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REGULATOR TEMPERATURY
KOTŁA C.O. Z DOZOWNIKIEM

LUKSUS R
ZAŁĄCZNIK SERWISANTA
Załącznik ten należy traktować jako instrukcję serwisową,
umożliwiającą dobór niektórych parametrów do indywidualnych wymagań
obiektu regulacji: rodzaju kotła, rodzaju dmuchawy itp.

Tryb producenta
Aby uruchomić sterownik w trybie producenta, gdzie dostępne są
dodatkowe parametry, należy wyłączyć regulator wyłącznikiem
i ponownie go załączyć trzymając jednocześnie naciśnięty klawisz
aż
do pojawienia się na wyświetlaczu napisu „t p”. W celu dokonania zmian
parametrów instalatora należy wcisnąć klawisz
. Pracę w trybie
instalacyjnym sygnalizuje mruganie lampek przy kolejno przełączanych
parametrach. Zmiany parametrów dokonuje się klawiszami

,

. Aby

przejść do kolejnego parametru należy nacisnąć ponownie klawisz
.
Przejście przez wszyst kie parametry spowoduje powrót do głównego okna
wskazującego aktualną temperaturę wody w kotle i zakończenie trybu
producenta.
Dostępne parametry w trybie producenta:
zakres
zmian
1p. MINIMALNE OBROTY DMUCHAWY
1÷25 [%]
-okre śla z jaką minimalną prędkością ma się obracać dmuchawa,
podczas edycji tego parametru dmuchawa pracuje z nastawianą
wartością.
2p. MAKSYMALNE OBROTY DMUCHAWY
30÷99 [%]
-okre śla z jaką maksymalną prędkością ma się obracać dmuchawa,
podczas edycji tego parametru dmuchawa pracuje z nastawianą
wartością.
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3p. CZAS WYGASZANIA
1÷99 [min]
- jeżeli temperatura płaszcza spadnie o 3C poniżej
TEMPERATURY ZAŁĄCZENIA POMPY nastąpi rozpoczęcie
odliczania tego czasu. Po upływie CZASU WYGASZANIA nastąpi
automatyczne przejście regulatora do trybu WYGASZANIA.
4p. MINIMALNA TEMPERATURA ZADANA
35÷53 [C]
- minimalna temperatura płaszcza z jaką piec może być
eksploatowany. Określana przez producenta.
5p. RODZAJ WYŚWIETLANEGO KOMUNIKATU
0 /1
określa jaki komunikat będzie wyświetlany po wciśnięciu
klawisza
:
- 0 – wyświetlany będzie stan styków termostatu pokojowego: on,
off,
- 1 – wyświetlana będzie aktualna temperatura zadana kotła.
Parametry te przystosowują regulator do współpracy z danym
piecem. Producent pieca jest zobowiązany uzgodnić nastawy fabryczne
tych parametrów z producentem regulatora. Przywrócić je można
wyłączając regulator i trzymając naciśnięte klawisze
do sieci.

i

załączyć

Nastawy domyślne producenta
Nr

Nazwa parametru
Zakres zmian

1p MINIMALNE OBROTY DMUCHAWY
1÷25 [%]

Nastaw a
producent
a
20

2p MAKSYMALNE OBROTY DMUCHAWY
30÷99 [%]

70

3p CZAS WYGASZANIA
1÷99 [min]

20

4p MINIMALNA TEMPERATURA ZADANA
35÷53 [C]

40

5p RODZAJ WYSWIETLANEGO KOMUNIK.
0 /1
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