Układy pracy pompy 3 opis (opcja)

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY KOTŁA C.O.

1.
Pompa cyrkulacyjna
Gdy w parametrach serwisowych ustawimy Typ pompy 3 na „cyrkulacyjna” to pod wyjście pompa 3 w regulatorze można podłączyć pompę cyrkulacji CWU, przykładowy układ pracy
pompy przedstawiono na rysunku Rys.1. Sterownik może sterować pracą pompy 3 bez podłączonego czujnika 3, pracowała będzie ona wtedy cyklicznie zgodnie z nastawami w parametrach
praca cyrkulacji i przerwa cyrkulacji (patrz tabela 2). Jeśli w parametrze praca cyrkulacji
ustawimy „włącz” pompa będzie pracowała ciągle. Jeżeli pod sterownik podłączymy czujnik 3 to dodatkowo w parametrach podstawowych pojawi się opcja nastawa pompy 3.
Ustawienie w tym parametrze wartości np. 40ºC pozwoli na wyłączenie tej pompy w przypadku
gdy temperatura mierzona przez czujnik 3 osiągnie wartość 40ºC. Pompa ta załączana jest jeżeli temperatura kotła jest większa od temperatury załączenia pomp lub temperatura ciepłej wody
użytkowej w zasobniku CWU jest większa od 35ºC. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba można zastosować ten tryb pracy pompy do zasilania kolejnego obiegu grzejnikowego, przy czym gdy będzie
używany tryb priorytet CWU (patrz tabela 1 „tryb pracy pomp”) to w momencie dogrzewania wody w zasobniku CWU obieg zasilany tą pompą nie będzie wyłączany.
2.
Pompa podłogowa
Gdy w parametrach serwisowych ustawimy Typ pompy 3 na „podłogowa” to pod wyjście pompa
3 w regulatorze można podłączyć pompę zasilająca obieg ogrzewania podłogowego z zaworem
termostatycznym. Przykładowy układ pracy pompy przedstawiono na rysunku Rys.2. Pompa ta
załączana jest jeżeli temperatura kotła jest większa od temperatury załączenia pomp. Możliwa
jest praca pompy bez dodatkowego czujnika 3, pracuje ona wtedy ciągle bez monitorowania
temperatury powrotu ogrzewania podłogowego. Należy zawsze w takim przypadku stosować
zawór termostatyczny na zasilaniu podłogi!! Po podłączeniu dodatkowego czujnika ”czujnika 3” sterownik monitoruje temperaturę i gdy osiągnie ona wartość ustawiona w
parametrze nastawa pompy 3 pompa zostanie wyłączona. W trybie tym ograniczona jest wartość nastawy pompy 3 do 50ºC w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu instalacji ogrzewania podłogowego. W przypadku gdy korzystamy z trybu priorytet CWU pompa ta jest wyłączana na czas
dogrzewania zasobnika CWU.
3.
Pompa kotłowa
Gdy w parametrach serwisowych ustawimy Typ pompy 3 na „kotłowa ” to pod wyjście pompa 3
w regulatorze można podłączyć pompę umożliwiającą dogrzewanie powrotu kotła. Przykładowy
układ pracy pompy przedstawiono na rysunku Rys.3. Pompa ta załączana jest jeżeli temperatura kotła jest większa od temperatury załączenia pomp. Możliwa jest praca bez czujnika 3, pompa
pracuje wtedy ciągle.
Jeśli czujnik 3 zostanie podłączony do regulatora mamy możliwość monitorowania temperatury
powrotu kotła. Załączany jest wtedy priorytet dogrzewania powrotu. Dopóki temperatura powrotu
nie osiągnie wartości ustawionej w parametrze nastawa pompy 3, pozostałe pompy nie działają.
Praca taka przedłuża żywotność kotła grzewczego. Tryb priorytet CWU nie ma wpływu na pracę
tej pompy.
Uwaga!!! Nie należy stosować tego trybu pracy do zasilania wymiennika ciepła.
4.
Wymiennik
Gdy w parametrach serwisowych ustawimy Typ pompy 3 na „wymiennik” to pod wyjście pompa
3 w regulatorze można podłączyć pompę zasilającą wymiennik ciepła. Przykładowy układ pracy
pompy przedstawiono na rysunku Rys.4. Pompa ta załączana jest jeżeli temperatura kotła jest
większa od temperatury załączenia pomp. W tym trybie pracy pompa pracuje ciągle bez czujnika
3, tryb priorytet CWU nie ma wpływu na pracę tej pompy ( nie wyłącza jej). Po podłączeniu do
regulatora dodatkowego czujnika - czujnika 3 można zastosować ten tryb pracy pompy do zasilania dodatkowego obiegu grzewczego (np. bufora), przy czym pompa 3 wyłączy się przy osiągniętej temperaturze ustawionej w parametrze nastawa pompy 3 (patrz tab.1) mierzonej przez
czujnik 3.
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z wyjściem do podłączenia zdalnego sterowania

Mikroprocesorowy regulator temperatury Krypton 340 przeznaczony jest do sterowania
pracą kotła C.O. wyposażonego w dmuchawę; stabilizuje jego temperaturę za pomocą
płynnej
regulacji
obrotów
dmuchawy,
wykonuje
przedmuchy
kotła
(w celu usunięcia nadmiaru gazów powstałych w procesie spalania) i zabezpiecza instalację C.O. przed zagotowaniem wody. Krypton 340 steruje pracą pompy centralnego
ogrzewania, pompą ładującą zasobnik Ciepłej Wody Użytkowej (pompą CWU), oraz
pompą 3 (pompą obiegu 3) która może pracować w czterech trybach:

pompa cyrkulacyjna (pompa cyrkulacji CWU)

pompa podłogi (pompa obiegu ogrzewania podłogowego)

pompa wymiennikowa (pompa wymiennika ciepła)

pompa kotłowa (pompa dogrzewająca powrót kotła)

Wyprodukowany przez
(producenta oraz serwisanta regulatora Krypton 340)
P.P.H.U. „ProND” ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska
tel./fax 62 7814398; tel. kom. 693864248 lub 609564486
http://www.prond.pl
email: prond@prond.pl
(wersja od 1.0)
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Instrukcja obsługi regulatora Krypton 340 wersja od 1.0

Bezpieczeństwo użytkowania regulatora

1. Praca pompy 3 jako pompa kotłowa

1. W przypadku jakichkolwiek operacji podłączania (odłączania) urządzeń do regulatora należy
wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego. Wyłączenie przyciskiem regulatora nie odłącza
napięcia z wyjść sieciowych i układu elektronicznego.
2. Ze względów bezpieczeństwa obsługi regulatora, oraz urządzeń z nim współpracujących, należy podłączyć regulator do instalacji trójprzewodowej (tzw. gniazdo z bolcem). Stosowanie
gniazda bez podłączonego zacisku ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym.
3. Kable energetyczne nie mogą dotykać płaszcza wodnego lub wylotu z komina
4. Nie można narażać regulatora na zalanie wodą oraz na nadmierną wilgotność wewnątrz obudowy powodującą skraplanie się pary wodnej (np. gwałtowne zmiany temp. otoczenia) oraz działanie wysokich temperatur (większych niż 45°C). Nie powinien być montowany nad drzwicz-

kami lub innymi elementami pieca C.O., które osiągają wysoką temperaturę
5. W przypadku niejasności dotyczących instalacji lub obsługi regulatora należy skontaktować się
z producentem regulatora lub osobą uprawnioną do tego celu.
6. W czasie burzy regulator należy odłączyć od gniazda sieciowego.
7. W momencie braku napięcia zasilania (albo gdy regulator zostanie odłączony od sieci z powodu burzy) - przy rozpalonym kotle należy zachować szczególną uwagę, aby nie dopuścić do zagotowania się wody w kotle.
8. Regulator nie jest ostatecznym elementem bezpieczeństwa.
W układach, w których mogą wystąpić szkody w wyniku awarii regulatora należy stosować dodatkowe zabezpieczenia.
W instalacjach, które wymagają pracy ciągłej - instalacja i układ sterowania musi być tak skonstruowany aby umożliwić pracę całego systemu bez regulatora (sytuacje wyjątkowe - awarie
regulatora)

Dane techniczne
1. Symbol elementu pomiarowego w czujnikach
2. Temperatura załączenia termostatu awaryjnego
– sprzętowego zewnętrznego / wewnętrznego
– programowego
3. Temperatura otoczenia podczas pracy regulatora

KTY 81-210

Rys. 2 Pompa 3 –kotłowa

4. Praca pompy 3 jako pompa wymiennika ciepła

°C
~95/~93
°C
93
°C
545
°C
4. Histereza temperatury kotła
1
5. Napięcie zasilające
~230/50 V/Hz
°C
6. Zakres pracy czujników temperatury
0100
7. Obciążalność wyjść: pompy~230V / dmuchawa ~230V
100/100
W
8. Wersja wzmocniona: pompy~230V / dmuchawa ~230V
250/550
W
9. Pobór mocy (tylko regulatora)
2
W
10. Włączenie pompy w niskich temperaturach
poniżej 5
°C
11. Włączanie pompy co 14 dni na 1 minutę - zapobiega to zastaniu się pompy po sezonie grzewczym (warunkiem działania tej funkcji jest włączony regulator)
Programowanie parametrów
Wejście do programowania parametrów podstawowych:
- regulator musi być włączony, przytrzymujemy 3 sek. klawisz P, gdy pojawi się pierwszy parametr tzn. Nastawa kotła puszczamy klawisz. Krótkie naciśnięcie klawisza P powoduje przełączanie do edycji kolejnego parametru, naciśniecie klawisza start/stop powoduje cofnięcie do edycji
poprzedniego parametru. Klawisze + i - służą do zwiększania i zmniejszania wartości parametru.
Aby zapamiętać nastawy przytrzymujemy klawisz P przez 3 sek.
Wejście do programowania parametrów serwisowych:
- regulator musi być wyłączony, trzymając wciśnięty klawisz P włączamy regulator , pojawi się
napis „Konfiguracja puść przycisk P” puszczamy klawisz. Edycja parametrów jak wyżej, zapisanie podobnie jak w przypadku parametrów podstawowych — przytrzymujemy klawisz P 3 sek.
Instrukcja obsługi regulatora Krypton 340 wersja od 1.0
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Rys. 2 Pompa 3 –wymiennik
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Układy pracy pompy 3 (opcja)
1. Praca pompy 3 jako pompa cyrkulacji CWU

Opis parametrów
Parametry podstawowe

Tabela 1

Parametr
Nastawa co

Wartość min.
30˚ (zależy od wersji)

Wartość max.
85˚

Ustawienia fabryczne
55˚

Wydajność dmuchawy

1bieg

50bieg

50bieg

Czas przedmuchu

wyłącz,5sek

59sek

10sek

Czas przerwy w
podtrzymaniu

1min

30min

5min

Temperatura
złączenia pomp

25˚

70˚

35˚

Nastawa CWU

15˚

75˚

50˚

Tryb pracy pomp

(zima, priorytet
CWU, lato, brak
CWU)
5˚

(zima, priorytet
CWU, lato, brak
CWU)
80˚ (podłoga 50˚)

zima

Nastawa pompy 3
(opcja)

Parametry serwisowe
Rys. 1 Pompa 3 –cyrkulacyjna

50˚

Tabela 2

Parametr

Wartość min.

Wartość max.

Moc biegu 49

25%

80%,włącz

Ustawienia
fabryczne
50%

Moc biegu 1

1%

75%

10%

Ograniczenie
minimalnej nastawy
Temperatura wyłączenia regulatora
Nadwyżka CWU

30˚

60˚

wyłącz, 20˚

50˚

35˚ (50˚,55˚)
(zależy od wersji)
30˚

0˚

10˚,wyłącz

wyłącz

Czas odłączenia
pompy CO
Obniżenie kotła

włącz,1min

30min,wyłącz

5min

0˚

40˚

0˚

Typ pompy 3
(opcja)

(brak, cyrkulacja, podłogowa, kotłowa, wymiennik)
99sek, włącz

brak

Praca cyrkulacji

(brak, cyrkulacja, podłogowa, kotłowa, wymiennik)
5sek

30sek

Przerwa cyrkulacji

1min

99min

10min

Przedłużenie pracy
PID
Stała KP

wyłącz, 1˚

5˚

5˚

10

99

48

Stała KI

10

80

21

Język

polski, rosyjski,

polski, rosyjski,

00-Polski

2. Praca pompy 3 jako pompa podłogowa

Rys. 2 Pompa 3 –podłogowa
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Informacje ogólne
Aby uruchomić regulator należy załączyć zasilanie wyłącznikiem sieciowym znajdującym się w obudowie. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis „regulator wyłączony”
należy uruchomić sterownik przyciskiem
W ciągu kilku sekund ukaże się aktualny wynik pomiaru temperatury. Po włączeniu
sterownik przejdzie do stanu pracy, przy jakim został wyłączony. Zastosowanie takiej
funkcji zostało wprowadzone w celu uniknięcia przerwania pracy w przypadku chwilowego braku zasilania.
Funkcje klawiszy:

Układ pracy regulatora Krypton 340
Nie wolno stosować do kotłów pracujących w systemie zamkniętym!!!

Przycisk ten służy do wyłączania i włączania regulatora,
1 sekundowe naciśnięcie włącza regulator, 6 sekundowe naciśnięcie
wyłącza regulator
Przycisk „START/STOP” służy do uruchamiania lub zatrzymywania procesu regulacji.
W czasie normalnej pracy przycisk ten służy do zwiększania wartości
zadanej temperatury (nastawy). W czasie konfiguracji zwiększa wybrany
parametr.
W czasie normalnej pracy przycisk ten służy do zmniejszania wartości
zadanej temperatury (nastawy). W czasie konfiguracji zwiększa wybrany
parametr. Przytrzymanie przycisków „+” lub „-” powoduje szybszą zmianę nastawianego parametru.
Przytrzymanie tego przycisku przez 3 sekundy powoduje przejście regulatora do ustawiania parametrów konfiguracyjnych.
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW PANELU PRZEDNIEGO
Migająca
gwiazdka oznacza osiągnięcie
temperatury żądanej na kotle

Nastawa
temperatury
kotła C.O.
Temperatura
kotła C.O.

Lampka
dmuchawa

Wyświetlacz
LCD
Wyłącznik
regulatora

Przyciski
klawiatury

Lampka pompa CWU Lampka pompa CO

Lampka pompa 3

Powrót do ustawień fabrycznych
Wyłączyć regulator. Trzymając wciśnięty przycisk
włączyć regulator
.
Na wyświetlaczy pojawi się napis: Wróć ust. użytk? P = TAK SS=NIE (SS - START/STOP
)
Naciśnięcie
spowoduje powrót do ustawień fabrycznych parametrów podstawowych.
Naciśnięcie w momencie wyświetlenia napisu Wróć ust. użytk? przycisku
wyświetli komunikat Wróć
wszys. ust.? Naciśnięcie podczas tego komunikatu przycisku
spowoduje powrót do ustawień
fabrycznych parametrów serwisowych i podstawowych. Naciśnięcie klawisza
anuluje czynność.
(Uwaga!!! Nastawa fabryczna jest to tylko wstępna/przykładowa nastawa producenta regulatora,
którą należy odpowiednio skorygować w zależności od jakości opału i wielkości kotła.)
Instrukcja obsługi regulatora Krypton 340 wersja od 1.0
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Zawartość opakowania.
Kompletne opakowanie powinno zawierać:
– Regulator temperatury Krypton 340 wraz z przewodem sieciowym, czujnikiem temperatury
kotła, czujnikiem CWU( zależy od opcji), termostatem awaryjnym, czujnikiem 3 ( zależy
od opcji)(1szt.).
– Łapki do zamocowania sterownika na piecu (w zależności od opcji)(2szt.).
– Opaskę zawleczkową (1szt.).
– Instrukcję obsługi i kartę gwarancyjna z datą sprzedaży.
– Dodatkowe wyposażenie w zależności od opcji.

– 17 –

Instrukcja obsługi regulatora Krypton 340 wersja od 1.0

8. Praca cyrkulacji (parametr dotyczy tylko pracy pompy cyrkulacyjnej)
Jest to czas ciągłej pracy pompy cyrkulacyjnej. Przy ustawieniu tego parametru na „włącz” pompa będzie pracowała ciągle bez przerwy.
9. Przerwa cyrkulacji (parametr dotyczy tylko pracy pompy cyrkulacyjnej)
Jest to czas przerwy w pracy pompy cyrkulacyjnej.
10. Przedłużenie pracy PID (domyślnie 5º)
Ustawienie tego parametru na „wyłącz” pozwala na wyłączenie działania algorytmu PID, sterownik wtedy nie będzie sam dobierał prędkości nadmuchu, będzie pracował z obrotami ustawionymi w parametrze „wydajność dmuchawy” . Jeśli ten parametr jest ustawiony na np. 5º to algorytm PID będzie mógł sterować płynnie nadmuchem oraz przedmuchami do 5º powyżej nastawy
kotła, po czym sterownik przechodzi w stan nadzoru.
11. Stała KP
Parametr odpowiedzialny za pracę algorytmu PID.
12. Stała KI
Parametr odpowiedzialny za prace algorytmu PID.
Jeśli występują duże przeregulowania należy zmniejszyć człon KI, gdy kocioł powoli osiąga temperaturę zadaną należy zwiększyć parametr. Po każdej zmianie tego członu należy obserwować
pracę kotła przez kilka godzin i wprowadzić ewentualną korektę parametru.
13. Język (wybór języka)
Sterownik posiada możliwość pracy wyświetlacza w różnej konfiguracji językowej:

polski (domyślny)

rosyjski

Przykładowe nastawy dla dmuchaw
W celu ułatwienia zaprogramowania charakterystyki dmuchawy poniżej podano przykładowe
ustawienia dla wybranych modeli dmuchawy.

Rodzaj
dmuchawy
RV-14, RV-18

Obroty biegu 49
(moc biegu 49)
70

Obroty minimalne
(moc biegu 1)*
40

RV-05,02,01

50

20

RMS120, RMS140
WPA120, WBS6
RV13
DM31k

40

10

50

20

DM30k

40

20

WBS 3, RMS160,
RMS180
Hornet 105, RV21

70

20

70

30

Hornet 102

40

25

* Zbyt niska moc (%) ustawiona w trybie serwisowym nie wystarczająca do uruchomienia dmuchawy, może
uszkodzić silnik podczas pracy
** Zbyt niska moc (%) ustawiona w trybie serwisowym nie wystarczająca do uruchomienia dmuchawy może
uszkodzić silnik podczas pracy (podczas przedmuchu). Chcąc wyłączyć całkowicie przedmuch należy w
trybie konfiguracji w opcji czas przedmuchu ustawić na „wyłącz”
Instrukcja obsługi regulatora Krypton 340 wersja od 1.0
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Tryby pracy regulatora opis oznaczeń
Tryby pracy:
S- stop
A- automatyczny
R- ręczny
Zdalne sterowanie (PILOT):
K-sterowanie temp. kotła
P-sterowanie temp. pomieszczenia
T-styki termostatu zwarte (dotyczy
pracy z termostatem pokojowym)
Po krótkim wciśnięciu podczas pracy regulatora klawisza P na wyświetlaczu pojawia się podgląd
temp. CWU, podgląd temperatury obiegu 3 (TD), oraz nastawa systemowa (NS) regulatora
(Parametr ten jest wynikową nastawa po uwzględnieniu ewentualnych obniżek od termostatu
pokojowego lub PILOTA) NS=nastawa kotła—obniżenie od termostatu pokojowego.
Jeśli po włączeniu regulatora w górnym rogu wyświetlacza widzimy literę S oznacza to że sterownik jest w trybie STOP. Aby włączyć pracę automatyczną należy nacisnąć klawisz start/stop.
Jeśli sterownik jest w pracy automatycznej, a chcemy wygasić kocioł należy przytrzymać kilka
sekund klawisz start/stop, w górnym rogu pojawi się litera S.
Aby wejść do trybu ręcznego (testowania) należy przed włączeniem regulatora przytrzymać klawisz „ - „ i następnie włączyć regulator, pojawi się litera R w górnym rogu wyświetlacza.
Po zwolnieniu klawisza można włączać i wyłączać pompy oraz dmuchawę naciskając klawisze:
„P”

załączenie ręczne pompy 3

„+”

załączenie ręczne dmuchawy

„-”

załączenie ręczne pompy CO

„START/STOP” załączenie ręczne pompy CWU

Opis działania i obsługa

Działanie ( regulacja, nadzór, czuwanie, wyłączenie).
Przy włączonym zasilaniu i wyłączonym procesie regulacji (nie świeci się lampka
DMUCHAWA i w prawym górnym rogu wyświetlacza widać literę S-stop) regulator wskazuje aktualną nastawę i temperaturę wody w kotle i pozostaje w stanie wyłączenia. Jeżeli temperatura kotła jest wyższa od temperatury załączenia pompy
obiegowej, regulator załącza pompę bez względu na stan pracy - świeci się lampka
POMPA CO.
Rozpoczęcie procesu regulacji następuje po wciśnięciu przycisku „START/
STOP” (litera S zmienia się na literę A – praca automatyczna). W trakcie procesu
regulacji aktualna temperatura jest porównywana z wartością zadaną (nastawą). W
zależności od różnicy tych temperatur regulator dobiera liniowo odpowiednią prędkość
dmuchawy. Praca dmuchawy sygnalizowana jest lampką DMUCHAWA. Maksymalną
moc dmuchawy można zmienić w parametrze Wydajność dmuchawy.
Przy określonej temperaturze – ustawionej w konfiguracji (np. 35°C) - załączana jest
pompa obiegowa, co sygnalizowane jest lampką POMPA CO. Przy dochodzeniu do
temperatury zadanej prędkość dmuchawy jest stopniowo zmniejszana do obrotów minimalnych ustawionych w parametrach serwisowych „moc biegu 1”.
– 5 –
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Po osiągnięciu temperatury żądanej regulator przechodzi w stan nadzoru, co sygnalizowane jest migającą gwiazdką na wyświetlaczu.
Do momentu przejścia regulatora w stan nadzoru prędkość i sposób pracy dmuchawy dobierany jest automatycznie tak aby zapewnić ciągłą pracę kotła. Jeśli nie ma
potrzeby ciągłej pracy dmuchawy, praca dmuchawy jest przerywana.
Nastawy temperatury żądanej można dokonywać w dowolnym stanie pracy. Nastawy dokonuje się przyciskami „+” i „–”. W trakcie nastawy temperatury
na wyświetlaczu wyświetlana jest aktualna nastawa. Wyjście z trybu nastawiania
następuje automatycznie po kilku sekundach od ostatniego naciśnięcia klawisza.
Pracę regulatora można w każdej chwili zatrzymać (przejście do stanu wyłączenia) przyciskiem START/STOP - pojawia się litera S w prawym górnym rogu wyświetlacza.
Regulator może przejść w stan czuwania po spełnieniu jednocześnie następujących warunków:

została osiągnięta temperatura zadana na kotle lub od początku regulacji minęły
2 godziny,

temperatura kotła spadła poniżej 30 stopni (ustawienie fabryczne - dostępne w
parametrach serwisowych).
Zatrzymanie regulacji — wypalenie opału sygnalizowane jest migającym napisem „Brak
opału” - stan czuwania. Jednak pompa działa aż do momentu obniżenia temperatury wody poniżej temperatury wyłączenia pompy (temperatura wyłączenia pompy o 5°
C niższa od temperatury załączenia pompy). Po wypaleniu opału i zatrzymaniu regulacji (miganie napisu Brak opału) regulator może samoczynnie powrócić do regulacji
(pojawi się litera A w górnym rogu wyświetlacza) jeśli temperatura kotła wzrośnie
o 5°C powyżej temperatury wyłączenia.
Poniżej 5°C regulator włącza pompę obiegową, co opóźnia przemarznięcie niektórych
elementów instalacji C.O (najbardziej narażonych).
Po sezonie grzewczym co 14 dni na 1 minutę zostaje załączona pompa - zapobiega to
zastaniu się pompy -funkcja działa przy włączonym regulatorze
Regulator
wyposażony
został
w
sprzętowy
termostat
wewnętrzny
i zewnętrzny. Zewnętrzny termostat (termostat awaryjny) pełni funkcję zabezpieczenia
instalacji przed przegrzaniem, które może być wynikiem uszkodzeniem regulatora lub
nieodpowiednią obsługą.
Termostat jest podłączony w szereg z dmuchawą, zadziałanie lub uszkodzenie termostatu uniemożliwia działanie dmuchawy (nawet jeśli lampka DMUCHAWA świeci)
Zadziałanie termostatu następuje przy temperaturze 95°C ±5°C i powoduje odłączenie
dmuchawy. Załączenie dmuchawy nastąpi samoczynnie przy temperaturze 60°C±15°C
UWAGA!
Sterownik sam dobiera siłę nadmuchu do zapotrzebowania na ciepło. Przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło w razie potrzeby wprowadza
przerwę nadmuchu. Przy pracy przerywanej dmuchawa pracuje zawsze według
parametru "Czas przedmuchu" natomiast maksymalne
rozciągnięcie przerwy nadmuchu równe jest wartości parametru "Czas przerwy" (przerwa dobierana jest automatycznie w zależności od zapotrzebowania na
ciepło)"
Aby regulacja obrotów dmuchawy dała wyżej wymienione efekty producent kotła
lub osoba instalująca regulator musi ustawić prawidłowo charakterystykę dmuchawy w parametrach serwisowych.
Instrukcja obsługi regulatora Krypton 340 wersja od 1.0
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Ustawienie w tym parametrze wartości „włącz” powoduje ciągłą pracę pompy nawet po zwarciu
styków termostatu pokojowego. Ustawienie w tym parametrze wartości „wyłącz” powoduje całkowite wyłączenie pompy po zwarciu styków termostatu pokojowego. W przypadku pracy przerywanej czas pracy pompy jest stały i wynosi 30s, regulowany jest tylko czas odłączenia pompy.
6. Obniżenie kotła ( obniżenie temperatury kotła, praca z termostatem pokojowym)
Jeżeli ustawimy wartość inną niż 0º to gdy w pomieszczeniu zostanie osiągnięta żądana temperatura (styki termostatu pokojowego zwarte) to nastawa systemowa kotła (NS) zostanie obniżona
o wartość ustawioną w tym parametrze. Wartość nastawy systemowej można podejrzeć naciskając krótko klawisz P (patrz strona 5). Czyli jeśli w pomieszczeniu będzie ciepło to kocioł będzie
pracował z mniejszą temperaturą.
7. Typ pompy 3 (opcja dodatkowa)

Brak—brak dodatkowego obiegu z pompą 3 (tryb domyślny)

Cyrkulacyjna—pompa cyrkulacji CWU z możliwością regulacji długości i przerwy pracy
(aktywne parametry praca cyrkulacji i przerwa cyrkulacji) możliwość pracy ciągłej. Histereza pompy 1º.

Podłogowa—pompa ogrzewania podłogowego. Specjalny tryb pracy dla pompy podłogowej z zabezpieczeniami i ograniczeniem nastawy do 50º.

Kotłowa— specjalna pompa umożliwiająca dogrzewanie powrotu kotła. Działa z priorytetem tzn. na czas dogrzewania powrotu wyłączana jest pompa CO. UWAGA!!! nie można
stosować tego trybu pracy pompy do zasilania wymiennika ciepła!!!

Wymiennik—specjalny tryb pracy pompy do zasilania wymiennika ciepła.
Możliwa jest praca pompy 3 bez czujnika (Parametr nastawa pompy 3 staje się nieaktywny).

– 15 –

Instrukcja obsługi regulatora Krypton 340 wersja od 1.0

Objaśnienie do ustawień charakterystyki dmuchawy.
W zależności od rodzaju zastosowanej dmuchawy, oraz kotła na jakim będzie ona pracowała
należy dobrać prędkość minimalną, oraz moc biegu 49. Na stronie 15 przedstawiono dwie poglądowe charakterystyki dmuchaw. Na rysunku 1 przedstawiono charakterystykę dmuchawy
dla której najlepiej jest ustawić obroty minimalne (biegu 1) na 20% a obroty biegu 49 na 70%.
Dla dmuchawy, której charakterystyka przedstawiona jest na rys. 2. najlepiej obroty minimalne
ustawić na 10%, a maksymalne na 40%.
Regulator podczas pracy sterując dmuchawą będzie wykorzystywał tylko ten zakres od obrotów minimalnych do maksymalnych (ustawionych w parametrze WYDAJNOŚĆ DMUCHAWY).
Dochodząc do temperatury zadanej będzie zwalniał od obrotów maksymalnych (parametr
„wydajność dmuchawy” ustawiona w parametrach konfiguracyjnych) do obrotów minimalnych.
Najlepiej obroty dmuchawy ustawić po zamontowaniu dmuchawy na piec, lub w warunkach
zbliżonych.
–Obroty minimalne ustawić tak, aby dmuchawa obracała się i pracowała płynnie. Jeśli dmuchawa wyposażona jest w regulator ciągu to także należy to uwzględnić przy ustawianiu
obrotów minimalnych. Regulator w pobliżu temperatury zadanej będzie pracował właśnie z
taką prędkością jaka będzie ustawiona w tym parametrze. Zbyt niska moc (%) ustawiona w
trybie serwisowym nie wystarczająca do uruchomienia dmuchawy może uszkodzić silnik
podczas pracy. Zbyt niska moc ustawiona w tym parametrze może powodować nie osiąganie temperatury żądanej na kotle.
– Przy ustawianiu biegu 49 należy tak dobrać moc (%) aby przy dalszym zwiększaniu mocy
była wyczuwalna tylko nieznaczna zmiana obrotów dmuchawy wentylatora. Ustawienie parametru moc biegu 49 na „włącz” umożliwia podłączenie pod wyjście „dmuchawa” przekaźnika
albo stycznika, dmuchawa cały czas będzie chodziła z pełną mocą. Przed podłączeniem
przekaźnika lub stycznika należy skontaktować się z producentem regulatora PPHU ProND
w celu modyfikacji gasika znajdującego się na wyjściu „dmuchawa” w regulatorze.
Mocy biegu 50 się nie ustawia, ponieważ bieg 50 dostępny dla użytkowników odpowiada pełnemu napięciu zasilającemu z sieci (nie ma sterowania fazowego). Użytkownik ma możliwość
zmniejszenia obrotów maksymalnych np. na 49, wtedy to właśnie regulator nie będzie pracował z większą mocą niż ta nastawiona w trybie serwisowym.
2. Ograniczenie minimalnej nastawy
Jest to parametr umożliwiający ustawienie producentowi kotła temperatury minimalnej, z jaką
może pracować kocioł C.O..
W regulatorach z wyjściem RJ12 jeśli temperatura minimalna będzie wyższa niż 40°C to będzie to także temperatura krytyczna kotła, poniżej której (przy sterowaniu z pomieszczenia za
pomocą termostatu) załączana będzie dmuchaw, aby uniemożliwić osiąganie przez kocioł zbyt
niskiej temperatury. Regulator będzie tak sterował nadmuchem, aby nie dopuścić do osiągnięcia przez kocioł temperatury niższej niż temperatura krytyczna.
3. Temperatura wyłączenie regulatora
Parametr ten można zmieniać w zakresie „wyłącz”…20÷50°C.
Jeżeli regulator pracuje w trybie wstrzymania, to po obniżeniu się temperatury wody do temperatury wyłączenia regulator wyłączy całkowicie nadmuch i przejdzie w tryb czuwania.
Ustawienie tego znacznika na „wyłącz” blokuje przejście regulatora w tryb czuwania.
4. Nadwyżka temperatury do ładowania CWU (fabrycznie wyłącz)
Parametr ten umożliwia dogrzewanie zasobnika CWU do temperatury wyższej niż nastawa
kotła. Jeżeli jest on ustawiony np. na 5ºC to w momencie dogrzewania zasobnika nastawa
kotła jest podnoszona do temperatury wyższej o 5ºC od nastawy CWU żeby dogrzać zasobnik.
Gdy osiągnie on temperaturę zadaną to nastawa kotła spada do wartości ustawionej w parametrze „nastawa kotła”
5. Czas odłączenia pompy CO (praca z termostatem pokojowym)
Po zwarciu styków termostatu pokojowego (osiągnięta temperatura w pomieszczeniu) pompa
wyłączy się na „czas odłączenia pompy”.
Instrukcja obsługi regulatora Krypton 340 wersja od 1.0
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Praca pompy CWU (opcja)
Pompa ładująca zasobnik CWU pracuje powyżej 35°C (temp. mierzona na kotle). Dolna
temperatura wyłączenia pompy ład. zas. C.W.U. to 31°C.
Po osiągnięciu przez zasobnik CWU temperatury ustawionej w trybie konfiguracji
(temperatura mierzona na zasobniku CWU) pompa ład. zasobnik C.W.U pracuje jeszcze przez 3 minuty ograniczając wzrost temperatury kotła po zakończeniu odbioru ciepła, następnie zostaje wyłączona. Po spadku temperatury CWU o 3°C od temperatury
żądanej C.W.U. pompa ładująca zasobnik CWU załączana jest ponownie (histereza
C.W.U ustawiona jest na stałe i wynosi 3°C)
Aby nie nastąpiło chłodzenie zasobnika CWU zimniejszą wodą z kotła pompa CWU
pracuje pod warunkiem, że temperatura kotła jest wyższa o 3°C od temperatury zasobnika C.W.U do którego zamocowany jest czujnik CWU. Dla zapewnienia prawidłowej
pracy pompy ładującej zasobnik CWU temperaturę zadaną kotła ustawić co najmniej 5°
C wyższą od temperatury zadanej zasobnika CWU. W parametrach serwisowych regulatora znajduje się parametr Nadwyżka CWU. Umożliwia on samoczynne zwiększanie
temperatury kotła podczas ładowania zasobnika CWU. Domyślnie ten parametr związany z nadwyżką CWU jest wyłączony ( patrz tabela 2).
Konfiguracja regulatora
Regulator posiada możliwość ustawienia kilku parametrów pracy. Pozwala to na
dostosowanie regulatora do warunków pracy: rodzaju ogrzewanego obiektu, rodzaju
opału, budowy kotła itp. Fabrycznie skonfigurowany regulator ma wprowadzone uniwersalne nastawy, dzięki czemu pracuje poprawnie z większością kotłów bez konieczności zmian konfiguracji. Aby jednak zapewnić optymalną pracę kotła zalecane jest
dobranie parametrów pracy zgodnie z zaleceniami w tej instrukcji.
Jeśli znaczenie poszczególnych parametrów okaże się niezrozumiałe należy zaniechać zmian konfiguracji lub skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub producentem regulatora. (Patrz: strona 4 - powrót do ustawień fabrycznych).
Aby wejść do trybu konfiguracji należy postępować zgodnie z opisem zawartym
na str 2. - programowanie parametrów, należy pamiętać że wyjście z trybu konfiguracji
następuję automatycznie po 50 sekundach od wciśnięcia ostatniego klawisza lub od
razu po 3 sekundowym przytrzymaniu klawisza P.
Poniżej przedstawione są opisy kolejnych parametrów, zawierające krótkie objaśnienie.
1. Nastawa kotła
Żądana temperatura wody w kotle wyrażona w stopniach.
2. Wydajność dmuchawy
Wydajność dmuchawy wyrażona jest w biegach. Zakres zmian tego parametru zawiera
się w granicach od 1 do 50 biegu (maksymalne obroty dmuchawy). Tylko do takiej
prędkości będzie rozpędzana dmuchawa podczas regulacji. Ograniczanie obrotów
dmuchawy stosuje się w sytuacji, gdy ze względu na budowę kotła lub wysokoenergetyczny opał nie jest potrzebna duża moc nadmuchu.
Jeśli ze względu na zastosowany typ dmuchawy nie jest zauważalna zmiana jej
prędkości przy zmianie biegów w regulatorze, to należy skontaktować się z firmą
PPHU „ProND” 627814398 w celu telefonicznego wytłumaczenia jak zmienić w
regulatorze parametry serwisowe dotyczące typu zastosowanej dmuchawy.
– 7 –
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3. Czas przedmuchu
Określa czas w sekundach, na jaki zostaje załączona dmuchawa w chwili włączenia
przedmuchu. Zakres regulacji tego parametru: 5 ÷ 59s. Podczas przedmuchu
dmuchawa pracuje z prędkością ustawioną w trybie serwisowym (domyślnie około 75%
maksymalnej prędkości dmuchawy).
Ustawienie tego parametru na wyłącz.- wyłącza przedmuchy w regulatorze (np. przy
paleniu węglem, drewnem).
4. Czas przerwy w podtrzymaniu
Czas pomiędzy przedmuchami określa czas w minutach pomiędzy kolejnymi
załączeniami przedmuchu.
Zakres zmian tego parametru zawiera się w granicach 1÷ 30min.
Doboru czasów przedmuchu i czasu pomiędzy przedmuchami należy dokonać na
podstawie oceny jakości stosowanego opału. Jeśli jest on wysokoenergetyczny to zbyt
częste lub zbyt długie przedmuchy mogą doprowadzić do nagrzania kotła do
temperatury o wiele wyższej niż zadana.
5. Temperatura załączenie pomp
Powyżej tej temperatury pompy są stale włączone (wyjątek stanowi zastosowanie
termostatu pokojowego lub zdalnego panelu sterującego np. PILOT, oraz praca
cyrkulacyjna pompy 3).
Wyłączenie pompy następuje w temperaturze o 5 °C niższej od ustawionej temperatury
załączenia. Zapobiega to włączaniu i wyłączaniu pompy, gdy podczas rozgrzewania
kotła rozpocznie się pompowanie zimnej wody z obiektu. Zmian tej nastawy można
dokonywać w zakresie od 25 °C do 70 °C.
6. Nastawa CWU
W tym parametrze ustawia się temperaturę jaka ma być na zasobniku Ciepłej Wody
Użytkowej. Powyżej tej temperatury pompa C.W.U. nie pracuje (wyjątek stanowi
zadziałanie zabezpieczenia programowego).
Żądaną temperaturę CWU można ustawiać w zakresie 15 - 75°C.
7. Tryb pracy pomp.
W tym parametrze wybiera się sposób pracy pompy Centralnego Ogrzewania, pompy
ładującej zasobnik Ciepłej Wody Użytkowej oraz pompy 3. W zależności od potrzeby i
pory roku należy wybrać odpowiedni tryb pracy pomp.

Tryb zima:
Pracują wszystkie pompy równolegle.

Tryb priorytet CWU:
Na czas grzania ciepłej wody w zasobniku C.W.U. wyłączona zostaje pompa
C.O. oraz pompa podłogowa (jeśli w parametrach serwisowych pompa 3
ustawiona jest na podłogowa, pompy kotłowa lub wymiennikowa działają ciągle).

Tryb lato:
Dogrzewanie samego zasobnika ciepłej wody CWU. Wyłączone pompy C.O. i
podłogowa (pompy kotłowa lub wymiennikowa działają).

Tryb brak CWU:
Wyłączona zostaje tylko pompa zasobnika CWU, pozostałe pompy działają.
8. Nastawa Pompy 3
Żądana temperatura przy której wyłączy się pompa dodatkowa (podłogowa,
cyrkulacyjna, kotłowa, wymiennik). Parametr niewidoczny jeśli w ustawieniach
serwisowych pompa 3 jest wyłączona, lub jeśli nie jest podłączony czujnik 3.
Instrukcja obsługi regulatora Krypton 340 wersja od 1.0
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Podłączenie czujnika 3 (opcja)
Aby podłączyć czujnik 3 należy zdjąć pokrywę sterownika i
przeprowadzić przewód przez przepust w obudowie opisany
„Czujnik 3 (opcja)” po czym przykręcić do niebieskiej
złączki opisanej „WE3” dwie żyły przewodu czujnika.
Czujnik 3 jest wyposażeniem opcjonalnym i może nie znajdować się w zestawie wraz ze sterownikiem.

Podłączenie przewodów zasilających
Dmuchawę i/lub pompę należy podłączyć do wtyczki według poniższego schematu, a następnie
wtyczkę włożyć do odpowiedniego gniazda w obudowie. Gniazda opisane są na panelu tylnym
regulatora. Przewody należy odpowiednio podłączyć do pompy i dmuchawy. Przykładowe podłączenie przewodów do pompy pokazano na rysunku.
Zaciski sieciowe

Zacisk zerowy

Podłączenie przewodów od dmuchawy/pompy do wtyczki
Podłączenie przewodów do pompy C.O.
2. Podłączyć przewód zasilający do gniazda sieciowego
~230V/50Hz z kołkiem zerującym
Programowanie parametrów serwisowych

UWAGA!!!
Nie należy dokonywać zmian w trybie serwisowym, jeżeli nie
rozumie się znaczenia poszczególnych parametrów!
Nieprawidłowe zaprogramowanie regulatora grozi
uszkodzeniem dmuchawy!!!!
Aby wejść do trybu serwisowego regulatora należy przed jego włączeniem przytrzymać klawisz P
i trzymając ten klawisz włączyć zasilanie. Pojawi się napis „ Konfiguracja puść przycisk P” (patrz
str. 2 programowanie parametrów). Po wejściu do tego trybu ukazują się nam parametry serwisowe opisane w tabeli 2.
Opis parametrów serwisowych:
1. Moc biegu 49 i Moc biegu 1
Pierwsze dwa parametry serwisowe Moc biegu 49 i Moc biegu 1 określają charakterystykę dmuchawy.
Podczas ustawiania charakterystyki wentylatora mamy możliwość obserwacji danych obrotów
wentylatora (podczas programowania), więc łatwo dobrać te parametry.
*minimalna różnica pomiędzy mocą biegu 1 a 49 wynosi 5%, np. moc biegu 49 ustawiona na 50%, to moc
biegu 1 można ustawić w zakresie od 1 do 45%, np. moc biegu 1 ustawiona na 20% to moc biegu 49 można ustawić w zakresie od 25-90%
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Miejsce montażu regulatora
Regulator należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzanie do temperatury powyżej 45°C. Nie powinien być montowany nad drzwiczkami lub innymi elementami pieca C.O., które osiągają wysoką
temperaturę. Moduł wykonawczy regulatora
należy zamontować we wnęce znajdującej
się w izolacji kotła. Wnęka powinna być tak
wykonana aby uniemożliwić bezpośredni
kontakt obudowy regulatora z płaszczem
wodnym. Obudowa i podzespoły wewnątrz
jej nie mogą pracować w wysokiej temperaturze. Przykręcić blachowkrętami moduł wykonawczy do kotła. Specjalny panel operatorski z zatrzaskami umożliwia zamocowanie go w elewacji kotła. Wymiary otworu na
panel: 112-115mm x 57,5-58,5mm.
Aby wyciągnąć panel z elewacji kotła należy podważyć jedną i drugą stronę obudowy
nożem, następnie delikatnie pociągnąć .

Zdalne sterowanie regulatora Krypton 340
Do regulatora Krypton 340 opcjonalnie można podłączyć zdalny panel sterujący firmy
PPHU „ProND” lub termostat pokojowy.

Gniazdo do
podłączenia
urządzeń
zewnętrznych

Montaż czujników temperatury i termostatu awaryjnego
Aby mierzona temperatura wiernie odpowiadała temperaturze wody w kotle należy tak zamocować czujnik aby zapewnić jak najlepszy kontakt czujnika z wewnętrzną powierzchnią
rurki przeznaczonej do jego zamontowania. Jeżeli konstrukcja pieca uniemożliwia zamontowanie czujnika i termostatu
awaryjnego w przedstawiony sposób należy zamontować go
w miejscu, którego temp. jest najbardziej zbliżona do temp.
wody w kotle. Termostat awaryjny oraz czujnik temperatury
można zamontować na nieosłoniętej rurze wyjściowej z kotła
C.O. wykorzystując dołączoną opaskę zawleczkową.
Po wstępnym zaciśnięciu opaski — zgodnie z rysunkiem
(opaskę można owinąć dwa razy wokół rury, albo obciąć nadmiar paska nożycami do blachy) wsunąć czujnik temperatury i termostat awaryjny pomiędzy opaskę a rurę.
Delikatnie docisnąć opaskę, tak aby czujnik temperatury i termostat awaryjny nie ruszały się pod opaską. Zbyt mocne dociśnięcie opaski może
uszkodzić elementy pomiarowe
Owinąć czujnik i termostat materiałem termoizolacyjnym. Można zamocować sam czujnik temperatury w kotle (w specjalnej rurce), a tylko
termostat awaryjny na rurze wyjściowej.
Czujnik CWU (opcja) umieścić wewnątrz zasobnika CWU w specjalnej
studzience pomiarowej lub przymocować go do zewnętrznej części zasobnika tak aby umożliwić dokładny pomiar temperatury Ciepłej Wody
Użytkowej. Przewód czujnika podłączyć do opisanej złączki czujnik
CWU (dwa styki złącza głośnikowego w obudowie)

Gniazdo do
podłączenia Pilota
zdalnego
sterowania

Zaciski do
podłączenia
termostatu
pokojowego

Zdalne sterowanie PILOT firmy ProND należy podłączyć pod gniazdko RJ12 opisane „PILOT”
Termostat pokojowy należy podłączyć pod złącze opisane „termostat pokojowy”
Nie należy jednocześnie używać termostatu pokojowego i pilota zdalnego sterowania. Jednocześnie może być podłączone jedno termostat pokojowy lub PILOT.
Zdalne sterowanie za pomocą termostatu pokojowego
Regulator Krypton 340 wyposażony został w złączkę umożliwiającą podłączenie termostatu pokojowego wyposażonego w beznapięciowe wyjście przekaźnikowe.
Odłączyć regulator od napięcia. Odkręcić pokrywę regulatora. Do opisanej złączki
„Termostat pokojowy” lub „Termostat obiegu CO” w regulatorze przykręcić 2 żyły przewodu. Przykręcić drugą stronę przewodów do odpowiednich złączek w termostacie
pokojowym, które są rozwarte jeśli temperatura zadana na termostacie jest wyższa od
temperatury pomieszczenia, a zwarte po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu.
Podłączenie pod termostat pokojowy posiadający styki COM, NC, NO.
Podłączamy pod styk COM i NC. Termostat musi być ustawiony w tryb ogrzewania
(jeśli jest wybór grzanie/chłodzenie).
Regulator
Krypton

Opisana złączka w regulatorze do podłączenia
termostatu pokojowego

Kabel
2 żyłowy

Zakazane jest zalewanie olejem, wodą lub innymi cieczami czujnika temperatury, oraz
termostatu awaryjnego. Dla poprawy kontaktu można zastosować przewodzące pasty
silikonowe. Nie wkładać gwoździ, ani innych metalowych detali do czujnika i termostatu.
Instrukcja obsługi regulatora Krypton 340 wersja od 1.0
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Złącze do
podłączenia
czujnika CWU

Termostat
pokojowy
Styki termostatu
COM
NC
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Podłączenie pod termostat pokojowy posiadający tylko styk COM i NO.
Termostat musi być ustawiony w tryb chłodzenia.
Regulator
Krypton

Opisana złączka w regulatorze do podłączenia
termostatu pokojowego

Kabel
2 żyłowy

Termostat
pokojowy
Styki termostatu
COM
NO

Zasada działania
Grzanie w pomieszczeniu, rozwarty styk termostatu pokojowego.
Jeśli temperatura żądana (ustawiona na termostacie) jest większa od temperatury w
danym pomieszczeniu, w którym znajduje się termostat - styk termostatu jest rozwarty
i regulator realizuje normalny cykl pracy (tak, jakby nie było podłączonego termostatu).
Dmuchawa pracuje wg odpowiednich nastaw, pompa obiegowa pracuje powyżej temperatury załączenia pompy.
W pomieszczeniu żądana temperatura została osiągnięta, zwarty styk termostatu
pokojowego.
Jeśli temperatura w pomieszczeniu osiągnie wartość ustawioną na termostacie styk
termostatu zostaje zwarty. Na regulatorze Krypton 340 zapala się litera T w rogu wyświetlacza.
Litera T sygnalizująca
osiągniecie w pomieszczeniu temperatury zadanej na termostacie
Pompa obiegowa pracuje jeszcze przez 30 sekund od momentu kiedy nastąpiło zwarcie styku termostatu, następnie jest okresowo uruchamiana na 30 sekund co 5 minut
(parametr czas odłączenia pompy jest regulowany, patrz Tabela 2). Jeśli temperatura
kotła przekroczy 80°C regulator włączy pompę bez względu na stan termostatu pokojowego. Jeśli w pomieszczeniu temperatura będzie wyższa od temperatury zadanej na
termostacie regulator będzie utrzymywał na kotle temperaturę minimalną* tak, aby nie
dopuścić do wygaszenia kotła. Powyżej temperatury minimalnej regulator przechodzi w
stan nadzoru i realizuje przedmuchy zgodnie z opisem ze strony 5 - 6.
Jeśli w pomieszczeniu temperatura spadnie poniżej temperatury zadanej na termostacie nastąpi przejście regulatora do stanu regulacji, regulator będzie dążył do utrzymania na kotle temperatury zadanej.
*Temperatura minimalna - „Ograniczenie minimalnej nastawy” ustawiona przez producenta kotła
(patrz. Tabela 2) . Temperatura krytyczna kotła jest także zależna od temperatury wyłączenia
regulatora (np. jeśli temp. wyłączenia regulatora jest na 35°C, to najmniejsza nastawa temperatury kotła wynosi 40°C)
Instrukcja obsługi regulatora Krypton 340 wersja od 1.0
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ZDALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA FIRMY „ProND”
Regulator Krypton 340 wyposażony został w wyjście typu RJ12 umożliwiające
podłączenie zdalnego panelu firmy „ProND”
Panel należy podłączyć w następujący sposób
Regulator Krypton 340

Panel sterujący firmy ProND
np. PILOT

Gniazdo RJ12
w regulatorze
Wtyk RJ12
zaciśnięty na kablu

4 środkowe przewody

Gniazdo RJ12
w panelu sterującym

4 żyłowy przewód telefoniczny

Widok z góry na wtyki RJ12

Długość przewodu łącząca regulator z pilotem nie powinna przekraczać
50 metrów.
Do podłączenia panelu sterującego należy wykorzystać 4 środkowe linie wychodzące z regulatora. Podłączenie innych linii grozi uszkodzeniem regulatora. Do podłączenia należy wykorzystać wtyki RJ12 zaciśnięte na przewodzie telefonicznym 4żyłowym, okrągłym lub płaskim. Przewód i wtyki na nim zaciśnięte dołączane są do
każdego panelu sterującego firmy „ProND”.
Jeśli istnieje konieczność podłączenia na nowym lub dłuższym przewodzie należy wtyki RJ12 zacisnąć na przewodzie tak, jak zaznaczono to na powyższym rysunku
(1 do 4; 2 do 3; 3 do 2; 4 do 1). Niedopuszczalne jest krzyżowanie żył lub zamienianie
kolejności. Należy stosować wyłącznie przewód dostarczany przez firmę
„ProND” (max. rezystancja 1 żyły 25 Ohm).
Jeżeli panel pracuje w trybie „Sterowanie temp. kotła/temperaturą obiegu grzewczego” to zapala się litera K w prawym górnym rogu wyświetlacz na regulatorze Krypton
340, a jeżeli pracuje w trybie „Sterowanie temp. pomieszczenia” to pojawia się litera P w
rogu wyświetlacza (patrz strona 5).
W zależności od zastosowanego panelu firmy „ProND” dostępne są różne sposoby sterowania regulatorem Krypton 340. Szczegółowa instrukcja oraz opis parametrów
dostępne są w komplecie z panelem. W przypadku trudności z nabyciem panelów firmy
„ProND” prosimy o kontakt z dystrybutorem, producentem kotła lub producentem regulatora - PPHU „ProND”.
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