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Panel steruj¹cy CONTROL

Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne
q
Panel

steruj¹cy przeznaczony jest do wspó³pracy z wybranymi regulatorami
firmy DK System (informacja o tym, czy regulator wspó³pracuje z panelem
steruj¹cym CONTROL, znajduje siê w jego instrukcji obs³ugi).
q
Instalowanie urz¹dzenia nale¿y powierzyæ osobie uprawnionej.
q
Urz¹dzenie nale¿y umieœciæ w miejscu uniemo¿liwiaj¹cym jego nagrzewanie do temperatury wy¿szej ni¿ 40 °C.
q
Urz¹dzenie nie mo¿e byæ nara¿one na zalanie wod¹ oraz na warunki
powoduj¹ce skraplanie siê pary wodnej (np. gwa³towne zmiany temperatury
otoczenia).
q
Urz¹dzenie powinno byæ instalowane i obs³ugiwane zgodnie z opisem
monta¿u i zasadami postêpowania z urz¹dzeniami elektrycznymi.
q
Zalecane jest sprawdzenie poprawnoœci pod³¹czenia przed jego
uruchomieniem.
q
Zabronione jest stosowanie innego przewodu komunikacyjnego ni¿
za³¹czony w zestawie oraz jego przecinanie i przed³u¿anie.
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1. Opis panelu
Panel steruj¹cy CONTROL przeznaczony jest do wspó³pracy z wybranymi
regulatorami firmy DK System.
Informacja o tym, czy regulator wspó³pracuje z panelem steruj¹cym
CONTROL, znajduje siê w jego instrukcji obs³ugi.
Urz¹dzenie posiada nastêpuj¹ce funkcje:
q
sta³e wskazanie mierzonej temperatury
q
sygnalizacja pracy pompy centralnego ogrzewania
q
alarm dŸwiêkowy informuj¹cy o przekroczeniu temperatury
q
mo¿liwoœæ zdalnej zmiany temperatury ¿¹danej

q
sygnalizacja innych parametrów w zale¿noœci od regulatora z którym

aktualnie wspó³pracuje panel
q
przewód komunikacyjny w komplecie (10 mb)

2. Opis elementów panelu steruj¹cego

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Diody sygnalizacyjne
5
Wyœwietlacz
Przycisk nastaw “w górê”
Przycisk funkcyjny - jego funkcjonalnoœæ okreœlona jest poprzez
regulator, z którym aktualnie wspó³pracuje panel steruj¹cy
5. Przycisk nastaw “w dó³”
Rys.1 Elementy panelu steruj¹cego
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3. Monta¿ panelu steruj¹cego
1. Wkrêciæ w œcianê dwa ko³ki rozporowe (wg szablonu zamieszczonego na
koñcu instrukcji - str. 11), maj¹ce pos³u¿yæ do zamocowania na nich panelu
steruj¹cego.
2. Pod³¹czyæ do gniazda komunikacyjnego (umieszczonego w tylnej czêœci
obudowy) przewód do³¹czony do panelu (koñcówka bez pierœcienia
przeciwzak³óceniowego).
3. Na³o¿yæ panel na ko³ki i przesun¹æ go w dó³ o ok. 1 cm.
4. Drugi koniec przewodu komunikacyjnego (z pierœcieniem przeciwzak³óceniowym) pod³¹czyæ do gniazda w regulatorze g³ównym.
5. Zrestartowaæ uk³ad poprzez wy³¹czenie i w³¹czenie regulatora g³ównego.

!

Uwaga: Do po³¹czenia regulatora wraz z panelem steruj¹cym
nale¿y u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie przewodu do³¹czonego przez
producenta. Stosowanie innych przewodów oraz jakakolwiek
ingerencja w przewód oryginalny, spowodowaæ mo¿e b³êdy
odczytu oraz uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych; w
takich sytuacjach, ca³kowite koszty naprawy i transportu ponosi
u¿ytkownik.

4. W³¹czenie panelu i rozpoczêcie pracy
Panel steruj¹cy jest gotowy do pracy od chwili
pod³¹czenia go przewodem do regulatora g³ównego i
dokonanym restarcie uk³adu; wyœwietlacz wskazywaæ
bêdzie mierzon¹ w danej chwili temperaturê na jego
czujniku (np. 42).

5. Ustawienia panelu steruj¹cego
Mo¿liwe jest ustawienie nastêpuj¹cych parametrów panelu steruj¹cego
CONTROL:
- temperatury, po przekroczeniu której w³¹czy siê sygna³ dŸwiêkowy
- w³¹czenie lub wy³¹czenie sygnalizacji dŸwiêkowej podczas trybu
wygaszania w kotle*
W czasie dokonywania ustawieñ, wyœwietlacz bêdzie pokazywa³ na zmianê
symbol i wartoœæ aktualnie regulowanej nastawy. Zmiana wartoœci dokonywana
jest za pomoc¹ przycisków
.
* dotyczy wspó³pracy z wybranymi regulatorami
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5. Ustawienia panelu steruj¹cego (ci¹g dalszy)
5.1. Temperatura uruchomienia alarmu dŸwiêkowego
W celu ustawienia temperatury uruchomienia alarmu
dŸwiêkowego nale¿y nacisn¹æ przycisk
przez kilka
sekund; na wyœwietlaczu zacznie mrugaæ symbol “AP”
oraz wartoœæ temperatury w³¹czenia sygna³u dŸwiêkowego. Zakres zmian: od + 50 °C do + 99 °C.

!

Uwaga: Sygna³ dŸwiêkowy uruchamia siê równie¿ w przypadku
spadku temperatury na czujniku regulatora poni¿ej 0 °C lub
awarii czujnika.

6. Opis alarmów
Sygna³ dŸwiêkowy przerywany co 1 sek. oznacza:
U
- przekroczenie dopuszczalnej temperatury kot³a lub
- spadek temperatury na czujniku regulatora poni¿ej 0°C lub
- awariê czujnika temperatury c.o.
Stany te mog¹ byæ dodatkowo sygnalizowane przez:
- czerwon¹ diodê
- symbol na ekranie

Krótki sygna³ dŸwiêkowy co 15 sek. i migaj¹cy
symbol na ekranie oznacza:

i
U
- wejœcie w tryb wygaszania kot³a spowodowany brakiem
opa³u (dotyczy wybranych sterowników posiadaj¹cych
funkcjê wygaszania)
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7. Ustawienie parametrów temperatury zadanej
W czasie pracy panel steruj¹cy wyœwietla aktualnie
mierzon¹ temperaturê na czujniku regulatora. Po
naciœniêciu przycisku
lub
, pojawi siê migaj¹ca
wartoœæ temperatury zadanej (np. 45); w tym momencie
mo¿na j¹ zmieniæ u¿ywaj¹c tych samych przycisków:
dla zwiêkszenia nastawy lub
dla jej zmniejszenia.
Po kilku sekundach regulator powraca do wyœwietlania
temperatury mierzonej.

!

Uwaga: Informacjê jak¹ temperaturê wskazuje czujnik
uzyskamy z instrukcji obs³ugi regulatora w zale¿noœci od jego
konfiguracji.

8. Sygnalizowanie procesu wygaszania*
Pojawiaj¹cy siê na ekranie symbol
trwaj¹cym w kotle procesie wygaszania.

informuje o

Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ w³¹czenia dodatkowego sygna³u dŸwiêkowego, emitowanego co 60 sekund. Aby
w³¹czyæ sygnalizacjê dŸwiêkow¹ procesu wygaszania
nale¿y nacisn¹æ przycisk
przez kilka sekund.
Po pojawieniu siê symbolu “AP”, nale¿y ponownie
wcisn¹æ przycisk
. Pojawi siê wówczas symbol “AL”.
Zmieniæ nastawê na “on” w³¹czony lub “oF” wy³¹czony.

* dotyczy wspó³pracy z wybranymi regulatorami

9. Wspó³praca z regulatorem DELTA 200
Panel steruj¹cy wspó³pracuje z regulatorem Delta 200 zarówno w trybie pracy
pompy centralnego ogrzewania jak i w trybie pracy pompy ³aduj¹cej
podgrzewacz c.w.u.
Tryb PLUS oznacza obs³ugê pompy ³aduj¹cej podgrzewacz ciep³ej wody
u¿ytkowej. Praca regulatora Delta 200 w tym trybie sygnalizowana jest na
panelu steruj¹cym œwieceniem siê czerwonej diody
.
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9. Wspó³praca z regulatorem DELTA 200 (ci¹g dalszy)
- sygnalizacja pracy pompy c.o.
- sygnalizacja pracy ci¹g³ej
- sygnalizacja pracy w trybie PLUS
- w³¹czenie/wy³¹czenie trybu pracy ci¹g³ej

10. Wspó³praca z regulatorem DELTA 200 3D
- sygnalizacja pracy pompy c.o. (tylko przy ustawieniu na
sterowniku parametru “Po” na “on”)
- sygnalizacja pracy zaworu 3D gdy temperatura na czujniku jest
ni¿sza od ustawionej (otwieranie zaworu)
- sygnalizacja pracy zaworu 3D gdy temperatura na czujniku jest
wy¿sza od ustawionej (zamykanie zaworu)

11. Wspó³praca z regulatorem DELTA 200 DUO
- sygnalizacja pracy pompy c.o.
- sygnalizacja pracy ci¹g³ej
- sygnalizacja pracy regulatora
- w³¹czenie/wy³¹czenie trybu pracy ci¹g³ej

12. Wspó³praca z regulatorem UNISTER
- sygnalizacja klapki podniesionej
- sygnalizacja pracy pompy obiegowej
- sygnalizacja klapki opuszczonej
- podnoszenie/opuszczanie klapki
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13. Wspó³praca z regulatorem EKOSTER 200
- sygnalizacja pracy pompy c.o.
- sygnalizacja pracy wentylatora
- sygnalizacja trybu STOP
- miganie - sygnalizacja zatrzymania pracy wentylatora
- zatrzymanie/uruchomienie pracy wentylatora
- prze³¹czanie w tryb START/STOP
- sygnalizacja procesu wygaszania

14. Wspó³praca z regulatorem EKOSTER 300, 400, CLASSIC
- sygnalizacja pracy pompy c.o.
- sygnalizacja trybu LATO
- sygnalizacja trybu STOP
- miganie - sygnalizacja trybu PODK£ADANIE
- sygnalizacja procesu wygaszania

15. Wspó³praca z regulatorem MASTER 500
- sygnalizacja pracy pompy c.o.
- sygnalizacja procesu przygotowania c.w.u.
- sygnalizacja pracy pompy c.w.u.
- miganie - sygnalizacja trybu LATO
- sygnalizacja trybu STOP
- sygnalizacja procesu wygaszania
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16. Dane techniczne
Zakres wyœwietlanych temperatur
Zakres ustawienia temperatur sygna³u dŸwiêkowego
Znamionowe napiêcie zasilania
Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza
Stopieñ ochrony
Klasa izolacji
Wymiary regulatora
Rozstaw otworów monta¿owych
Temperatura otoczenia

od - 9 °C do + 99 °C
od + 50 °C do + 99 °C
8 - 12 V
[
95 %
IP 40
II
106 x 65 x 20 mm
60 mm
od 0 °C do + 40 °C

17. Zasady postêpowania ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym
Pozbycie siæ zuýytego sprzætu elektrycznego i elektronicznego
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostaùych krajach
europejskich majàcych wùasne systemy zbiórki).
Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu
(zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.07.2005 r. o zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym) stanowi, ¿e produkt ten nie
mo¿e byæ traktowany jako odpad komunalny. Powinien byæ
przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie
odpowiedniego sk³adowania, pomo¿esz zapobiec negatywnym
skutkom gro¿¹cym œrodowisku naturalnemu i ludzkiemu
zdrowiu. Recykling pomaga zachowaæ zasoby naturalne. Aby
uzyskaæ szczegó³owe informacje na temat recyklingu tego
produktu, informacje o utworzonym systemie odbierania
i zbierania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
oraz wykaz zak³adów przetwarzania, nale¿y skontaktowaæ
siê z naszym biurem lub naszymi dystrybutorami.
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18. Rozstaw otworów monta¿owych

23

60

11

Rys. 2 Rozstaw otworów monta¿owych
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