MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

ECL Comfort 210 / 310
· Instrukcja użytkownika

Danfoss District Energy

Warunki bezpieczeństwa
Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane
wyłącznie przez osoby wykwalifikowane i uprawnione.
Naszą branżą jest zaufanie

Dziękujemy za zakup produktu firmy Danfoss
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1.0 Symbole
ECL Comfort 210 / 310

ECA 30 / 31

Temperatura:

Panel zdalnego sterowania ECA

Temperatura zewnętrzna

Wilgotność względna wewnątrz budynku

Temperatura pomieszczenia

Dzień wolny od pracy

Temperatura CWU

Święto

Wskaźnik położenia

Relaks (przedłużony okres komfortu)

Tryb:

Wyjście (przedłużony okres oszczędzania)

Tryb Plan czasowy
Tryb Komfort
Tryb Oszczędzanie
Tryb Ochrona przeciwzamrożeniowa
Tryb Ręczny
Obieg:
Ogrzewanie (CO)
Ciepła woda użytkowa (CWU)
Ogólne ustawienia regulatora
Regulowany komponent:
Pompa załączona
Pompa wyłączona
Otwieranie siłownika
Zamykanie siłownika
Alarm
Selektor ekranów
Wartość max. i min.
Czujnik niepodłączony/nieużywany
Zwarcie w obwodzie czujnika
7-23

Stały dzień komfortu (święto)
Aktywny wpływ
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2.0 Sposób nawigacji
Nawigacja w regulatorze polega na obracaniu
pokrętła w lewo lub w prawo do żądanego
położenia ( ).
Wskaźnik położenia na wyświetlaczu ( )
zawsze wskazuje aktualne położenie.
Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć
pokrętło ( ).
Przykładowe ekrany pochodzą z aplikacji z
dwoma obiegami: obiegu ogrzewania (CO) (
) i obiegu ciepłej wody użytkowej (CWU) (
). Przykłady te mogą różnić się od aplikacji
użytkownika.
Obieg CO (

Ogólne ustawienia regulatora, takie jak
,,Czas i data”, ,,Święto” itp. znajdują się
w sekcji „Ogólne ustawienia regulatora” (

)

Obieg CWU (

)

).

Jak przejść do ogólnych ustawień
regulatora:
Czynność: Cel:
Wybierz „MENU” w jednym
z obiegów

Wybór:

Potwierdź
Wybierz przycisk wyboru
obiegu w prawym górnym
narożniku ekranu
Potwierdź
Wybierz ogólne ustawienia
regulatora
Potwierdź

Danfoss District Energy
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3.0 Wybór ekranu domyślnego
Jako ekran domyślny wybierz ulubiony
ekran. Wybrany ekran domyślny
umożliwia szybki przegląd temperatur i
monitorowanych urządzeń.
Jeśli pokrętło nie jest uruchamiane przez
20 minut, przywracany jest ekran domyślny.

Obieg CO
Na ekranie dla obiegu CO w zależności od
wybranego ekranu wyświetlane są:
• rzeczywista temperatura zewnętrzna
(-0,5),
• tryb pracy regulatora ( ),
• rzeczywista temperatura pomieszczenia
(24,5),
• wymagana temperatura pomieszczenia
(20,7 ºC),
• trend temperatury zewnętrznej ( ),
• min. i max. temperatura zewnętrzna
w okresie od północy ( ),
• data (23.02.2010),
• czas (7:43),
• harmonogram komfortu w danym dniu
(0 - 12 - 24),
• stan regulowanych komponentów
(M2, P2),
• rzeczywista temperatura zasilania (49 ºC),
(wymagana temperatura zasilania (31)),
• temperatura powrotu (24 ºC)
(temperatura ograniczenia (50)).
Obieg CWU
W zależności od wybranego ekranu na
ekranie przeglądu obiegu CWU wyświetlane
są następujące informacje:
• rzeczywista temperatura CWU (50,3),
• tryb pracy regulatora ( ),
• wymagana temperatura CWU (50 ºC),
• harmonogram komfortu w danym dniu
(0 - 12 - 24),
• stan regulowanych komponentów
(M1, P1),
• rzeczywista temperatura CWU (50 ºC),
(wymagana temperatura CWU (50)),
• temperatura powrotu (- - ºC)
(temperatura ograniczenia (30)),
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Należy poprzez obrót pokrętła zmieniać
ekrany, aż do momentu wyświetlenia
) w prawym dolnym
selektora ekranów (
narożniku ekranu. Aby wybrać ulubiony
ekran przeglądu, należy obrócić pokrętło
i nacisnąć je.

Ekran 1:

Ekran 2:

Selektor ekranów
Ekran 3:

Ekran 4:

Ekran 1:

Ekran 2:
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4.0 Ustawianie temperatur
Wybierając odpowiednio obiegi i tryby
wszystkie nastawy użytkownika można wprowadzić bezpośrednio na ekranach przeglądu.
Ustawianie wymaganej temperatury
pomieszczenia
Wymaganą temperaturę pomieszczenia
można łatwo ustawić na ekranach przeglądu
obiegu ogrzewania.
Czynność: Cel:
Wymagana temperatura
pomieszczenia

Rzeczywista
temperatura
zewnętrzna

Wybór:
20,5

Rzeczywista
temperatura
pomieszczenia

Potwierdź
Nastaw wymaganą
temperaturę pomieszczenia

Tryb: Komfort

21,0

Potwierdź

Wymagana temp. pomieszczenia

Aby zmienić wymaganą temperaturę
pomieszczenia w trybie Oszczędzanie,
należy wybrać selektor trybów i wybrać tryb
Oszczędzanie.

Ustawienie wymaganej temperatury
pomieszczenia jest ważne, nawet jeśli
czujnik temperatury pomieszczenia/panel
zdalnego sterowania nie jest podłączony.

Ustawianie temperatury CWU
Wymaganą temperaturę CWU można łatwo
ustawić na ekranie przeglądu obiegu CWU.
Czynność: Cel:
Wymagana temperatura CWU

Wybór:
50
Rzeczywista temp.
CWU

Potwierdź
Ustaw wymaganą
temperaturę CWU

Tryb: Plan czasowy

55

Potwierdź

Wymagana temp. CWU

Oprócz informacji na temat wymaganej
i rzeczywistej temperatury CWU wyświetlany
jest również harmonogram na dany dzień.
Ustawianie wymaganej temperatury
pomieszczenia, ECA 30/ECA 31
Wymaganą temperaturę można ustawiać
tak, jak w regulatorze. Jednak symbole
na ekranie mogą być inne (patrz strona z
informacją o symbolach).
Danfoss District Energy

W przypadku modułów ECA 30/ECA 31 można
zmienić wymaganą temperaturę ustawioną
w regulatorze, korzystając z funkcji zdalnego
sterowania:
VI.KT.Y1.49
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5.0 Tworzenie harmonogramu
Harmonogram obejmuje 7 dni:
P = poniedziałek, W = wtorek, Ś = środa,
C = czwartek, P = piątek, S = sobota,
N = niedziela.
W harmonogramie dzień po dniu wyświetlane
są czasy początku oraz końca okresów
komfortu (obiegi CO/ CWU).
Zmiana harmonogramu:
Czynność: Cel:

Wybór:

Wybierz opcję „MENU” na
dowolnym ekranie przeglądu
Potwierdź
Potwierdź wybór opcji
,,Harmonogram’’
Wybierz dzień, który ma zostać
zmieniony
Potwierdź*

T

Przejdź do pozycji Początek 1
Potwierdź
Ustaw godzinę
Potwierdź
Przejdź do pozycji Koniec 1,
Początek 2, itd.
Wróć do „MENU”
Potwierdź
Wybierz opcję „Tak” lub „Nie”
polecenia „Zapisz”
Potwierdź
* Można zaznaczyć siedem dni.

Ustawione czasy początku i końca będą
obowiązywały dla wszystkich wybranych dni
(w podanym przykładzie — czwartek i sobota).
Na każdy dzień można ustawić maksymalnie
3 okresy komfortu. Usuwanie okresu komfortu
odbywa się przez ustawienie czasu początku
i końca na taką samą wartość.
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Każdy obieg ma osobny harmonogram. Aby
wybrać inny obieg, należy przejść do pozycji
„Początek”, przekręcić pokrętło i wybrać
żądany obieg.
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6.0 Program świąteczny
Program świąteczny jest dostępny indywidualnie
dla każdego obiegu i wspólny dla wszystkich
obiegów.
Każdy program świąteczny zawiera jeden lub więcej harmonogramów. Można w nim ustawić datę
rozpoczęcia i datę zakończenia. Ustawiony okres
trwa od godziny 00.00 w dniu rozpoczęcia do godziny 24.00 w dniu zakończenia.

Program świąteczny ustawiony w „Ogólne
ustawienia regulatora” obowiązuje dla
wszystkich obiegów. Program świąteczny
można również ustawić indywidualnie w
obiegach CO i CWU.

Tworzenie harmonogramu świątecznego:
Czynność: Cel:

Wybór:

Wybierz opcję „MENU”
Potwierdź
Wybierz przycisk wyboru obiegu
w prawym górnym narożniku
ekranu
Potwierdź
Wybierz obieg ,,Ogólne
ustawienia regulatora”

Potwierdź
Przejdź do pozycji „Święto”
Potwierdź
Wybierz harmonogram
Potwierdź
Potwierdź wybór selektora
trybu pracy
Wybierz tryb pracy:
• Komfort
• Komfort 7–23

7-23

• Oszczędzanie
• Zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe
Potwierdź
Wprowadź najpierw datę rozpoczęcia, a następnie datę zakończePotwierdź
Przejdź do „MENU”
Potwierdź
Wybierz opcję „Tak” lub „Nie”
polecenia „Zapisz”. Wybierz
następny harmonogram,
zgodnie z potrzebą

Danfoss District Energy
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7.0 Najczęściej zadawane pytania
Czas wyświetlany różni się o jedną godzinę.
Patrz „Czas i data”
Czas wyświetlany jest niewłaściwy.
Zegar wewnętrzny mógł zostać wyzerowany,
jeżeli powstała przerwa w zasilaniu dłuższa
niż 72 godziny.
Przejdź do opcji „Ogólne ustawienia
regulatora” oraz „Czas i data”, aby ustawić
właściwą datę i godzinę.
Zagubiony klucz aplikacji ECL.
Wyłącz, a następnie włącz zasilanie, aby
odczytać na ekranie dane typu aplikacji
i wersji oprogramowania lub przejdź do
„Ogólne ustawienia regulatora”>’’ Funkcje
klucza”>”Aplikacja”. Wyświetlony zostanie
typ aplikacji (np. Typ A266.1) i schemat do
tej aplikacji.
Zamów zamiennik u dystrybutora firmy
Danfoss (np. klucz aplikacji ECL A266).
Włóż nowy klucz aplikacji ECL i w razie
potrzeby skopiuj własne nastawy
z regulatora do nowego klucza.
Temperatura w pomieszczeniu jest
zbyt niska.
Sprawdź, czy termostaty grzejnikowe są
właściwie ustawione i nie ograniczają
temperatury w pomieszczeniu.
Jeżeli po przestawieniu termostatów
grzejnikowych nadal nie można uzyskać
wymaganej temperatury oznacza to, że
temperatura zasilania jest zbyt niska.
Zwiększ nastawę wymaganej temperatury
w pomieszczeniu (ekran z wymaganą
temperaturą w pomieszczeniu). Jeżeli to
nie pomaga, skoryguj ustawienia „Krzywa
grzewcza” („Temp. zasilania”).
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Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt
wysoka w okresach oszczędzania.
Upewnij się, że ograniczenie minimalnej
temperatury zasilania („Temp. min.”) nie
jest zbyt wysokie.
Jak wstawić dodatkowy okres komfortu
do harmonogramu?
Dodatkowy okres komfortu można ustawić,
dodając nowe czasy „Początek” oraz „Koniec”
w ” Harmonogram”.
Jak usunąć okres komfortu z harmonogramu?
Usuwanie okresu komfortu odbywa się przez
ustawienie czasów „Początek” oraz „Koniec”
na taką samą wartość.
Jak przywrócić nastawy własne lub fabryczne?
Patrz Instrukcja montażu. Dodatkowa
dokumentacja dotycząca regulatorów ECL
Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów
dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/
Dlaczego nie można zmienić ustawień?
Klucz aplikacji ECL został wyjęty.
Jak reagować w przypadku wystąpienia
alarmu ( )?
Alarm oznacza wystąpienie zaburzenia
działania układu. Patrz Instrukcja montażu.
Dodatkowa dokumentacja dotycząca
regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310,
modułów i akcesoriów dostępna jest na
stronie http://pl.danfoss.com/
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Instrukcja usuwania odpadów:
Ten produkt powinien być rozebrany a jego komponenty posegregowane,
jeśli to możliwe, na różne grupy przed poddaniem recyklingowi lub utylizacji.
Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji
odpadów.

*087H9009*
*VIKTY149*

Dodatkowa dokumentacja dotycząca
regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310,
modułów i akcesoriów dostępna jest na
stronie http://pl.danfoss.com/
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