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Opis	urządzenia

1 Opis	urządzenia

 f Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Moduł obsługowy BM-2 firmy Wolf jest przeznaczony wyłącznie do sterowania 
urządzeniami grzewczymi i wyposażeniem dodatkowym oferowanym przez firmę 
Wolf.
Moduł obsługowy BM-2 służy do sterowania całym układem ogrzewania,
oraz do ustawiania specyficznych parametrów grzewczych.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także zastosowanie się do 
treści instrukcji obsługi oraz do treści dokumentacji dodatkowej.
 

Pamiętaj:

• Moduł obsługowy BM-2 może być także zainstalowany jako zdalne sterowanie. 
 W tym celu należy wyposażyć urządzenie grzewcze w moduł wyświetlacza AM.

 f Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Wszelkie zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione. Zastosowa-
nie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub dokonanie w nim zmian, także 
w trakcie montażu i instalacji, powoduje utratę wszelkich gwarancji. W takim przy-
padku wszelkie ryzyko pozostaje po stronie użytkownika urządzenia.

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (włącznie z dziećmi)      
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także 
przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia oraz/lub wiedzy, chyba, 
że pozostają pod nadzorem lub uzyskały wskazówki dotyczące obsługi urządzenia 
od osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Urządzenie	grzewcze

Urządzenie	grzewcze

Tryb grzania

			Ciśn.	

Palnik	Zał.
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Bezpieczeństwo	i	przepisy

2 Bezpieczeństwo	i	przepisy
Zastosowanie się do wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa jest 
obowiązkiem użytkownika.

2.1 Ogólne	informacje	dotyczące	bezpieczeństwa
Montaż oraz przekazanie modułu obsługowego BM-2 do eksploatacji musi zostać 
przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników.

 f Przed rozpoczęciem montażu modułu obsługowego BM-2 wyłącz zasilanie             
z urządzenia grzewczego oraz wszystkich połączonych komponentów.

 f Pamiętaj, że nawet mimo wyłączenia przełącznika sieciowego na urządzenie 
grzewcze, elementy elektryczne mogą być ciągle pod napięciem.

 f Uszkodzone elementy wymieniaj wyłącznie na oryginalne części zamienne firmy 
Wolf.

 f W żadnym wypadku nie usuwaj, nie mostkuj ani nie wyłączaj żadnych elementów 
zabezpieczających oraz nadzorujących.

 f Eksploatacja urządzenia możliwa jest tylko i wyłącznie w nienagannym technicznie 
stanie.

 f Natychmiast usuwaj wszelkie usterki lub uszkodzenia, które mogą mieć wpływ na 
bezpieczeństwo.

 f W przypadku ustawienia temperatury wody użytkowej powyżej 60 °C, konieczne 
jest zainstalowanie zaworu mieszającego termostatycznego.

 f Przewody zasilania 220 V oraz przewody magistrali eBUS ułóż niezależnie i           
w oddaleniu od siebie.

 f Wyładowania elektryczne mogą prowadzić do uszkodzenia podzespołów elektroni-
cznych. Przed wykonaniem prac dotyczących elementów elektronicznych, dotknij 
elementów o dobrym uziemieniu, takich jak np. rury instalacji grzewczej lub hydrau-
licznej w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych.

2.2 Normy/dyrektywy
Urządzenia oraz elementy sterowania są zgodne z następującymi wymaganiami:

Dyrektywy UE
 f 2006/95/UE Dyrektywa niskonapięciowa
 f 2004/108/UE Dyrektywa EMV
Normy EN

 f EN 55014-1 Emisja zakłóceń
 f EN 55014-2 Odporność na zakłócenia
 f EN 60335-2-102
 f EN 60529

2.3 Instalacja/przekazanie do eksploatacji
 f Zgodnie z normą DIN EN 50110-1, instalacja oraz przekazanie sterowania instala-
cji do eksploatacji może być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych 
elektryków.

 f Zastosuj się do wymagań EVU oraz przepisów VDE w odniesieniu do lokalnych 
warunków.

 f Ustalenia normy DIN VDE 0100 dotyczące instalacji urządzeń elektrycznych o 
napięciu do 1000V

 f Normy DIN VDE 0105-100 dotyczącej eksploatacji urządzeń elektrycznych
Dodatkowo dla Austrii obowiązują:

 − Przepisy ÖVE oraz lokalne przepisy budowlane.
 − Lokalne przepisy budowlane i branżowe (zazwyczaj określone przez kominiarza).

W przypadku instalacji na terenie Szwajcarii:
 − Przepisy VKF
 − Przepisy BUWAL oraz przepisy lokalne.

2.4 Oznaczenie CE
Umieszczając na urządzeniu znak CE, producent deklaruje, że moduł obsługowy   
BM-2 spełnia określone wymagania dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektro-
magnetycznej (dyrektywa 2004/108/UE). Moduł obsługowy BM-2 spełnia podsta-
wowe wymagania dyrektywy niskonapięciowej (dyrektywa 2006/95/UE).
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Bezpieczeństwo	i	przepisy

2.5 Zastosowane symbole i wskazówki ostrzegawcze

Symbol oznaczający dodatkowe informacje

 f  Symbol oznaczający konieczność wykonania 
określonych czynności

Zamieszczone w tekście wskazówki ostrzegawcze odnoszą się do czynności 
łączących się z występowaniem niebezpieczeństwa. Wskazówki ostrzegawcze są 
oznaczone symbolem i słowem ostrzegawczym określającym poziom zagrożenia.

Symbol Słowo Objaśnienie

Niebezpieczeństwo! Zagrożenie życia lub ciężkim 
wypadkiem

Niebezpieczeństwo!
Zagrożenie życia lub ciężki 
wypadek w wyniku porażenia 
elektrycznego

Ostrzeżenie! Zagrożenie wypadkiem

Ostrożnie! Możliwe uszkodzenia

Tab. 2.1 Znaczenie wskazówek ostrzegawczych

2.5.1 Struktura wskazówek ostrzegawczych

Zastosowane w tej instrukcji obsługi wskazówki ostrzegawcze oznaczone są sym-
bolem oraz przebiegającymi poniżej i powyżej liniami, ograniczającymi treść wska-
zówki. Wskazówki ostrzegawcze są zbudowane według następującego schematu:

Słowo

Typ	i	źródło	zagrożenia.
Objaśnienia dotyczące zagrożenia.

 f Opis czynności pozwalających na wyeliminowanie zagrożenia.
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Opis	ogólny	modułu	obsługowego	BM-2

3 Opis	ogólny	modułu	obsługowego	BM-2

Opcja	obsługi	-	tryb	rozszerzony	(EM)

Przycisk 1

Przycisk 2

Przycisk 3

Przycisk 4 14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Temperatura	kotła

Urządzenie	grzewcze

Tryb grzania

Ciśnienie

Wskaźnik stanu

Tytuł strony

Godzina Data

Pokrętło z funkcją   
przycisku

Opis funkcji przycisków 
szybkiego dostępu

Wyświetlacz danych 
urządzenia 
(zmienna zawartość)

Przyciski szybkiego dostępu
Tryb pracy 

Stan palnika

Palnik	Zał.

Łączność eBUS
Brak łączności eBUS

Opcja	obsługi	-	tryb	uproszczony	(VM)

4,5 °C

1x

Tryb uproszczony

Tryb grzania

Zewnątrz

Wł.

2,22 bar

Ciśnienie

43,5 °C
Kocioł

14:12 25.08.15

+4
+3
+2
+1
 0
-1
-2
-3
-4

Po włączeniu urządzenia grzewczego następuje wczytanie oprogramowania uwidocznione przez pasek postępu 
oraz pojawia się stopniowo logo Wolf. Następnie pojawia się strona startowa (główna).

Poniższe czynniki także spowodują automatyczne zrestartowanie wszystkich BM-2 w WRS:
 − Zmiana konfiguracji urządzenia (urządzenie grzewcze/moduł rozszerzenia)
 − Zmiana funkcji w BM-2 (specjalista – urządzenie)

FW x.xx

Wersja oprogramowania
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Opis	przycisków	szybkiego	dostępu/pokrętła

4 Opis	przycisków	szybkiego	dostępu/pokrętła

Obsługa BM-2 następuje za pośrednictwem 4 przycisków szybkiego dostępu oraz pokrętła.
  
Przyciski szybkiego dostępu umożliwiają dokonanie następujących ustawień:  

 − Przycisk 1 - brak działania bez opisu na wyświetlaczu
 − Przycisk 2 - Różne funkcje (np. jednorazowe podgrzanie ciepłej wody użytkowej – c.w.u.)
 − Przycisk 3 - Różne funkcje (np. uruchomienie trybu kominiarza)
 − Przycisk 4 - Powrót do menu głównego

Pokrętło służy do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi stronami stanu.
Obrót pozwala na przełączanie pomiędzy poszczególnymi komponentami.

 − Urządzenia grzewcze
 − Podgrzewanie c.w.u.- ciepłej wody użytkowej
 − Obieg grzewczy
 − Obieg mieszacza
 − Obieg solarny
 − Wentylacja
 − Komunikaty

Naciśnięcie pokrętła powoduje aktywowanie menu głównego wyświetlacza, ustawień podstawowych, programów 
czasowych oraz strony ustawień specjalnych. 

Szczegółowy opis nawigacji został zamieszczony poniżej.

Aktywacja	i	obsługa	menu	głównego/podmenu/punktu	menu

Obsługa.

Naciśnięcie pokrętła powoduje przejście do strony menu głównego.
Po kolejnym naciśnięciu system przechodzi do podmenu, a po jeszcze jednym, do odpowied-
niego punktu menu.
 
Możliwe jest wykonanie następujących czynności:

Obrót	pokrętła	w	prawo Kursor porusza się w dół menu lub wybrana wartość zostanie   
    zwiększona albo zwiększony zostanie wybrany parametr.

Obrót w lewo  Kursor porusza się w górę menu lub wybrana wartość zostanie   
    zmniejszona albo zmniejszony zostanie wybrany parametr.

Naciśnięcie	pokrętła Potwierdzenie wyboru menu albo aktywowanie.
    Potwierdzenie wybranej wartości lub aktywowanie wybranego   
    parametru lub wykonanie albo aktywowanie wskazanej funkcji.

W celu ułatwienia orientacji wizualnej, kursor wskazuje aktualną pozycję w menu. Pierwsze naciśnięcie pokrętła 
powoduje zaznaczenie wybranej pozycji w celu dalszej obsługi. Obrót pokrętła powoduje zmianę wartości, parametru 
lub funkcji. Drugie naciśnięcie powoduje potwierdzenie wybranej wartości.
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Tryb uproszczony

5 Tryb uproszczony

Omówienie: 

Przyciski	szybkiego	dostępu	oraz	pokrętło	z	funkcją	przycisku	w	trybie	uproszczonym

Przycisk 1

Przycisk 2

Przycisk 3

Przycisk 4

4,5 °C

1x

Tryb uproszczony

Tryb grzania

Zewnątrz

Wł.

2,22 bar

Ciśnienie 

43,5 °C
Kocioł

14:12 25.08.15

+4
+3
+2
+1
 0
-1
-2
-3
-4

Pokrętło	
z	funkcją	
przycisku

Opis przycisków 1-4 w trybie uproszczonym

Przycisk 1 Brak przyporządkowanej funkcji

Przycisk 2 Wybór programu - wybór trybu pracy w kierunku ku górze

Przycisk 3 Wybór programu - wybór trybu pracy w kierunku ku dołowi

Przycisk 4 1x

Specjalna funkcja 1 x grzanie wody umożliwia nieuwzględnianie zaprogramowanych 
czasów włączenia oraz jednorazowe
ogrzewanie wszystkich zbiorników wody przez okres jednej godziny, z uwzględnieniem 
ustawionej temperatury. W celu wyłączenia jednorazowego podgrzania wody jeszcze 
raz naciśnij przycisk 4.

Opis	pokrętła	z	funkcją	przycisku	w	trybie	uproszczonym

Pokrętło	
z	funkcją	
przycisku

Obrót w prawo Spowoduje zwiększenie korekty temperatury, opis zamieszczono 
w rozdziale 30.2

Obrót w lewo Spowoduje zwiększenie korekty temperatury, opis zamieszczono 
w rozdziale 30.2  

Naciśnięcie Spowoduje pojawienie się menu głównego
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Tryb uproszczony

Urządzenie	ma	sześć	dostępnych	trybów	pracy:

Automatyczny tryb czasowy: 
Tryb ogrzewania w zaprogramowanych okresach 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zaprogramowanych okresach 
Praca pompy cyrkulacji w zaprogramowanych okresach 

Tryb letni: 
Ogrzewanie nie działa 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zaprogramowanych okresach 
Aktywne zabezpieczenie przed zamrożeniem
Aktywne zabezpieczenie przed zatrzymaniem pompy 

Praca	ciągła:	
Ogrzewanie przez 24 godziny 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zaprogramowanych okresach 
Praca pompy cyrkulacji w zaprogramowanych okresach 

Wychładzanie:	
Ogrzewanie przy niskiej temperaturze 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zaprogramowanych okresach 
Praca pompy cyrkulacji w zaprogramowanych okresach 

Tryb Standby 
Ogrzewanie nie działa 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej nie działa 
Aktywne zabezpieczenie przed zamrożeniem
Aktywne zabezpieczenie przed zatrzymaniem pompy 

Przycisk komina pozwala na przejście do trybu „Kominiarz“
Tryb „Kominiarz“ służy wyłącznie do pomiarów parametrów spalin.

Wskazówki: 
Tryb uproszczony nie może zostać uruchomiony w przypadku podłączenia CWL lub ISM7/8 do WRS!

Wyjście z trybu uproszczonego następuje po naciśnięciu pokrętła (powrót do menu głównego). Obracając i nacis-
kając pokrętło wybierz ustawienia podstawowe, przejdź do interfejsu użytkownika i ustaw “Tryb rozszerzony”. 

Tryb rozszerzony (EM) opisany został w rozdziale „Omówienie stron stanu“.

Tryb uproszczony nie pozwala na przeprowadzenie zmian ustawień. 
- Funkcja Party (tryb chwilowego ogrzewania) 
- Tryb obniżania temperatury (obniżanie temperatury zgodnie z określonym programem czasowym)
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 Opis stron stanu pracy - Tryb rozszerzony 

6  Opis stron stanu pracy - Tryb rozszerzony 

Pokrętło pozwala na wyświetlenie poszczególnych stron stanu. System uwzględnia 
zainstalowane urządzenia grzewcze oraz moduły rozszerzenia wraz z ich odpowied-
nimi konfiguracjami.

7	–	Urządzenie	
      grzewcze

Możliwości	ustawień Infor. o parametrach systemu
 − Jednorazowe podgrzanie c.w.u.  − Tryb pracy
 − Tryb kominiarski (BM-2 w urządzeniu 

grzewczym)
 − Stan palnika

 − Wywołanie strony głównej  − Temperatura kotla 
 − Ciśnienie systemu
 − Moc palnika

8 – Podgrzewanie 
	 				ciepłej	wody	
								użytkowej	–	c.w.u.

Możliwości	ustawień Informacje o parametrach systemu
 − Zmiana zadanej temperatury c.w.u.  − Ustawiona temperatura ciepłej 

wody
 − Zmiana trybu roboczego

 − Ustawiony tryb pracy
 − Wywołanie strony głównej  − Temperatura ciepłej wody

 − Zadana tempertura c.w.u.

9 – Obieg grzewczy Możliwości	ustawień Informacje o parametrach systemu

 − Zmiana zadanej temperatury                           
obiegu grzewczego

 − Temperatura zadana
 − Ustawiony tryb pracy

 − Zmiana trybu roboczego  − Temperatura pomieszczenia (BM-2    
w trybie zdalnego sterowania)

 − Wywołanie strony głównej  − Temperatura zewnętrzna (czujnik 
temperatury zewnętrznej w WRS)

 − Temperatura  zasilania

10 – Obieg mieszacza Możliwości	ustawień Informacje o parametrach systemu
 − Zmiana zadanej temperatury mieszacza  − Temperatura zadana
 − Zmiana trybu roboczego  − Ustawiony tryb pracy
 − Wywołanie strony głównej  − Temperatura pomieszczenia

 − Temperatura zewnętrzna
 − Temperatura  zasilania

11 – Obieg solarny Anzeige Informacje o parametrach systemu
 − Miesięczny udział  − Temperatury kolektora
 − Udział roczny  − Temperatury zasobnika

12 – Wentylacja Możliwości	ustawień Informacje o parametrach systemu
 − Zmiana trybu roboczego  − Ustawiony tryb pracy
 − Wywołanie strony głównej

 − Przepływ powietrza/temperatura 
wylotu

13 – Komunikaty Możliwości	ustawień IInformacje o parametrach systemu
 − Zatwierdzanie usterek przez użytkownika  − Aktualne usterki
 − Zatwierdzanie usterek przez użytkownika 

(usterki blokujące)

Wyświetlane są tylko wartości przekazywane przez podłączone moduły i 
urządzenia grzewcze.
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7 Strona	urządzenia	grzewczego

Wyposażenie systemu sterowania Wolf (WRS) w moduł KM pozwala na podłączenie do KRS maksymalnie 
4 urządzeń grzewczych. Praca każdego urządzenia grzewczego opisywana będzie osobną stroną stanu.

7.1 Przycisk               1x	podgrzewanie	ciepłej	wody	użytkowej

Specjalna funkcja 1 x podgrzewanie ciepłej wody umożliwia obejście zaprogramowanych czasów włączenia i 
jednorazowe w ciągu godziny nagrzanie wody w zasobniku do określonej temperatury.

 − Jednorazowe podgrzewanie ciepłej wody (uruchomiono pobieranie ciepłej wody) (wyświetlany przy wszystkich 
urządzeniach grzewczych)

 − Funkcja obejmuje wszystkie podłączone zasobniki wody.
 − W celu wyłączenia jednorazowego podgrzewania ciepłej wody jeszcze raz naciśnij przycisk 2.
 − Po 5 sekundach wyświetlacz powróci do strony głównej.

Przycisk 2

14:12 20.01.2013

1,5 bar

1x

Uruchomienie 
po-bieranie	ciepłej	
wody
aktywne

Urządzenie	grzewcze

Tryb grzania

1x

Palnik	zał.

Ciśnienie	

14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Temp.	kotła

Urządzenie	grzewcze

Tryb grzania

Palnik	zał.

Ciśnienie

1 x podgrzewanie c.w.u.

aktywuj

Zmiana ekranu

1x

Przycisk 2

14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Temp.	kotła

Urządzenie	grzewcze

Tryb grzania

Palnik	zał.

Ciśnienie

1 x podgrzewanie c.w.u.

deaktywuj

14:12 20.01.2013

1,5 bar

1x

Uruchomienie po-
bieranie	ciepłej	wody	
nieaktywne

Urządzenie	grzewcze

Tryb grzania

1x

Palnik	zał.

Ciśnienie	

Zmiana ekranu
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7.2 Przycisk               Tryb kominiarski

 − Różne funkcje (np. uruchomienie trybu kominiarskiego)
 − Tryb ten może być uruchomiony wyłącznie pod warunkiem zamontowania w modułu obsługowego BM-2            

w urządzeniu grzewczym.

Po włączeniu trybu kominiarskiego (przycisk 3), palnik pracuje przez 15 minut, co jest sygnalizowane na 
wyświetlaczu. Kolejne naciśnięcie (przycisk 3) spowoduje uruchomienie palnika na czas 15 minut.

Przycisk 2

14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Temp.	kotła

Urządzenie	grzewcze

Tryb grzania

Palnik	wł.

Ciśn.

Przycisk 3

Przycisk 4

     o krok wstecz

Przedłużenie czasu

Przycisk ekranu 
glównego

14:12 20.01.13

20 °C40.0 °C

T_powrotuTemp.	kotła

Pomiar spalin

Pomiar spalin aktywny

08 min

poz.czas

14:12 20.01.13

20 °C40.0 °C

T_powrotuTemp.	kotła

Pomiar spalin

Pomiar spalin aktywny

15 min

poz.czasPrzycisk 3

14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Temp.	kotła

Urządzenie	grzewcze

Tryb grzania

Tryb	grzania	zał.

Ciśn.
Pomiar spalin

Ekran zmienia się.

Zmiana ekranu

Zmiana ekranu

Zmiana ekranu

14:12 20.01.13

2040.0 °C

T_powrotuTemp.	kotła

Pomiar spalin

Pomiar spalin aktywny

15 min

poz.czas

14:12 20.01.13

20 °C40.0 °C

T_powrotuTemp.	kotła

Pomiar spalin

Pomiar spalin aktywny

08 min

poz.czas

14:12 20.01.13

20 °C40.0 °C

T_powrotuTemp.	kotła

Pomiar spalin

Pomiar spalin aktywny

08 min

poz.czas

Płomień „biały “=
 niska moc (20%)

Płomień „czerwony“ =  
wysoka moc (100%)

14:12 20.01.13

2040.0 °C

T_powrotuTemp.	kotła

Pomiar spalin

Pomiar spalin aktywny

15 min

poz.czas
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8 Strona	podgrzewania	ciepłej	wody	użytkowej
System umożliwia podłączenie do WRS maksymalnie 8 zasobnikov.
Podgrzewanie wody dla każdego zasobnika jest opisywane niezależną stroną stanu.

14:12 20.01.13

50.0 °C50.0 °C
ZadanaCiepła	woda

c.w.u

Zał.

25   30   35   40   45   50   55   60   65

8.1 Zmiana	temperatury	zadanej	ciepłej	wody	użytkowej

14:12 20.01.13

c.w.u

25   30   35   40   45   50   55   60   65

50.0

Dalej pokrętłem
Zatwierdzenie OK

zmień

potwierdź14:12 20.01.13

50.0 °C50.0 °C
ZadanaCiepła	woda

c.w.u

Wł.

25   30   35   40   45   50   55   60   65Przycisk 2

8.2 Zmiana	trybu	podgrzewania	ciepłej	wody	użytkowej

								(Opis	trybów	pracy	zamieszczono	w	rozdziale	–	Zestawienie	symboli)

Przycisk 3

14:12 20.01.13

Ciepła	woda	

Dalej pokrętłem 
Zatwierdzenie OK

1 x Tryb grzania 
Tryb automatyczny 
Tryb ciągły 
Standby

1x

zmień

potwierdź14:12 20.01.13

50.0 °C50.0 °C
ZadanaCiepła	woda

Ciepła	woda	

Zał

25   30   35   40   45   50   55   60   65

8.3 Powrót	do	strony	głównej

Przycisk 4
14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Ciśn.

Temp.	kotła

Urządzenie	grzewcze

Tryb grzania

Palnik	wł.

14:12 20.01.13

50.0 °C50.0 °C
ZadanaCiepła	woda

Ciepła	woda	

Wł.

25   30   35   40   45   50   55   60   65

Przycisk 
ekranu 
głównego

Niebezpieczeństwo!	
Niebezpieczeństwo	oparzenia	przez	gorącą	wodę!	
Woda o temperaturze powyżej 65 °C może spowodować popar-
zenia.

 f Nie ustawiaj temperatury wody powyżej 65 °C.
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9 Strona obiegu grzewczego

14:12 20.01.13

20.0 °C

Wewn.

Obieg grzewczy

WYŁ

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

40.0 °C
Zasilanie

16.0 °C
T_powr.  

9.1 Zmiana temperatury zadanej w obiegu grzewczym

(Opis	ustawienia	temperatury	zamieszczono	w	rozdziale	–	Krzywa	grzania/	współczynnik	
oszczędności)

zmień

potwierdź

Przycisk 2

14:12 20.01.13

20.0 °C

Wewn.

Obieg grzewczy

WYŁ

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

40.0 °C
Zasilanie

16.0 °C
T_powr.   

14:12 20.01.13

Obieg grzewczy

+1

Dalej pokrętłem
Potwierdzenie OK

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

9.2 Zmiana trybu pracy obiegu grzewczego

(Opis	trybów	pracy	zamieszczono	w	rozdziale	–	Zestawienie	symboli)

Przycisk 3

zmień

potwierdź14:12 20.01.13

20.0 °C

Wewn.

Obieg grzewczy

WYŁ

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

40.0 °C
Zasilanie

16.0 °C
T_powr.   

14:12 20.01.13

Obieg grzewczy

Dalej pokrętłem 
Potwierdzenie OK

Funkcja Party
Tryb obniżenia 
Tryb automatyczny 
Tryb grzania 
Tryb eko  
Standby

Powrót	do	strony	głównej

Przycisk 4
14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Ciśn.

Temp.	kotła

Urządzenie	grzewcze

Tryb grzania

Palnik	wł. Przycisk 
ekranu 
głównego

14:12 20.01.13

20.0 °C

Wewn.

Obieg grzewczy

WYŁ

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

40.0 °C
Wlot

16.0 °C
T.zewn   
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10 Strona mieszacza
System umożliwia podłączenie i sterowanie przez WRS maksymalnie 7 modułów mieszacza. Sterowanie każdego 
modułu mieszacza jest przedstawiane na odrębnej stronie statusowej.

14:12 20.01.13

20.0 °C

Wewn.

Mieszacz

WYŁ.

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

25.0 °C
Zasilanie

16.0 °C
T_zewn

1

10.1 Zmiana temperatury zadanej obiegu mieszacza

(Opis	ustawienia	temperatury	zamieszczono	w	rozdziale	–	Krzywa	grzania/	współczynnik	
obniżenia	temperatury)

14:12 20.01.13

Mieszacz

+1

Dalej Pokrętłem
Potwierdzenie OK

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

1

zmień

potwierdź

Przycisk 2

14:12 20.01.13

20.0 °C

Wewn.

Mieszacz

WYŁ.

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

25.0 °C
Zasilanie

16.0 °C
T_powr.  

1

10.2 Zmiana trybu pracy obiegu mieszacza

(Opis	trybów	pracy	zamieszczono	w	rozdziale	–	Zestawienie	symboli)

14:12 20.01.13

Mieszacz

Dalej pokrętłem 
Potwierdzenie OK

Funkcja Party
Tryb schładzania 
Tryb automatyczny 
Tryb grzania 
Tryb ekonomiczny 
Standby

1

Przycisk 3

zmień

potwierdź
14:12 20.01.13

20.0 °C

Wewn.

Mieszacz

WYŁ.

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

25.0 °C
Zasilanie

16.0 °C
T_powr.

1

Powrót	do	strony	głównej

Przycisk 4
14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Ciśn.

Temp.	kotła

Urządzenie	grzewcze

Tryb grzania

Palnik	zał. Przycisk 
ekranu 
głównego

14:12 20.01.13

20.0 °C

Wewn.

Mieszacz

WYŁ.

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

25.0 °C
Zasilanie

16.0 °C

T_powr. 

1
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11 Strona obiegu solarnego
Ustawienia modułu solarnego są wyświetlane tylko w przypadku rozpoznania modułu solarnego przez system.

Temperatura rzeczywista kolektora/Temperatura rzeczywista zasobnika

(Schemat	pracy	modułu	solarnego	zależny	od	ustawionej	w	parametrze	SOL12	konfiguracji)

14:12 20.01.15

Solar

60

52

Udział	miesięczny

Ekran
Przycisk 2

14:12 20.01.13

Solar

Mies.wyd.kol.[kWh]

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1000

14:12 20.01.15

Solar

60

52

Udział	roczny

Przycisk 3

Ekran

14:12 20.01.13

Solar

2010 - 2013

1000

Rocz.wyd.kol. [kWh]

14:12 20.01.15

Solar

60

52

Powrót	do	strony	głównej

Przycisk 4
14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Ciśn.

Temp.	kotła

Urządzenie	grzewcze

Tryb grzania

Palnik	wł. Przycisk 
ekranu 
głównego

14:12 20.01.15

Solar

60

52
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12 Strona wentylacji

Strona statusu wentylacji widoczna jest tylko wtedy, gdy do WRS dołączony jest moduł serii CWL Excellent.
Uwaga: Praca równoległa z BML nie jest możliwa!

14:12 20.01.13

49m³/h
Przepływ	powietrza

WYŁ.

22.2 °C
Pow. wylot.

Wentylacja

12.1 Zmiana	trybu	pracy/początek	–	koniec/Zał.	–	Wył.

(Opis	zamieszczono	także	w	rozdziale	“Strona	ustawień	specjalnych	wentylacji“)

Wstępnie zaprogramowane czasy 
przełączania trybu automatycznego opisano 
w rozdziale 19.1.

Przycisk 3

zmień

potwierdź

wybierz

zaznacz 

14:12 20.01.13

Wentylacja

Dalej pokrętłem
Potwierdzenie przez naciśnięcie

Początek:   18.01.2014    11:03
Koniec:       19.01.2014    12:15

WYŁZAŁ

Ochr. przed wilg. aktywowana

14:12 20.01.13

Dalej pokrętłem
Potwierdzenie OK

Tryb automatyczny 
Czasowe osuszanie 
Zmniejszona went.
Wentylacja nomin.
Czasowa int.wentyl.

Wentylacja

14:12 20.01.13

49m³/h
Przepływ	powietrza

WYŁ.

22.2 °C
Pow. wylot.

Wentylacja

zmień

potwierdź

Powrót	do	strony	głównej

Przycisk 4
14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Ciśn.

Temp.	kotła

Urządzenie	grzewcze

Tryb grzania

Palnik	Zał. Przycisk 
ekranu 
głównego

14:12 20.01.13

49m³/h
Przepływ	powietrza

WYŁ.

22.2 °C
Wylot

Wentylacja
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13 Strona komunikatów

13.1 Postępowanie	w	przypadku	wystąpienia	usterek:

 − Odczyt komunikatów usterek.
 − Dalsze informacje dotyczące przyczyn usterek  

i sposobów ich usuwania zamieszczono w rozdziale “Usterki”.
 − Ustal i usuń przyczynę usterki.

Usterka może zostać usunięta na stronie stanu usterek za pomocą przycisku 3.
BM-2 zamontowany w kotle.

 − Sprawdź prawidłowość działania systemu.

13.2 Postępowanie	w	przypadku	wystąpienia	ostrzeżeń:

 − Odczytaj komunikat usterki.
 − Dalsze informacje dotyczące przyczyn ostrzeżeń  

i sposobów ich usuwania zamieszczono w rozdziale “Usterki”.
 − Ustal i usuń przyczynę ostrzeżenia.
 − W przypadku ostrzeżeń, zatwierdzenie nie jest konieczne.
 − Sprawdź prawidłowość działania systemu.

13.3 Zatwierdzanie	usterek	przez	użytkownika

W przypadku usterki podawany jest jej kod, data oraz czas wystąpienia. 

Naciśnięcie przycisku zatwierdzenia powoduje odblokowanie usterki.

Naciśnięcie przycisku zatwierdzenia powoduje odblokowanie usterki. 

14:12 20.01.15

Komunikat

Uradz. grzew. 1

Usterka 4
19.02.2013   12:03
Brak	płomienia	przy	
uruchomieniu palnika

Przycisk 
zatwierdzenia

Tutaj zatwierdzone! 

Wskazówki ogólne
W żadnym wypadku nie usuwaj, nie mostkuj ani nie wyłączaj żadnych elementów zabezpieczających oraz 
nadzorujących. Eksploatacja urządzenia możliwa jest tylko i wyłącznie w nienagannym technicznie stanie. Na-
tychmiast usuwaj wszelkie usterki lub uszkodzenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Uszkodzone 
elementy wymieniaj wyłącznie na oryginalne części zamienne firmy Wolf.
Usterki i ostrzeżenia pojawiają się na należącym do wyposażenia dodatkowego module wyświetlacza lub na 
module obsługowym BM-2 w formie informacji tekstowej. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące komunikatów 
zamieszczono w poniższych tabelach.
Pojawienie się symbolu ostrzegawczego/usterki (symbol: trójkąt z wykrzyknikiem) oznacza obecność aktywnego 
komunikatu ostrzegawczego lub komunikatu usterki. Historia usterek jest dostępna na stronie menu serwisowego.

Komunikaty ostrzegawcze nie wymagają zatwierdzania i nie prowadzą do automatycznego wyłączenia 
systemu. Przyczyny ostrzeżeń mogą jednakże prowadzić do nieprawidłowego działania kotła/systemu 
albo do usterek, dlatego konieczne jest ich prawidłowe usuwanie.

Usterki takie jak np. uszkodzone czujniki temperatury lub inne sensory są automatycznie zatwierdzane 
przez system po wymianie na elementy sprawne, podające prawidłowe wartości sygnałów.

Uwaga
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14 Strona	główna

Naciśnięcie pokrętła powoduje powrót do strony głównej z poziomu strony stanu (urządzenie grzewcze, obieg 
grzewczy, mieszacz, solar).
Przejdź do menu głównego poprzez naciśnięcie pokrętła.

Menu główne pojawi się jako 
lista następujących opcji:

 − Ekran
 − Ustawienia podstawowe
 − Programy czasowe
 − Menu serwisowe 

14.1 Strona	temperatury	zadanej	i	aktualnej	(rozdział	15)

Pojawią się wszystkie temperatury zadane i rzeczywiste  
(bez możliwości ich zmiany)!

14.2 Ustawienia	początkowe	(rozdział	16)

 − Urządzenie grzewcze
 − Obieg grzewczy
 − Mieszacz 1 – 7
 − Wersja językowa
 − Godzina
 − Data
 − Tryb zimowy/letni
 − Minimalne podświetlenie ekranu
 − Wygaszacz ekranu
 − Blokada przycisków
 − Interfejs użytkownika (tryb rozszerzony)

W celu prawidłowego uruchomienia sterownika, ustawienia początkowe przepro-
wadź w uzgodnieniu z użytkownikiem.
Ustawienia te mogą być także później samodzielnie dostosowane przez użytkowni-
ka do własnych potrzeb.

14.3 Programy	czasowe	(rozdział	17)

Programy czasowe mogą być wykorzystane dla wszystkich podłączonych urząd-
zeń. W zależności od ustawionych konfiguracji oraz podłączonych urządzeń 
możliwa jest zmiana czasów przełączania dla obiegu urządzenia grzewczego, 
mieszacza, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz wentylacji.

14.4 Strona	menu	serwisowego	(rozdział	18)

Menu serwisowe pozwala na ustawienie parametrów pracy urządzenia oraz całej 
instalacji.
Strona ta może być wykorzystywana wyłącznie przez wykwalifikowanego instalatora.

14:12 20.01.13

Menu	główne

Ekran

Ustawienia podst. 

Programy czasowe 

Menu serwisowe
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15 Ekran temperatury zadanej i aktualnej
Ekran zawiera wszystkie parametry podłączonych urządzeń grzewczych i modułów (moduł mieszacza MM, moduł 
kaskadowy KM, moduł solarny SM)!
Wartości zmieniają się w zależności od podłączonych modułów i ustawionych konfiguracji.

14:12 20.01.13

Menu	główne

Ekran

Ustawienia podst. 

Programy czasowe 

Menu serwisowe

Wejście

14:12 20.01.13

Zestawienie

Urządz grzew. 1

Moduł kaskadowy  

Miesziacz

Solar

14:12 20.01.13

Zadana	temp.	kotła 
     60°C   42°C

Zadane	ciśn.	systemu
 2,5bar   2,0bar

Temperatura spalin 
   100°C

Temperatura zewn. 
   15°C

Urządzenie	grzewcze

Zestawienie danych menu
Mieszacz 1 Wskazanie aktywne w przypadku instalacji urządzenia grzewczego.
Urządz grzew. 2 – 4 Wskazanie w połączeniu z modułem kaskadowym i z zamontowanym urządzeniem grzewczym 2 – 4.
Moduł kaskadowy Jeżeli zamontowano moduł kaskadowy.
Mieszacz 1 Jeżeli zamontowano moduł mieszacza 1 (MM) lub moduł kaskadowy KM.
Mieszacz 2 – 7 Jeżeli zamontowano moduł mieszacza 2 – 7 (MM).
Solar (SM1/SM2) Jeżeli zamontowano moduł solarny SM1 lub SM2.
Wentylacja Jeżeli zamontowano wentylator.
Uśredniona temperatura zewnętrzna Jeżeli zamontowano zewnętrzny czujnik temperatury.
Temperatura zewnętrzna nieuśredniona Jeżeli zamontowano zewnętrzny czujnik temperatury.

Dane	urządzenia	grzewczego	1	–	4 AKT.
Temperatura kotła °C
Ciśnienie systemu w bar
Aktualna temperatura spalin w °C
Temperatura zewnętrzna w °C
Temperatura powrotu w °C
Temperatura ciepłej wody w °C
Temperatura wody przepływowej w °C
DFL WW (przepływ) w l/min.
Wejście E1
Stopień modulacji w %
Wartość rzeczywista IO
Prędkość obrotowa pompy ZHP
Liczba uruchomień palnika
Liczba godzin pracy palnika
Liczba godzin pracy w sieci
Liczba włączeń zasilania
HCM2 FW

Dane	modułu	kaskadowego AKT.
Temperatura zasilania °C
Temperatura ciepłej wody w °C
Temperatura zasobnika w °C
Temperatura powrotu w °C
Temperatura kolektora w °C

Dane	modułu	mieszacza	1	–	7 AKT.
Temperatura zasilania °C
Temperatura ciepłej wody w °C
Temperatura zasobnika w °C
Temperatura powrotu w °C
Temperatura  kolektora w °C

Dane solara AKT.
Temperatura kolektora 1 °C
Temperatura kolektora 2 °C
Temperatura zasobnika solara 1 °C
Temperatura zasobnika solara 2 °C
Temperatura zasobnika solara 3 °C
Temperatura czujnika zasobnika w °C
Temperatura czujnika powrotu w °C
Liczba roboczogodzin pompy 1
Liczba roboczogodzin pompy 2
Liczba roboczogodzin pompy 3
Aktualna moc
Udział łączny
Udział łączny
Udział w tym miesiącu
Udział tego roku

Dane wentylacji AKT.
Temperatura wylotowa w °C
Temperatura zewnętrzna w °C
Przepływ powietrza w m³/h
By-pass
Ogrzewanie wstępne
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16 Zestawienie	ustawień	podstawowych

Poniżej	zamieszczono	listę	wszystkich	ustawień	podstawowych:	

Parametr Zakres regulacyjny Ustawienie fabryczne Rozdział 

Urządzenie grzewcze – ciepła woda 
użytkowa Tryb pracy ECO/Comfort ECO 16.1.1

Obieg grzewczy 16.2
Mieszacz 1 - 7 16.2
Wersja językowa                                                                                    Polski 16.3
Godzina  0 – 24 godzin                                        16.4
Data 01.01.2011 - 31.12.2099 16.5
Czas zimowy/letni                                     Auto/Ręcznie         Auto 16.6
Min. podświetlenie ekranu                      5% – 15% 10% 16.7
Wygaszacz ekranu                                         Wł./Wył.                 Wył.                    16.8
Blokada przycisków                                                  Wł./Wył.                 Wył.                    16.9
Interfejs użytkownika                        rozszerzony/uproszczony   rozszerzony 16.10

Poniżej	zamieszczono	listę	ustawień	podstawowych	dla	
obiegu grzewczego i obiegu mieszacza 1-7

Współczynnik oszczędności przy 
oszczędnej eksploatacji                              0 – 10 4 16.2.1

Przełączanie Zima/Lato 0°C – 40°C 20°C 16.2.2
ECO/ABS -10°C – 40°C 10°C 16.2.3
Temperatura dzienna 
(BM-2 w uchwycie naściennym 
i włączony wpływ pomieszczenia)                        

5°C – 30°C 20°C 16.2.4

Wpływ pomieszczenia 
(BM-2 w uchwycie naściennym)          Wł. /Wył.     Wył.                    16.2.5

16.1 Urządzenie	grzewcze	–	kocioł

16.1.1 Tryb podgrzewania c.w.u.

Zakres	ustawień:	ECO/Comfort	
Ustawienie fabryczne: ECO

Funkcja podgrzewania ciepłej wody jest dostępna wyłącznie w urządzeniach zespolonych typu kombi. Ustawienie 
Comfort powoduje wykonanie szybkiego rozruchu urządzenia grzewczego, przy utrzymaniu roboczej temperatury, 
w celu zagwarantowania szybkiego uzyskania wysokiej temperatury ciepłej wody užytkovej. W trybie ECO tempe-
ratura urządzenia jest zwiększana dopiero po otwarci zaworu wody.

14:12 20.01.13

Urządzenie	grzewcze 
   

Obieg grzewczy 
   

Mieszacz 1  
   

Język 
   Polski

Ustawienia podst.

14:12 20.01.13

WW-Tryb pracy

Wartość:       Comfort

Urządzenie	grzewcze

14:12 20.01.13

Menu	główne

Ekran

Usatwienia podst.

Programy czasowe 

Menu serwisowe

Wejście
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16.2 Obieg grzewczy/obiegi mieszacza 1 – 7

14:12 20.01.13

Urządzenie	grzewcze 
   

Obieg grzewczy 
   

Miesziacz 1 
   

Język 
   Polski

Ustawienia podst.

14:12 20.01.13

Menu	główne

Ekran

Usatwienia podst.

Programy czasowe

Menu serwisowe

Wejście

Poniżej	zamieszczono	listę	ustawień	początkowych	dla	następujących	ele-
mentów:
Obieg grzewczy/obiegi mieszacza 1 – 7

 − Współczynnik	oszczędności	w	trybie	ekonomicznym
 − Przełączanie	zima/lato
 − ECO/ABS
 − Temperatura	dzienna	(BM-2	zamocowany	poza	kotłem,	w	uchwycie	
naściennym	oraz		aktywowana	opcja	współczynnika	pomieszczenia)

 − Współczynnik	pomieszczenia	(BM-2	w	uchwycie	naściennym)

16.2.1 
Ustawienia współczynnika oszczędności (obniżenia temperatury) dla trybu ekonomicznego

Zakres	ustawień:	0...	10
Ustawienie fabryczne 4

Szczegółowy opis zamieszczono w rozdziale “Krzywa ogrzewania/tryb ekonomicz-
ny”.

Współczynnik oszczędności (obniżenia temperatury) temperatury określa obniżenie 
krzywej grzania w trybie ekonomicznym dla obiegu grzewczego lub obiegu miesza-
cza. Współczynnik ten działa identycznie jak ustawienie -4 do +4, jest jednakże sto-
sowany tylko w programach czasowych w fazie lub w trybie obniżenia temperatury.

Przykład ustawienia współczynnika obniżenia temperatury,
(proces ustawiania przebiega zawsze w ten sam sposób)!

14:12 20.01.13

Współczynnik	obniżenia	
temperatury   5

Współczynnik	pomieszczenia 
		 	 Wył.

Zima	/	Lato
Przełączanie	 	 20°C

ECO / ABS 
   20°C

Ustawienia podst.

14:12 20.01.13

Współczynnik obniżenia temperatury 

Zakres ustawień:           0 - 10

Ustawienie fabryczne:         2

Wartość:  4

Ustawienia podst.

14:12 20.01.13

Godzina 
   12:25

Data 
   18.12.2014

Ustawienia obiegu grzewcz. 
   

Ustawienia obiegu mieszacza  
   

Ustawienia podst.

14:12 20.01.13

Menu	główne

Ekran

Ustawienia podst.

Programy czasowe 

Menu serwisowe

Wejście
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16.2.2 Ustawienie	przełączania	trybu	zimowego/letniego
Zakres	ustawień:	0	°C	–	40	°C	
Ustawienie fabryczne: 20 °C

Funkcja przełączania zima/lato jest aktywna tylko w przypadku podłączenia czujnika 
zewnętrznego.

Funkcja przełączenia zima/lato służy optymalizacji czasu pracy systemu. Gdy 
uśredniona temperatura zewnętrzna leży powyżej ustalonej granicy dla zimy/lata, 
urządzenie grzewcze zostaje przełączone w tryb standby.
Gdy uśredniona temperatura zewnętrzna leży poniżej ustalonej granicy dla zimy/
lata, urządzenie grzewcze zostaje przełączone w tryb pracy czasowej, automatycz-
nej.
Okres przyjmowany do obliczenia uśrednionej temperatury zewnętrznej jest ustala-
ny za pomocą parametru A04.

16.2.3 Ustawienia ECO-ABS
Zakres	ustawień:	-10	°C	–	40	°C	
Ustawienie fabryczne: 10 °C

Funkcja ECO-ABS jest aktywna tylko w przypadku podłączenia czujnika 
zewnętrznego.

Gdy uśredniona temperatura zewnętrzna leży powyżej ustalonej granicy funkcji 
ECO-ABS, obieg urządzenia grzewczego/mieszacza zostaje przełączony w tryb 
standby.
Gdy uśredniona temperatura zewnętrzna leży poniżej ustalonej granicy funkcji ECO-
ABS, obieg urządzenia grzewczego/mieszacza zostaje uruchomiony w trybie eko-
nomicznym.
Zmiana ustawień ECO-ABS może być przeprowadzana wyłącznie w porozumieniu 
z instalatorem urządzenia.

16.2.4 Ustawienie	temperatury	dziennej	(temperatura	pomieszczenia)
Zakres	ustawień:	5	°C	–	30	°C	
Ustawienie fabryczne: 20 °C

Funkcja temperatury dziennej jest aktywna, gdy dla danego obieg urządzenia    
grzewczego/mieszacza aktywowano funkcję współczynnika pomieszczenia oraz 
BM-2 jest zamontowany w uchwycie naściennym.
Parametr temperatury dziennej umożliwia ustawienie żądanej temperatury pomiesz-
czenia w trybie grzania, party oraz w czasie faz grzania trybu automatycznego.         
W trakcie wychładzania, trybu ekonomicznego oraz w trakcie fazy wychładzania 
w trybie automatycznym, temperatura pomieszczenia jest sterowana do wartości 
temperatury dziennej, z uwzględnieniem współczynnika oszczędności (patrz punkt 
18.3.1).

16.2.5 Ustawianie	parametru	współczynnika	pomieszczenia
Zakres	regulacji	Zał./Wył.	
Ustawienie	fabryczne:	Wyłączenie

Współczynnik pomieszczenia jest aktywny, gdy moduł obsługowy BM-2 jest zainsta-
lowany jako zdalne sterowanie.
Współczynnik ten pozwala na kompensację zmiany temperatury pomieszczenia 
przez zewnętrzne czynniki temperaturowe (np. nasłonecznienie, kominek lub otwar-
te okna).

Zał.  =  Współczynnik pomieszczenia aktywny 
Wył.  = Współczynnik pomieszczenia nieaktywny
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16.3 Wersja	językowa

14:12 20.01.13

Język 
   Deutsch

Godzina 
   14:25

Data 
   18.12.2012

Min.	podświetlenie	ekranu 
   10

Ustawienia podst.

14:12 20.01.13

Język

Wartość:        Polski

Ustawienia podst.

14:12 20.01.13

Menu	główne

Ekran

Ustawienia podst.

Programy czasowe 

Menu serwisowe

Wejście

W podmenu wersji językowych wybrać można jedną z 25 opcji języka obsługi.

Zakres	ustawień:
Niemiecki, angielski, francuski, holenderski, hiszpański, portugalski, włoski, czeski, 
polski, słowacki, węgierski, rosyjski, grecki, turecki, bułgarski, chorwacki, łotewski, 
litewski, norweski, rumuński, szwedzki, serbski, słoweński, duński, estoński.

Ustawienie fabryczne – niemiecki

16.4 Godzina

14:12 20.01.13

Menu	główne

Ekran

Ustawienia podst.

Programy czasowe 

Menu serwisowe

Wejście

14:12 20.01.13

Godzina 
   14:25

Data 
   18.12.2012

Min.	podświetlenie	ekranu 
   10

Wygaszacz ekranu 
		 	 Wł

Ustawienia podst.

14:12 20.01.13

Godzina

Wartość:         14:25

Ustawienia podst.

16.5 Data

14:12 20.01.13

Godzina 
   14:25

Data 
   18.12.2012

Min.	podświetlenie	ekranu 
   10

Wygaszacz ekr.   
		 	 Wł

Ustawienia podst.

14:12 20.01.13

Data

Wartość:    18.12.12

Ustawienia podst.

14:12 20.01.13

Menu	główne

Ekran

Ustawienia podst.

Programy czasowe 

Menu serwisowe

Wejście



3064039_201604 27

Zestawienie	ustawień	podstawowych

16.6 Czas zimowy/letni 
Zakres	ustawień:	Auto/Ręcznie	
Ustawienie fabryczne: Auto 

Moduł BM-2 ma zintegrowany bezterminowy kalendarz. Oznacza to, że przełącze-
nie z czasu letniego na normalny (zimowy) oraz odwrotnie, jest wykonywane przez 
moduł BM-2 w trybie automatycznym. Przestawienie z czasu normalnego na letni 
odbywa się ostatniej marcowej niedzieli o godzinie 1 UTC, czyli czasu środkowoeu-
ropejskiego. 

Zmiana dla strefy MEZ następuje o godzinie 2, dla strefy MESZ odpowiednio o 3. 
Przestawienie z czasu letniego na normalny odbywa się ostatniej niedzieli paździer-
nika o godzinie 1 UTC, czyli czasu środkowoeuropejskiego. Zmiana dla strefy MEZ 
następuje o godzinie 2, dla strefy MESZ odpowiednio o 3. 

W przypadku zastosowania modułu MB-2 w obszarach, w których zmiana czasu 
następuje według innych reguł (np. Rosja), w menu ustawień podstawowych wy-
bierz opcję „ręcznej“ zmiany czasu zimowego na letni. Ustawienie to spowoduje, że 
system nie dokona automatycznej zmiany czasu.

16.7 Minimalne	podświetlenie	ekranu
Zakres	ustawień:	5	%	–	15	%
Ustawienie	fabryczne	10	%

Jeżeli nie dokonane zostaną żadne ustawienia, po jednej minucie wyświetlacz pow-
róci do trybu minimalnego podświetlenia ekranu.

16.8 Wygaszacz ekranu
System jest wyposażony w funkcję wygaszacza ekranu. Po jednej minucie pod-świe-
tlenie zostanie zredukowane do najmniejszego poziomu, a wskazywane będą je-
dynie następujące dane:

 f Czas
 f Temperatura zewnętrzna (podłączony czujnik zewnętrzny)
 f Temperatura pomieszczenia (BM-2 zamocowany w uchwycie ściennym)

16.9 Blokada przycisków
Blokada przycisków uniemożliwia niezamierzone przestawienie parametrów syste-
mu grzewczego (np. przez dzieci lub w trakcie czyszczenia).
Włączenie funkcji blokady przycisków powoduje automatyczne zablokowanie przy-
cisków po upływie jednej minuty od dokonania ostatniej operacji.

Zał. = Blokada przycisków włączona 
Wył.  = Blokada przycisków wyłączona

 f Wyłączenie funkcji blokady przycisków następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu po-
krętła przez 3 sekundy.

16.10 Interfejs	użytkownika	
Zakres ustawień: Rozszerzony/uproszczony 
Ustawienie fabryczne: Rozszerzony 

Tryb uproszczony: 
Ograniczone możliwości zmiany ustawień. System pozwala na korektę temperatury i 
wybór programów jednocześnie dla wszystkich obiegów. Parametry urządzenia A24 
(przyporządkowanie przełącznika programatora) jest niewidoczne w trybie upro-
szczonym. System wyświetla tylko jedną stronę stanu, na której widoczne są ws-
zy-stkie dane. Nie ma możliwości zastosowania funkcji Party oraz funkcji czasowego 
obniżania temperatury. Dodatkowo, tryb uproszczony NIE MOŻE być zastosowany 
w połączeniu z CWL oraz ISM7/8i/e! 

Tryb rozszerzony: 
Wszystkie funkcje systemu są dostępne!
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17 Programy czasowe
Menu główne pozwala na parametryzację czasów przełączania dla wszystkich 
komponentów WRS.

System jest wyposażony w 3 dowolnie ustalane programy czasowe dla każdej 
funkcji. Dodatkowo, ten punkt menu umożliwia sprawdzenie i wybór aktywnego 
programu czasowego.
System umożliwia ustalenie maksymalnie 3 okresów włączenia w przeciągu jedne-
go dnia.

Domyślnie zaprogramowane czasy włączania oraz możliwości regulacyjne opisane 
zostały w rozdziale „Programy czasowe” w instrukcji montażowej dla instalatorów.

Poniższy przykład dotyczy wpisu trzech dowolnie zaprogramowanych czasów 
przełączania.
 

Program 
czasowy Dzień

Czas 
przełą-
czania

Obwód 
grzewczy Mieszacz Podgrewanie 

c.w.o. Cyrkulacja Wentylacja

ZAŁ. WYŁ. ZAŁ. WYŁ. ZAŁ. WYŁ. ZAŁ. WYŁ. ZAŁ. WYŁ.
Dowolnie 
ustalany 
program 
czasowy

PN 1
2
3

WT 1
2
3

SR 1
2
3

CZW 1
2
3

PT 1
2
3

SO 1
2
3

ND 1
2
3
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18 Zestawienie symboli

18.1 Symbole	przycisków	szybkiego	dostępu

Symbol Funkcja

Termometr umożliwia zmianę temperatury zadanej

Znak pokrętła sterującego umożliwia zmianę trybu roboczego

Przycisk powrotu do ekranu głównego pozwala na wyjście do tego poziomu

Przycisk ze strzałką służy do przejścia jednego kroku wstecz

Przycisk kominiarza pozwala na przejście do trybu kominiarza. Tryb ten służy wyłącznie do pomiaru paramet-
rów spalin.
W trybie kominiarskim, kocioł pracuje z maksymalną mocą (z pełnym obciążeniem). W trakcie pracy z pełnym 
obciążeniem, temperatura obiegu grzewczego oraz temperatura ciepłej wody zostają podniesiona do ustawio-
nych wartości.
W trakcie pracy z pełnym obciążeniem możliwe jest wykonanie odpowiednich pomiarów spalin.
Tryb kominiarski zostaje automatycznie wyłączony po 15 minutach lub po przekroczeniu maksymalnej tempe-
ratury roboczej.
Tryb kominiarski może zostać włączony za pomocą modułu obsługowego BM-2 tylko wtedy, gdy moduł ten s  
jest zamontowany w kotle.

Tryb Kominiarz pozwala na przełączenie mocy z wysokiego poziomu (100%) na niski (20%).

1x Specjalna funkcja 1 x grzanie wody umożliwia obejście zaprogramowanych czasów przełączania i jednorazowe   
w ciągu godziny nagrzanie wody w zasobniku do określonej temperatury.

Przywołanie rocznego udziału systemu solarnego

Przywołanie miesięcznego udziału systemu solarnego

Kopiowanie programów czasowych wybranych dni na wskazane dni.

Przycisk zatwierdzania usterek

Zatwierdzenie osuszania jastrychu

Zerowanie ostrzeżenia o filtrze (dotyczy tylko CWL Excellent)

Kosz, usuwanie historii usterek
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18.2 Symbole	zmian	za	pomocą	pokrętła

Symbol Funkcja
Automatyka czasowa powoduje włączenie i wyłączenie obiegu grzewczego o określonych godzinach. 
Wewnątrz tych okresów czasu, obieg grzewczy podnosi temperaturę pomieszczenia do określonej wartości 
(temperatura dzienna) z uwzględnieniem wpływu pomieszczenia lub według ustalonej krzywej grzania.

Automatyka czasowa powoduje włączenie i wyłączenie obiegu mieszacza w określonych godzinach. Wewnątrz 
tych okresów czasu, obiegu mieszacza podnosi temperaturę pomieszczenia do określonej wartości (tempera-
tura dzienna) z uwzględnieniem wpływu pomieszczenia lub według ustalonej krzywej grzania.

Zasobnik wody ciepłej jest w okresach włączenia podgrzewany do określonej temperatury.

Pompa cyrkulacijna (jeżeli jest zamontowana) jest włączana tylko w okresach przełączania.

W przypadku modułu CWL-Excellent, w trybie automatycznym, system przełącza pomiędzy „wentylacją 
nominalną” w okresie włączenia, a „wentylacją zredukowaną” w okresie wyłączenia.

Tryb pracy Party
W trybie Party użytkownik podaje czas oraz datę przejścia systemu w tryb ciągłego ogrzewania. Wprowadzone 
dane określają także godzinę i datę powrotu systemu do wcześniej aktywnego trybu pracy.
(Patrz rozdział „Strona stanu obiegu grzewczego oraz strona stanu obiegu mieszacza” dotyczący zmiany trybu 
pracy.)

Tryb opuszczania
W trybie opuszczania użytkownik podaje czas oraz datę przejścia systemu w tryb ekonomiczny. Wprowadzone 
dane określają także godzinę i datę powrotu systemu do wcześniej aktywnego trybu pracy.
(Patrz rozdział „Strona stanu obiegu grzewczego oraz strona stanu obiegu mieszacza” dotyczący zmiany trybu 
pracy.)

Tryb pracy ciągłego ogrzewania
W ciągłym trybie ogrzewania, system pracuje przez 24 godziny na dobę.
System ogrzewa aż do uzyskania określonej temperatury pomieszczenia (temperatura dzienna) lub pracuje na 
podstawie krzywej grzania.

W trybie oszczędności, ogrzewanie pracuje do uzyskania ustawionej temperatury ekonomicznej.

W trybie gotowości, obieg grzewczy oraz ogrzewanie ciepłej wody jest wyłączone. 
Pompa cyrkulacijna (jeżeli jest zamontowana) jest także wyłączona.
Funkcja przeciwdziałania zamrożeniu jest aktywna.
Pompy systemu grzewczego są uruchamiane w regularnych odstępach czasu w celu uniknięcia zablokowania 
mechanicznego.

PN ND
Dni tygodnia – przykładowo – poniedziałek, niedziela



3064039_201604 31

Zestawienie symboli

Symbol Funkcja
Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
W tym trybie, moduł obsługowy BM-2 zarządza stałym przygotowaniem c.w.u. – 24 godziny na dobę.

1x

Specjalna funkcja 1 x podgrzanie ciepłej wody użytkowej umożliwia obejście zaprogramowanych czasów 
włączenia i jednorazowe w ciągu godziny podgrzanie wody w zasobniku do ustawionej temperatury.

System dąży do uzyskania przepływu powietrza określonego przez parametr CWL1. 
Funkcja „Czasowej ochrony przed wilgocią“ może zostać aktywowana po
wprowadzeniu czasu uruchomienia i wyłączenia.
Po upłynięciu tego czasu, program powraca do poprzednio aktywnego trybu pracy.

W przypadku ustawienia „zmniejszonego przepływu powietrza”, wentylacja pracuje w trybie ciągłym i zgodnie  
z ustawieniami parametru CWL2.

W przypadku ustawienia „nominalnego przepływu powietrza”, wentylacja pracuje w trybie ciągłym i zgodnie      
z ustawieniami parametru CWL3.

System dąży do uzyskania przepływu powietrza określonego przez parametr CWL4. 
Funkcja „Czasowej intensywnej wentylacji “ może zostać aktywowana po
wprowadzeniu czasu uruchomienia i wyłączenia.
Po upłynięciu tego czasu, program powraca do poprzednio aktywnego trybu pracy.
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18.3 Symbole	wskaźnika	stanu

Symbol Funkcja

Urządzenia grzewcze

Podgrewanie ciepłej wody użytkowej

Obieg grzewczy

1 Obieg mieszacza 1

Obieg solarny

Komunikat

Wentylacja

Menu główne

Ekran

Ustawienia podstawowe

Tryb zmian lub strona menu serwisowego

Programy czasowe



3064039_201604 33

Zestawienie symboli

18.4 Symbole w podmenu programów czasowych

Symbol Funkcja

To podmenu pozwala na zmianę czasów przełączania

To podmenu pozwala na dodawanie czasów przełączania

To podmenu pozwala na usuwanie czasów przełączania

Ten przycisk szybkiego uruchamiania pozwala na kopiowanie ustawień dla danego dnia.

Symbol stopnia pracy urządzenia grzewczego

Symbol Funkcja

Wskazuje aktualny stopień pracy urządzenia grzewczego w krokach 20 %.

Symbol Funkcja
Automatyka czasowa powoduje włączenie i wyłączenie obwodu grzewczego o określonych godzinach. We-
wnątrz tych okresów czasu, obwód grzewczy podnosi temperaturę pomieszczenia do określonej wartości (tempe-
ratura dzienna) z uwzględnieniem wpływu pomieszczenia lub według ustalonej krzywej grzania.

Automatyka czasowa powoduje włączenie i wyłączenie obwodu mieszacza w określonych godzinach. Wewnątrz 
tych okresów czasu, obwod mieszacza podnosi temperaturę pomieszczenia do określonej wartości (temperatura 
dzienna) z uwzględnieniem wpływu pomieszczenia lub według ustalonej krzywej grzania.
Zasobnik wody ciepłej jest w okresach włączenia podgrzewany do określonej temperatury.

Pompa cyrkulacijna (jeżeli jest zamontowana) jest włączana tylko w okresach włączenia.

W przypadku modułu CWL-Excellent, w trybie automatycznym, system przełącza pomiędzy „wentylacją nomi-
nalną” w okresie włączenia, a „wentylacją zredukowaną” w okresie wyłączenia

Tryb pracy ciągłego ogrzewania
W ciągłym trybie ogrzewania, system pracuje przez 24 godziny na dobę.
System ogrzewa aż do uzyskania ustawionej temperatury pomieszczenia (temperatura dzienna) lub pracuje na 
podstawie krzywej grzania.

W trybie oszczędności, ogrzewanie pracuje do uzyskania ustawionej temperatury ekonomicznej.

W trybie gotowości, obwód grzewczy oraz ogrzewanie c.w.u. jest wyłączone. Pompa cyrkulacijna (jeżeli jest 
zamontowana) jest także wyłączona.
Funkcja przeciwdziałania zamarzaniu jest aktywna.
Pompy systemu grzewczego są uruchamiane w regularnych odstępach czasu w celu uniknięcia zablokowania 
mechanicznego.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
W tym trybie, moduł obsługowy BM-2 zarządza stałym przygotowaniem c.w.u. –  24 godziny na dobę.

1x
Specjalna funkcja 1 x podgrzanie ciepłej wody użytkowej umożliwia obejście zaprogramowanych czasów włąc-
zenia i jednorazowe w ciągu godziny podgrzanie wody w zasobniku do ustawionej temperatury.
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Symbol Funkcja
System dąży do uzyskania przepływu powietrza określonego przez parametr CWL1. 
Funkcja „Czasowej ochrony przed wilgocią“ może zostać aktywowana po wprowadzeniu czasu uruchomienia i 
wyłączenia.
Po upłynięciu tego czasu, program powraca do poprzednio aktywnego trybu pracy.

W przypadku ustawienia „zmniejszonego przepływu powietrza”, wentylacja pracuje w trybie ciągłym i zgodnie 
z ustawieniami parametru CWL2.

W przypadku ustawienia „nominalnego przepływu powietrza”, wentylacja pracuje w trybie ciągłym i zgodnie 
z ustawieniami parametru CWL3.

System dąży do uzyskania przepływu powietrza określonego przez parametr CWL4. 
Funkcja „Czasowej intensywnej wentylacji “ może zostać aktywowana po wprowadzeniu czasu uruchomienia i 
wyłączenia.
Po upłynięciu tego czasu, program powraca do poprzednio aktywnego trybu pracy.
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19 Przycisk trybu Party

Tryb pracy Party

W trybie Party użytkownik podaje czas oraz datę przejścia systemu w tryb ciągłego ogrzewania. Wprowadzone 
dane określają także godzinę i datę powrotu systemu do wcześniej aktywnego trybu pracy.

Obracając pokrętłem wybierz obieg ogrzewania lub mieszacza i naciśnij przycisk 3 w celu uruchomienia funkcji 
Party. Wprowadź dane dotyczące włączenia i wyłączenia i ostatecznie aktywuj lub deaktywuj funkcję.

Funkcja Party pozwala na ustalenie następujących parametrów:

 − Data i godzina uruchomienia
 − Data i czas wyłączenia
 − Wybór i uruchomienie funkcji Party
 − Wybór i wyłączenie funkcji Party.

Wskazówka – Fabrycznie czas wyłączenia ustawiony jest 3 godziny od momentu uruchomienia.

Przycisk 3

14:12 20.01.13

20.0 °C

Pomieszcz.

Obwód grzawczy

Tryb grzania

Automatyka	Zał
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

40.0 °C
T_rob.

16.0 °C
T_powr

14:12 20.01.13

Obwód grzawczy

Funkcja party
Tryb obniżenia temp.
Tryb automatyczny 
Tryb grzania
Tryb ekonomiczny 
Standby

14:12 20.01.13

Obwód grzawczy

Zmiana wartości pokrętłem
Potwierdzenie przez naciśnięcie

Pocz.    01.04.2013    13:20

Koniec   03.04.2013   16:20

Funkcja Party wył.

ZAŁ WYŁ

Zmiana wartości pokrętłem
Potwierdzenie przez naciśnięcie

1

2

3

4
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20 Czasowe	przejście	w	tryb	ekonomiczny

Tryb obniżenia czasowego – obniżenia temperatury
W trybie użytkownik podaje czas oraz datę przejścia systemu w tryb ekonomiczny. Wprowadzone dane 
określają także godzinę i datę powrotu systemu do wcześniej aktywnego trybu pracy.

Obracając pokrętłem wybierz obwód grzewczy lub mieszacza i naciśnij przycisk 3 w celu uruchomienia trybu 
schładzania. Wprowadź dane dotyczące włączenia i wyłączenia i ostatecznie aktywuj lub deaktywuj funkcję.

W trybie obniżenia temperatury – obniżenia czasowego – możliwe jest ustawienie następujących parametrów:

 − Data i godzina uruchomienia
 − Data i czas wyłączenia
 − Wybór i uruchomienie trybu obniżenia temperatury.
 − Wybór i wyłączenie trybu obniżenia temperatury.

Wskazówkka – Faabrycznie czas wyłączenia ustawiony jest 3 godziny od momentu uruchomienia.

Przycisk 3

14:12 20.01.13

20.0 °C

Pomieszcz

Obwód grzewczy

 Tryb grzania

Automatyka	Zał.
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

40.0 °C
T_rob

16.0 °C
T_powr

14:12 20.01.13

Obwód grzewczy

Funkcja Party
Tryb obniżenia temp. 
Tryb automatyczny 
Tryb grzania
Tryb ekonomiczny
Czuwanie

14:12 20.01.13

Obwód grzewczy

Zmiana wartości pokrętłem
Potwierdzenie przez 

Pocz.   01.04.2013      13:20

Koniec  03.04.2013    16:20

Tryb obniżenia temp.

ZAŁ WYŁ

Zmiana wartości pokrętłem
Potwierdzenie przez naciśnięcie

1

2

3

4
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21 Ustawienie	trybu	zimowego	(przykład)

Obwód	grzewczy	i	mieszacza	(jeżeli	został	zainstalowany),	w	trybie	automatycznym.	
Ogrzewanie	c.w.u.	według	programu	czasowego,	w	trybie	automatycznym.

Ta zmiana trybu pracy obwodu grzawczego lub obwodu mieszacza ma wpływ na wszystkie obwody grzewcze 
(kotłowe bezpośrednie/mieszaczowe)! Tryb pracy podgrzewania c.w.u. wymaga dodatkowego ustawienia paramet-
rów.

Przycisk 3

1

2

14:12 20.01.13

Obwód grzewczy

Funkcja Party
Tryb obniżenia temp.
Tryb automatyczny 
Tryb grzania
Tryb ekonomiczny
Czuwanie

Zmiana wartości pokrętłem
Potwierdzenie przez naciśnięcie

3

4

14:12 20.01.13

c.w.u.

Zmiana wartości pokrętłem
Potwierdzenie przez OK

1x wczytanie
Tryb automatyczny 
Tryb ciągły
Standby

1x

14:12 20.01.13

50.0 °C50.0 °C
Zadanac.w.u.

c.w.u.

Zał.

25   30   35   40   45   50   55   60   65

14:12 20.01.13

20.0 °C

Pomieszcz.

Obwód grzewczy

Tryb grzania

Automatyka	Wł.
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

40.0 °C
T_rob

16.0 °C
T_powr.

14:12 20.01.13

Obwód grzewczy

Funkcja Party
Tryb obniżenia temp.
Tryb automatyczny
Tryb grzania
Tryb ekonomiczny
Czuwanie

Zmiana wartości pokrętłem
Potwierdzenie przez OK

Wybór obwodu kotła lub obwodu 
mieszacza

(jeżeli został zainstalowany)

14:12 20.01.13

20.0 °C

Pomieszcz.

Obwód grzewczy

Tryb grzania

Automatyka	Wł.
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

40.0 °C
T_rob

16.0 °C
T_powr.

Przycisk 3

1

2

3

4

Wybór podgrzewania 
c.w.u.

14:12 20.01.13

50.0 °C50.0 °C
Zadanac.w.u.

c.w.u.

Zał.

25   30   35   40   45   50   55   60   65

14:12 20.01.13

c.w.u.

Zmiana wartości pokrętłem
Potwierdzenie przez OK

1x wczytanie
Tryb automatyczny 
Tryb ciągły
Gotowość

1x
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22 Ustawienie	trybu	letniego	(przykład)

Obwód	grzewczy	i	mieszacza	(jeżeli	został	zainstalowany),	w	trybie	automatycznym	
Ogrzewanie	c.w.u.	według	programu	czasowego,	w	trybie	automatycznym.

Ta zmiana trybu pracy obwodu grzaeczego lub obwodu mieszacza ma wpływ na wszystkie obwody grzewcze 
(kotłowe bezpośrednie/mieszaczowe)! Tryb pracy podgrzewania c.w.u. wymaga dodatkowego ustawienia paramet-
rów.

14:12 20.01.13

Obwód grzewczy

Funkcja Party
Tryb obniżenia temp.
Tryb automatyczny 
Tryb grzania
Tryb ekonomiczny
Czuwanie

Zmień wartości pokrętłem
Potwierdzenie przez naciśnięcie

Przycisk 3

1

2

3

4

14:12 20.01.13

20.0 °C

Pomieszcz.

Obwód grzewczy

Tryb grzania 

Automatyka	Zał
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

40.0 °C
T_rob

16.0 °C
T_powr.

14:12 20.01.13

20.0 °C

Pomieszcz.

Obwód grzewczy

Tryb grzania 

Automatyka	Zał
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

40.0 °C
T_rob

16.0 °C
T_powr.

14:12 20.01.13

Obwód grzewczy

Funkcja Party
Tryb obniżenia temp.
Tryb automatyczny 
Tryb grzania
Tryb ekonomiczny
Czuwanie

Zmień wartości pokrętłem
Potwierdzenie przez naciśnięcie

14:12 20.01.13

c.w.u.

Zmień wartości pokrętłem
Potwierdzenie przez OK

1x wczytanie
Tryb automatyczny 
Tryb ciągły
Standby

1x

14:12 20.01.13

50.0 °C50.0 °C
Zadanac.w.u.

c.w.u.

ZAŁ.	

25   30   35   40   45   50   55   60   65

Wybór obwodu 
grzaeczego lub obwodu 
mieszacza  (jeżeli został 

zainstalowany)

Przycisk 3

1

2

3

4

Wybór podgrzewania 
c.w.u.

14:12 20.01.13

50.0 °C50.0 °C
Zadanac.w.u.

c.w.u.

ZAŁ.	

25   30   35   40   45   50   55   60   65

14:12 20.01.13

c.w.u.

Zmień wartości pokrętłem
Potwierdzenie przez OK

1x wczytanie
Tryb automatyczny 
Tryb ciągły
Standby

1x
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23 Porady	dotyczące	oszczędności	energii

Temperatura	pomieszczenia	(temperatura	dzienna)

Ustaw temperaturę tak, aby uzyskać wrażenie komfortu termicznego.
Zwiększenie temperatury pomieszczenia o 1 stopień oznacza wzrost zużycia 
energii o 6 %.
Nie ogrzewaj w sposób ciągły pomieszczeń nieużywanych lub sypialni.

Wydajne ogrzewanie

Ogrzewaj wszystkie pomieszczenia w domu lub mieszkaniu.
Ogrzewanie pojedynczego pomieszczenia powoduje niekontrolowane ogrze-
wanie pomieszczeń sąsiadujących. Dostosuj ogrzewanie pomieszczenia do 
jego wykorzystania. We wszystkich pozostałych pomieszczeniach utrzymuj 
temperaturę minimalną. W pomieszczeniach nieogrzewanych może dojść 
do skraplania się pary wodnej na ścianach i do powstawania w ten sposób 
uszkodzeń budowlanych.

Zawory termostatyczne

Zawory termostatyczne pozwalają na utrzymanie zadanej temperatury. Niska 
temperatura pomieszczenia powoduje ich samoczynne otwarcie, wysoka 
odpowiednio ich zamknięcie. Zawory termostatyczne w pomieszczeniu, 
w którym zamontowany jest moduł obsługowy BM-2 winny być całkowicie 
otwarte, w przeciwnym przypadku może dojść przekłamań w poracy mo-
dułów i ogrzwania w pozostałych pomieszczeniach.

Konserwacja	urządzenia	grzewczego

Osady sadzy w komorze spalania kotła lub nieprawidłowe ustawienie palnika 
mogą obniżyć sprawność ogrzewania o 5 % lub więcej. Regularne prze-
prowadzanie konserwacji przez wykwalifikowanych pracowników jest dobrą 
inwestycją.

Prawidłowa	cyrkulacja	powietrza	wokół	grzejników

Konieczne jest także zapewnienie swobodnej cyrkulacji powietrza wokół 
grzejników, w przeciwnym przypadku sprawność ogrzewania obniża się. 
Nowoczesne grzejniki oddają część ciepła w postaci promieniowania.
Długie zasłony lub niekorzystnie ustawione meble mogą zredukować nawet 
20 % efektu ogrzewania.

Wyeliminuj	straty	energii	także	nocą

Zamknięcie rolet i zasłonięcie zasłon pozwala na obniżenie strat energii cie-
plnej następujące w przeciągu nocy za pośrednictwem okien. Izolacja wnęk 
kaloryferów oraz jasny tynk pozwalają na obniżenie kosztów energii o ok. 
4 %. Także szczelne wypełnienie piankami szczelin okiennych oraz skutecz-
ne uszczelki drzwiowe redukują straty energii.
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Wietrzenie

Wietrzenie pomieszczeń przeprowadzaj po zamknięciu termostatycznych 
zaworów ogrzewania. Zaleca się przeprowadzanie tzw. szybkiego wietrze-
nia, następującego po maksymalnym otwarciu wszystkich okien w całym 
mieszkaniu. Krótkie i skuteczne wietrzenie powoduje wymianę powietrza, 
ciepło zgromadzone w meblach i ścianach szybko ogrzewa chłodne, świeże 
powietrze.

Odpowietrzanie grzejników

Regularne odpowietrzanie grzejników we wszystkich pomieszczeniach, 
w szczególności w mieszkaniach położonych na wyższych kondygnacjach 
budynków wielorodzinnych, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie grzej-
ników i zaworów termostatycznych. Grzejniki reagują szybko na zmieniające 
się zapotrzebowanie na energię cieplną.

Tryb	obniženia,	temperatura	ekonomiczna

Ustaw temperaturę ekonomiczną (tryb obniżenia) na poziomie 5 °C poniżej 
temperatury pomieszczenia (dziennej temperatury). Ustawienie temperatury 
ekonomicznej na niższym poziomie powoduje utratę efektu oszczędzania 
w wyniku konieczności dostarczenia większej ilości energii w celu ogrzania 
pomieszczenia. Ustaw temperaturę na niższym poziomie tylko w przypadku 
dłuższej nieobecności, np. urlopu.

Pompa cyrkulacji

Pompa cyrkulacyjna utrzymuje stale lub w określonych interwałach 
czasowych obieg wody w instalacji c.w.u. Dzięki temu, baterie czepalne.
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Wychładzanie
W trybie obniżenia, zadana temperatura pomieszczenia jest w okresach 
ograniczonej eksploatacji, np. w nocy, schładzana do poziomu temperatury 
ekonomicznej.

Funkcja antybakteryjna
Bakterie Legionelli mogące występować w zasobrnikach wody mogą powo-
dować ciężkie schorzenia. Bakterie te mogą tworzyć się i rozwijać gdy tem-
peratura nieruchomej wody utrzymuje się w granicach pomiędzy 25 °C do 
50 °C. Temperatury takie mogą utrzymywać się na przykład w zasobnikach 
ciepłej wody. Funkcja antybakteryjna powoduje krótkotrwałe ogrzewanie 
wody do temperatury powyżej 65 °C i usunięcie ewentualnie występujących 
bakterii typu Legionella.

eBUS

eBUS protokół komunikacji pomiędzy komponentów systemu grzewczego, 
umożliwiającej sterowanie za pośrednictwem centralnego układu.

ECO-ABS
Funkcja wychładzania ECO powoduje automatyczne włączanie lub wyłącza-
nie ogrzewania w trakcie fazy obniżenia temperaturowego, gdy średnia tem-
peratura zewnętrzna przekracza określoną wartość, na przykład w sytuacji 
wysokiej temperatury zewnętrznej w nocy.

Strona menu serwisowego

Ustawienia dostępne za pośrednictwem strony menu serwisowego mogą być 
zmieniane przez wykwalifikowanego instalatora – serwisanta. Ograniczenie 
dostępu do strony menu serwisowego zapobiega wypadkom lub uszkodzeni-
om spowodowanym przez nieprawidłowe ustawienia.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Temperatura uruchomienia przez moduł obsługowy BM-2 funkcji zabezpiec-
zania przed zamarzaniem, jest ustawiana przez instalatora – serwisanta. 
Przekroczenie w dół wartości granicznej temperatury zewnętrznej powoduje 
ciągłe uruchomienie pompy kotła. Obniżenie się temperatury kotła poniżej 
5 °C powoduje uruchomienie palnika i ogrzanie kotła do temperatury mini-
malnej.

Ogrzewanie
W trybie grzania, temperatura pomieszczenia zostaje utrzymywana na zada-
nym poziomie w okresie typowej eksploatacji, np. w trakcie dnia.

Obwód grzewczy

Obwód grzewczy jest zamkniętym systemem grzewczym. Składa się on 
z grzejników lub ogrzewania podłogowego – płaszczyznowego, zaworów, 
pomp, oraz przewodów zwrotnych i ewentualnie zaworów mieszających – 
mieszaczy. 
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Krzywa grzania

Krzywa grzania opisuje w formie wykresu zależność pomiędzy temperaturą 
zewnętrzną oraz temperaturą roboczą. Jest to konieczne w celu uzyskania 
żądanej temperatury pomieszczenia.

Kaskada

Kaskada to równoległe połączenie kilku kotłów – urzadzeń grzewczych 
służące między innymi uzyskaniu wysokiej mocy łącznej.

Obwód mieszacza

Obwód mieszacza to obieg sterowania ogrzewania c.o. wyposażony w za-
wór mieszający z siłownikiem i sterowany w polączeniu z automatyka kotła.  
Mieszacz podłączony jest do wylotu temperatury roboczej, w celu kontro-
lowania temperatury wody roboczej poprzez domieszanie chłodnej wody 
powrotnej.

Tryb kominiarski

Tryb kominiarski służy wyłącznie do pomiarów parametrów spalin. 
W trybie kominiarskim, kocioł pracuje z maksymalną mocą (z pełnym ob-
ciążeniem). Tryb kominiarski zostaje automatycznie wyłączony po 15 minut-
ach lub po przekroczeniu maksymalnej temperatury roboczej. 

Temperatura ekonomiczna

Temperatura ekonomiczna określa temperaturę pomieszczenia w okresach 
zmniejszonej eksploatacji.

Ogrzewanie zasobnika

Ogrzewanie zasobnika to pośrednie ogrzewanie zasobnika z wodą. W tym 
celu pompa zasobnika tłoczy wodę z kotła powodując transfer energii ciepl-
nej do wymiennika ciepła zasobnika/ podgrzewacza c.w.u.

Temperatura zasilania

Temperatura wejściowa oznacza temperaturę wody dostarczanej do grze-
jników. W przypadku systemów sterowania na podstawie temperatury 
zewnętrznej, waha się ona w granicach od 35 °C do 70 °C (w zależności 
od temperatury zewnętrznej). W przypadku systemów ogrzewania  pow-
ierzchniowego, wystarczające jest stosowanie temperatury od 25 °C do 
40 °C. W przypadku systemów ogrzewania bez obwodu mieszacza, tempe-
ratura wyjściowa równa jest temperaturze kotła.

Ogrzewanie	ciepłej	wody	użytkowej	(c.w.u.)

Proces ten może następować z wykorzystaniem urządzenia grzewczego  
przepływowego, zasobnika c.w.u., pośrednio ogrzewanego zasobnika bufo-
rowego i innych.
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25.1 Dokumentacja dodatkowa

Instrukcja montażu dla instalatorów – Moduł obsługowy BM-2 Instrukcja obsługi dla 
użytkownika – Moduł obsługowy BM-2 Instrukcja montażowa urządzenia grzewc-
zego.

Obowiązuje także treść instrukcji wszystkich zastosowanych modułów dodat-
kowych i innych elementów wyposażenia.

25.2 Przechowywanie dokumentacji

Operator lub użytkownik urządzenia przejmuje odpowiedzialność za prawidłowe 
przechowywanie wszystkich instrukcji.

 f Przekaż operatorowi lub użytkownikowi urządzenia poniższą instrukcję montażową 
oraz wszystkie inne dołączone instrukcje.

25.3 Zakres	obowiązywania	instrukcji

Treść poniższej instrukcji montażowej odnosi się do modułu obsługowego  BM-2.

25.4 Konserwacja/czyszczenie

Moduł obsługowy BM-2 jest urządzeniem nie wymagającym serwisowania, do 
czyszczenia nie wykorzystuj żadnych środków czyszczących. Stosuj wyłącznie 
wilgotny kawałek tkaniny.
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