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Program P3
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Elektroniczny miarkownik ci¹gu
Unister przeznaczony jest do
sterowania temperatur¹ kot³a na
paliwo sta³e poprzez otwieranie i
zamykanie klapy reguluj¹cej dop³yw
powietrza do paleniska. Dodatkowo
urz¹dzenie kontroluje za³¹czanie
pompy obiegowej c.o. w instalacjach
grzewczych.

utrzymywanie ustawionej temperatury kot³a przez sterowanie dolotem powietrza
programowalny przedmuch kot³a
automatyczne wy³¹czenie sterowania po wygaszeniu kot³a
opuszczenie klapki w przypadku zaniku napiêcia zasilaj¹cego
zamykanie dolotu powietrza na czas podk³adania paliwa do kot³a
sterowanie prac¹ pompy obiegowej c.o.
funkcja COMFORT SYSTEM
funkcja ochrony instalacji przed zamro¿eniem i przegrzaniem kot³a
sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury i blokady / awarii silnika
regulowana jasnoœæ wyœwietlacza - zwiêkszana na czas zmiany ustawieñ
mo¿liwoœæ do³¹czenia panelu zdalnego sterowania prac¹ kot³a (Unister
CONTROL - opcja)
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Gniazdo bezpiecznika 1,25 A
Wy³¹cznik sieciowy
Przewód zasilaj¹cy ~230 V
Czujnik temperatury c.o.
Przewód pompy c.o. ~230 V
DŸwignia klapki
Przycisk START / STOP
Gniazdo przewodu zasilaj¹cego dla panelu Unister CONTROL
Przycisk MENU
Przycisk nastaw
Przycisk nastaw
Wyœwietlacz
Diody sygnalizacyjne
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Zalecenia instalacyjne
Regulator przeznaczony jest do pracy z kot³ami c.o na paliwa sta³e.
Instalowanie regulatora nale¿y powierzyæ osobie uprawnionej.
Regulator nale¿y umieœciæ w miejscu uniemo¿liwiaj¹cym jego nagrzewanie do
temperatury wy¿szej ni¿ 40 °C.
Regulator nie mo¿e byæ nara¿ony na zalanie wod¹ oraz na warunki
powoduj¹ce skraplanie siê pary wodnej (np. gwa³towne zmiany temperatury
otoczenia).
Urz¹dzenie powinno byæ instalowane i obs³ugiwane zgodnie z opisem monta¿u
i zasadami postêpowania z urz¹dzeniami elektrycznymi.
Przepalenie bezpiecznika wskutek z³ego pod³¹czenia przewodów lub spiêcia w
instalacji elektrycznej nie stanowi podstaw do naprawy gwarancyjnej.
Zalecane jest sprawdzenie poprawnoœci pod³¹czenia i ustawienia regulatora
przed uruchomieniem kot³a c.o.
Regulator zabezpieczony jest bezpiecznikiem 1,25 A.
Czujnik montowaæ na sucho (tzn. bez oleju).
Pod³¹czenia przewodów zasilaj¹cych oraz wymiany bezpiecznika nale¿y
dokonaæ przy wy³¹czonym zasilaniu regulatora (wtyczka zasilaj¹ca
regulator musi byæ wyjêta z gniazda sieciowego). Pod³¹czenie pompy i
wymiana bezpiecznika przy w³¹czonej wtyczce sieciowej regulatora grozi
pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.
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Monta¿ regulatora

1. Przykrêciæ wspornik do tylnej œcianki regulatora za pomoc¹ 3 wkrêtów.
2. Zamontowaæ regulator wraz ze wspornikiem do górnej lub bocznej œciany kot³a
(rys. 1 lub rys.2).
3. Po³¹czyæ dzwigniê regulatora z klap¹ powietrza. W tym celu nale¿y:
-
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-

zaczepiæ sprê¿ynê na haczyku wystaj¹cym z regulatora (rys. 1a);
do klapy powietrza zaczepiæ haczyk w kszta³cie litery “S”, a do niego jeden
koniec ³añcuszka (rys. 1b);
drugi koniec ³añcuszka zaczepiæ do sprê¿yny w taki sposób, aby by³ on lekko
napiêty a klapka zamkniêta.

!

Uwaga: Sprê¿yna zabezpiecza sterownik przed uszkodzeniem i jest
niezbêdna o prawid³owego funkcjonowania urz¹dzenia.

!

Uwaga: Przy monta¿u regulatora z boku kot³a nale¿y dopilnowaæ, aby
³añcuch nie by³ odchylony od pionu o wiêcej ni¿ 20° (rys. 2).
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4. Zamontowaæ czujnik temperatury (za pomoc¹ opaski zaciskowej)
bezpoœrednio na rurze wyjœciowej z kot³a c.o. (jak najbli¿ej kot³a, przewodem
do do³u).
5. Pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy pompê, wychodz¹cy z regulatora, z
odpowiednimi zaciskami pompy obiegowej:
-

do zacisku ochronnego pod³¹czyæ ¿y³ê koloru ¿ó³to-zielonego
do zacisku N pod³¹czyæ ¿y³ê koloru niebieskiego
do zacisku L pod³¹czyæ ¿y³ê koloru br¹zowego

6. W³o¿yæ wtyczkê kabla zasilaj¹cego regulator do gniazda 230 V.
7. W³¹czyæ regulator wy³¹cznikiem sieciowym.

max. 20°

rys. 1b

rys. 1

!
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rys. 2

Uwaga: Maksymalna si³a podnoszenia klapki to 1 kg.

W³¹czenie regulatora i rozpoczêcie pracy

Regulator w³¹czyæ przyciskiem sieciowym - w tym momencie,
na ekranie zostanie wyœwietlony symbol P3. Po jednej
sekundzie wyœwietlacz zacznie wskazywaæ mierzon¹ w danej
chwili temperaturê na kotle, np. 18 °C; równoczeœnie œwieciæ
siê bêd¹ diody sygnalizuj¹ce stan pracy (w zale¿noœci od
aktualnej sytuacji). Przy zimnym kotle powinna œwieciæ siê
tylko czerwona dioda STOP.

Elektroniczny miarkownik ci¹gu

rys. 1a
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Rozpalanie kot³a

Po za³adowaniu kot³a paliwem i rozpaleniu w nim, nale¿y
nacisn¹æ przycisk . Zaœwieci siê zielona dioda PRACA oraz
czerwona dioda START; jednoczeœnie regulator podniesie
klapê dolotu powietrza i bêdzie j¹ trzyma³ otwart¹ do momentu
osi¹gniêcia przez kocio³ ustawionej temperatury; na
wyœwietlaczu widoczna bêdzie aktualnie mierzona
temperatura na kotle.
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Uwaga: Ka¿dorazowe naciœniêcie przycisku
w trakcie normalnej
pracy kot³a powoduje zamkniêcie siê klapy dolotu powietrza. Dziêki temu
u¿ytkownik zyskuje mo¿liwoœæ swobodnego do³o¿enia paliwa do
paleniska; w tym momencie œwieci siê czerwona dioda STOP.

Ustawienie parametrów pracy kot³a

W czasie pracy regulator wyœwietla aktualnie mierzon¹
temperaturê na kotle. Po pojedynczym naciœniêciu przycisku
lub
pojawi siê migaj¹ca wartoœæ temperatury zadanej
.
(np.: 50); w tym momencie mo¿na j¹ zmieniæ u¿ywaj¹c tych
samych przycisków:
dla zwiêkszenia nastawy lub
dla jej
zmniejszenia.
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Funkcje MENU serwisowego

Menu serwisowe s³u¿y do ustawienia poszczególnych
parametrów urz¹dzenia w zakresie pracy pompy c.o. i
podnoszenia klapy dolotu powietrza. Wejœcie do menu
serwisowego nastêpuje po naciœniêciu przycisku
; na
wyœwietlaczu pojawi siê symbol “HI”. Od tego momentu
wyœwietlacz pokazuje na zmianê symbol i wartoœæ aktualnie
regulowanej nastawy. Przyciskami
dokonywane s¹
zmiany wartoœci, a przycisk
zatwierdza ustawienie i
powoduje przejœcie do nastêpnej nastawy.
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Histereza podnoszenia klapy dolotu powietrza
Parametr okreœlaj¹cy liczbê stopni Celsjusza, o jak¹ musi
spaœæ temperatura na kotle poni¿ej ustawionej, aby podnios³a
siê klapa dolotu powietrza. Zakres zmian: od 0 °C do 9 °C. W
czasie wprowadzania zmian, œwieci siê zielona dioda PRACA.

Elektroniczny miarkownik ci¹gu
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START / STOP klapy dolotu powietrza
Parametr okreœlaj¹cy, o ile stopni Celsjusza musi byæ ni¿sza
temperatura na kotle od ustawionej, aby klapa dolotu
powietrza podnios³a siê automatycznie (w fazie rozpalania) lub
regulator rozpocz¹³ odliczanie 30 minut do jej zamkniêcia (w
fazie wygaszania). Zakres zmian: od 10 °C do 30 °C. W czasie
wprowadzania zmian, œwieci siê czerwona dioda STOP.
Przyk³ad:
- temperatura ustawiona na kotle: 50 °C
- “dt”: 10 °C
1. Podczas rozpalania kot³a, klapa dolotu powietrza podniesie siê
automatycznie, gdy temperatura osi¹gnie poziom 40 °C (50 °C - 10 °C);
palenisko bêdzie dalej siê rozpala³o, a po osi¹gniêciu temperatury 50 °C,
klapa dolotu powietrza zamknie siê.
2. Podczas wygaszania kot³a, gdy temperatura spadnie do poziomu
40 °C (50 °C - 10 °C), regulator zacznie odliczaæ 30 minut (umo¿liwiaj¹c w
tym czasie dopalenie reszty paliwa), po czym ostatecznie zamknie klapê
dolotu powietrza.

Regulacja temperatury w³¹czania pompy c.o.
Parametr okreœlaj¹cy minimaln¹ temperaturê, powy¿ej której
nastêpuje w³¹czenie i ci¹g³a praca pompy c.o. Zakres zmian:
od 35 °C do 70 °C. W czasie wprowadzania zmian, œwieci siê
zielona dioda POMPA.
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Przedmuchy - czas przerwy (zamkniêcia)
Parametr okreœlaj¹cy czas przerwy (zamkniêcia) klapy dolotu
powietrza (liczony w minutach) pomiêdzy kolejnymi
przedmuchami (okresowym otwarciem klapy w celu
dostarczenia powietrza dla podtrzymania procesu spalania w
palenisku kot³a). Zakres zmian: od 1 min do 15 min.

!

Uwaga: Powy¿ej temperatury 80 °C, przedmuchy zostaj¹ automatycznie
wy³¹czone, aby zapobiec przegrzaniu kot³a.

Elektroniczny miarkownik ci¹gu

!

7

Przedmuchy - czas otwarcia

!

Uwaga: Ustawienie czasu otwarcia na ”0” powoduje, ¿e funkcja
PRZEDMUCHY czyli funkcja cyklicznego podnoszenia klapy dolotu
powietrza bêdzie wy³¹czona.

!

Uwaga: Przedmuchy uruchamiaj¹ siê w sytuacji, gdy temperatura
mierzona na kotle bêdzie wy¿sza od wyznaczonej przez parametr “HI”.
Przyk³ad:
- temperatura ustawiona na kotle: 50 °C
- “HI”: 5 °C
Je¿eli temperatura mierzona na kotle bêdzie wy¿sza ni¿ 45 °C (50 - 5), to
funkcja PRZEDMUCHY bêdzie powodowa³a cykliczne otwieranie siê
klapy na czas okreœlony przez parametr “tP”, a zamkniêcie jej bêdzie
trwaæ przez czas okreœlony przez parametr “tA”.
Je¿eli temperatura mierzona na kotle w tej sytuacji spadnie do poziomu
45 °C, wówczas klapa dolotu powietrza podniesie siê automatycznie i
bêdzie otwarta do momentu, a¿ kocio³ osi¹gnie temperaturê ustawion¹
(50 °C).
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Funkcja COMFORT SYSTEM

Wbudowana funkcja COMFORT SYSTEM w regulatorze
zapobiega zablokowaniu pompy obiegowej przez osadzaj¹cy
siê kamieñ pomiedzy wirnikiem i stojanem pompy. Regulator
automatycznie za³¹cza pompê obiegow¹ poza sezonem
grzewczym na oko³o 30 sekund, co 14 dni. Praca pompy w tym
trybie sygnalizowana jest œwieceniem zielonej diody POMPA,
a na ekranie wyœwietlony jest symbol “CF”. Funkcja zaczyna
dzia³aæ po 1 minucie od w³¹czenia regulatora. Okres 14 dni
liczony jest od ostatniego w³¹czenia siê pompy c.o.

!

Uwaga: Aby funkcja COMFORT SYSTEM by³a aktywna, po zakoñczeniu
sezonu grzewczego nale¿y pozostawiæ regulator w³¹czony do sieci.

Elektroniczny miarkownik ci¹gu

Parametr okreœlaj¹cy czas otwarcia klapy dolotu powietrza
(liczony w sekundach) w celu dostarczenia powietrza dla
podtrzymania procesu spalania w palenisku kot³a. Zakres
zmian: od 0 s. do 90 s.
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Uk³ad ochrony przed zamro¿eniem

Regulator zabezpiecza instalacjê c.o. przed zamro¿eniem, powoduj¹c w³¹czenie na
sta³e pompy c.o. w sytuacji, gdy temperatura wody w uk³adzie spadnie do 4 °C lub
ni¿szej.
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Zdalne sterowanie

Regulator przystosowany jest do pod³¹czenia panelu zdalnego sterowania
Unister CONTROL, umo¿liwiaj¹cego kontrolê aktualnej temperatury na kotle,
zmianê zadanej temperatury pracy kot³a oraz podgl¹d za³¹czenia pompy c.o. oraz
trybu pracy START - STOP. Wbudowany sygnalizator dŸwiêkowy alarmuje, gdy
temperatura kot³a wzroœnie do niebezpiecznego poziomu.
Panel wraz z przewodem 10 mb nie wchodzi w sk³ad podstawowego zestawu
UNISTER.
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Dane techniczne

Zakres mierzonych temperatur
Zakres ustawienia temperatur dla kot³a
Histereza podnoszenia klapy dolotu powietrza
Zakres ustawienia temperatur dla pompy c.o.
Histereza pompy c.o. (ró¿nica za³. - wy³.)
Regulacja przedmuchu (mo¿liwoœæ ca³kowitego
wy³¹czenia przedmuchu)
Znamionowe napiêcie zasilania
Moc znamionowa obci¹¿enia
Dopuszczalna moc pompy c.o.
Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza
Stopieñ ochrony
Klasa izolacji
Wymiary regulatora
Temperatura otoczenia
Tryb roz³¹czenia
Zabezpieczenie elektryczne
Automatyczny STOP - przy braku opa³u w kotle

od - 9 °C do + 99°C
od + 40 °C do + 85 °C
od 0 °C do 9 °C
od + 35 °C do + 70 °C
2 °C
praca: 0 - 90 sekund
przerwa: 1 - 15 minut
230 V, 50 Hz
275 W
100 W
[
95 %
IP 40
I
125 x 115 x 53 mm
od 0 °C do + 40 °C
pe³ne
1,25 A
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Zalecenia dodatkowe

Pojawienie siê na wyœwietlaczu symbolu “Er” informuje o
jednym z trzech zdarzeñ:
- zablokowaniu / awarii silnika
- wzroœcie temperatury powy¿ej 99 °C lub spadku
temperatury poni¿ej - 9 °C
- uszkodzeniu czujnika
W takiej sytuacji nale¿y:
1. Sprawdziæ czy klapa dolotu powietrza lub ³añcuszek nie s¹ zablokowane. Po
usuniêciu ewentualnej przyczyny, nale¿y regulator wy³¹czyæ i ponownie
w³¹czyæ.
2. Sprawdziæ, czy czujnik nie posiada zewnêtrznych oznak uszkodzenia na
przewodzie i jego metalowej koñcówce.
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!

Uwaga: W sytuacji, kiedy na wyœwietlaczu widnieje symbol “Er”, pompa
obiegowa c.o. pracuje ca³y czas, aby zapobiec przegrzaniu kot³a.

Elektroniczny miarkownik ci¹gu

3. Skontaktowaæ siê z firm¹ DK System.
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INFORMACJA DOTYCZ¥CA ZU¯YTEGO SPRZÊTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Pozbycie siê zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozosta³ych krajach europejskich maj¹cych
w³asne 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.

Biuro Handlowe
ul.PrzyjaŸni 141
53-030 Wroc³aw
tel. 071 / 333 73 88, 333 74 36
fax. 071 / 333 73 31
biuro@dksystem.pl

