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I. Bezpieczeństwo 
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. 

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia. Niniejszą 

instrukcję należy starannie przechowywać. 

Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające 

z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami bezpieczeństwa. Proszę zachować 

instrukcję i upewnić się, że pozostanie z urządzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży 

tak, aby każdy korzystający z niego przez jego okres użytkowania mógł mieć odpowiednie informacje 

o użytkowaniu urządzenia i bezpieczeństwie. Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować środki 

ostrożności zgodne z wymienionymi w instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zaniedbanie. 

 

 

OSTRZEŻENIE 

 Urządzenie elektryczne po napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności 

związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić 

się, że regulator nie jest podłączony do sieci. 

 Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. 

 Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia silników 

elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewodów elektrycznych. 

 Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci. 

 

 

 

 

UWAGA 

 Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić sterownik, dlatego w czasie burzy należy wyłączyć 

go z sieci poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazda. 

 Sterownik nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

 Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan techniczny przewodów. Należy 

również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 

 

 

 

 

Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że produkujemy 

urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zużytych elementów i 

urządzeń elektronicznych. W związku z tym firma otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że 

produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Segregując odpady przeznaczone 

do recyklingu pomagamy chronić środowisko naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie 

zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 
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II. Opis urządzenia 
Sterownik ST-340 przeznaczony jest do obsługi rekuperatora – urządzenia stosowanego w systemach 

wentylacyjnych umożliwiających odzyskiwanie (rekuperację) ciepła z powietrza wywiewanego z 

budynku lub instalacji przemysłowej.  

 

Sterownik typu ST-340 umożliwia: 

 Sterowanie wentylatorem wyciągowym oraz nadmuchowym – możliwość korekty mocy  

 Sterowanie typu bypass. 

 Sterowanie przepustnicą gruntowego wymiennika ciepła 

 Sterowanie grzałką powietrza pierwotnego oraz wtórnego 

 Sterowanie chłodzeniem 

 Tygodniowy program ogrzewania 

 

 

Wyposażenie sterownika: 

 duży, czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz 

 

 

 

 

 

III. Montaż sterownika 
Sterownik powinien być montowany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.  

 

  OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym na przyłączach pod napięciem. 

Przed pracami przy regulatorze należy odłączyć dopływ prądu i zabezpieczyć przed przypadkowym 

włączeniem. 

 

 

 

Dane techniczne 

L.p. Wyszczególnienie Jedn.  

1 Zasilanie V 230V/50Hz +/-10% 

2 Pobór mocy W 4 

3 Temperatura otoczenia OC 5÷50 

4 Dokładność pomiaru OC 1 

5 Wytrzymałość temp. czujników OC -25÷90 

6 Wkładka bezpiecznikowa A 3,15 

 

 

IV. Obsługa sterownika 
IVa) Zasada działania 
Regulator ST-340 steruje pracą wentylatorów: nadmuchowy oraz wyciągowy regulując moc nadmuchu 

zgodnie z ustawieniami  użytkownika. Sterownik ma również możliwość sterowania grzałką ogrzewająca 

powietrze pierwotne oraz wtórne a także sterowanie chłodzeniem. W przypadku instalacji 

wykorzystującej gruntowy wymiennik ciepła sterownik może obsługiwać jego przepustnicę.  

 

IVb) Opis ekranu głównego 
Sterownik wyposażony jest w duży wyświetlacz dotykowy. Na ekranie głównym wyświetlany jest 

aktualny stan podstawowych parametrów pracy rekuperatora oraz odczyt z czujników temperatury.  
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Opis ekranu głównego: 

 
 

 

1. Ikony informujące o aktualnym trybie pracy sterownika. 

2. Aktualna godzina oraz dzień tygodnia. 

3. Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza pobieranego z pomieszczeń. 

4. Moc nadmuchu wentylatora wyciągowego (wentylator pobierający powietrze z pomieszczeń). 

5. Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń.  

6. Wejście do menu sterownika. 

7. Ikona umożliwiająca załączenie programu Kominek – kliknięcie ekranu w tym obszarze spowo-

duje aktywację programu kominek. Na bieżąco wyświetlany jest czas do zakończenie programu 

i powrotu do ogólnych ustawień. 

8. Ikona umożliwiająca załączenie programu Impreza – kliknięcie ekranu w tym obszarze spowo-

duje przejście do ekranu umożliwiającego nastawę czasu trwania programu Impreza a następnie 

jego aktywację programu Impreza. Na bieżąco wyświetlany jest czas do zakończenie programu 

i powrotu do ogólnych ustawień. 

9. Ikona umożliwiająca zmianę ogólnych nastaw pracy rekuperatora – kliknięcie w tym obszarze 

spowoduje przejście do ekranu edycji nastaw w poszczególnych dniach tygodnia.  

10. Aktualny odczyt z czujnika temperatury pomieszczenia. 

11. Moc nadmuchu wentylatora nadmuchowego (wentylator pobierający powietrze z zewnątrz). 

12. Aktualny odczyt z czujnika temperatury zewnętrznej. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

12 

2 

11 

3 

5 

4 

6 

10 

8 9 7 



ST–340 instrukcja obsługi 

 
6 

 

 

V. Tryby pracy sterownika 
W normalnych warunkach regulator pracuje zgodnie z nastawieniami trybu Programy. W każdej chwili 

użytkownik może uruchomić jeden z trzech dodatkowych trybów pracy: Impreza, Kominek, Bypass lub 

Urlop.  

 

V.a) Programy 
Po kliknięciu ekranu głównego w obszarze ikony Programy pojawia się ekran edycji ustawień 

tygodniowych.  

Użytkownik reguluje nastawy pracy rekuperatora w czterech przedziałach czasowych, których 

granice może przestawiać z dokładnością do 15 minut dla każdego dnia tygodnia z osobna.  

W kolumnie Wydajność użytkownik ustawia moc nadmuchu wentylatorów.  

Po podłączeniu i u uruchomieniu (nastawa serwisowa) nagrzewnicy lub chłodnicy użytkownik 

może regulować również temperaturę zadaną – nastawa w kolumnie Temperatura. 

 

V.b) Impreza 
Tryb Impreza jest załączany bezpośrednio z ekranu głównego na określony przez użytkownika czas – 

wentylatory pracują z pełna mocą.  

Po naciśnięciu ekranu głównego w obszarze ikony Impreza na wyświetlaczu pojawia się ekran 

umożliwiający nastawę czasu trwania tego programu. Po ustawieniu czasu program zostaje 

aktywowany, co sygnalizowane jest „podświetleniem” obszaru ikony Impreza.  

Tryb impreza można przerwać w każdej chwili klikając ekran w obszarze ikony.  

 

V.c) Kominek 
Tryb Kominek jest załączany bezpośrednio z ekranu głównego na określony czas (3 minuty) – wentylator 

wyciągowy zostaje wyłączony. Pracuje jedynie wentylator nadmuchowy. 

Aktywacja tego trybu sygnalizowana jest na ekranie głównym podświetleniem ikony Kominek, 

gdzie wyświetlany jest na bieżąco czas do jego zakończenia. Tryb Kominek można przerwać w każdej 

chwili klikając ekran w obszarze ikony trybu.  

 

V.d) Bypass 
Tryb Bypass można aktywować po wejściu do menu sterownika. Użytkownik ustawia ilość dni trwania 

trybu bypass. 

W trybie tym powietrze pobierane z zewnątrz nie przechodzi przez wymiennik tylko jest 

dostarczane bezpośrednio do pomieszczeń powodując obniżenie temperatury w budynku.    

 

V.e) Urlop 
Tryb Urlop można aktywować po wejściu do menu sterownika. Użytkownik ustawia ilość dni trwania 

trybu urlop. 

W trybie tym wentylatory pracują cały czas z minimalną mocą niezależnie od ustawień w trybie 

Programy.   
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VI. Funkcje sterownika – opcje menu 
Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu graficznym widoczna jest strona główna. Po 

naciśnięciu przycisku Ustawienia użytkownik przechodzi do poszczególnych funkcji sterownika.  

 
 

 
 

*Funkcje sterownika opcjonalne. 

 

VI.a) Grzanie 
Funkcja sterownika opcjonalna – aby była aktywna konieczna jest odpowiednia konfiguracja ustawień 

w menu serwisowym. 

Zaznaczenie funkcji Grzanie spowoduje aktywowanie nagrzewnicy – będzie się ona załączać jeśli 

temperatura zadana w pomieszczeniu nie zostanie osiągnięta. 

 

VI.b) Chłodzenie   
Funkcja sterownika opcjonalna – aby była aktywna konieczna jest odpowiednia konfiguracja ustawień 

w menu serwisowym. 

Zaznaczenie funkcji Chłodzenie spowoduje aktywowanie chłodzenia – będzie się ono załączać jeśli 

temperatura zadana w pomieszczeniu zostanie przekroczona.  

 

VI.c) Bypass 
Funkcja służy do załączenia trybu pracy Bypass – powietrze pobierane z zewnątrz nie przechodzi 

wówczas przez wymiennik.  

Po kliknięciu ikony Bypass na wyświetlaczu pojawia się ekran umożliwiający ustawienie liczby 

M
en

u
 g

łó
w

n
e

Grzanie*

Chłodzenie*  

Bypass Ustawianie czasu trwania trybu Bypass

Przepustnica GWC*

Odzysk energii

Urlop Ustawianie czasu trwania trybu Urlop

Ustawienai czasu

Ustawienia zegara

Ustawienia daty

Ustawienia ekranu

Jasność ekranu w pracy

Jasność ekranu w wygaszeniu

Praca ręczna

Moc nawiewu

Moc wywiewu

Bypass

Przepustnica GWC

Złącze grzania pierwotnego

Złącze grania wtórnego

Złącze chłodzenia

Menu serwisowe

Aktualizacja programu

Informacje o programie
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dni aktywności tego trybu.   

 

VI.d) Przepustnica GWC 
Funkcja sterownika opcjonalna – aby była aktywna konieczna jest odpowiednia konfiguracja ustawień 

w menu serwisowym. 

Zaznaczenie funkcji Przepustnica GWC spowoduje, że w określonych warunkach powietrze 

pobierane z zewnątrz będzie dodatkowo przepuszczane przez gruntowy wymiennik ciepła.  

Jest to zależne od temperatury zewnętrznej – po naciśnięciu ikony Przepustnica GWC na ekranie 

wyświetla się schemat obrazujący graniczne wartości temperatury zewnętrznej, przy których 

przepustnica przepuszcza powietrze pobierane z zewnątrz przez gruntowy wymiennik ciepła.  

 

VI.e) Odzysk energii 
Po kliknięciu ikony Odzysk energii na wyświetlaczu pojawia się tabela obrazująca szacunkowy  odzysk 

energii przez centralę w ciągu ostatniego miesiąca oraz roku. Licznik można w każdej chwili wyzerować.  

 

VI.f) Urlop 
Funkcja służy do załączenia trybu pracy Urlop – wentylatory pracują na minimalnych obrotach.   

Po kliknięciu ikony Urlop na wyświetlaczu pojawia się ekran umożliwiający ustawienie liczby dni 

aktywności tego trybu. 

 

VI.g) Ustawienai czasu 
• Ustawienia zegara 

W funkcji tej użytkownik ustawia aktualny czas, według którego regulator będzie pracował. 

 

• Ustawienia daty 

W funkcji tej użytkownik ustawia aktualną datę, według którego regulator będzie pracował. 

 

VI.h) Ustawienia ekranu 
Funkcja umożłiwia ustawienia jasności ekranu sterownika zarówno w normlanej pracy jaki w 

wygaszeniu. 

 

VI.i) Praca ręczna 
Funkcja umożliwia sprawdzenia poprawności działania poszczególnych urządzeń, obsługiwanych przez 

sterownik. Urządzenie jest uruchamiane po zaznaczeniu odpowiedniej ikony i pracuje do czasu 

ponownego naciśnięcia ikony. W przypadku wentylatorów można przetestować działanie regulacji mocy 

nadmuchu: 

 Moc nawiewu 

 Moc wywiewu 

 Bypass 

 Przepustnica GWC* 

 Złącze grzania pierwotnego* 

 Złącze grania wtórnego* 

 Złącze chłodzenia* 

 

*Funkcje widoczne jedynie w przypadku aktywowania działania tych urządzeń w menu serwisowym.   

 

VI.j) Menu serwisowe 
Funkcje menu serwisowego powinny być korygowane jedynie przez wykwalifikowane osoby – dostęp 

do menu chroniony jest czterocyfrowym kodem dostępu. Opis funkcji w kolejnym rozdziale.  

 

VI.k) Aktualizacja programu 
 

      UWAGA 

Proces wgrywania nowego oprogramowania do sterownika może być przeprowadzany jedynie przez 

wykwalifikowanego instalatora. Po zmianie oprogramowania nie ma możliwości przywrócenia 
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wcześniejszych ustawień.  

 

Aby wgrać nowe oprogramowanie należy do gniazda USB należy włożyć PenDrive z nowym 

oprogramowaniem. Następnie uruchamiamy funkcję Aktualizacja programu w menu głównym 

sterownika.  

 

VI.l) Informacje o programie 
Po naciśnięciu tej ikonki na wyświetlaczu pojawi się logo producenta kotła wraz z wersją 

oprogramowania. 

 

VII. Menu serwisowe  
Funkcje menu serwisowego powinny być korygowane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.  

 

 
 

 VIIa) Typ centrali 
Funkcja umożliwia ustawienie typu centrali stosowanej w instalacji.  

 

VII.b) Algorytm antyzamarzania 
Funkcja umożliwia wybór sposobu działania funkcji antyzamarzania: 

M
en

u
 s

er
w

is
o

w
e

Typ centrali

350

550

700

Algorytm antyzamarzania

Obniżenie mocy wentylatora

Nagrzewnica pierwotna

Nagrzewnica plus wentylatorKorekta temperatury zewnętrznej

Korekta temperatury wywiewu

Korekta temperatury pomieszczenia 

Korekta temperatury nawiewu

Moc biegu I

Moc biegu II

Moc biegu III

Maksimum robocze nawiewu

Minimum robocze nawiewu

Maksimum robocze wywiewu

Minimum robocze wywiewu

Korekta mocy wywiewu

Korekta mocy nawiewu

Temperatura minimalna GWC

Temperatura maksymlana GWC

Funkcja GWC

Funkcja grzania

Funkcja chłodzenia

Adres IP

Ustawienia fabryczne

Test USB
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 Obniżenie mocy wentylatora 

W przypadku obniżenia temperatury zewnętrznej poniżej określonej wartości praca wentylatora 

nawiewowego zostaje obniżona. Proces antyzamarzania przebiega bez udziału nagrzewnicy.   

 Nagrzewnica pierwotna 

W przypadku obniżenia temperatury zewnętrznej poniżej określonej wartości załączana jest 

nagrzewnica ogrzewając powietrze pierwotne (pobierane z zewnątrz przez przepływem przez 

wymiennik rekuperatora)  Proces antyzamarzania przebiega bez korekty pracy wentylatora.  

 Nagrzewnica plus wentylator 

W przypadku obniżenia temperatury zewnętrznej poniżej określonej wartości załączana jest 

nagrzewnica ogrzewając powietrze pierwotne (pobierane z zewnątrz przez przepływem przez 

wymiennik rekuperatora) a praca wentylatora nawiewowego zostaje obniżona. 

 

VII.c) Korekta czujników 
W sterowniku istnieje możliwość korekty każdego z  czujników temperatury.  

Kalibracji czujników temperatury dokonuje się przy montażu lub po dłuższym użytkowaniu regulatora, 

jeżeli temperatura mierzona przez czujnik odbiega od rzeczywistej. Zakres regulacji: -30 do +30 ⁰C z 

dokładnością do 1⁰C.  

 

VII.d) Moc biegu I, II oraz III 
Funkcja umożliwia ustawienia mocy nadmuchu wentylatora dla każdego z trzech  biegów.  

 

VII.e) Minimum, maksimum  robocze wentylatorów 
Funkcja umożliwia ustawienia minimum oraz maksimum roboczego każdego z wentylatorów.  

 

VII.f) Korekta mocy nawiewu oraz wywiewu 
Funkcja umożliwia szybka korektę działania wentylatorów Zasada działania tej regulacji oparta jest na 

przemieszczaniu charakterystyki danego wentylatora w górę lub w dół. Jeżeli nadmuch w całym zakresie 

regulacji jest zbyt niski/wysoki, należy odpowiednio podnieść/obniżyć ten współczynnik, aby dany 

wentylator pracował z właściwą wydajnością. 

 

VII.g) Temperatura minimalna, maksymalna GWC 
Funkcja umożliwia ustawienie temperatur granicznych załączania się przepustnicy GWC.  

Powietrze pobierane z zewnątrz będzie przepływało przez gruntowy wymiennik ciepła przy niskiej 

temperaturze zewnętrznej. Jeśli temperatura zewnętrzna podniesie się do poziomu określonego w 

parametrze Temperatura minimalna GWC przepustnica wyłączy się (powietrze pobierane z zewnątrz 

trafi bezpośrednio do rekuperatora). Jeśli temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej wartości 

regulowanej w parametrze Temperatura maksymalna GWC przepustnica włączy się (powietrze 

pobierane z zewnętrz będzie przepuszczane wpierw przez gruntowy wymiennik ciepła). 

 

VII.h) Funkcja GWC, grzania, chłodzenia 
Parametry te umożliwiają załączenie / wyłączenie funkcji GWC, grzania oraz chłodzenia. Nastawa ta ma 

wpływ na wygląd menu głównego sterownika – odznaczenie tych funkcji powoduje zniknięcie 

określonych parametrów w menu głównym.  

 

VII.i) Adres IP 
Funkcja umożliwia odczyt adresu IP po podłączeniu do sterownika ST-340 modułu internetowego. Adres 

IP jest konieczny do prawidłowej konfiguracji połączenia – szczegółowo opisane jest to w instrukcji 

obsługi modułu.  

 

VII.j) Ustawienia fabryczne 
Funkcja umożliwia przywrócenie fabrycznych nastaw sterownika.  

 

VII.i) Test USB 
Funkcja służy do testowania poprawności działania USB – powinna być właczana jedynie przez 

wykwalifikowanego instalatora.  
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Deklaracja zgodności nr 131/2014 

 
 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje 

z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator 
ST-340 230V, 50Hz, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z dnia 
21 sierpnia 2007 r., wdrażającego postanowienia Dyrektywy 
Niskonapięciowej (LVD) 2006/95/WE, Ustawy z dnia 13.04.2007 o 
Kompatybilności Elektromagnetycznej (Dz.U. 07.82.556) wdrażającej 
postanowienia Dyrektywy (EMC) 2004/108/WE, oraz Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. „w sprawie zasadniczych 
wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” 
wdrażającego postanowienia dyrektywy ROHS 2011/65/WE. 

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane  PN-EN 
60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2012.  

Wyrób oznaczono CE: 09-2014 

 

 

 

 

 

Wieprz, 12. II 2015 
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