Spis treci

P30

ECL COMFORT

Regulator jednego obiegu

Data:
Przez:

Regulator ECL Comfort
Instalowanie i
konserwacja

Rozdzia³y dotycz¹ce czêci poradnika przeznaczonej
dla instalatora
Dokumentacja regulatora ECL Comfort podzielona jest na
numerowane rozdzia³y. Tutaj przedstawione s¹ tylko
rozdzia³y zwi¹zane z konkretnym typem karty regulatora
ECL Comfort.
Przed rozpoczêciem

Instalacja
10

Identyfikacja istniej¹cego systemu

11

Monta¿ regulatora

12

Po³¹czenia elektryczne 230 V a.c.

13

Po³¹czenia elektryczne 24 V a.c.

14

Lokalizacja czujników

15

Dostosowanie regulatora ECL Comfort

Instalator:
Poradnik niniejszy jest zwi¹zany z Kart¹ ECL 087B4666

Wprowadzanie nastaw
16

W jaki sposób zmieniæ nastawy Karty ECL

17

Nastawianie czasu i daty - Linia A

18

Monitorowanie temperatury i urz¹dzeñ systemu -

Nastawy fabryczne zaznaczone szaro.

8

-

23

7 Niedziela
6 Sobota

Linia B

5 Pi¹tek

19

Sterowanie rêczne - Linia B

3 roda

20

Programowanie krzywej ogrzewania - Linia C

2 Wtorek

21

Wy³¹czanie ogrzewania - Linia 1

1 Poniedzia³ek

22

Zakres temperatury zasilania - Linia 2

Ogrzewanie

23

Wp³yw temperatury pomieszczenia - Linia 3

26

Programowanie regulacji PI - Linie 4 - 7

4 Czwartek
6-8

16

- 22

Harmonogram tygodniowy:

Sprawdzanie i przegl¹dy
29

Wykaz czynnoci kontrolnych

30

Nastawy Karty ECL

31

Parametry serwisowe

Instalowanie i konserwacja. Dzia³y 10 i dalsze z
oznaczeniem szarym. Odwrotna strona Poradnika.

Rozszerzona obs³uga serwisowa
Dokumentacja regulatora ECL Comfort sk³ada siê z
ponumerowanych rozdzia³ów. W tym opracowaniu s¹
zamieszczone tylko rozdzia³y istotne dla pracy tego typu karty
regulatora ECL Comfort.

32

Nastawianie parametrów serwisowych

ECL Comfort
Poradnik
U¿ytkownika

U¿ytkowanie codzienne - ¿ó³ta strona poradnika
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- rozdzia³y 1 - 7

ECL COMFORT

1

Wybór ¿¹danego ekranu

2

Wybór trybu pracy regulatora

3

Nastawianie ¿¹danej temperatury pomieszczenia

4

Programowanie harmonogramu dziennego

6

Problemy w dzia³aniu ECL

7

Definicje ECL

6
7
4
1
2
3

Wybór ¿¹danego ekranu
Wybór trybu pracy regulatora
Nastawianie ¿¹danej temperatury
pomieszczenia
Programowanie harmonogramu
dziennego
Problemy w dzia³aniu ECL
Definicje ECL

Rozdzia³
U¿ytkowanie codzienne
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Czujnik temperatury zasilania (ESM-)
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Czujnik temperatury pokojowej (ESM-10)
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Czujnik temperatury zewnêtrznej (ESM-10)
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Wykaz elementów sk³adowych:
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Harmonogramy dzienne
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3

6

9

12

15

18

3

Lampka wskanika obwodu wskazuje wybran¹ stronê karty.

Prze³¹czanie pomiêdzy nastawami
u¿ytkownika (¿ó³ta strona karty) i
serwisowymi (szara strona karty)
Nastawianie wartoci parametrów.
Zmiana rejestru: temperatury,
punktów prze³¹czania itp.
Poruszanie siê pomiêdzy liniami
Karty ECL.
Tryb gotowoci
Sta³a temperatura zredukowana
Sta³a temperatura komfortu
Dzia³anie automatyczne
Dzia³anie rêczne (u¿ywane tylko
podczas konserwacji i obs³ugi
serwisowej)

Tryb pracy regulatora

Tryb
pracy

Karta ECL
W codziennym u¿ytkowaniu oraz dla nastaw
wprowadzanych przez u¿ytkownika musi byæ widoczna
¿ó³ta strona Karty ECL.

Zmiana
wartoci

Prze³¹czanie pomiêdzy nastawami
u¿ytkownika (¿ó³ta strona karty) i
serwisowymi (szara strona karty)

Wywietlacz
Ka¿da linia na Karcie ECL A, B, C, 1, 2 itd. ma w³asny
ekran. Rozdzia³ 1.

Nastawianie wartoci parametrów.

Wskanik linii

Zmiana rejestru: temperatury,
punktów prze³¹czania itp.

A

Poruszanie siê pomiêdzy liniami
Karty ECL.

Obwód grzejny I

Tryb gotowoci

Prze³¹cznik
Zmiana
nastaw
ekranu
u¿ytkownika/
nastaw serwisowych

20

Sta³a temperatura zredukowana

Wskanik
nastaw
serwisowych

19

Sta³a temperatura komfortu

-3

Dzia³anie automatyczne

Wskanik
nastaw
u¿ytkownika

1

Dzia³anie rêczne (u¿ywane
tylko podczas konserwacji i
obs³ugi serwisowej)

1

Tryb pracy regulatora

A

ON

B

Je¿eli regulowany system ró¿ni siê od przedstawionego na
rysunku standardowego systemu ogrzewania, nale¿y
narysowaæ w³asny schemat dla porównania. Adaptacje
systemów ogrzewania opisane s¹ w rozdziale 10.

Temperatura
pomieszczenia

30
Karta ECL: Poradnik instalatora
W celu wprowadzenia nastaw,
nale¿y odwróciæ Kartê tak, by by³a
zwrócona szar¹ stron¹ do przodu.
Podczas rozruchu i w czasie
codziennego u¿ytkowania, Karta
powinna byæ zwrócona do przodu
¿ó³t¹ stron¹.

Informacja o systemie
grzejnym

65

199

Rozszerzone parametry
serwisowe,
Przegl¹d w rozdziale 31.

B

C
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9
10

Dzisiejszy program

24

Linie A do C i linie 1 do 7 dla
nastaw podstawowychprzegl¹d w rozdziale 30.

C

21

19

Szara strona Karty ECL
dla instalacji i konserwacji

0

Przedstawiony schemat jest podstawowym i uproszczonym
przyk³adem i nie zawiera wszystkich elementów,
niezbêdnych dla dzia³ania systemu ogrzewania.

Przed rozpoczêciem
Oszczêdzanie energii - oszczêdzanie pieniêdzy polepszanie warunków komfortu
Regulator ECL Comfort zosta³ zaprojektowany w firmie
Danfoss z przeznaczeniem do regulacji temperatury w systemach ogrzewania.
Regulator ECL Comfort zapewnia ,¿e:
 temperatura w pomieszczeniu bêdzie regulowana
wed³ug zaprogramowanej nastawy.
 obni¿enie temperatury i zmniejszenie zu¿ycia energii
obni¿y koszty i zapewni optymalne zu¿ycie
noników energii.
 program automatycznego sterowania prac¹ pomp
zapobiegnie blokowaniu pomp obiegowych.
Rysunek schematu systemu ogrzewania
Regulator ECL Comfort zosta³ zaprojektowany dla szerokiego zakresu systemów ogrzewania o ró¿nej konfiguracji i
wydajnoci.
Je¿eli system ogrzewania ró¿ni siê od schematów przedstawionych na rysunkach w rozdziale 10, mo¿na naszkicowaæ schemat systemu, który ma byæ wykonany. U³atwi to
skorzystanie z Poradnika Instalatora, który prowadzi krok
po kroku od etapu instalowania do koñcowego ustawienia
przed przekazaniem u¿ytkownikowi.
Uwaga! Regulator ma wstêpnie zaprogramowane nastawy
fabryczne, które s¹ podane w odpowiednich rozdzia³ach
niniejszego poradnika.
Mo¿e zdarzyæ siê, ¿e wywietlone zostan¹ pewne nastawy
nie ujête w niniejszej instrukcji. Nastawy te stosowane s¹ w
powi¹zaniu z dodatkowymi modu³ami i ich opis oraz
znaczenie odnaleæ mo¿na w stosownych instrukcjach
modu³ów opcjonalnych
Dzia³anie regulatora ECL Comfort i Karty ECL.
¯ó³ta strona Karty ECL s³u¿y do codziennego u¿ytku a szara strona do instalacji i konserwacji.
Nale¿y wybraæ stronê Karty ECL, z której chce siê
korzystaæ.
wiec¹ca dioda poni¿ej w³o¿onej Karty ECL wskazuje wybran¹ stronê, tzn. lewe wiate³ko dla
codziennego u¿ytku i prawe dla instalacji i konserwacji. (rozdzia³y 15 i 16).
Obie strony Karty s¹ podzielone na linie przedstawiaj¹ce
ró¿ne mo¿liwoci regulacji i programowania.
Jak korzystaæ z przewodnika
Przewodnik sk³ada siê z dwóch czêci:

VI.7B.C2.49
2002.05

 U¿ytek codzienny (druga strona poradnika)
¯ó³te rozdzia³y 1 - 7
 Instalacja i konserwacja:
Szare rozdzia³y od 10 wzwy¿.

Identyfikacja systemu

W tym rozdziale znajduj¹ siê najczêciej stosowane systemy ogrzewania. Je¿eli wystepuj¹cy system nie odpowiada
dok³adnie przedstawionym poni¿ej, nale¿y znaleæ najbardziej podobny i nanieæ w³asne zmiany.

10b
System ogrzewania typu 3
Obieg ogrzewania z kot³em i zaworem mieszaj¹cym

Rozwi¹zania, w których stosowane s¹ takie same
nastawy:
- wymiennik ciep³a lub wêze³ bezporedni
- 2-, 3 lub 4-drogowy zawór regulacyjny

System ogrzewania typu 1
Wêze³ cieplny wymiennikowy
System ogrzewania typu 4
Obieg ogrzewania z kot³em i zaworem 4-drogowym

System ogrzewania typu 2
Wêze³ cieplny zmieszania pompowego

Uwaga:
Schematy systemów w niniejszej instrukcji s¹ schematami uproszczonymi i niekoniecznie zawieraj¹ wszystkie elementy systemu ogrzewania.

Instalacja

Instalacja

10a

Monta¿ regulatora

Regulator ECL Comfort powinien byæ zamontowany w
miejscu ³atwo dostêpnym, blisko urz¹dzenia grzewczego.
Nale¿y wybraæ jedno z przedstawionych rozwi¹zañ:
 monta¿ na cianie
 monta¿ na szynie DIN
 monta¿ w tablicy
Wkrêty i ko³ki nie wchodz¹ w zakres dostawy.

Monta¿ na cianie
Obudowa do monta¿u naciennego - nr katalogowy
087B1149.
Obudowê z zaciskami montuje siê na cianie o g³adkiej
powierzchni. Nale¿y wykonaæ po³¹czenia elektryczne i
w³o¿yæ regulator do obudowy. Konieczne jest zabezpieczenie regulatora przy pomocy wkrêtu mocuj¹cego.

Monta¿ na szynie DIN
Zespó³ monta¿owy - nr katalogowy 087B1145
Dla monta¿u obudowy regulatora na szynie DIN niezbêdny
jest wymieniony zespó³ monta¿owy

Monta¿ w tablicy
Zestaw po³¹czeniowy - nr katalogowy 087B1148
Gruboæ p³yty tablicy nie mo¿e przekraczaæ 3 mm.
Nale¿y wykonaæ otwór o wymiarach 92 x 138 mm. Przy pomocy wkrêtaka ci¹gn¹æ pokrywê z prawej strony regulatora. W³ó¿yæ regulator do wyciêtego otworu w tablicy i zamocowaæ go dwoma zamkami umieszczonymi po przek¹tnej
na dwóch naro¿ach regulatora.
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Instalacja

Instalacja
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12a

12b

Po³¹czenia elektryczne 230 V a.c.
Pod³¹czenie czujników

Instalacja

Instalacja

Pod³¹czenie urz¹dzeñ zasilanych napiêciem 230 V a.c.

Zacisk
Opis
Maks.obci¹¿enie
1 L
Zasilanie napiêciem 230 V a.c.
(Faza)
2 N Zasilanie napiêciem 230 V a.c.
(Zero)
3 M1 Si³ownik - otwieranie
0,2 A 230 V a.c.
4 M1 Si³ownik - zamykanie alt.:
0,2 A 230 V a.c.
termosi³ownik ABV
5
Faza na wyjcia do
si³ownika M1
9 P1 Pompa obiegowa
4(2) A 230 V a.c.
10 P1 Faza na przekanik pompy
Nale¿y zamontowaæ zwory:
Zwora na zaciskach 1 i 5
Zwora na zaciskach 5 i 10
Zwora na zaciskach 2 i wspólnym zacisku N
Przewody napiêciowe o przekroju drutu: 0,75 - 1,5 mm2
D³ugoæ przewodów: maks. 50 m.
Po³¹czenia elektryczne
Do ka¿dego zacisku rubowego mo¿na pod³¹czyæ najwy¿ej dwa przewody o przekroju 1,5 mm2.
Wa¿ne:
Nieprawid³owe po³¹czenia elektryczne spowoduj¹
uszkodzenie wyjæ triakowych.

Zacisk

Opis

15 i 16

Magistrala systemowa
urz¹dzenia
Czujnik zewnêtrzny (S1)
Czujnik pokojowy (S2)
Czujnik na zasilaniu (S3)
Czujnik na powrocie (S4)

17
18
19
20

i
i
i
i

16
16
16
16

Typ (zalecany)

ESM-10
ESM-10
ESMU/ESM-11/ESMC
ESMU/ESM-11/ESMC

Nale¿y zamontowaæ zworê zacisku 16 i zacisku wspólnego.
Do pod³¹czenia czujników stosowaæ przewody o przekroju min. 0,4 mm2.
Ca³kowita d³ugoæ przewodów: maks. 50 m (czujniki i
magistrala).
Typ kabla: miedziany
UWAGA!
Przewody o d³ugoci powy¿ej 100 m mog¹ wykazywaæ
wra¿liwoæ na zak³ócenia (EMC).

Pod³¹czenie urz¹dzeñ zasilanych napiêciem 24 V a.c. i
230 V a.c.

Zacisk

1
2
3
4

13b

Po³¹czenia elektryczne 24 V a.c.

Opis

Maks. obci¹¿enie

L
N
M1
M1

Zasilanie napiêciem 24 V a.c.
Zasilanie napiêciem 24 V a.c.
Si³ownik - otwieranie
1A 24 V a.c.
Si³ownik - zamykanie
alt.: termosi³ownik ABV
1A 24 V a.c.
5
Zasilanie 24 V wyjæ do
si³ownika M1
9 K1* Przekanik pompy
obiegowej P1
10 P1 Zasilanie 24 V wyjcia
na przekanik K1
* K1 przekanik pomocniczy
Cewka: 24 V
Styki: 4A 230 V a.c.
Nale¿y zamontowaæ zwory:
Zwora na zaciskach 1 i 5
Zwora na zaciskach 5 i 10
Zwora na zacisku 2 i wspólnym zacisku N

Przewody napiêciowe o przekroju drutu: 0,75 - 1,5 mm2
D³ugoæ przewodów: maks. 50 m.
Po³¹czenia elektryczne
Do ka¿dego zacisku rubowego mo¿na pod³¹czyæ najwy¿ej dwa przewody o przekroju 1,5 mm2.
Wa¿ne:
Nieprawid³owe po³¹czenia elektryczne spowoduj¹
uszkodzenie wyjæ triakowych.

Pod³¹czenie czujników

Instalacja

Instalacja

13a

Zacisk

Opis

15 i 16 Magistrala systemowa
urz¹dzenia
17 i 16 Czujnik zewnêtrzny (S1)
18 i 16 Czujnik pokojowy (S2)
19 i 16 Czujnik na zasilaniu (S3)
20 i 16 Czujnik na powrocie (S4)

Typ (zalecany)

ESM-10
ESM-10
ESMU/ESM-11/ESMC
ESMU/ESM-11/ESMC

Nale¿y zamontowaæ zworê zacisku 16 i zacisku
wspólnego.

Do pod³¹czenia czujników stosowaæ przewody o przekroju min. 0,4 mm2.
Ca³kowita d³ugoæ przewodów: maks. 50 m (czujniki i
magistrala).
Typ kabla: miedziany
UWAGA!
Przewody o d³ugoci powy¿ej 100 m mog¹ wykazywaæ
wra¿liwoæ na zak³ócenia (EMC).

Lokalizacja czujników

Konieczne jest prawid³owe usytuowanie czujników w systemie ogrzewania.
Szczególnie dotyczy to nastêpuj¹cych rodzajów czujników:

Dostosowanie regulatora
ECL Comfort

Nale¿y otworzyæ pokrywê i za³¹czyæ regulator. Na wywietlaczu uka¿e siê typ systemu ogrzewania.

Czujnik temperatury zewnêtrznej (ESM-10)
Czujnik temperatury zewnêtrznej powinien byæ
umieszczony na pó³nocnej cianie budynku, gdzie jest
najmniej nara¿ony na wp³yw promieniowania
s³onecznego. Nie nale¿y go montowaæ w pobli¿u drzwi,
okien czy kratek wentylacyjnych.
Czujnik temperatury zasilania
(ESMU, ESM-11 lub ESMC)
Czujnik nale¿y zamontowaæ w odleg³oci mniejszej ni¿ 15
cm od punktu mieszania. W systemach z wymiennikiem
ciep³a, Danfoss zaleca stosowanie czujników typu ESMU,
zamontowanych w przewodzie wyjciowym z wymiennika.

15

P30
1 06

Nale¿y wybraæ typ systemu wydrukowanego na
u¿ywanej Karcie ECL.
Nale¿y potwierdziæ zainstalowanie wybranego
systemu.
Podczas instalowania wywietlacz bêdzie pokazywa³ przesy³ane dane.

P30
Po zainicjowaniu, wywietlacz powróci do standardowego
ekranu C ¿ó³tej strony Karty ECL.
Nale¿y upewniæ siê, czy w miejscu monta¿u czujnika
powierzchnia rury jest czysta.
UWAGA!
Nie wolno ruszaæ czujnika po jego przymocowaniu,
poniewa¿ grozi to zniszczeniem elementu pomiarowego.
Czujnik temperatury powrotu
(ESMU, ESM-11 lub ESMC)
Czujnik temperatury powrotu powinien byæ zawsze
montowany w odleg³oci maks. 15 cm od punktu
mieszania. Nale¿y go montowaæ bezwzglêdnie w/na rurze,
w której zawsze wystêpuje przep³yw wody powrotnej.
Czujnik temperatury pokojowej
(ESM-10, panele zdalne ECA 60, 61)
Czujnik temperatury pokojowej nale¿y umieciæ w pomieszczeniu, którego temperatura ma byæ regulowana. Nie
wolno montowaæ czujnika na cianach zewnêtrznych ani w
pobli¿u grzejników, okien lub drzwi.

C
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Regulator jest gotowy do regulacji wybranego systemu
ogrzewania. Mo¿liwe jest dokonanie w³asnych nastaw /
wprowadzenia wartoci zadanych dla codziennego u¿ytku
zarówno w podstawowej konfiguracji jak i w rozszerzonych
nastawach serwisowych.
Nale¿y wprowadziæ Kartê ECL szar¹ stron¹ do przodu.
Wybraæ szar¹ stronê Karty ECL z podstawowymi
i rozszerzonymi nastawami instalatora.
Rozdzia³ 16 - zasady ogólne i rozdzia³ 17 - nastawa czasu i
daty.

Instalacja

Instalacja

14

16

W jaki sposób zmieniæ
nastawy Karty ECL

17

Nastawiane czasu i daty Linia A

Zasady ogólne
Kiedy regulator jest pod³¹czony i pracuje, je¿eli jest to
potrzebne, mo¿na sprawdziæ i zmieniæ wszystkie lub
niektóre podstawowe nastawy na szarej stronie Karty ECL.
Nale¿y Kartê ECL zamontowaæ szar¹ stron¹ do przodu.

Nale¿y przejæ do linii A

A

1035

U¿ywaj¹c przycisków ze strza³kami przechodzi siê
z linii do linii Karty ECL np. do linii 2:
Rok

101

0307

Czas bie¿¹cy
Miesi¹c, dzieñ

1

1

2

40

90

Zmieniane
nastawy
Wskanik graficzny
wartoci

Przy u¿yciu przycisków minus / plus mo¿na zmieniæ nastawy.
Na niektórych ekranach mo¿na zmieniaæ wiêcej
ni¿ jedn¹ nastawê. Do prze³¹czania opcji s³u¿y
przycisk zmiany rejestru. Wybrana wartoæ b³yska
na wskaniku zakresu.
Zmiana stron Karty ECL.
Aby przejæ z szarej strony Karty ECL na stronê
¿ó³t¹, konieczne jest wprowadzenie linii C i standardowego ekranu.

C

Przejcie pomiêdzy nastaw¹ godzin, minut, roku,
miesi¹ca i daty dziennej za pomoc¹ przycisku
zmiany rejestru.
Nastawianie prawid³owego czasu i daty.
W przypadku zaniku zasilania, trwaj¹cego ponad 12 godzin, nale¿y powtórnie nastawiæ czas i datê. Wszystkie pozosta³e zaprogramowane nastawy s¹ zachowane.
Do zaprogramowania nastaw harmonogramu codziennego nale¿y u¿ywaæ ¿ó³tej strony Karty ECL.
Poradnik U¿ytkownika; Rozdzia³ 4.
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Aby przejæ z ¿ó³tej strony na szar¹, nale¿y wprowadziæ
liniê A - Czas i data. ( strona naprzeciwko).

Jeli w systemie zainstalowanych jest kilka regulatorów,
mo¿na wpisaæ nazwê Karty ECL niezmywalnym pisakiem.

Szara strona
Karty ECL

Wprowadzanie nastaw

Wprowadzanie nastaw

ON

Wskanik
linii

18

Monitorowanie
temperatury i urz¹dzeñ
systemu - Linia B

Nale¿y przejæ do linii B

Nale¿y przejæ do linii B

1

1

Nale¿y prze³¹czyæ regulator (
na sterowanie rêczne

Sterowane urz¹dzenia

B
ON

Wskanik stanu

30

Temperatura powrotu

Temperatura
zasilania

temperatury zasilania i powrotu nale¿y nacisn¹æ
przycisk zmiany rejestru.
Dzia³anie zaworu z napêdem pokazane jest strza³k¹
poni¿ej symbolu zaworu. Kiedy dzia³a pompa obiegowa,
sygnalizuje o tym napis ON poni¿ej symbolu pompy.
Je¿eli czujnik jest nie zainstalowany lub od³¹czony, wywietlacz pokazuje znak - -.
Jeli czujnik jest zwarty, wywietlacz pokazuje znak - - -.
W przypadku w¹tpliwoci, nale¿y wyj¹æ regulator i sprawdziæ wartoæ opornoci na odpowiednich koñcówkach.

Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

Tryb pracy
regulatora

1

ON

Wskanik stanu

30

Nale¿y wybraæ uk³ad do sterowania .
Symbol wybranego uk³adu b³yska.
Napêd elektryczny
1

1

otwiera

lub zamyka

zawór tak d³ugo jak d³ugo odpowiedni przycisk
jest naciskany.
Si³ownik termiczny
(odpowiednio do wersji *))
zamyka

1

(NO) lub otwiera

1

(NC)

zawór tak d³ugo jak d³ugo odpowiedni przycisk
jest naciskany.

Zale¿noæ pomiêdzy temperatur¹ i opornoci¹.
961
1000
1039
1078
1117
1156
1195
1234
1273

1

B

65

W celu odczytania nastaw obliczonych wartoci

-10°C
0°C
10°C
20°C
30°C
40°C
50°C
60°C
70°C

Urz¹dzenia
sterowane

)

Ω

*) NO - normalnie (beznapiêciowo) otwarty
NC - normalnie (beznapiêciowo) zamkniêty

1600

1500

1

Pompy s¹ wy³¹czane
lub za³¹czane
naciniêciu odpowiedniego przycisku

1400

1
ON

1300

1200

Nale¿y skontrolowaæ kierunek ruchu zaworu z si³ownikiem
b¹d obserwuj¹c zmiany po³o¿enia b¹d poprzez
sprawdzenie czy zmiany temperatury rury s¹ zgodne z
oczekiwaniami.

1100

1000

900

Uwaga!
W trybie pracy rêcznej pompy s¹ wy³¹czane.

800

-50

-25

0

25

50

75

100

125

150

Temperatura

Szara strona
Karty ECL

po

Szara strona
Karty ECL

Wprowadzanie nastaw

Wprowadzanie nastaw

65
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Sterowanie rêczne - Linia B

20a

20b

Programowanie krzywej
grzewczej - Linia C
Nale¿y przejæ do linii C.
Symbol nachylenia krzywej grzewczej bêdzie
b³yska³.

oC

1.8

2.2

2.6 3.0

3.4

110 1.4
1

C

100

1

ON

Nachylenie

18

1.0
80

0

70

Przesuniêcie

60 0.6
50
40

0.2

30

Nachylenie
Zakres nastawy
0.2 ... 3.4

Nastawa fabryczna
1.8

Nale¿y nastawiæ nachylenie krzywej grzewczej,
zgodnie z potrzeb¹.
W celu równoleg³ego przesuniêcia krzywej
grzewczej (w górê lub w dó³), nale¿y nacisn¹æ
przycisk zmiany rejestru. Symbol równoleg³ego
przesuniêcia bêdzie b³yska³.
Równoleg³e przesuniêcie
Zakres nastawy
-9 ... +9

Nastawa fabryczna
0

Nale¿y dokonaæ w³asnej nastawy.

Szara strona
Karty ECL

oC

20
-30

-20

-10

0

10

20

Ogrzewanie pod³ogowe
Regulator jest fabrycznie przystosowany do regulacji
ogrzewania grzejnikowego, które jest zazwyczaj systemem o wysokiej temperaturze zasilania.
Do regulacji ogrzewania pod³ogowego, które jest zazwyczaj systemem o niskiej temperaturze zasilania,
nale¿y zmieniæ krzyw¹ grzewcz¹ zgodnie z wymaganiami systemu.
Nachylenie
Zakres nastawy
0.2 ... 3.4

Typowa nastawa
1.0

Równoleg³e przesuniêcie
Zakres nastawy
-9 ... +9

Typowa nastawa
0

Szara strona
Karty ECL

Wprowadzanie nastaw

Wprowadzanie nastaw

90

21

Wy³¹czenie ogrzewania
- Linia 1

1 Graniczna temperatura wy³¹czenia ogrzewania
Zakres nastawy
Nastawa fabryczna
18 oC
10 ... 30 oC

2 Minimalna i maksymalna temperatura zasilania
Zakres nastawy
10 ... 110 o C

Nale¿y przejæ do linii 1

1

22

Zakres temperatury
zasilania - Linia 2

Nastawa fabryczna
min. 40 oC max. 90 oC

Nale¿y przejæ do linii 2.

1
1

1

ON

18

1

Minimalna
temperatura
zasilania

Nale¿y zaprogramowaæ temperaturê zewnêtrzn¹, przy której system ogrzewania zostanie wy³¹czony (off).

Temp

bie¿¹ca t

zew

40

90

Maksymalna
temperatura
zasilania
Zakres temperatury
zasilania

Nale¿y nastawiæ najni¿sz¹ temperaturê zasilania dla systemu ogrzewania. Lewy koniec
wskanika zakresu b³yska.

zakumulowana t

zew

Czas

18 ˚C

Prze³¹czenie na nastawianie górnej granicy
umo¿liwi wpisanie temperatury maksymalnej.
Prawy koniec wskanika zakresu b³yska.
Nale¿y nastawiæ najwy¿sz¹ temperaturê zasilania.

on
(w³¹cz)
off
(wy³¹cz)

2

Ogrzewanie

To dzia³anie mo¿e spowodowaæ oszczêdnoæ energii
dziêki wy³¹czeniu ogrzewania gdy temperatura zewnêtrzna osi¹ga zadan¹ wartoæ. System ogrzewania
bêdzie ponownie uruchomiony gdy ró¿nica pomiêdzy
bie¿¹c¹ temperatur¹ zewnêtrzn¹ i temperatur¹ zakumulowan¹ osi¹gnie zadan¹ wartoæ.

Szara strona
Karty ECL

Szara strona
Karty ECL

Wprowadzanie nastaw

Wprowadzanie nastaw

ON

23a

23b

Wp³yw temperatury
pokojowej - Linia 3

A: Ograniczenie maksymalnej temperatury pokojowej
Nale¿y stosowaæ t¹ zasadê regulacji swojego systemu
ogrzewania je¿eli jest on ca³kowicie wyposa¿ony w grzejnikowe zawory termostatyczne i oczywicie gdy wskazane
jest ograniczenie maksymalnej temperatury pomieszczenia. Regulator bêdzie uwzglêdnia³ oddzia³ywanie róde³
ciep³a takich jak promieniowanie s³oneczne przez okna czy
kominek itp.
3 Wp³yw temperatury pokojowej
Zakres nastawy
0 ... 99/-99 ... 0

B: Porednia regulacja temperatury pokojowej
Ten rodzaj regulacji jest stosowany gdy system ogrzewania
nie jest wyposa¿ony w zawory termostatyczne przy grzejnikach i jest mo¿liwoæ wybrania jednego pomieszczenia
z czujnikiem temperatury jako pomieszczenia reprezentatywnego dla pomieszczeñ pozosta³ych. (Jednak¿e je¿eli
jest kilka zaworów termostatycznych, nale¿y siê upewniæ
czy s¹ ca³kowicie otwarte).
Nale¿y zadaæ dodatni¹ wartoæ dla minimalnego
wp³ywu i ujemn¹ wartoæ dla maksymalnego
wp³ywu.

Wp³yw

Nastawa fabryczna
min. 0 max. -40

+

Minimalne ograniczenie

Nale¿y przejæ do linii 3
T pok
1

1

ON

Wp³yw
minimalny

nastawa

3

0

-40

Wp³yw

_

maksymalny

Nale¿y wybraæ wp³yw maksymalny
Pasek pod lini¹ wskanika zakresu bêdzie b³yska³ po prawej stronie ekranu.
Nale¿y nastawiæ maksymalne ograniczenie.

Wp³yw

+
T pok

nastawa

_

Maksymalne
ograniczenie

Maksymalny wp³yw okrela w jakim stopniu temperatura pomieszczenia bêdzie wp³ywa³a na
temperaturê zasilania.
Przyk³ad
Rzeczywista temperatura pomieszczenia jest o 2 °C za
wysoka.
Wp³yw przy maksymalnym ograniczeniu (prawy róg
ekranu) jest nastawiony na -40.
Wp³yw przy minimalnym ograniczeniu (lewy róg
ekranu) jest nastawiony na 0.
Krzywa grzania H=1,8
Wynik:
Wymagana temperatura zasilania zostaje obni¿ona o
2 x (40) x 0,1 x H = -14,4 °C
Szara strona
Karty ECL

Maksymalne ograniczenie

Czujnik zainstalowany w pomieszczeniu reprezentatywnym rejestruje ró¿nicê pomiêdzy wymagan¹ i rzeczywist¹ temperatur¹ pomieszczenia.
Temperatura zasilania bêdzie korygowana w
celu usuniêcia tej ró¿nicy.
Przyk³ad 1
Rzeczywista temperatura w pomieszczeniu jest o 2 °C
za niska.
Wp³yw przy maksymalnym ograniczeniu (prawy róg
ekranu) jest nastawiony na -20.
Wp³yw przy minimalnym ograniczeniu (lewy róg ekranu)
jest nastawiony na 20.
Krzywa grzania H=1,8
Wynik:
Wymagana temperatura zasilania zostaje podwy¿szona
o 2 x 20 x 0,1 x H = 7,2 °C.
Przyk³ad 2
Rzeczywista temperatura w pomieszczeniu jest o 2 °C
za wysoka.
Wp³yw przy maksymalnym ograniczeniu (prawy róg
ekranu) jest nastawiony na -35.
Wp³yw przy minimalnym ograniczeniu (lewy róg ekranu)
jest nastawiony na 35.
Krzywa grzania H=1,8
Wynik:
Wymagana temperatura zasilania zostaje obni¿ona o 2
x (-35) x 0,1 x H = -12,6 °C.

Szara strona
Karty ECL

Wprowadzanie nastaw

Wprowadzanie nastaw

Informacje podane w niniejszym rozdziale s¹ istotne tylko
w przypadku gdy zainstalowany jest czujnik temperatury w
pomieszczeniu lub panel ECA 60/61. Istniej¹ dwie
podstawowe zasady regulacji uwzglêdniaj¹ce wp³yw
temperatury pomieszczenia:

26a
4

(tylko napêd silnikowy)
)
Zakres proporcjonalnoci
Zakres nastawy
1 ... 250 K

Nastawa fabryczna
80K

Nale¿y przejæ do linii 4
1

1

4

80

Wartoæ nastawiana

Aby dostroiæ precyzyjnie regulacjê PI, nale¿y
postêpowaæ wed³ug poni¿szych wskazówek:
 Nale¿y nastawiæ (linia 5) maksymaln¹ wartoæ (999
sek.) sta³ej ca³kowania.
 Zmniejszyæ wartoæ zakresu proporcjonalnoci
(linia 4) a¿ system zacznie wahaæ siê ze sta³¹
amplitud¹ (mo¿e siê okazaæ niezbêdne wymuszenie
na systemie poprzez zadanie wartoci ekstremalnych).
 Znaleæ krytyczny przedzia³ czasu na wykresie
temperatury lub przy u¿yciu stopera.
Temperatura
Krytyczny przedzia³ czasu

Nale¿y zadaæ zakres proporcjonalnoci.
Wy¿sza wartoæ spowoduje stabiln¹ lecz powoln¹ regulacjê temperatury zasilania.
5 Sta³a ca³kowania
Zakres nastawy
5 ... 999 sek.

Nastawa fabryczna
30 sek.

Nale¿y przejæ do linii 5
Dla osi¹gniêcia powolnej lecz stabilnej reakcji
na zaistnia³e odchylenia nale¿y zadaæ du¿¹ wartoæ sta³ej ca³kowania. Ma³a wartoæ sta³ej ca³kowania spowoduje szybkie reagowanie regulatora lecz równie¿ jego niestabiln¹ pracê.
6 Czas przejcia zaworu z napêdem
Zakres nastawy
Nastawa fabryczna
5 ... 250 sek.
35 sek.
Nale¿y przejæ do linii 6
Nale¿y zadaæ czas przejcia zaworu z napêdem
zgodnie z przyk³adem podanym na s¹siedniej
stronie. Jest to czas potrzebny do przejcia
zaworu od stanu ca³kowicie zamkniêtego do
stanu pe³nego otwarcia.
7 Strefa neutralna
Zakres nastawy
0 ... 9 K

Nastawa fabryczna
3K

Nale¿y przejæ do linii 7.
Mo¿na zadaæ du¿¹ wartoæ obszaru nieczu³oci
je¿eli mo¿liwa jest du¿a zmiennoæ temperatury
zasilania.
Je¿eli rzeczywista temperatura zasilania le¿y w
granicach obszaru nieczu³oci, regulator nie podaje ¿adnego sygna³u wykonawczego do si³ownika zaworu.
Uwaga! Strefa neutralna jest symetryczna
wzglêdem temperatury odniesienia
Szara strona
Karty ECL

Czas

Przedzia³ czasu bêdzie charakterystyczny dla systemu
i na jego podstawie mo¿na oszacowaæ
wartoci nastaw.
Sta³a ca³kowania =

0,85 krytycznego przedzia³u
czasu.
Zakres proporcjonalnoci = 2,2 zakresu
proporcjonalnoci w
krytycznym przedziale czasu.
Jeli proces regulacji wydaje siê zbyt wolny, mo¿na
zmniejszyæ wartoæ zakresu proporcjonalnoci
o ok. 10%.
Uwaga! Nastawiaj parametry dynamiczne tylko kiedy
jeste pewny takiej potrzeby.

Jak obliczyæ czas przejcia zaworu z napêdem
Typ zaworu

VS2 15
VS2 15...25, VM2 15...25,
VB2 15...20
VS2 15...25, VM2 15...25,
VB2 15...20
VM2 32, VB2 25
VM2 32, VB2 25

Skok
zaworu
(mm)

Typ
si³ownika

Szybkoæ
Czas
ruchu
przejcia
si³ownika
(sek.)
(sek./mm)

3.0

90

270

5.0

AMV 100
AMV(E)
10, 20

15

75

5.0
7.0
7.0

AMV(E) 30
AMV(E) 20
AMV(E) 30

3
15
3

15
105
21

Czas przejcia napêdzanego zaworu oblicza siê nastêpuj¹co:
Zawory grzybkowe
Czas przejcia = Skok zaworu (mm) x szybkoæ ruchu
si³ownika (sek./mm)
Przyk³ad:
5,0 mm x 15 sek./mm = 75 sek.
Zawory obrotowe
Czas przejcia = K¹t obrotu ( °) x szybkoæ ruchu
si³ownika (sek./mm)
Przyk³ad:
90 ° x 2 sek./ ° = 180 sek.
Szara strona
Karty ECL

Wprowadzanie nastaw

Wprowadzanie nastaw

ON

Wskanik
linii

26b

Programowanie regulacji
PI - Linie 4 - 7

29a

✓

Wykaz czynnoci
kontrolnych

Czy regulator ECL jest gotowy do u¿ytku?
Nale¿y upewniæ siê, ¿e zasilanie elektryczne jest
pod³¹czone do zacisków 1 (faza, L) i 2 (zero, N)
Opis w rozdzia³ach 12 i 13 Pod³¹czenia
elektryczne.
Nale¿y sprawdziæ, czy zawory i pompy s¹ pod³¹czone do w³aciwych zacisków.
Opis w rozdzia³ach 12 i 13 Pod³¹czenia
elektryczne.
Nale¿y sprawdziæ, czy wszystkie czujniki s¹ pod³¹czone do w³aciwych zacisków.
Nale¿y zamontowaæ regulator i w³¹czyæ
zasilanie.
Nale¿y w³o¿yæ Kartê ECL ¿ó³t¹ stron¹ do przodu
i nacisn¹æ przycisk

w razie koniecznoci.

Wykaz czynnoci
kontrolnych

✓

29b

Dostosowanie regulatora ECL do systemu
ogrzewania
Nale¿y w³o¿yæ Kartê ECL szar¹ stron¹ do przodu.
Nale¿y wybraæ nastawy podstawowe i rozszerzone nastawy serwisowe.
Konieczne jest ustawienie czasu i daty (linia A).
Opis w rozdziale 17 Ustawianie czasu i daty.
Nastêpnie nale¿y sprawdziæ wszystkie nastawy
na szarej stronie Karty ECL.
Opis w rozdzia³ach od 20 do 26.
Jeli uk³ad technologiczny odbiega od
przedstawionych w pierwszej czêci instrukcji
nale¿y sprawdziæ i byæ mo¿e zmieniæ nastawy
serwisowe. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ
na wartoci w liniach 35 i 36.

Nale¿y sprawdziæ czy zawór otwiera siê i zamyka i czy pompa uruchamia siê i zatrzymuje przy
sterowaniu rêcznym.
Opis w rozdziale 19 Sterowanie rêczne.
Nale¿y sprawdziæ czy temperatury wywietlane
na ekranach A i B odpowiadaj¹ w³aciwym czujnikom.
Opis w rozdziale 1 w Poradniku U¿ytkownika.

Regulacja i przegl¹d

Regulacja i przegl¹d

Regulator nale¿y ustawiæ na rêczny tryb dzia³ania.
Opis w rozdziale 2 w Poradniku U¿ytkownika

30

Nastawy Karty ECL

A Czas i data

Rozdzia³y 16 i 17

B Informacje
systemowe

Rozdzia³y 18 i 19

C Krzywa grzewcza

Rozdzia³ 20

Zakres nastawy

Nastawa fabryczna

Nachylenie
0.2 ... 3.4
Nale¿y nastawiæ nachylenia krzywej
grzewczej. Rozdzia³ 20

1.8

Przesuniêcie równoleg³e
-9 ... +9
0K
Nale¿y nastawiæ przesuniêcie równoleg³e
krzywej grzewczej. Rozdzia³ 20

Graniczna temperatura wy³¹czenia
ogrzewania
18 °C
10 ... 30 °C
Oszczêdza energiê poprzez wy³¹czanie
ogrzewania, gdy temperatura zewnêtrzna
osi¹ga zadan¹ wartoæ. Rozdzia³ 21.

2

Min./max. temperatura zasilania
min. 40, max. 90 °C
10 ... 110 °C
Zakres minimalnej i maksymalnej
temperatury zasilania. Rozdzia³ 22.

3

Wp³yw temperatury pomieszczenia
0 ... 99/-99 ... 0
min. 0, max. -40
Wp³yw temperatury pomieszczenia na
regulacjê temperatury zasilania.
Rozdzia³ 23.

Obwód I

Linia Zakres nastaw

80 K

5

Sta³a ca³kowania
5 ... 999 sek.
30 sek.
Nastawianie regulacji PI. Rozdzia³ 26

6

Czas przejcia zaworu z napêdem
5 ... 250 sek.
35 sek.
Nastawianie regulacji PI. Rozdzia³ 26

7

Strefa neutralna
0 ... 9 K
Nastawianie regulacji PI. Rozdzia³ 26

3K

Twoja nastawa

10

Wybór urz¹dzenia regulacji czasu
0 ... 5
0

11

Zale¿noæ temperatury
zredukowanej od temperatury
zewnêtrznej
OFF/29 ... +10°C
-15°C

°C

12

Wzmocnienie
0 .. 99%

0%

%

14

Sta³a optymalizuj¹ca
OFF/10 ... 59

OFF

15

Funkcja adaptacyjna temperatury
pomieszczenia
OFF/1 ... 30
OFF

20

Optymalizacja oparta na
temperaturze pomieszczenia/
zewnêtrznej
ON/OFF
OFF

21

Ca³kowite zatrzymanie
ON/OFF

22

Praca pompy
ON/OFF

ON

23

Praca zaworu
ON/OFF

OFF

24

Napêd elektryczny/termonapêd
ON/OFF
ON

30

Ograniczenie temperatury
powrotu
10 ... 110°C

OFF

50°C

35

Wp³yw temperatury powrotu  max
9,9 ... 0 ... +9,9
2

36

Wp³yw temperatury powrotu  min
9,9 ... 0 ... +9,9
0

37

Funkcja adaptacyjna
ogranicznika temperatury powrotu
OFF/1 ... 50
25

52

Zawór zamkniêty / regulacja PI
ON/OFF
OFF

141

Wybór wejcia nadpisywania
OFF/1 ... 4
OFF

174

Ochrona si³ownika
OFF/10...59 min

OFF

196

Service pin LON
ON/OFF

OFF

197

LON reset
ON/OFF

ON

198

Letnia zmiana czasu
ON/OFF

ON

199

Adres urz¹dzenia podrzêdnego
0 ... 9
15

4

Zakres proporcjonalnoci
1 ... 250 K
Nastawianie regulacji PI. Rozdzia³ 26

Nastawa fabryczna

ON  za³¹czone
OFF  wy³¹czone

°C

Regulacja i przegl¹d

Regulacja i przegl¹d

1

Twoje nastawy

31

Parametry serwisowe

Extended Service

32a

Nastawianie parametrów
serwisowych

Uzupe³nieniem nastaw w liniach 1-7 na szarej stronie Karty
ECL s¹ rozszerzone mo¿liwoci w linach 10 i dalszych.
Aby uzyskaæ liniê 10 i dalsze, np. liniê 11 nale¿y
wielokrotnie przyciskaæ przycisk.

Numer
linii

0
10

Wartoæ
Wskanik
zakresu

Teraz jest mo¿liwe przejcie do dowolnej linii
Nastawianie wartoci parametru
Nale¿y zapisaæ nowe nastawy w wykazie parametrów w
rozdziale 31.
Je¿eli wprowadzone by³y w³asne nastawy, nale¿y odwróciæ
Kartê ECL ¿ó³t¹ stron¹ do przodu.
Nale¿y wybraæ opcjê nastaw codziennych.

32b

Parametry serwisowe
10-11
10 Wybór urz¹dzenia regulacji czasowej
Zakres nastaw
0 ... 5

Nastawa fabryczna
0

Dedykuje urz¹dzenie do czasowej regulacji okresów komfortu
i temperatury zredukowanej. Wybór pomiêdzy 1 lub 2 w
zale¿noci od zainstalowanego panela pokojowego lub
zdalnego sterowania.

Mo¿liwoæ wyboru:
0
1

Regulator ECL Comfort  plan dzienny
Panel pokojowy ECA 60 lub zdalnej
regulacji ECA 61 pod adresem A
2
Panel pokojowy ECA 60 lub zdalnej
regulacji ECA 61 pod adresem B
3 ... 5 Nie u¿ywane
11 Zale¿noæ temperatury zredukowanej od
temperatury zewnêtrznej
Zakres nastaw
OFF / -29 ... +10 °C

Nastawa fabryczna
-15 °C

Ograniczenie temperatury zewnêtrznej, przy której wy³¹czana
jest nastawa temperatury zredukowanej.
Temperatury zewnêtrzne ni¿sze od nastawionej tutaj nie bêd¹
mia³y wp³ywu na temperaturê zredukowan¹.

-29 ... +10°
Nastawiona temperatura zredukowana jest
zale¿na od temperatury zewnêtrznej, dopóki
temperatura zewnêtrzna jest wy¿sza od tutaj
nastawionej. Im ni¿sza temperatura zewnêtrzna,
tym mniejsza redukcja temperatury. Je¿eli
temperatura zewnêtrzna jest ni¿sza od tu
nastawionej, to nie zachodzi ¿adna redukcja
temperatury.

Temp.
zewn.°C

0%
-29

-20

-10

0

10

15

20

OFF: Nastawa temperatury zredukowanej
bêdzie sta³a dla wszystkich temperatur
zewnêtrznych.

Szara strona
Karty ECL

Rozszerzony serwis

Rozszerzony serwis

Redukcja

100%

32c

Parametry serwisowe
12

12 Wzmocnienie
Zakres nastaw
0 ... 99 %

32d

Parametry serwisowe
14-15
14 Sta³a optymalizacji

Nastawa fabryczna
0%

Skraca czas dogrzania pomieszczenia poprzez wzrost temperatury zasilania okrelony w procentach tu nastawionych.

Zakres nastaw
OFF / 10 ... 59

Nastawa fabryczna
OFF

Optymalizuje czasy pocz¹tku i koñca okresu zredukowanej
temperatury tak, aby uzyskaæ najlepsz¹ temperaturê komfortu przy najmniejszym zu¿yciu energii.

Nastawa sta³ej optymalizacji. Wartoæ jest liczb¹
zbudowan¹ z dwóch cyfr. Mo¿na wybraæ
nastêpuj¹ce wartoci:
11, 12, ... 59.
Cyfry maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:

Nale¿y nastawiæ, o ile procent ma nast¹piæ chwilowy wzrost temperatury zasilania.
Aby skróciæ czas dogrzania pomieszczenia po okresie zredukowanej temperatury, zostaje chwilowo podniesiona
temperatura zasilania.
Przy zainstalowanym czujniku pomieszczenia
wzmocnienie ustaje, je¿eli zosta³ zakoñczony okres
dogrzewania lub zosta³a osi¹gniêta temperatura
pomieszczenia.

1 cyfra (rodzaj systemu ogrzewania i
akumulacyjnoæ cieplna budynku)
1 cyfra

1

2
3
4
5

Akumulacyjnoæ
cieplna budynku
lekki
redni
ciê¿ki
redni
ciê¿ki

Rodzaj systemu
ogrzewania
System
grzejnikowy
Ogrzewanie
pod³ogowe

2 cyfra (wydajnoæ systemu ogrzewania)
2 cyfra
Temperatura
Wydajnoæ
zewnêtrzna
obliczeniowa
-50 °C
du¿a
0
.
.
.
.
.
.

5
.
.

-25 °C
.
.

przeciêtna
.
.

9

-05°C

ma³a

25
Rozszerzony serwis

OFF:

Bez optymalizacji. Ogrzewanie uruchamia siê i
zatrzymuje wed³ug czasów nastawionych w
harmonogramie tygodniowym.

Temperatura obliczeniowa: Najni¿sza temperatura
zewnêtrzna, przy której system ogrzewczy osi¹ga
¿¹dan¹ temperaturê.
15 Funkcja adaptacyjna temperatury pomieszczenia
Zakres nastaw
OFF / 1 ... 30

Nastawa fabryczna
OFF

Reguluje szybkoæ, z jak¹ temperatura pomieszczenia
dostosowuje siê do temperatury ¿¹danej.

OFF: Funkcja adaptacyjna jest wy³¹czona.
1:
¯¹dana temperatura jest osi¹gana
szybko.
30:
¯¹dana temperatura jest osi¹gana
powoli.
Funkcja adaptacyjna bêdzie eliminowa³a ró¿nicê pomiêdzy
wymagan¹ a aktualn¹ temperatur¹ pomieszczenia poprzez
ca³kowanie tej ró¿nicy i wp³ywanie uzyskan¹ wartoci¹
kontroln¹ na temperaturê zasialnia.
Szara strona
Karty ECL

Szara strona
Karty ECL

Rozszerzony serwis

14

Extended Service

Extended Service
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Parametry serwisowe
22-24

Parametry serwisowe
20-21

20 Optymalizacja oparta na temperaturze
pomieszczenia/zewnêtrznej
Zakres nastaw
ON / OFF

22 Praca pompy

Nastawa fabryczna
OFF

Obliczanie optymalizacyjne uruchomienia i zatrzymania mo¿e
byæ oparte zarówno na temperaturze pomieszczenia, jak i na
temperaturze zewnêtrznej.

Nale¿y wybraæ metodê obliczania:
ON:

Obliczanie oparte na temperaturze
pomieszczenia.Tylko gdy jest czujnik
(temperatury pomieszczenia.)

OFF: Obliczanie oparte na temperaturze
zewnêtrznej. Stosuje siê nastawê, gdy
nie ma czujnika temperatury
pomieszczenia.

Zakres nastaw
ON / OFF

Nastawa fabryczna
OFF

Decydujesz, czy chcesz ca³kowitego zatrzymania podczas
okresu zredukowanej temperatury.

W czasie postoju ogrzewania okresowo w³¹cza pompy dla
unikniêcia ich zablokowania.

Nale¿y nastawiæ funkcjê antyblokuj¹c¹ na ON
lub OFF.
ON:

Pompa jest za³¹czana na 1 minutê co
3 dni.

OFF: Pompa jest wy³¹czona.

23 Praca zaworu
Zakres nastaw
ON / OFF

Nastawa fabryczna
OFF

Nale¿y nastawiæ funkcjê antyblokuj¹c¹ na ON
lub OFF.
ON:

Nale¿y wybraæ ON lub OFF dla tej funkcji.
ON:

Nastawa fabryczna
ON

W czasie postoju ogrzewania okresowo w³¹cza ruch zaworu
dla unikniêcia jego zablokowania.

21 Ca³kowite zatrzymanie
Zakres nastaw
ON / OFF

32f

Funkcja jest aktywna. W okresie oddzia³ywania temperatury zredukowanej
wartoæ zadanej temperatury zasilania
zostaje obni¿ona do 10oC i jest nadrzêdna w odniesieniu do minimalnej temperatury zasilania nastawionej w linii 2
(Rozdzia³ 22).

Zawór otrzymuje co 3 dni sygna³
powoduj¹cy przejcie od otwarcia do
zamkniêcia.

OFF: Ruch zaworu jest wy³¹czony
W przypadku pod³¹czenia do sieci cieplnej nale¿y wy³¹czyæ funkcjê ruchu zaworu, aby unikn¹æ niepo¿¹danego
poboru ciep³a.

24 Napêd elektryczny / termosi³ownik
Zakres nastaw
ON / OFF

TREF.

Nastawa fabryczna
ON

Mo¿na wybraæ typ si³ownika.

Wybieranie typu si³ownika:

TMIN

ON:

10 °C
Czas

Napêd elektryczny

OFF: Termosi³ownik.

OFF: Funkcja nie jest aktywna

Ref. temp. zasil.
TREF.

TMIN
10 °C
Czas

Szara strona
Karty ECL

Szara strona
Karty ECL

Rozszerzony serwis

Rozszerzony serwis

Ref. temp. zasil.

32g

Parametry serwisowe
30-35

30 Ograniczenie temperatury powrotu
Zakres nastaw
10 ... 110 oC

36 Wp³yw temperatury powrotu  ograniczenie dolne

Nastawa fabryczna
50 oC

Nastawa odpowiedniej temperatury powrotu dla istniej¹cego
obiegu grzejnego.

Nale¿y nastawiæ odpowiednie ograniczenie
temperatury powrotu.
Kiedy ograniczenie temperatury powrotu zostaje przekroczone, regulator automatycznie zmienia poredni¹ temperaturê zasilania na wartoæ odniesienia wymaganej temperatury powrotu. Wspó³czynniki precyzuj¹ce tê funkcjê s¹
nastawiane w liniach 35 i 36.
35 Wp³yw temperatury powrotu  ograniczenie górne
Zakres nastaw
+/- 0 ... 9,9

Nastawa fabryczna
-2

Nastawa wielkoci wp³ywu na temperaturê zasilania.

Nale¿y nastawiæ wp³yw maksymalnego ograniczenia temperatury powrotu.

Zakres nastaw
+/- 0 ... 9,9

Je¿eli wywietlona wartoæ nie jest równa 0,
funkcja ta zapobiega przekroczeniu przez temperaturê powrotu wartoci nastawionej w linii 30.
Nastawiona wartoæ wiêksza ni¿ 0: Porednia
temperatura zasilania jest przesuwana ku górze,
gdy tempeartura powrotu przewy¿szy wartoæ
nastawion¹ w linii 30.

Nale¿y nastawiæ wp³yw dolnego ograniczenia
temperatury powrotu.
Je¿eli wywietlona wartoæ nie jest równa 0,
funkcja ta zapobiega obni¿eniu siê temperatury
powrotu poni¿ej wartoci nastawionej w linii 30.
Nastawiona wartoæ wiêksza ni¿ 0: Porednia
temperatura zasilania jest przesuwana ku górze,
gdy tempeartura powrotu spadnie poni¿ej wartoci nastawionej w linii 30.
Nastawiona wartoæ mniejsza ni¿ 0: Porednia
temperatura zasilania jest przesuwana ku do³owi, gdy tempeartura powrotu spadnie poni¿ej
wartoci nastawionej w linii 30.
Wp³yw

Wp³yw
Ograniczenie max. > 0
Temp. powrotu

0

Ograniczenie min. > 0
Temp. powrotu

0
Ograniczenie temp. powrotu
Ograniczenie min. < 0

_

Przyk³ad
Ograniczenie temperatury powrotu nastawione na 50oC
Wp³yw nastawiony na 2
Rzeczywista temp. powrotu jest o 2oC za niska (48oC)
Wynik:
Porednia temperatura zasilania jest zwiêkszana o 2 x 2 = 4

Nastawa w linii 36 jest normalnie równa 0 w systemach
pod³¹czonych do sieci cieplnej i mniejsza ni¿ 0 w systemach
z kot³em.

Ograniczenie temp. powrotu

_

Ograniczenie max. < 0

Przyk³ad
Ograniczenie temperatury powrotu nastawione na 50oC
Wp³yw nastawiony na 2
Rzeczywista temp. powrotu jest o 2°C za wysoka (52°C)
Wynik:
Temperatura zasilania jest obni¿ana o 2 x 2 = 4oC

Nastawa w linii 35 jest normalnie mniejsza ni¿ 0 w systemach
pod³¹czonych do sieci cieplnej i równa 0 w systemach z
kot³em.

Szara strona
Karty ECL

37 Funkcja adaptacyjna ogranicznika temp. powrotu
Zakres nastaw
OFF / 1 ... 50

Nastawa fabryczna
25

Reguluje szybkoæ dostosowywania siê temperatury powrotu
do ¿¹danej temperatury.

Nastawia funkcjê adaptacyjn¹ ogranicznika temperatury powrotu. Nastawa eliminuje ró¿nicê pomiêdzy ¿¹dan¹ a rzeczywist¹ temperatur¹ powrotu poprzez ca³kowanie tej ró¿nicy i korygowanie poredniej temperatury zasilania.
OFF: Krzywa grzania nie bêdzie korygowana.
1:
Krzywa grzania bêdzie korygowana
szybko.
50:
Krzywa grzania bêdzie korygowana
wolno.

Szara strona
Karty ECL

Rozszerzony serwis

Rozszerzony serwis

Nastawiona wartoæ mniejsza ni¿ 0: Porednia
temperatura zasilania jest przesuwana ku do³owi, gdy tempeartura powrotu przewy¿szy
wartoæ nastawion¹ w linii 30.

Nastawa fabryczna
0

Nastawa wielkoci wp³ywu na temperaturê zasilania.

+

+
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Parametry serwisowe
36-37

32i

Parametry serwisowe
52

52 Zawór zamkniêty / regulacja PI
Zakres nastaw
ON/OFF

141 Wybór wejcia nadpisywania
Nastawa fabryczna
OFF

U¿ywane w przypadku dzia³ania jako urz¹dzenie podrzêdne.
Obieg ogrzewania mo¿e byæ zamkniêty, gdy funkcje
regulatora s¹ zarz¹dzane przez regulator nadrzêdny

ON:

32j

Parametry serwisowe
141

W obiegu ogrzewania zawór jest
zamkniêty, gdy tak zarz¹dzi regulator
nadrzêdny z obiegu ciep³ej wody
(priorytet).

OFF: Obieg ogrzewania wykorzystuje resztki
dostawy ciep³a z obiegu ciep³ej wody na
¿¹danie zarz¹dzaj¹cego regulatora z
obiegu ciep³ej wody.

Zakres nastaw
OFF/1 ... 4

Nastawa fabryczna
OFF

Wybór wolnego wejcia czujnika do realizacji nadpisywania

OFF: Brak nadpisywania
1 ... 4: Wybór wolnego wejcia czujnika S1
S4 do realizacji nadpisywania w
wybranym obiegu.
Przyk³ad pod³¹czeñ bez zastosowania ECA 9010

Prze³¹cznik zamkniêty:
Temperatura zredukowana

Prze³¹cznik zamkniêty:
Temperatura komfortu

Prze³¹cznik:
Temperatura zredukowana lub komfortu
Przyk³ad pod³¹czenia z wykorzystaniem ECA 9010

Rozszerzony serwis

Br¹zowy

Zielony

1 i 3 zwarte:
Temperatura zredukowana

2 i 3 zwarte:
Temperatura komfortu

Uwaga!
W celu unikniêcia wp³ywu oporów styków, do realizacji
funkcji nadpisywania zalecane jest stosowanie modu³u
ECA 9010.
Funkcja nadpisywania jest aktywna gdy regulator
znajduje siê w trybie pracy automatycznej. (Rozdzia³ 2)

Szara strona
Karty ECL

Szara strona
Karty ECL

Rozszerzony serwis

Czerwony
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Parametry serwisowe
174-197

174 Zabezpieczenie si³ownika
Zakres nastaw
OFF/10 ... 59 min

198 Letnia zmiana czasu
Zakres nastaw
ON/OFF

Nastawa fabryczna
OFF

Chroni si³ownik przed niestabilnoci¹ kiedy brak poboru ciep³ej
wody u¿ytkowej, np. kiedy obci¹¿enie wynika wy³¹cznie z
przep³ywu cyrkulacyjnego lub gdy obci¹¿enie obiegu
grzewczego jest bardzo ma³e. Stabilizacja taka wyd³u¿a
¿ywotnoæ wszystkich urz¹dzeñ regulacyjnych.

Za³¹czenie (ON) lub wy³¹czenie (OFF) funkcji:
OFF:

10... 59: Funkcja zabezpieczenia za³¹czona.
Kiedy nast¹pi zmiana przep³ywu c.w.u.
lub obci¹¿enia c.o. funkcja
zabezpieczenia jest automatycznie
znoszona i zostaje uaktywniona
ponownie gdy zostanie wykryta
niestabilnoæ. Okres zniesienia mo¿e
byæ nastawiany w zakresie 10-59 min.
Wysoka wartoæ powinna byæ zadana
dla instalacji obs³uguj¹cej wielu
u¿ytkowników, niska w przeciwnym
przypadku.

W³¹czenie (ON) lub wy³¹czenie (OFF) funkcji
zmiany czasu:
ON:

Nastawa fabryczna
OFF

Niniejsza nastawa aktywna jest wy³¹cznie w odniesieniu do
komunikacji (patrz dokumentacja zastosowanego modu³u
komunikacji)

OFF: Konieczna jest rêczna zmiena czasu
z letniego na zimowy dodaj¹c lub
odejmuj¹c jedn¹ godzinê.

199 Adresy urz¹dzeñ podrzêdnych
Zakres nastaw
0 ... 9

Nastawa fabryczna
15

Nale¿y przydzieliæ adresy regulatorom podrzêdnym.

Brak adresu. Jednostka podrzêdna
tylko otrzymuje informacjê o temperaturze
zewnêtrznej i czasie systemowym,
poprzez magistralê (bus).

19:

Regulator podrzêdny wysy³a/otrzymuje
informacje o temperaturze zewnêtrznej,
czasie systemowym i parametrach
regulacji.

Nastawa fabryczna
ON

15:

Regulator jest nadrzêdny. Regulator
nadrzêdny tylko wysy³a informacjê o
temperaturze zewnêtrznej, czasie
systemowym i parametrach regulacji
(tego adresu nie mo¿na zmieniæ).

Niniejsza nastawa aktywna jest wy³¹cznie w odniesieniu do
komunikacji (patrz dokumentacja zastosowanego modu³u
komunikacji)

Je¿eli regulator jest czêci¹ wiêkszego systemu z wieloma
regulatorami, mo¿na po³¹czyæ wzajemnie regulatory i przesy³aæ informacje z jednego czujnika temperatury zewnêtrznej do wszystkich regulatorów. Regulator fizycznie pod³¹czony do czujnika temperatury zewnêtrznej jest nadrzêdny
dla ca³ego systemu i otrzymuje adres 15. Pozosta³e regulatory mog¹ otrzymaæ numery adresów podrzêdnych i otrzymywaæ informacje z czujnika temperatury zewnêtrznej poprzez
regulator nadrzêdny.
Je¿eli jednostka podrzêdna ma adres wiêkszy ni¿ 0, mo¿e
wysy³aæ ¿¹danie podania temperatury odniesienia do jednostki nadrzêdnej. Jednostka nadrzêdna wysy³a sygna³
temperatury zewnêtrznej i sygna³ prze³¹czania czasu do
jednostek podrzêdnych.
Gdy jednostka podrzêdna ma adres 0, tylko sygna³ temperatury zewnêtrznej jest przekazywany do niej z jednostki
nadrzêdnej.

Szara strona
Karty ECL

Szara strona
Karty ECL

Rozszerzony serwis

0:

197 LON reset

Rozszerzony serwis

Zegar wbudowany w regulator
automatycznie przesunie czas o +/
jedn¹ godzinê dla letniej/zimowej
zmiany czasu w Europie rodkowej.

Nale¿y przydzieliæ adresy regulatorom podrzêdnym:

196 Service pin - LON

Zakres nastaw
ON/OFF

Nastawa fabryczna
ON

Mo¿na zadaæ automatyczn¹ lub rêczn¹ zmianê czasu z
letniego na zimowy i odwrotnie.

Funkcja zabezpieczenia wy³¹czona

Zakres nastaw
ON/OFF

32l

Parametry serwisowe
198-199

ECL COMFORT

Data:

P30
Regulator jednego obiegu

Przez:

Regulator ECL Comfort
Instalowanie i
konserwacja

Instalator:
Poradnik niniejszy jest zwi¹zany z Kart¹ ECL 087B4666

Spis treci
Rozdzia³y dotycz¹ce czêci poradnika przeznaczonej
dla instalatora
Dokumentacja regulatora ECL Comfort podzielona jest na
numerowane rozdzia³y. Tutaj przedstawione s¹ tylko
rozdzia³y zwi¹zane z konkretnym typem karty regulatora
ECL Comfort.
Przed rozpoczêciem

Instalacja

Dostosowanie regulatora ECL Comfort

15

Lokalizacja czujników

14

Po³¹czenia elektryczne 24 V a.c.

13

Po³¹czenia elektryczne 230 V a.c.

12

Monta¿ regulatora

11

Identyfikacja istniej¹cego systemu

10

Wprowadzanie nastaw
Nastawy fabryczne zaznaczone szaro.

8

-

23

7 Niedziela
6 Sobota

Monitorowanie temperatury i urz¹dzeñ systemu -

18

Nastawianie czasu i daty - Linia A

17

W jaki sposób zmieniæ nastawy Karty ECL

16

Linia B

5 Pi¹tek

Programowanie regulacji PI - Linie 4 - 7

26

Wp³yw temperatury pomieszczenia - Linia 3

23

Ogrzewanie

22

1 Poniedzia³ek

21

2 Wtorek

Programowanie krzywej ogrzewania - Linia C

20

3 roda

Sterowanie rêczne - Linia B

19

4 Czwartek
6-8

16

- 22

Harmonogram tygodniowy:

Wy³¹czanie ogrzewania - Linia 1
Zakres temperatury zasilania - Linia 2

Sprawdzanie i przegl¹dy

Instalowanie i konserwacja. Dzia³y 10 i dalsze z
oznaczeniem szarym. Odwrotna strona Poradnika.

Parametry serwisowe

31

Nastawy Karty ECL

30

Wykaz czynnoci kontrolnych

29

Rozszerzona obs³uga serwisowa
Dokumentacja regulatora ECL Comfort sk³ada siê z
ponumerowanych rozdzia³ów. W tym opracowaniu s¹
zamieszczone tylko rozdzia³y istotne dla pracy tego typu karty
regulatora ECL Comfort.

32

ECL Comfort
Poradnik
U¿ytkownika

Nastawianie parametrów serwisowych

U¿ytkowanie codzienne - ¿ó³ta strona poradnika
- rozdzia³y 1 - 7

VI.7B.C2.49

2002.05

6
7
4
1
2
3

Wybór ¿¹danego ekranu
Wybór trybu pracy regulatora
Nastawianie ¿¹danej temperatury
pomieszczenia
Programowanie harmonogramu
dziennego
Problemy w dzia³aniu ECL
Definicje ECL

Rozdzia³
U¿ytkowanie codzienne
Spis treci

P30

Wybór trybu pracy regulatora

2

Wybór ¿¹danego ekranu

1

Definicje ECL

7

Problemy w dzia³aniu ECL

6

Programowanie harmonogramu dziennego

4

Nastawianie ¿¹danej temperatury pomieszczenia

3

ECL COMFORT

18

21

24

Wykaz elementów sk³adowych:
Regulator ECL Comfort 200

Czujnik temperatury zasilania (ESM-)

S3

Czujnik temperatury pokojowej (ESM-10)

S2

Czujnik temperatury zewnêtrznej (ESM-10)

S1

Czujnik temperatury powrotu (ESM-)

15

S4

12

Pompa obiegowa obiegu ogrzewania

9

P1

6

6

Zawór regulacyjny z napêdem

3

15

800
3

M1

0

12

6
0

600

4
3
2
1

Instalowanie i konserwacja
6

9

12

15

18

21

24

19

1835

C

Szara strona Karty ECL
dla instalacji i konserwacji

3

3

Linie A do C i linie 1 do 7 dla
nastaw podstawowychprzegl¹d w rozdziale 30.

30
ON

8
9
10
199

Rozszerzone parametry
serwisowe,
Przegl¹d w rozdziale 31.

Karta ECL: Poradnik instalatora
W celu wprowadzenia nastaw,
nale¿y odwróciæ Kartê tak, by by³a
zwrócona szar¹ stron¹ do przodu.
Podczas rozruchu i w czasie
codziennego u¿ytkowania, Karta
powinna byæ zwrócona do przodu
¿ó³t¹ stron¹.

Je¿eli regulowany system ró¿ni siê od przedstawionego na
rysunku standardowego systemu ogrzewania, nale¿y
narysowaæ w³asny schemat dla porównania. Adaptacje
systemów ogrzewania opisane s¹ w rozdziale 10.

Tryb pracy regulatora
Dzia³anie rêczne (u¿ywane
tylko podczas konserwacji i
obs³ugi serwisowej)
Dzia³anie automatyczne
Sta³a temperatura komfortu
Sta³a temperatura zredukowana
Tryb gotowoci
Poruszanie siê pomiêdzy liniami
Karty ECL.
Zmiana rejestru: temperatury,
punktów prze³¹czania itp.
Nastawianie wartoci parametrów.

Prze³¹cznik
Zmiana
nastaw
ekranu
u¿ytkownika/
nastaw serwisowych

Zmiana
wartoci

Tryb
pracy

Prze³¹czanie pomiêdzy nastawami
u¿ytkownika (¿ó³ta strona karty) i
serwisowymi (szara strona karty)

1

Wskanik
nastaw
serwisowych

1

19

20

Temperatura
pomieszczenia

Wskanik linii

Prze³¹czanie pomiêdzy nastawami
u¿ytkownika (¿ó³ta strona karty) i
serwisowymi (szara strona karty)

Wskanik
nastaw
u¿ytkownika

Dzisiejszy program
Informacja o systemie
grzejnym

Przedstawiony schemat jest podstawowym i uproszczonym
przyk³adem i nie zawiera wszystkich elementów,
niezbêdnych dla dzia³ania systemu ogrzewania.

7
9

6
7
5

1
2
3
4
5
Harmonogramy dzienne

0

C

65

B

B

-3

A

A

Obwód grzejny I

Wywietlacz
Ka¿da linia na Karcie ECL A, B, C, 1, 2 itd. ma w³asny
ekran. Rozdzia³ 1.

Karta ECL
W codziennym u¿ytkowaniu oraz dla nastaw
wprowadzanych przez u¿ytkownika musi byæ widoczna
¿ó³ta strona Karty ECL.
Lampka wskanika obwodu wskazuje wybran¹ stronê karty.

Nastawianie wartoci parametrów.
Zmiana rejestru: temperatury,
punktów prze³¹czania itp.
Poruszanie siê pomiêdzy liniami
Karty ECL.
Tryb gotowoci
Sta³a temperatura zredukowana
Sta³a temperatura komfortu
Dzia³anie automatyczne
Dzia³anie rêczne (u¿ywane tylko
podczas konserwacji i obs³ugi
serwisowej)

Tryb pracy regulatora

Oszczêdzanie energii - oszczêdzanie
pieniêdzy - polepszanie warunków komfortu
Regulator ECL Comfort zosta³ zaprojektowany w firmie
Danfoss z przeznaczeniem dla automatycznej regulacji
temperatury w systemach ogrzewania.
Zaletami regulatora ECL Comfort jest bezpieczna regulacja
ogrzewania i optymalne u¿ytkowanie energii.
Okresowe zmiany temperatur zewnêtrznych s¹ monitorowane przez uk³ad regulacji.
Obni¿anie temperatur w czasie nieobecnoci u¿ytkownika
lub w okresie nocnym daje oszczêdnoci w kosztach
ogrzewania.
Programowanie temperatur pozwala na uzyskanie komfortu a program automatycznej pracy pomp zapobiega ich
blokowaniu.
Obs³uga regulatora ECL Comfort
Podczas obs³ugi regulatora wskazane jest otwarcie
pokrywy dla umo¿liwienia obserwacji ekranu. Karta musi
byæ zwrócona ¿ó³t¹ stron¹ do przodu. Jest podzielona
poziomo na linie reprezentuj¹ce ró¿ne nastawy i ró¿ne
opcje obiegu. Ka¿da linia jest pokazana na wywietlaczu
regulatora w postaci poszczególnych ekranów, które daj¹
sta³y wgl¹d w dzia³anie, nastawy itp.
Nale¿y wybraæ nastawy codzienne ¿ó³tej strony
karty, aby wprowadziæ uaktualnione wartoci.
Jak u¿ywaæ poradnika?
Poradnik dostarcza ³atwej instrukcji obs³ugi regulatora ECL
Comfort. Poradnik Instalatora, dzia³y 10 do 34 oznaczone
kolorem szarym (z odwrotnej strony Poradnika), zawiera
kompletny wykaz nastaw fabrycznych oraz szczegó³owo
opisane mo¿liwoci ró¿nych nastaw w celu umo¿liwienia
ci¹g³ego i efektywnego dzia³ania regulacji temperatury
ciep³ej wody. Poradnik nie ma numerowanych stron.
Numer potrzebnego rozdzia³u znajduje siê w oparciu o
spis treci.

1

Wybór ¿¹danego ekranu
Dokonuje siê wyboru ekranu A, B lub C , który
bêdzie obserwowany podczas codziennej pracy
regulatora.

Temperatura pomieszczenia - ekran A
Wskanik
linii

Temperatura
pomieszczenia

A

20
-3

Temperatura
zewnêtrzna

19

2

Wybór trybu pracy
Wskanik stanu pokazuje aktualny tryb pracy, tzn.
temperaturê komfortu lub zredukowan¹ podczas pracy
automatycznej. Wskanik b³yska, je¿eli regulator dzia³a
optymalizuj¹co, aby osi¹gn¹æ temperaturê komfortu lub
zredukowan¹ w przewidzianym czasie.

Wskanik
stanu
(bia³a strza³ka)

Wskanik trybu pracy regulatora
(czarna strza³ka)

¯¹dana temperatura

19

Wybranie tego ekranu umo¿liwi obserwowanie temperatury w pomieszczeniu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ten ekran nie wywietli wartoci, je¿eli czujnik temperatury w pomieszczeniu nie bêdzie zainstalowany. Zamiast wartoci bêd¹ wywietlone dwie kreski w rodku ekranu.

¯¹dana temperatura

Prze³¹cznik funkcji. Naciniêcie zmieni tryb
pracy regulatora.
Czarna strza³ka pokazuje, który z 5 trybów pracy zosta³
wybrany.

Informacja o systemie - ekran B
Wskanik
linii

Stan sterowanego
urz¹dzenia

1

1

B
ON

Temperatura
zasilania

65

30

Temperatura
powrotu

Wybranie tego ekranu umo¿liwi obserwowanie technicznego dzia³ania systemu ogrzewania.

Harmonogram danego dnia  ekran C  ustawienie
domylne.
Wskanik
linii
Temperatura
zewnêtrzna

Czas
C

1835
19

3
0

3

6

9

12

15

18

21

¯¹dana temperatura

24

Wybranie tego ekranu wskazane jest aby umo¿liwiæ
obserwowanie codzienne harmonogramu pracy
ogrzewania i je¿eli nie zainstalowany jest czujnik temperatury w pomieszczeniu.

¯ó³ta strona
Karty ECL

Co oznaczaj¹ symbole?
Dzia³anie rêczne. U¿ywaæ tylko podczas konserwacji i serwisu.
Uwaga! Ochrona systemu przed zamarzaniem
jest wy³¹czona w tym trybie dzia³ania.
Dzia³anie automatyczne. Jest to normalny tryb
pracy. Temperatura jest regulowana wed³ug
wprowadzonego harmonogramu dziennego, z
automatycznym prze³¹czaniem na temperaturê
komfortu lub zredukowan¹.
Sta³a temperatura komfortu. Nie ma oddzia³ywania harmonogramu dziennego. Stosowaæ,
gdy wymagany jest wyd³u¿ony okres komfortu
np. w dniach wolnych od pracy lub przy d³ugonocnym przyjêciu.
Sta³a temperatura zredukowana.
Harmonogram dzienny nie oddzia³ywuje. Ten
tryb dzia³ania jest wybierany w trakcie urlopu,
itp.
Gotowoæ. Ogrzewanie jest wy³¹czone. Dzia³a
ochrona przed zamarzaniem. Ten tryb pracy powinien byæ stosowany w lecie.

¯ó³ta strona
Karty ECL

3

Nastawianie ¿¹danej
temperatury

Wskanik stanu pokazuje aktualny tryb pracy, tzn.
temperaturê komfortu lub zredukowan¹ podczas pracy
automatycznej. Wskanik b³yska, je¿eli regulator dzia³a
optymalizuj¹co, aby osi¹gn¹æ temperaturê komfortu lub
zredukowan¹ w przewidzianym czasie.
Nastawiana jest ¿¹dana temperatura

Wskanik trybu pracy regulatora
(czarna strza³ka)

Wskanik stanu
(bia³a strza³ka)
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¯¹dana temperatura

W zale¿noci od harmonogramu dziennego mo¿na nastawiæ zarówno temperaturê komfortu, jak i zredukowan¹. Bia³y wskanik zawsze poka¿e tryb pracy regulatora.
Tryb zredukowany powinien byæ nastawiany w okresie,
gdy harmonogram dzienny jest w trybie pracy komfortu.
Przycisn¹æ i trzymaæ przycisk
Nastawiæ temperaturê zredukowan¹
 Charakterystyka nastaw indywidualnych
Z czujnikiem temperatury pomieszczenia
Co zrobiæ je¿eli nie zosta³a osi¹gniêta ¿¹dana
temperatura komfortu w pomieszczeniu?
Nale¿y upewniæ siê, ¿e termostat grzejnikowy w
pomieszczeniu, w którym znajduje siê czujnik
temperatury, jest w pe³ni otwarty.
 Bez czujnika temperatury
Co zrobiæ gdy w pomieszczeniu jest za zimno?
Przed nastawieniem temperatury komfortu, nale¿y
sprawdziæ i ustawiæ termostaty grzejnikowe. Je¿eli nadal
nie mo¿na uzyskaæ ¿¹danej temperatury, to temperatura
zasilania jest za niska. Nale¿y zmieniæ nastawy
regulatora tak, aby zwiêkszyæ temperaturê zasilania.

¯ó³ta strona
Karty ECL

4a

4b

Programowanie
harmonogramu dziennego

Nale¿y otwórzyæ pokrywê i upewniæ siê, ¿e widaæ ¿ó³t¹
stronê Karty ECL.

Dodatkowy okres komfortu
Nale¿y nacisn¹æ zmianê rejestru i jednoczenie
(przycisk +)

Przegl¹d harmonogramów dziennych
Nale¿y wybraæ spomiêdzy linii 17 swój indywidualny harmonogram danego dnia.

600

1

Wskanik
linii

Czas prze³¹czania z
okresu zredukowanego na okres komfortu

600

1

0

3

6

9

12

15

18

21

24

0

Linia czasu:
Okresy z temperatur¹
komfortu zaznaczone
na czarno

Punkt prze³¹czania pomiêdzy
okresem komfortu i okresem
zredukowanym.

3

6

9

12

15

12

15

18

21

24

Na linii czasu pojawi
siê nowy okres

Przesun¹æ czas prze³¹czania do przodu lub do
ty³u.

Usuniêcie w³asnych nastaw

2 sekundy

0

9

Przycisn¹æ zmianê rejestru i przycisk 
jednoczenie na 2 sekundy.
2 sekundy

Nale¿y wyszukaæ odpowiedni¹ liniê/dzieñ

600

6

Usuniêcie okresu komfortu

Zmiana okresów komfortu

1

3

Przycisn¹æ + i  jednoczenie na 2 sekundy, co
przywróci nastawy fabryczne.

Punkt prze³¹czania
b³yska na linii czasu
18

21

24

Nale¿y nastawiæ ¿¹dany pierwszy, b³yskaj¹cy
punkt prze³¹czania. Koñcówka paska przesunie
siê, wyd³u¿aj¹c albo skracaj¹c okres komfortu.
Nastêpnie przejæ do nastêpnego punktu prze³¹czania i zmieniæ go w taki sam sposób

¯ó³ta strona
Karty ECL

¯ó³ta strona
Karty ECL

Problemy w dzia³aniu ECL

6

Czas wywietlany ró¿ni siê o jedn¹ godzinê?
Je¿eli czas wywietlany ró¿ni siê o jedn¹ godzinê od w³aciwego, mo¿e to oznaczaæ nieprawid³ow¹ pracê automatycznej zmiany czasu letniego.
Nale¿y ustawiæ zmianê czasu letniego w linii 198 na OFF
(wy³¹cz).
Informacja - Rozszerzony serwis w Poradniku Instalatora.
Czas wywietlany jest niew³aciwy?
Mog³o zajæ wyzerowanie zegara wewnêtrznego, je¿eli zaistnia³a przerwa w zasilaniu d³u¿sza ni¿ 12 godzin.
Nale¿y ustawiæ czas i datê.
Informacja - Rozdzia³ 17 w Poradniku Instalatora.
Zgubiona karta ECL?
Nale¿y wy³¹czyæ, a nastêpnie za³¹czyæ zasilanie, aby
uzyskaæ na wywietlaczu dane odnonie typu systemu
ogrzewania oraz oprogramowania regulatora.
Konieczne jest zamówienie zamiennika karty u
przedstawiciela Danfoss.
Temperatura pomieszczenia jest zbyt niska?
Jeli termostaty grzejnikowe s¹ w tym samym pokoju, co
czujnik temperatury, nale¿y sprawdziæ, czy s¹ one
ca³kowicie otwarte. Je¿eli nie spowoduje to podniesienia
temperatury pomieszczenia, to zapewne temperatura
zasilania jest zbyt niska. Zwiêkszyæ j¹ poprzez nastawê
wy¿szej wartoci temperatury pomieszczenia lub krzywej
grzania.
Informacje - Rozdzia³ 3 w Poradniku U¿ytkownika.
Temperatura jest niestabilna?
Nale¿y sprawdziæ, czy czujnik temperatury jest zamontowany prawid³owo i we w³aciwej pozycji. Ustawiæ parametry
regulacji.
Informacja - Rozdzia³ 26 w Poradniku Instalatora.
Jak nastawiæ dodatkowy okres komfortu?
Dodatkowy okres komfortu mo¿na uzyskaæ naciskaj¹c jednoczenie przycisk zmiany rejestru i przycisk +.
Informacja - Rozdzia³ 4 w Poradniku U¿ytkownika.
Jak usun¹æ okres komfortu?
Mo¿na to uzyskaæ przez jednoczesne naciniêcie i
przytrzymanie przez dwie sekundy przycisku zmiany
rejestru i przycisku minus.
Informacja - Rozdzia³ 4 w Poradniku U¿ytkownika.

7a

7b

Definicje ECL

Bie¿¹ca temperatura zasilania
Temperatura mierzona na zasilaniu w dowolnym
momencie.

Temperatura zredukowana
Temperatura obni¿ona o zadan¹ wartoæ w pewnym
okresie czasu.

Okres komfortu
Okres w ci¹gu dnia, dla którego nastawiono temperaturê
komfortu.

Temperatura powrotu
Temperatura wody mierzona w ruroci¹gu powrotnym.

Temperatura komfortu
Temperatura w obiegu centralnego ogrzewania lub ciep³ej
wody w okresie komfortu, np. utrzymywana w porze
dziennej.
Wskanik trybu pracy regulatora
Czarna strza³ka po prawej stronie symbolu wskazuje, ¿e
zosta³ wybrany ten tryb pracy.
Harmonogram dzienny
Harmonogram ró¿nych temperatur komfortu i temperatur
zredukowanych. Mo¿e on byæ inny dla ka¿dego dnia i
mo¿e zawieraæ do 3 okresów komfortu dziennie.
¯¹dana temperatura
Nastawiona temperatura, jak¹ chcemy uzyskaæ w pomieszczeniu. Mo¿e byæ ona regulowana tylko wtedy, gdy jest zainstalowany czujnik temperatury w pomieszczeniu. Je¿eli
tego czujnika nie zainstalowano, to ¿¹dana temperatura
przedstawia tylko wartoæ temperatury, któr¹ chcemy osi¹gn¹æ, a temperaturê w pomieszczeniu reguluj¹ np. termostaty grzejnikowe.
Nastawy fabryczne
Nastawy przechowywane w pamiêci regulatora ECL dla
uproszczenia pierwszego nastawienia regulatora.
Porednia temperatura zasilania
Temperatura, któr¹ regulator oblicza na podstawie temperatury zewnêtrznej z uwzglêdnieniem wp³ywu temperatury
w pomieszczeniu i temperatury powrotu. Temperatura ta
stanowi wartoæ zadan¹ dla regulacji.
Prze³¹cznik funkcji
Umo¿liwia zmianê trybu pracy regulatora.
Obieg grzejny
Obieg centralnego ogrzewania pomieszczenia/budynku.
System optymalizuj¹cy
Prze³¹czanie czasu pomiêdzy okresami dwóch zadanych
temperatur. Regulator automatycznie zmienia temperaturê
zasilania tak, aby osi¹gn¹æ temperaturê komfortu w zadanym czasie.
Czujnik oporowy Pt1000
Wszystkie czujniki wspó³pracuj¹ce z regulatorem ECL
Comfort s¹ oparte na czujniku typu Pt1000W. Opornoæ wynosi 1000 omów przy 0oC i zmienia siê 3.9W/oC.

Czujnik temperatury pomieszczenia
Czujnik umieszczony w pomieszczeniu, którego temperatura bêdzie regulowana. Czujnik opornociowy typu
Pt1000W.
Temperatura pokojowa
Temperatura mierzona przez czujnik temperatury w pomieszczeniu. Mo¿e ona byæ regulowana tylko wtedy, gdy
zainstalowany jest czujnik.
Wskanik stanu
Bia³a strza³ka po lewej stronie symbolu trybu pracy regulatora. Pokazuje ona bie¿¹cy stan (okres komfortu lub temperatury zredukowanej), gdy regulator jest w trybie pracy automatycznej (symbol zegara).
Pasek czasu
Przedstawia on okresy z temperatur¹ komfortu. Jest on
podzielony na odcinki pó³godzinne.
Linia czasu
Linia w dolnej czêci ekranu z liczbami odpowiadaj¹cymi
godzinom.
Kompensacja pogodowa
Umo¿liwia regulatorowi wziêcie pod uwagê warunków zewnêtrznych celem przeprowadzenia regulacji ogrzewania.
Regulacja taka oparta jest na okrelonej przez u¿ytkownika krzywej grzewczej, okrelaj¹cej zale¿noæ temperatury
zasilania od temperatury zewnêtrznej.

