyświetlania tej opcji spowoduje skasowanie wszystkich
parametrów oraz przypisanie im wartości zaprogramowanych wcześniej przez
instalatora lub serwisanta.

2.6 – Hasło serwisowe – parametr pozwalający zabezpieczyć hasłem dostęp do
ustawień serwisowych.

2.7 – Testowanie wyjść – funkcja ta dostępna jest w trybie serwisowym tylko
w przypadku, gdy proces regulacji jest zatrzymany tzn. regulator przed wejściem
w tryb serwisowy był w trybie STOP. Testowanie wyjść pozwala za pomocą gałki wy-
bierać poszczególne wyjścia wyświetlane na wyświetlaczu. Naciśnięcie OK pozwala
załączyć chwilowo wybrane wyjście. W celu zakończenia procedury testowania
wyjść należy nacisnąć przycisk STOP.

3.x Parametry pracy wentylatora.

3.1 – Minimalna moc wentylatora w pracy – minimalna moc z jaką może praco-
wać wentylator podczas podawania paliwa w trybie PRACA. Dodatkowo, jeśli modu-
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lacja mocy jest włączona, parametr ten określa minimalną moc jaką osiągnie wenty-
lator podczas płynnego zmniejszania obrotów przy dochodzeniu przez wodę w kotle
do temperatury zadanej.

3.2 – Maksymalna moc wentylatora w pracy – maksymalna moc z jaką może pra-
cować wentylator podczas podawania paliwa w trybie PRACA.

3.3 – Minimalna moc wentylatora w podtrzymaniu – minimalna moc z jaką może
pracować wentylator podczas podawania paliwa w trybie PODTRZYMANIE.

3.4 – Maksymalna moc wentylatora w podtrzymaniu – maksymalna moc z jaką
może pracować wentylator podczas podawania paliwa w trybie PODTRZYMANIE.

3.5 – Przedmuchy wentylatora – funkcja ta polega ona na okresowym załączaniu
wentylatora podczas pracy regulatora w trybie PODTRZYMANIE. Działanie takie ma
na celu usunięcie nagromadzonych gazów.

3.6 – Czas przedmuchu – parametr ten określa czas trwania przedmuchu. Jeśli
funkcja przedmuchów zostanie wyłączona, parametr ten jest niedostępny.

3.7 – Czas przerwy przedmuchu – czas pomiędzy przedmuchami. Jeśli funkcja
przedmuchów zostanie wyłączona, parametr ten jest niedostępny.

3.8 – Czas pracy wentylatora podtrzymanie – parametr ten określa przez ile cza-
su będzie pracował wentylator po podaniu dawki paliwa.

3.9 – Wyprzedzenie podtrzymania – w trybie pracy PODTRZYMANIE wentylator
nie pracuje, ale załącza się w momencie podawania kolejnej dawki paliwa. Parametr
ten określa ile sekund przed załączeniem podajnika włączy się wentylator.

4.x Parametry pracy podajnika.

4.1 – Minimalna przerwa w pracy – parametr ten określa minimalny czas przerwy
pomiędzy kolejnymi załączeniami tłoka w trybie PRACA.

4.2 – Maksymalna przerwa w pracy – parametr ten określa maksymalny czas
przerwy pomiędzy kolejnymi załączeniami tłoka w trybie PRACA.

4.3 – Minimalna przerwa w podtrzymaniu – parametr ten określa minimalny czas
przerwy pomiędzy kolejnymi załączeniami tłoka w trybie PODTRZYMANIE.

4.4 – Maksymalna przerwa w podtrzymaniu – parametr ten określa maksymalny
czas przerwy pomiędzy kolejnymi załączeniami tłoka w trybie PODTRZYMANIE.
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4.5 – Testowanie braku opału – po włączeniu tej funkcji regulator w trybie PRACA
rozpoczyna monitorowanie temperatury wody w kotle. Jeśli obniży się ona do warto-
ści ustawionej w parametrze „Temperatura testu braku opału” i nie wzrośnie powyżej
tego poziomu przez czas ustawiony w parametrze „Czas testu braku opału”, regula-
tor przełączy się w tryb STOP i wywoła alarm braku opału.

4.6 – Temperatura testu braku opału – wartość, do której obniżyć musi się tempe-
ratura wody w kotle, aby regulator rozpoczął testowanie braku opału. Jeśli funkcja
testowania braku opału jest wyłączona, parametr ten jest niedostępny.

4.7 – Czas testu braku opału – określa, ile czasu od rozpoczęcia testowania braku
opału temperatura wody w kotle musi być niższa od ustawionej w parametrze „Tem-
peratura testu braku opału”, aby regulator wywołał alarm. Jeśli funkcja testowania
braku opału jest wyłączona, parametr ten jest niedostępny.

4.8 – Testowanie zapłonu podajnika – przy włączonej ochronie regulator bada
temperaturę podajnika i, jeśli przekroczy ona wartość ustawioną w parametrze „Tem-
peratura zapłonu podajnika” rozpoczyna gaszenie oraz wywołuje alarm zapłonu po-
dajnika.

4.9 – Temperatura zapłonu podajnika – parametr ten określa, przy jakiej tempera-
turze podajnika regulator rozpoczyna proces gaszenia. Jeśli ochrona podajnika jest
wyłączona, parametr ten jest niedostępny.

4.10 – Liczba cykli gaszenia – liczba cykli pracy tłoka jaką ma wykonać podajnik
podczas gaszenia.

4.11 – Czas cyklu pracy tłoka – czas wykonania pełnego cyklu pracy tłoka.

4.12 – Czas detekcji zablokowania – czas, po którym w przypadku zablokowania
podajnika regulator wywoła alarm.

4.13 – Odwrócenie polaryzacji krańcówki – tłok zatrzymuje się przy zwarciu krań-
cówki. Parametr ten pozwala na zatrzymywanie tłoka przy rozwarciu krańcówki.

5.x. Parametry pracy zapalarki.

5.1 – Zapalarka obecna – ustawienie tego parametru na ”TAK” uaktywnia zapalarkę
i jej funkcje.

5.2 – Czas zapalania paliwa – parametr ten określa, przez ile czasu od chwili
uruchomienia rozpalania ma być włączona zapalarka.
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5.3 – Dawka przed rozpalaniem – dawka paliwa podana przed włączeniem zapa-
larki.
5.4 – Dawka po rozpaleniu – dawka paliwa podana po rozpaleniu.

7.x Parametry pracy pompy CO.

7.1 – Tryb załączenia pompy CO – parametr ten określa sposób w jaki załączana
jest pompa CO. Ustawienie wartości „TERM” oznacza, że pompa CO złączana bę-
dzie tylko przy zwartych stykach termostatu pokojowego i w sytuacjach awaryjnych
(np. przegrzanie kotła). Zaprogramowanie wartości „AUTO” oznacza, że pompa CO
pracowała będzie niezależnie od termostatu pokojowego.

7.2 – Okresowe załączanie pompy CO – pompa włączana jest na 30 sekund w od-
stępach czasu ustawionych w parametrze „Czas okresowego załączania pompy
CO”. Funkcja ta dostępna jest, gdy tryb pracy pompy CO ustawiony został na war-
tość „TERM”.

7.3 – Czas okresowego załączania pompy CO – parametr ten dostępny jest tylko,
gdy pompa CO pracuje w trybie TERM oraz funkcja okresowego załączania pom-
py CO jest aktywna. Ustawiona wartość określa, co jaki czas załączana będzie pom-
pa CO przy rozwartych stykach termostatu pokojowego.

8.x Parametry pracy toru CWU.

Regulator posiada dodatkowy tor przeznaczony do przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej. Ponieważ nie każdy układ grzewczy posiada zasobnik CWU i pompę ładują-
cą, możliwe jest wyłączenie tego obiegu lub wykorzystanie go do sterowania pompą
mieszając wodę powrotną w kotle.

8.1 – Tryb pracy toru CWU – ustawienie tego parametru na wartość „BRAK” wyłą-
cza obieg CWU. W takim przypadku wejście czujnika temperatury oraz wyjście ste-
rujące pompą mogą zostać niepodłączone. Ustawienie „JEST” odblokowuje wszyst-
kie parametry i funkcje związane z obsługą toru CWU. Wartość „POMPA MIESZ.”
przełącza obieg CWU w obieg przeznaczony do sterowania pompą mieszającą.
W takim przypadku czujnik temperatury wody powrotnej należy podłączyć w miejsce
czujnika CWU, a pompę mieszającą w miejsce pompy ładującej zasobnik CWU.

8.2 – Podwyższenie temperatury kotła podczas grzania CWU – w przypadku ko-
nieczności podgrzewania zasobnika CWU, temperatura zadana kotła może być wyż-
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sza od temperatury zadanej CWU o wartość zaprogramowaną w tym parametrze.
Parametr dostępny jest tylko, jeśli tor CWU jest włączony.

8.3 – Histereza grzania CWU – wartość o jaką musi obniżyć się temperatura wody
w zasobniku w stosunku do temperatury zadanej CWU, aby została załączona pom-
pa ładująca.

8.4 – Wybieg pompy CWU – zbyt szybkie wyłączenie pompy ładującej zasobnik
CWU może doprowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury kotła. Parametr ten
umożliwia włączenie wybiegu pompy CWU.

8.5 – Czas wybiegu pompy CWU – parametr ten określa po jakim czasie wyłącza-
na jest CWU od momentu osiągnięcia temperatury zadanej w zasobniku CWU. Pa-
rametr ten jest dostępny tylko, jeśli włączone są tor CWU i wybieg pompy.

8.6 – Temperatura załączenia pompy mieszającej – wartość, do której obniżyć się
musi temperatura wody powrotnej, aby regulator załączy pompę mieszającą.

8.7 – Histereza pracy pompy mieszającej – parametr ten określa, o ile w stosunku
do temperatury załączenia pompy mieszającej musi wzrosnąć temperatura wody po-
wrotnej, aby regulator wyłączył pompę mieszająca. Parametr dostępny jest tylko, je-
śli tor CWU pracuje w trybie mieszania wody powrotnej.

8.8 – Temperatura zadana bufora – temperatura wody w buforze, do osiągnięcia
której będzie dążył regulator.

8.9 – Histereza grzania bufora – wartość o jaką musi obniżyć się temperatura wo-
dy w buforze w stosunku do temperatury zadanej , aby została załączona pompa ła-
dująca bufor.

8.10 – Podwyższenie temperatury przy grzaniu bufora – w przypadku konieczno-
ści podgrzewania bufora, temperatura zadana kotła może być wyższa od temperatu-
ry zadanej bufora o wartość zaprogramowaną w tym parametrze.

8.11 – Temperatura załączenia pompy CO – temperatura wody w buforze, przy
której zostanie załączona pompa CO.

9.x Parametry pracy kotła.

9.1 – Temperatura minimalna kotła – parametr ten określa minimalną temperaturę
wody w kotle, przy której można włączyć pompę CO i CWU oraz minimalną wartość
jaką można ustawić za pomocą gałki termostatu.
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9.2 – Temperatura maksymalna kotła – parametr ten określa wartość temperatury
wody w kotle, przy której bezwzględnie załączana jest pompa CO oraz maksymalną
wartość jaką można ustawić za pomocą gałki termostatu.

9.3 – Histereza pracy kotła – parametr ten określa, o ile obniżyć musi się tempera-
tura wody w kotle w stosunku do zadanej, aby regulator przełączył się w tryb
PRACA.

9.4 – Histereza ochrony kotła – regulator chroni temperatury minimalną i maksy-
malną kotła poprzez odpowiednie sterowanie pompami CO i CWU. Parametr ten
określa wartość histerezy wyłączenia ochrony temperatur granicznych kotła.

9.5 – Temperatura przegrzania kotła – parametr ten określa wysokość temperatury
wody w kotle, po której osiągnięciu regulator wyłącza regulację i wywołuje alarm
przegrzania kotła.

9.6 – Modulacja mocy – włączenie modulacji spowoduje stopniowe zmniejszanie
przez regulator obrotów wentylatora przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle do
temperatury zadanej.

10.x Transmisja danych.

10.1 – Łącze danych – Parametr pozwala wybrać funkcję realizowaną przez złącze
danych.

BRAK – złącze nieaktywne (wartość domyślna).

MODBUS RTU – Komunikacja po magistrali RS-485 przy wykorzystaniu standardu
ModBus z protokołem RTU.

10.2 – Numer urządzenia MODBUS – 1..247 – Pozwala określić numer urządzenia
przypisany sterownikowi, a tym samym uniknąć konfliktów w sytuacji, gdy do magi-
strali podłączona jest większa liczba urządzeń. Domyślna wartość – 1.

10.3 – Szybkość łącza MODBUS – Wybór szybkości transmisji RS-485. Domyślna
wartość – 38400.

10.4 – Format ramki MODBUS – Pozwala określić format ramki danych wykorzy-
stywany w transmisji RS-485.

8N1 – 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu.
8E1 – 8 bitów danych, parzystość Even, 1 bit stopu.
8O1 – 8 bitów danych, parzystość Odd, 1 bit stopu.
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8N2 – 8 bitów danych, brak parzystości, 2 bity stopu (ustawienie domyślne).

10.5 – Poziom dostępu MODBUS – określa w jakim stopniu sterownik udostępnia
możliwość konfiguracji parametrów przez protokół ModBus.

BRAK – sterownik nie udostępnia żadnych parametrów.

ODCZYT – sterownik pozwala wyłącznie na odczyt swoich parametrów.

UŻYTKOWNIK – sterownik pozwala na modyfikację jedynie parametrów użytkowni-
ka (ustawienie domyślne).

SERWIS – sterownik pozwala na modyfikację wszystkich parametrów.

10.6 – Poziom dostępu terminal – określa w jakim stopniu sterownik pozwala na
dostęp przez terminal zdalny.

BRAK – brak dostępu przez terminal zdalny.

ODCZYT – terminal pozwala wyłącznie na podgląd pracy i przeglądanie parame-
trów.

UŻYTKOWNIK – możliwość dokonywania zmian ustawień parametrów w menu
użytkownika (ustawienie domyślne).

SERWIS – terminal pozwala na pełen dostęp do sterownika i edycję wszystkich pa-
rametrów.

10.7 – Dodatkowe opóźnienie – opóźnienie odpowiedzi urządzenia.

8. Demontaż regulatora.
W przypadku konieczności wymontowania regulatora należy:

– odłączyć zasilanie kotła i regulatora od sieci energetycznej
– wyjąć regulator z otworu w kotle
– odłączyć złącza z przewodami od regulatora

9. Dane techniczne.
Zasilanie 230 V ± 10%, 50 Hz
Pobór mocy (bez wentylatora i pompy) <4 VA
Zakres pomiaru temperatur -39 ÷ 109°C ± 1°C
Zakres regulacji temperatury kotła 30 ÷ 90°C ± 1°C
Zabezpieczenie przegrzania kotła programowe 90 ÷ 99°C ± 1°C
Temperatura załączania pompy 30 ÷ 70°C ± 1°C
Obciążalność wyjść sumaryczna max 4 A / 230 V
Wymiary (W x S x G) 96 × 144 × 94 mm
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Rysunek 2. Schemat podłączenia regulatora RK–2006SGT+MZM5

Rysunek 3. Widok złącz modułu zasilacza regulatora RK–2006SGT+MZ5.
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Rysunek 2. Schemat podłączenia regulatora RK–2006SGT+MZ5N



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KEY
Zdzisław Kluczek

11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 67

deklaruje, że wyrób:

Regulator RK–2006SGT

spełnia wymagania i jest zgodny z dyrektywami:

2014/35/UE (LDV) z dnia 26.02.2014r. dotycząca harmonizacji
ustawodawstwa państw członkowskich UE odnosząca się do sprzętu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach
napięcia,

2014/30/UE (EMC) z dnia 26.02.2016r. dotycząca kompatybilności
elektromagnetycznej

oraz, że zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 60730-1:2000 (PN-EN 60730-1:2002)
EN 60730-2-9:2010 (PN-EN 60730-2-9:2011)
EN 61000-3-2:2006 (PN-EN 61000-3-2:2007)
EN 61000-3-3:2008 (PN-EN 61000-3-3:2011)
EN 55022:2010 (PN-EN 55022:2011)

Zakończenie użytkowania.

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenie zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach ozna-
cza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego.
Urządzenie w celu jego złomowania należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji od-
padów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie na-
leży złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów.

Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu można uzyskać w
lokalnym Urzędzie Miasta, w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub u sprzedawcy ni-
niejszego urządzenia.
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