
 

 

Serwis sterowników dostępny 365dni w roku 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

Masz pytania zadzwoń tel. 607 363 348 

8:00 – 22:00  7dni w tygodniu 

e-mail: serwis@sterco.pl 

 

Możliwa naprawa w weekendy (sobota, niedziela), a nawet w święta!!! 

 

GWARANCJA 12-MIESIĘCY NA WYKONANĄ USŁUGĘ 

 

Formy realizacji naprawy: 

* wysyłkowo 

* po dostarczeniu sterownika do Nas 

* z dojazdem u Klienta 

 

 

Zapraszamy na nasza stronę internetowa  

www.sterco.pl  
 

Znajdą Państwo na niej szczegółowe informacje oraz opinie naszych Klientów 

http://www.sterco.pl/


Mikroprocesorowy  regulator temperatury - TORNADO

1. Regulator u¿ytkowaæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.
2. Nie wykonywaæ samodzielnie ¿adnych napraw. Naprawy powierzyæ

uprawnionemu do tego serwisowi technicznemu.
3. Przed otwarciem pokrywy lub wymian¹ bezpiecznika nale¿y

koniecznie od³¹czyæ zasilanie regulatora (kot³a).
4. Nale¿y utrzymywaæ czystoœæ w otoczeniu regulatora. Regulator

mo¿e byæ u¿ytkowany wy³¹cznie w pomieszczeniach wolnych od
py³ów przewodz¹cych, w których temperatura utrzymywana jest w
zakresie +5° °C do 40 C a wilgoæ nie przekracza 75%. Urz¹dzenie nie
mo¿e byæ wystawione na dzia³anie wody.

5. Nale¿y ograniczyæ dostêp dzieci do regulatora.
6. Przed rozpoczêciem u¿ytkowania regulatora nale¿y bezwzglêdnie

sprawdziæ skutecznoœæ uziemienia jego obudowy.
7. Instalacje regulatora powierzyæ wykwalifikowanemu instalatorowi.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA
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MIKROPROCESOROWY REGULATOR

TEMPERATURY KOT£A MIA£OWEGO

INSTRUKCJA OBS£UGI

MIKROPROCESOROWEGO REGULATORA

TEMPERATURY

Ten symbol na urz¹dzeniu
lub jego opakowaniu
oznacza, ¿e dany produkt
nie powinien byæ traktowany
tak, jak inne odpady
powstaj¹ce w gospodarstwie
domowy. Zamiast tego
powinien zostaæ przekazany
do odpowiedniego punktu odbioru, zajmuj¹cego
siê wtórnym przetwarzaniem sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie
prawid³owej utylizacji togo produktu pomaga
zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom,
jakie dla œrodowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego mog³oby przynieœæ niew³aœciwe
postêpowanie z tego typu odpadami. Wtórne
przetwarzanie materia³ów pomo¿e w zachowaniu
naszych naturalnych zasobów.

Bardziej szczegó³owe informacje na temat wtórnego przetwarzania tego produktu
no¿na uzyskaæ w urzêdach administracji lokalnej lub w lokalnej firmie œwiadcz¹cej
us³ugi utylizacji odpadów b¹dŸ w sklepie, gdzie produkt ten zosta³ zakupiony.

ALFA

DELTA

SIGMA

HURAGAN

TAJFUN

TORNADO

LAWA

HORNET 102

HORNET 105

HURAGAN HD

TAJFUN HD

TORNADO HD

MODEL WAGA [kg]
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1,5

2,5
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NOTATKINOTATKI

2

ZASTOSOWANIE

Regulator temperatury TORNADO jest przeznaczony do regulacji temperatury

w nadmuchowych kot³ach zasypowych ma³ej mocy, opalanych mia³em wêglowym. Regulacja

temperatury polega na sterowaniu dmuchaw¹ napowietrzaj¹c¹ kocio³. Zale¿nie od budowy

kot³a mo¿e to byæ kilka dmuchaw po³¹czonych równolegle. Sumaryczny pr¹d pobierany

z wyjœcia DMUCHAWA nie mo¿e przekraczaæ . TORNADO umo¿liwia programowy wybór

sposobu sterowania dmuchaw¹ – regulacja p³ynna lub w³¹cz/wy³¹cz. Regulacja p³ynna odbywa

siê przez zmianê napiêcia (a nie czêstotliwoœci) wiêc skutecznoœæ regulacji obrotów zale¿y od

typu si lnika dmuchawy. Przyk³adem si lników regulowanych stosowanych

w dmuchawach s¹ np.: R2E...(prod. EBM), CM80.., SS...(prod. BESEL). Nieefektywne

natomiast jest sterowanie dmuchaw z silnikami np.: typu SEM..., musi byæ wtedy wybrana

regulacja w³¹cz/wy³¹cz. O wyborze sposobu napowietrzania decyduje producent kot³a tak¿e

on decyduje o typie zastosowanej dmuchawy, programuj¹c stosownie do tego regulator.

TORNADO posiada tak¿e wyjœcie do w³¹czenia pompy obiegowej. Pompy jednofazowe mo¿na

³¹czyæ bezpoœrednio do wyjœcia POMPAje¿eli pr¹d pobierany nie przekracza .

Pompy trójfazowe mo¿na sterowaæ poprzez stycznik. Je¿eli ³¹czny pr¹d pobierany przez

pompy jednofazowe by³by wiêkszy ni¿ obci¹¿alnoœæ wyjœcia ( ) nale¿y równie¿ stosowaæ

stycznik.

Sterowanie pompami mo¿na realizowaæ autonomicznie bez udzia³u regulatora i nie wp³ynie

to na jego zasadnicze dzia³anie, (pod³¹czenie pompy nie jest konieczne).

Iloœæ dostêpnych parametrów programowych regulatora TORNADO pozwala na ³atwe

i elastyczne dopasowanie dzia³ania do istniej¹cych warunków, rodzaju i jakoœci paliwa, ci¹gu

kominowego, odbioru ciep³a. Przek³ada siê to wprost na komfort oraz ekonomikê u¿ytkowania.

1A

1A

1A

TORNADO - MIKROPROCESOROWY REGULATOR KOT£A MIA£OWEGO

Regulator ten jest urz¹dzeniem prostym w swej budowie, a tym samym

³atwym w obs³udze. Stale doskonalony a tak¿e wykonywany w chwili

obecnej w oparciu o nowoczesne i niezawodne technologie, zdoby³

swoje uznanie w gronie u¿ytkowników ceni¹cych sobie funkcjonalnoœæ.

Urz¹dzenie to oferuje wiele opcji, miêdzy innymi programowanie

przedmuchów, p³ynna regulacja obrotów dmuchawy, programowanie

mocy dmuchawy oraz programowanie do 4 stref czasowych.

Mikroprocesorowy  regulator temperatury - TORNADO
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10.3  Pod³¹czenie pompy za pomoc¹ stycznika

Mikroprocesorowy  regulator temperatury - TORNADO

3

Widok wyjœæ (dó³ regulatora)

DMUCHAWA POMPA

CZUJNIK
TEMPERATURY

ZASILANIE

PE PE

Widok wyjœæ (ty³ regulatora)
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sterowania
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Nie zamienia siê wskazanie temperatury, lub
wskazywana temperatura jest ma³o
p r a w d o p o d o b n a ( p r z e z m a ³ o
prawdopodobna nale¿y rozumieæ ró¿nicê
przekraczaj¹c¹ 30°C – 50°C)

Sprawdziæ czy czujnik jest w³aœciwie
osadzony w króæcu kot³a. Mo¿liwe
uszkodzenie czujnika lub uk³adu
pomiarowego

W przypadkach nie wymienionych wy¿ej lub w razie w¹tpliwoœci prosimy o
kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (0-62) 74 18 666 wewnêtrzny 35.

Na wyœwietlaczu miga  - 99.9 Przekroczona temperatura 100°C,
uszkodzony uk³ad pomiarowy lub czujnik

Na wyœwietlaczu miga - 10.0 Temperatura mierzona poni¿ej 10°C,
uszkodzony uk³ad pomiarowy lub
uszkodzony czujnik temperatury

Mikroprocesorowy  regulator temperatury - TORNADO
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RF - 2C...
R2E - 120...
CM80. 20..

10. Sposób pod³¹czenia Dmuchawy i pomp

10.1 Pod³¹czenie bezpoœrednie

M
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10.2 Pod³¹czenie bezpoœrednie
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INSTRUKCJA OBS£UGI mikroprocesorowego  regulatora  temperatury

Temperatura otoczenia

Napiêcie zasilaj¹ce

Obci¹¿alnoœæ wyjœæ

Maksymalna temperatura pracy czujnika

DMUCHAWA

POMPA

5 - 40

230

dla 230

1 (1)

1 (1)

100

°C

V AC

V AC

A

°C

A

2. Warunki pracy

Iloœæ trybów pracy

iloœæ stref czasowych

Zakres nastaw temperatury

Histereza

Temperatura za³¹czenia pompy obiegowej

Temperatura zadzia³ania termostatu awaryjnego

Czas przedmuchu

Czas pomiêdzy przedmuchami

Temperatura wy³¹czenia regulatora

Obroty minimalne

Obroty maksymalne

programowego

sprzêtowego

4

6

35 - 90

0,5 - 5,0

35 - 60

92

94

5 - 25

10 - 990

30

0 - 11

1 - 12

°C

°C

°C

°C

°C

s

s

1. Podstawowe parametry

Mikroprocesorowy  regulator temperatury - TORNADO

Ze wzglêdu na zak³ócenia elektromagnetyczne sieci mog¹ce wp³ywaæ na
pracê systemu mikroprocesorowego, a tak¿e warunki bezpieczeñstwa
przy obs³udze urz¹dzeñ zasilanych napiêciem sieci 230V nale¿y
bezwzglêdnie pod³¹czyæ regulator do instalacji z przewodem ochronnym .
Regulator nie powinien byæ nara¿ony na zalanie wod¹, a tak¿e na
warunki powoduj¹ce kondensacjê pary wodnej oraz przedostawanie siê
zabrudzeñ w postaci py³ów przewodz¹cych .do wewnêtrza obudowy

Urz¹dzenie przeznaczone jest do sterowania kot³em c.o. posiadaj¹cym
w³asne, niezale¿ne zabezpieczenie przed nieprawid³ow¹ prac¹ (np.
Przegrzaniem kot³a, nadmiernym wzrostem ciœnienia w izolacji c.o.) .

NIE WOLNO STOSOWAÆ DO KOT£ÓW PRACUJ¥CYCH W SYSTEMIE
ZAMKNIÊTYM !

NIE WOLNO STOSOWAÆ DO KOT£ÓW PRACUJ¥CYCH W SYSTEMIE
ZAMKNIÊTYM
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Panel sterowania podzielony jest funkcjonalnie na dwie czêœci:

- sk³ada siê ze wskaŸnika czasu (zegara), przycisków steruj¹cych,

lampkek sygnalizuj¹cych stan. Opis znaczenia poszczególnych przycisków opisano

w punkcie Panel programowania (pkt.5 instrukcji)

- sk³ada siê ze wskaŸnika temperatury, przycisków

steruj¹cych i lampek sygnalizuj¹cych stan urz¹dzenia. Za ich pomoc¹ u¿ytkownik

mo¿e inicjowaæ i zatrzymywaæ proces regulacji, programowaæ ¿adan¹ temperaturê na kotle, oraz

odczytywaæ stan urz¹dzeñ i regulatora. WskaŸnik temperatury s³u¿y nie tylko

do wyœwietlania aktualnej temperatury na kotle, ale i zadanej (czyli takiej, jak¹ chcemy ¿eby by³a

utrzymywana na kotle), w trybie programowania wyœwietla wartoœci parametrów.

Wszystkie operacje sterowania oraz programowania dokonuje siê za pomoc¹ oœmiu przycisków.

Czêœæ z nich posiada podwójne lub potrójne znaczenie. Pozwoli³o to zachowaæ przejrzystoœci

panelu po³¹czon¹ z ³atwoœci¹ obs³ugi.

Poni¿ej przedstawiono funkcje poszczególnych elementów panelu. Zapoznanie siê z nimi u³atwi

korzystanie z informacji, oraz stosowanie zaleceñ niniejszej instrukcji w celu pe³niejszego

wykorzystania zalet regulatora.

Panel programowania

Panel sterownia bezpoœredniego

3. Panel sterowania

Widok panelu sterowania z przyciskami steruj¹cymi.

3. Panel strowania

Przycisk ten s³u¿y do prze³¹czania wskaŸnika temperatury pomiêdzy

temperatur¹ mierzon¹ (aktualna), a zadan¹. Je¿eli lampka

nie œwieci siê, wskazywana jest temperatura mierzona. Po wciœniêciu

przycisku lampka zapala siê

i wyœwietlona zostaje temperatura zadana (czyli taka jak¹ chcemy ¿eby

by³a utrzymywana na kotle). Ponowne naciœniecie przycisku gasi

lampkê i ponownie wyœwietlana jest temperatura mierzona.

NASTAWA

NASTAWA/POMIAR NASTAWA

NASTAWA/POMIAR

POMIAR

4. Funkcje przycisków

TEMPERATURA ( C)O AWARIA

START

POMPA

DMUCHAWA

NASTAWAPROGRAM

ZEGAR

AUTO

PROG.

FUNKCJA

STOP START POMIAR
PROG.

CLR

AUTO
FUNKCJA

Mikroprocesorowy  regulator temperatury - TORNADO
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sygnalizowany)

9.6 Je¿eli temperatura na kotle jest wy¿sza lub równa zadanej, regulator wykonuje

zaprogramowane przedmuchy w³¹czaj¹c dmuchawê na czas , co czas ,

z prêdkoœci¹ obrotow¹ dmuchawy . Podwy¿szenie temperatury o wiêcej ni¿ 5°C ponad

zadan¹ oznacza, ¿e nale¿y skorygowaæ te parametry zmniejszyæ , zwiêkszyæ lub

dodatkowo zmniejszyæ . Znaczny przerost temperatury ponad zadan¹ (powy¿ej

15–20°C) zauwa¿alny mimo tego ¿e dmuchawa nie w³¹cza siê mo¿e oznaczaæ zbyt du¿y

wp³yw ci¹gu kominowego na proces spalania. W tym celu zalecane jest stosowanie

regulatora ci¹gu kominowego.

9.7 W przypadku zaniku napiêcia sieci i powtórnym jego za³¹czeniu system wznawia pracê

(w takim trybie i z takimi nastawami jak przed zanikiem), chyba ¿e w tym czasie nast¹pi³o

obni¿enie siê temperatury kot³a poni¿ej wartoœci wy³¹czenia. Przedmuchy zostan¹

wy³¹czone ca³kowicie jeœli temperatura przekroczy 80°C.

9.8 Po wypaleniu zasypu, temperatura na kotle obni¿a siê mimo dzia³ania dmuchawy i jeœli

spadnie poni¿ej 30°C nast¹pi wy³¹czenie dmuchawy i pompy (jeœli lampka

nie œwieci siê).

CPr rPr
bPr

CPr rPr
bPr

START

Mikroprocesorowy  regulator temperatury - TORNADO

10. Rozwi¹zywanie problemów

Po w³¹czeniu zasilania œwieci siê lampka
i Próby skasowania

przyciskiem powoduje
wyœwietlenie – lampka nie gaœnie.

AWARIA POMPA.
NASTAWA/POMIAR
“Err2”

Sprawdziæ dmuchawê, do³¹czyæ j¹ do
gniazda i ponowiæ próbê
kasowania. Jeœl i po do³¹czeniu
dmuchawy udajê siê awariê skasowaæ
nie jest to uszkodzenie.

DMUCHAWA,

Wyœwietlacz ciemny Sprawdziæ przewody zasi laj¹ce,
bezpieczniki, spróbowaæ kilkakrotnego
w³¹czania i wy³¹czania w³¹cznikiem.
Jeœli oka¿e siê to bezskuteczne
kon ieczna naprawa w punkc ie
serwisowym.

Po wciœniêciu przycisku pojawia
siê .

START/
“Err1”

t Uszkodzenie wewnêtrzne. Konieczna
naprawa w punkcie serwisowym.

W czasie w³¹czania dmuchawy wyœwietla
siê i zapala awaria.“Err2”

Uszkodzenie obwodu sterowania
d m u c h a w ¹ l u b n i e w ³ a œ c i w e
wysterowanie. Prosimy o kontakt
telefoniczny.

W czasie w³¹czania dmuchawy wyœwietla
siê i zapala awaria.“Err2”

Uszkodzenie obwodu sterowania
d m u c h a w ¹ l u b n i e w ³ a œ c i w e
wysterowanie. Prosimy o kontakt
telefoniczny.
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Nastêpnym zadaniem przycisku jest

wywo³anie programu blokowania/odblokowania dmuchawy i/lub

pompy. Przytrzymuj¹c przycisk przez oko³o 5 sekund spowoduje-

my wyœwietlenie liter i na wyœwietlaczu odnosz¹cych

siê do pompy i dmuchawy. Naciœniêcie przycisku

znajduj¹cego siê pod liter¹ powoduje zablokowanie

programowe dzia³ania pompy i bêdzie sygnalizowane miganiem

lampki . Analogicznie przycisk pod liter¹

blokuje programowo dzia³anie dmuchawy i tak¿e jest sygnalizo-

wane miganiem lampki . Program blokowania

mo¿na zakoñczyæ naciskaj¹c ponownie przycisk . W

identyczny sposób przeprowadza siê operacjê odblokowani

urz¹dzeñ.

NASTAWA/POMIAR

“P” “d”
STOP/

“P”

POMPA START/ “d”

DMUCHAWA
NASTAWA

6

t

W czasie gdy lampka NASTAWA œwieci siê mo¿liwe jest dokonywanie zmian temperatury
zadanej .

TEMPERATURA (C)O AWARIA

START

POMPA

DMUCHAWA

NASTAWAFUNKCJA

START

Aby zwiêkszyæ ustawion¹ temperaturê nale¿y nacisn¹æ (lub

przytrzymaæ) przycisk START/t

TEMPERATURA (C)O AWARIA

START

POMPA

DMUCHAWA

NASTAWAFUNKCJA

STOP

Obni¿enia wartoœci zadanej temperatury dokonuje siê przez

naciœniêcie (lub przytrzymanie) przycisku STOP/6

TEMPERATURA (C)O AWARIA

START

POMPA

DMUCHAWA

NASTAWAFUNKCJA

POMIAR

TEMPERATURA (C)O AWARIA

START

POMPA

DMUCHAWA

NASTAWAFUNKCJA

Po ustawieniu zadanej temperatury mo¿na przejœæ do wyœwietlania

rzeczywistej temperatury na kotle. Naciskaj¹c przycisk

gasimy lampkê . Zmianê

temperatury zadanej mo¿na przeprowadziæ w dowolnym

momencie pracy regulatora i dowolnej fazie pracy kot³a (poza

przypadkiem kiedy temperatura na kotle przekracza dopuszczaln¹

– w tej sytuacji przycisk nie dzia³a). Je¿eli w czasie ustawiania

temperatury zadanej regulator by³ w stanie pracy (zainicjowanej

przyciskiem ), to wartoœæ zadanej temperatury wp³ywa

natychmiast na dzia³anie dmuchawy. Widaæ st¹d tak¿e, ¿e przycisk

zmienia znaczenie przycisków

i kiedy lampka œwieci siê, s³u¿¹ odpowiednio

do zwiêkszania i zmniejszania wartoœci wyœwietlanej temperatury,

natomiast gdy lampka nie œwieci siê, s³u¿¹ odpowiednio

do w³¹czania i wy³¹czania procesów regulacji.

NASTAWA/POMIAR NASTAWA

START/

NASTAWA/POMIAR START/
STOP/ NASTAWA

NASTAWA

t

t

6

TEMPERATURA (C)O AWARIA

START

POMPA

DMUCHAWA

NASTAWAFUNKCJA

STOP START
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8.3 Zainstaluj czujnik w króæcu pomiarowym kot³a wed³ug wskazówek niniejszej instrukcji, (pkt. 7)

8.4 Pod³¹czenie wtyczek i kabli do po³¹czenia dmuchawy i pompy z regulatorem nale¿y wykonaæ

starannie, zgodnie z poradami i wed³ug niniejszej instrukcji, a najlepiej powierzyæ

wykwalif ikowanemu personelowi. Kable do po³¹czeñ musz¹ byæ nowe

o odpowiednio dobranych przekrojach ¿y³ i izolacji gwarantuj¹cej bezpieczne u¿ytkowanie, bez

uszkodzeñ, przeciêæ, nadpaleñ.

8.5 Pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy do gniazda sieciowego i w³¹czyæ zasilanie.

8.6 Je¿eli po w³¹czeniu zasilania œwieci siê lampka (mimo w³¹czonej dmuchawy regulator

mo¿e pamiêtaæ ten stan z przed wy³¹czenia zasilania), nale¿y skasowaæ

go przyciskiem . W czasie kasowania awarii na wyœwietlaczu na chwilê

pojawi siê komunikat o b³êdzie, który ten stan wywo³a³. Je¿eli wyœwietla siê

i lampka nie gaœnie, nale¿y poprawiæ pod³¹czenie dmuchawy.

8.7 W tym stanie regulator jest przygotowany do pracy. Przed w³¹czeniem dmuchawy mo¿na

sprawdziæ ustawienia parametrów i temperatury zadanej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e niektóre

ustawienia mog¹ nie byæ zgodne ustawieniami fabrycznymi, gdy¿ zosta³y zmienione przez

producenta kot³a. Dalej nale¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcjami zawartymi

w dokumentacji kot³a.

AWARIA

NASTAWA/POMIAR
Err2

AWARIA

8. Opis dzia³ania

9.1 Proces regulacji inicjuje siê przyciskiem Uk³ad sprawdza istniej¹ce warunki, tzn.

temperaturê kot³a i porównuje z temperatur¹ zadan¹. W zale¿noœci od ró¿nicy temperatur

wybiera odpowiedni¹ prêdkoœæ obrotow¹ dmuchawy (si³ê nadmuchu). Równoczeœnie

sprawdza czy temperatura jest równa lub wy¿sza od 35 °C - jest

to warunek za³¹czenia pompy obiegowej. Zmiana temperatury, a dok³adniej zmiana ró¿nicy

temperatur (zadanej i mierzonej) wymusza odpowiedni¹ prêdkoœæ obrotow¹ dmuchawy, a¿

do zrównania siê temperatur (jeœli warunki na to pozwalaj¹). Nastêpuje wtedy wy³¹czenie

dmuchaw(y) i uk³ad przechodzi w stan nadzoru.

9.2 Jeœli po w³¹czeniu przyciskiem temperatura jest równa lub wy¿sza od zadanej,

uk³ad od razu przechodzi w stan nadzoru.

9.3 Jeœli temperatura obni¿y siê od zadanej o wartoœæ histerezy (nastawionej) nastêpuje

za³¹czenie dmuchawy z minimaln¹ prêdkoœci¹ zaprogramowan¹ pod parametrem

do wartoœci (temperatura zadana - °C). Dalsze obni¿anie siê temperatury powoduje

wzrost obrotów co najwy¿ej do wartoœæ zaprogramowanej pod parametrem .

9.4 Pracê mo¿na w dowolnym momencie zawiesiæ przyciskiem 6. Mimo wy³¹czenia

regulacji nadzór prowadzi termostat awaryjny sprzêtowy, którego zadzia³anie powoduje

przerwanie obwodu dmuchaw(y) i zapalenie lampki .

9.5 Je¿eli w ci¹gu 2 godzin od rozpalenia temperatura na kotle nie przekroczy temperatury

wy³¹czenia, regulator od³¹cza dmuchawê i przechodzi w stan (stan ten nie bêdzie

START/

START/

OFSd
HIS - 4

OFSG

STOP/

AWARIA

STOP

t

t

9. Opis dzia³ania

Mikroprocesorowy  regulator temperatury - TORNADO
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Czujnik temperatury jest integraln¹ czêœci¹ regulatora. Dla

w³aœciwego dzia³ania regulatora nale¿y odpowiednio

zamontowaæ czujnik, aby mierzona temperatura by³a jak

najbardziej zbli¿ona do rzeczywistej temperatury wody

w kotle. Nale¿y zapewniæ jak najlepszy kontakt czujnika

z wewnêtrzn¹ powierzchni¹ króæca poprzez odpowiedni docisk

(np. sprê¿yny) oraz zaœlepienie wlotu. Przewód czujnika nale¿y

prowadziæ w taki sposób, aby nie by³ nara¿ony na przegrzanie.

7. Sposób montowania czujnika temperatury

zaœlepka

(d³awica)

króciec

przewód

czujnik

docisk

(sprê¿yna)

Króæca nie nale¿y wype³niaæ olejem, wod¹
lub innymi substancjami aktywnymi.
Dopuszczalne jest jedynie stosowanie
past w celu poprawienia przewodnoœci
cieplnej.

8.1 SprawdŸ kompletnoœæ wyposa¿enia regulatora, opakowanie powinno zawieraæ:
- regulator z przewodem zasilaj¹cym i czujnikiem
- instrukcjê obs³ugi oraz instrukcjê programowania i kartê gwarancyjn¹
- komplet wtyczek lub kabli zakoñczonych wtyczkami do dmuchawy i pompy
- sprê¿ynê dociskaj¹c¹ czujnik

8.2 Zamontuj regulator w pozycji poziomej na równej powierzchni w miejscu wygodnym

do obs³ugi i nie nara¿onym na uszkodzenia mechaniczne, zalanie wod¹, dzia³anie wysokiej

temperatury.

8. Pierwsze uruchomienie regulatora

sygnalizuje wszystkie stany awaryjne tj:
- przegrzanie kot³a (temperatura powy¿ej 94°C)
- uszkodzenie (zwarcie, przerwa) lub brak czujnika temperatury
- brak lub uszkodzenie dmuchawy
- uszkodzenie w obwodzie sterowania dmuchaw¹

AWARIA

STAN AWARIA (SYGNALIZOWANY LAMPK¥ AWARIA), KASOWANY
JEST PRZYCISKIEM NASTAWA/POMIAR PO USTANIU PRZYCZYNY
WYWO£UJ¥CEJAWARIE

Mikroprocesorowy  regulator temperatury - TORNADO
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Wa¿nym zadaniem realizowanym za pomoc¹ tego przycisku jest kasowanie stanów
awaryjnych. W przypadku od³¹czenia lub uszkodzenia dmuchawy, zwarcia lub szkodzenia
czujnika, przerwania, uszkodzenia obwodów wewnêtrznych zapala siê lampka
i a dzia³anie regulatora zostaje zablokowane. Stan jest pamiêtany przez
regulator mimo wy³¹czenia zasilania. Usuniêcie przyczyny wywo³uj¹cej ten stan nie usuwa
automatycznie sygnalizacji stanu alarmu (lampka œwieci). Po do³¹czeniu dmuchawy,
czujnika, b¹dŸ ust¹pieniu temperatury wy¿szej od dopuszczalnej w kotle, alarm kasuje
siê przyciskiem . Na wyœwietlaczu pojawia siê na chwilê symbol b³êdu,
który wywo³a³ alarm. Przyjêto nastêpuj¹ce znaczenia symboli.

AWARIA
POMPA AWARIA

AWARIA

NASTAWA/POMIAR

Err 0
Err 1
Err 2
Err 3

Err 4
Err 5
Err 6
Err 7

START STOP

– identyczny czas pocz¹tku dwóch stref czasowych – dotyczy regulatora TORNADO
– w³¹czenie dmuchawy niemo¿liwe (uszkodzenie wewnêtrzne)
– od³¹czenie dmuchawy lub problem z w³aœciwym jej wysterowaniem
– nie zaprogramowana ¿adna strefa czasowa, próba w³¹czenia trybu AUTO

(nie powoduje zapalenia lampki awaria) – dotyczy regulatora TORNADO
– sygna³ na wejœciu awaria zewnêtrzna
– przegrzanie kot³a – od³¹czenie czujnika
– przekroczenie temperatury w zasobniku paliwa – dotyczy regulatora TANGO
– b³¹d pozycjonowania – dotyczy regulatora TANGO

Odczytanie symbolu b³êdu w momencie kasowania awarii u³atwi zdiagnozowanie uszkodzenia
lub powodu nieprawid³owoœci w pracy lub dzia³aniu urz¹dzenia.

Kolejnymi przyciskami o podwójnym znaczeniu s¹ przyciski , .

W stanie powoduje start cyklu i w³¹czenie urz¹dzeñ zewnêtrznych
(dmuchawy i/lub pompy) zale¿nie od temperatury kot³a i nastaw. W stanie

jednokrotne naciœniêcie powoduje zwiêkszenie wyœwietlanej
temperatury zadanej o 0,1 oC. Przytrzymanie powoduje szybkie zwiêkszenie
wartoœci.

W stanie przycisk powoduje zakoñczenie cyklu i wy³¹czenie urz¹dzeñ
zewnêtrznych. W stanie powoduje zmniejszenie zadawanej
temperatury - jednokrotne naciœniêcie o 0.1 oC, przytrzymanie powoduje
zwiêkszenie szybkoœci zmian.

POMIAR

NASTAWA

POMIAR
NASTAWA

START

STOP

NIEUMIEJÊTNE POS£UGIWANIE SIÊ FUNKCJ¥ BLOKADY
POMPY / DMUCHAWY MO¯E DOPROWADZIÆ DO PRZEGRZANIA
KOT£A Z WINY U¯YTKOWNIKA

PROGRAM BLOKOWANIA NIE JEST ZAPAMIÊTYWANY PRZEZ
REGULATOR I PO WY£¥CZENIU ZASILANIA USTAWIENIA TE
ZOSTAN¥ SKASOWANE

Mikroprocesorowy  regulator temperatury - TORNADO
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5. Panel programowania

W jego sk³ad wchodz¹: wskaŸnik czasu (zegar), przyciski steruj¹ce, lampki sygnalizuj¹ce stan.

Znaczenie ka¿dego z elementów jest nastêpuj¹ce:

AUTO

PROG.

Przycisk . - naciœniêcie sygnalizowane jest

odpowiedni¹ lampk¹ i oznacza mo¿liwoœæ dokonywania

zmian aktualnie wyœwietlanej wartoœci (czas lub

temperatura danej strefy czasowej). Naciœniêcie daje

mo¿liwoœæ zmian w dowolnym momencie i trybie pracy.

Powtórne naciœniêcie koñczy proces wpisywania

danych do pamiêci regulatora.

PROG

AUTO

PROG.

Przycisk - zmienia wskazanie

wyœwietlacza w przedstawionej poni¿ej kolejnoœci.

Przyciski - powoduj¹ odpowiednio

zmniejszanie i zwiêkszanie wskazywanej wartoœci.

Sposób dzia³ania analogiczny do odpowiednich

przycisków w panelu bezpoœredniego sterowania.

FUNKCJA

MINUS / PLUS6 t

AUTO

PROG.

bie¿¹cy czas (godziny i minuty)

AUTO

PROG.

minuty i sekundy bie¿¹cego czasu

AUTO

PROG.

AUTO

pocz¹tek 1 strefy czasowej (czas)

AUTO

PROG.

AUTO

temperatura 1 strefy czasowej

AUTO

PROG.

AUTO

pocz¹tek 2 strefy czasowej (czas)

AUTO

PROG.

AUTO

temperatura 2 strefy czasowej

Mikroprocesorowy  regulator temperatury - TORNADO
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AUTO

PROG.

Zmiany mo¿na dokonaæ wciskaj¹c przycisk

oraz i/lub . Je¿eli dla któregokolwiek

programu zostanie wyœwietlony napis to

oznacza, ¿e nie jest aktywny (niezaprogramo-

wany).

PROG.
Clr

6 t

AUTO

Przycisk - W trybie (lampka œwieci) naciœniêcie powoduje:
- usuniêcie strefy czasowej (pojawia siê napis ), a temperatura dla tej strefy

przestaje byæ wa¿na i nie jest wyœwietlana,
- korektê czasu poprzez wyzerowanie sekund jeœli wskazywana jest wartoœæ mniejsza

ni¿ 30 lub zwiêkszenie liczby minut o 1 jeœli liczba sekund jest wiêksza ni¿ 30.

Je¿eli lampka . nie œwieci siê, naciœniêcie powoduje przejœcie do stanu

czyli realizacji zaprogramowanej sekwencji (sygnalizowane lampk¹ ).

CLR/AUTO PROG. PROG.
Clr

PROG AUTO
AUTO

zapalenie lampki oznacza, ¿e wyœwietlana jest temperatura zadana,
czyli taka jak¹ chcemy utrzymaæ na kotle. Przy zapalonej lampce

mo¿na zmieniaæ (w wy¿ej opisany sposób) temperaturê
zadan¹
NASTAWA

NASTAWA

sygnalizuje w³¹czenie dmuchawyDMUCHAWA

sygnalizuje w³¹czenie pompyPOMPA

zapalenie siê lampki oznacza pocz¹tek cyklu palenia, czyli tak zwane
rozpalanie. Zgaœniêcie lampki w czasie pracy oznacza osi¹gniêcie
jednego z dwóch kryteriów zakoñczenia rozpalania, tzn. zosta³a
osi¹gniêta zadana temperatura lub up³ynê³y 2 godziny od zainicjowania

pracy przyciskiem . Od tej chwili ka¿de obni¿enie
temperatury poni¿ej wartoœci nazwanej temperatur¹ wy³¹czenia
spowoduje wy³¹czenie dmuchawy i pompy (koniec cyklu). Drugie
kryterium wprowadzono na wypadek nieudanego rozpalenia – jeœli po
up³ywie 2 godzin od rozpalenia (wciœniêciu przycisku )
temperatura na kotle nie przekroczy wartoœci temperatury wy³¹czenia,
nast¹pi wy³¹czenie dmuchawy (koniec cyklu) gdy¿ dalsza praca
dmuchawy nie daje nadziei na skuteczne rozpalenie. Wartoœæ
temperatury wy³¹czenia wed³ug ustawieñ fabrycznych wynosi 30°C

START/

START

t

START

6. Znaczenie lampek sygnalizacyjnych

Lampki sygnalizacyjne znajduj¹ siê po prawej
stronie wyœwietlacza. Rolê wyœwietlacza opisano
wczeœniej – s³u¿y jako wskaŸnik temperatury
zadanej i rzeczywistej, wyœwietla funkcje i ich
wartoœci, a tak¿e komunikaty o b³êdach.
Za pomoc¹ lampek sygnalizacyjnych u¿ytkownik
jest informowany o stanie regulatora, urz¹dzeñ
zewnêtrznych, cyklu palenia.

AWARIA

START

POMPA

DMUCHAWA

NASTAWA

TEMPERATURA (C )O

FUNKCJA
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