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Zastosowanie
Sterownik przeznaczony jest do automatycznego nadzoru kotła c.o. 
na miał węglowy wyposażonego w pompę c.o., c.w.u i dmuchawę,. 
Przewidziany jest do montażu na górnej powierzchni kotła.  

Funkcje sterownika
• Utrzymywanie zaprogramowanej temperatury wody.
• Wyświetlanie informacji o pracy urządzeń i temperaturze.
• Możliwość ręcznego wyłączenia dmuchawy.
• Automatyczne załączanie pompy obiegowej c.o.
• Automatyczne przedmuchy kotła.
• Specjalna procedura wygaszania po wyczerpaniu się paliwa.
• Wyłączanie dmuchawy powyżej 95º.
• Sterowanie grzaniem c.w.u. (ciepłej wody użytkowej).
• Regulator pogodowy.
• Regulator pokojowy.
• Ekonomiczna temperatura zadana.
• Ochrona instalacji przed zamarznięciem.

Bezpiecze stwoń
• Instalowanie sterownika należy powierzyć osobie uprawnionej.
• Ze względu na bezpieczeństwo obsługi i zakłócenia elektromagne-
tyczne, podłączenie wymaga gniazda z kołkiem ochronnym.

• Nie można narażać sterownika na zalanie wodą oraz na nadmierną 
wilgotność wewnątrz obudowy powodującą skraplanie się pary 
wodnej (np. gwałtowne zmiany temperatury otoczenia).

• Dopuszczalna temperatura pracy to 45º.
• Kable elektryczne muszą być na całej długości dobrze przymoco-
wane i nie mogą dotykać płaszcza wodnego lub wylotu do komina.

• W przypadku jakichkolwiek operacji podłączania/odłączania pom-
py, dmuchawy lub jakichkolwiek zagrożeń należy wyjąć wtyczkę 
zasilającą z gniazda sieciowego.

• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez oso-
by (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej 
lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomo-
ści sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowia-
dającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją użytkowa-
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nia sprzętu, przekazaną przez tę osobę.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

Uwaga: W czasie burzy należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Opis sterownika

1. Wyłącznik zasilania w sterowniku – I-włączny/ 0-wyłączony.
2. Panel sterowania.
3. Czujnik temperatury wody c.o. z bezpiecznikiem termicznym.
4. Bezpiecznik.
5. Zasilanie ~230V.
6. Zasilanie pompy obiegowej centralnego ogrzewania (c.o.).
7. Zasilanie pompy ładującej ciepłej wody użytkowej.
8. Czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). 
9. Zasilanie dmuchawy.
10.Wewnątrz sterownika znajduje się kostka 8-torowa z mostkami.
Uwaga: 
Nie usuwać kostki 8-torowej. Sterownik bez tej kostki będzie źle 
pracował. Do poprawnego działania konieczne jest pewne wciśnię-
cie obu kostek i pewne zamocowanie przewodów w kostkach.
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Sterowanie

1. Kontrolki menu użytkownika
Świecenie wszystkich na zielono – oznacza wejście w menu 
użytkownika (opis po lewej) lub dodatkowe.
Migająca kontrola – oznacza gotowość do wyszczególnionego 
parametru menu użytkownika tego parametru.

2. Kontrolki sterowania
Czerwonym światłem informują o przebiegu sterowania.
Stop – wyłączenie dmuchawy; miganie kontrolki – sprawdzanie 
czy wypaliło się paliwo.
Start – włączenie rozruchu kotła
Pompa co – praca pompy centralnego ogrzewania.
Dmuchawa – praca dmuchawy
Pompa cwu – praca pompy ładującej zasobnik ciepłej wody 
użytkowej – kontrolka zielona migająca

3. Przycisk wielofunkcyjny
4. Przyciski zmian

Przyciski zmiany parametrów
5. Wyświetlacz

Wyświetlanie informacji o temperaturze, błędach i obsługiwa-
nych przez użytkownika funkcjach 
Po przekroczeniu 99° w miejsce zera wyświetlana jest kropka 
np. 102° wyświetlane jest jako 1.2
Dodatkowa migająca kropka informuje o aktywności 
przedmuchów.
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Test działania
Przy podejrzeniu nieprawidłowego działania sterownika należy 
wykonać następujący test. Przytrzymać klawisze ,  i F 
a następnie włączyć zasilanie bocznym przełącznikiem. Dmuchawa 
będzie płynnie włączana i wyłączana. Pompy pracować będą 
cyklicznie – praca, przerwa, praca, przerwa. 
Wyłączenie sterownika przerywa procedurę testową. 
Przy nieprawidłowym działaniu podczas testu któregoś z urządzeń, 
należy je sprawdzić zasilając bezpośrednio z sieci (bez sterownika).
Wadliwe działanie sterownika, przy poprawnym przejściu testu, 
świadczy o nieprawidłowych ustawieniach parametrów w menu do-
datkowym Pd. Inne przyczyny awarii opisane są rozdziale ocena 
i usuwanie nieprawidłowości.

Przywrócenie ustawie  fabrycznychń
Przy wciśniętych klawiszach  i  należy włączyć zasilanie 
przełącznikiem klawiszowym. Puścić po wyświetleniu F. 

Wy wietlanie temperaturyś
W instalacjach bez ciepłej wody użytkowej:

zawsze wyświetlana jest temperatura c.o.
W instalacjach z ciepłą wodą użytkową:

temperatura c.o. wyświetlana jest naprzemiennie z temperaturą 
wody w zasobniku c.w.u. Temperatura c.w.u. wyświetlana jest 
z przerwami.

Odczyt temperatury zadanej
Pojedyncze naciśnięcie  lub .
W instalacjach z ciepłą wodą użytkową należy dokonywać odczytu:

temperatury zadanej c.o. – podczas wyświetlania temperatury c.o.,
temperatury zadanej c.w.u. – podczas wyświetlania temp. c.w.u. 

Zmiana temperatury zadanej
Zmiana temperatury zadanej następuje przez pojedyncze naciśnięcie 

 lub  i następnie: 
obniżanie:.................stałe lub przerywane naciskanie .
podwyższanie:..........stałe lub przerywane naciskanie . 
zatwierdzenie:...........naciśnięcie F lub po chwili automatyczne.
W instalacjach z ciepłą wodą użytkową należy dokonywać zmian:
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temperatury zadanej c.o. – podczas wyświetlania temperatury c.o.,
temperatury zadanej c.w.u. – podczas wyświetlania temp. c.w.u. 

Rozruch kot ał
• Należy ręcznie rozpalić palenisko. 
• Załączyć sterownik przełącznikiem klawiszowym – wyświetlony 
zostanie nr wersji oprogramowania a po chwili temperatura wody 
w kotle, zaświeci kontrola Stop i przy niektórych ustawieniach 
pracy pompy również Pompa.

• Klawiszem F załączyć rozruch kotła. Zaświeci kontrola Start 
i Dmuchawa oznaczająca włączenie dmuchawy.

• Po osiągnięciu przez wodę temperatury 33º, gaśnie kontrola Start.

Wy czenie dmuchawyłą
Pojedyncze naciśnięcie F – wyłącza dmuchawę lub jej 
automatyczne uruchamianie, zaświeci się kontrola Stop. Ponowne 
naciśnięcie F – przywraca automatyczne funkcje dmuchawy, 
wyłącza się Stop.

Zmiana parametrów u ytkownikaż
Naciśnięcie F aż do rozświetlenia wszystkich kontrol na zielono 
i wyświetlenia Pu. Za chwilę wyświetlony zostanie parametr 
wskazany migającą kontrolą.
Zmiana parametru:. .stałe lub przerywane naciskanie  lub .
Zatwierdzenie i przejście do następnego
parametru: ..............naciśnięcie F.

Zmiana parametrów dodatkowych
Wcisnąć F do wyświetlenia Pd (około 5sek) i świecenia wszystkich 
kontrolek, czterech na czerwono i trzech na zielono. Za chwilę 
wyświetlony zostanie pierwszy parametr. 
Przewijanie parametrów: ........naciskanie  lub  (wstecz).
Wejście w menu parametru: . . .naciśnięcie F.
Zmiana parametru: ..................naciskanie  lub .
Zatwierdzenie: ........................naciśnięcie F.

Test i kalibracja
Przytrzymanie klawiszy ,  i F a następnie włączenie zasilania 
bocznym przełącznikiem powoduje uruchomienie procedury 
testowej. Dmuchawa będzie płynnie włączana i wyłączana. Pompy 
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pracować będą cyklicznie – praca, przerwa, praca, przerwa. 
Podczas testu możliwe jest skorygowanie wyświetlanej temperatury 
mierzonej przez czujniki. Do korekty służą klawisze  i . Cyfra 
oznaczona kropką oznacza temperaturę bez korekty.
Pierwsze wyświetlane cyfry umożliwiają korektę czujnika 
temperatury wody c.o. Po naciśnięciu F wyświetli się in i za 
chwilę można korygować temperaturę czujnika temperatury c.w.u. 
lub pokojowego czujnika temperatury w zależności od tego, który 
jest zainstalowany. Następne naciśnięcie F i wyświetlenie na 
chwilę uo informuje o możliwości korekty pogodowego czujnika 
temperatury.
Wyłączenie sterownika przerywa procedurę testową.

Inne funkcje
Przerwa w nienaciskaniu klawiszy ponad 20 sekund powoduje za-
twierdzenie parametrów i wyświetlenie temperatury wody c.o.
Przekroczenie temperatury 95º (nie dotyczy M121–) spowoduje 
awaryjne wyłączenie pracy dmuchawy i włączenie pompy c.o.

Jak to dzia a?ł
Po zakończeniu rozruchu (gaśnie kontrolka Start) sterownik 
przechodzi w stan nadzoru. Nadal wyświetlana jest temperatura 
wody obiegowej. Dmuchawa pracuje a temperatura podwyższa się.
Jeżeli chcemy wyłączyć dmuchawę lub zapobiec jej automatyczne-
mu uruchomieniu np. podczas otwierania kotła, wyłączamy ją przy-
ciskiem F. Zaświeci się kontrolka Stop. Drugie naciśnięcie F 
przywraca poprzedni stan.
Podczas wzrostu temperatury wyróżnia się następujące fazy pracy 
dmuchawy:
grzanie – ciągła praca dmuchawy. Przy zbyt intensywnym spalaniu 
(za duży nadmuch) można ograniczyć moc dmuchawy aż do 30% 
mocy ze skokiem co 1% – pozycja 3 parametrów użytkownika. 
automatyczna regulacja szybkości spalania – pozycja 4 parame-
trów użytkownika – dotyczy zakresu temperatur, bezpośrednio 
przed osiągnięciem temperatury zadanej, w którym sterownik auto-
matycznie zmieniana moc dmuchawy. W tym przedziale, wraz ze 
wzrostem temperatury dmuchawa zwalnia płynnie obroty, aż do za-
trzymania po osiągnięciu temperatury zadanej. Natomiast, przy 
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spadku temperatury, następuje zwiększanie obrotów dmuchawy. 
W zależności od wymagań przedział może być regulowany przez 
użytkownika od maksimum 10° do minimum 0°. Fabrycznie usta-
wiony jest na 5°. Wielkość strefy automatycznej regulacji 5° ozna-
cza, że dla temperatury zadanej 60° dmuchawa zaczyna zwalniać od 
55°, aż do zatrzymania przy 60°. Ustawienie na zero (0) jest szcze-
gólnym ustawieniem wyłączającym strefę automatycznej regulacji, 
przeznaczonym do zasilania większych dmuchaw przez przekaźnik 
– moc jest stała i wynosi zawsze 100%. Przy ustawieniu na 1 (je-
den) dmuchawa będzie pracowała ze stałą, wybraną przez użytkow-
nika, mocą (np. 70%) i przedział automatycznej regulacji nie będzie 
występował. Prędkość dmuchawy będzie również stała, jeżeli usta-
wiona przez użytkownika moc będzie ograniczona do 30%,.
przedmuchy – zdarza się, że pomimo wyłączenia dmuchawy tem-
peratura wzrasta jeszcze przez jakiś czas. W tych warunkach, przy 
braku przepływu powietrza, w miale węglowym może dochodzić do 
gazowania i niekontrolowanych wybuchów. Sterownik zapobiega 
temu, włączając cyklicznie dmuchawę. Przedmuchy są aktywne od 
osiągnięcia temperatury zadanej do 8° ponad nią i są sygnalizowane 
migającą kropką na wyświetlaczu. Czas pracy i przerwy w pracy 
dmuchawy może być zmieniany – pozycja 1 i 2 parametrów użyt-
kownika. Ustawienie czasu przedmuchu dmuchawy na wartość 0 
(zero) oznacza brak przedmuchów. Podczas przedmuchów dmucha-
wa pracuje zawsze z pełną mocą. Działanie dmuchawy podczas 
przedmuchu sygnalizowane jest czerwoną kontrolką Dmuchawa.
podtrzymanie – jeżeli dodatkowo w pokoju jest urządzenie ograni-
czające temperaturę, to może być realizowana procedura podtrzy-
mania. Po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury w pomieszcze-
niu sterownik zmniejsza przepływ wody w instalacji c.o., wymusza-
jąc cykliczne przerwy w pracy pompy. Po obniżeniu temperatury 
pomieszczenia sterownik wraca do normalnej pracy.
Załączanie i wyłączenie pompy c.o. – pozycja 5 i 6 parametrów 
użytkownika – następuje w temperaturze ustawianej przez użytkow-
nika z tym, że sterownik wymusza zawsze temperaturę wyłączania 
niższą co najmniej o 2º od włączania. Zmian dokonuje się naciska-
jąc  F do wyświetlenia wszystkich kontrolek na zielono, następnie 
jeszcze kilka razy krótko F i klawiszami  lub  można zmienić 
temperaturę. Dodatkowo, aby zabezpieczyć instalację przed 
zamarzaniem, jeżeli temperatura spada poniżej 7º, włączana jest 
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pompa. Przy wzroście temperatury powyżej 8º, pompa zostanie 
wyłączona. 
Wyczerpanie paliwa i obniżenie temperatury poniżej temperatury 
wyłączenia sterownika – pozycja 7 parametrów użytkownika –  po-
woduje przejście w tryb wygaszania pieca sygnalizowane migającą 
kontrolką Stop. Jeszcze przez 30 minut włączona będzie dmuchawa 
z obniżoną do 50% mocą, próbując podnieść temperaturę. Po tym 
czasie zostanie wyłączona . Pompa zostanie wyłączona po osiągnię-
ciu przez wodę temperatury ustalonej podczas konfiguracji.  
Ponadto najniższa temperatura zadana jest co najmniej o 5° wyższa 
od temperatury wyłączania sterownika.

Funkcje dodatkowe

Sterowanie grzaniem c.w.u.
Najpierw należy aktywować obsługę c.w.u. w sterowniku. Nacisnąć 
klawisz F (do wyświetlenia czerwonych i zielonych kontrolek i  
napisu Pd) i naciskając  przejść do H1, nacisnąć F i ustawić 
jeden z parametrów opisanych w rozdziale Parametry urządzeń 
dodatkowych. Zatwierdzić klawiszem F i opuścić menu 
klawiszem . Od momentu uaktywnienia tej funkcji temperatura 
zasobnika c.w.u. będzie wyświetlana naprzemiennie z temperaturą 
kotła c.o. Dla odróżnienia wyświetlana jest z przerwami. Zmianę 
lub podgląd temperatury zadanej c.w.u. dokonuje się, podobnie jak 
c.o klawiszami  lub , podczas jej wyświetlania.
Sterownik uruchamia procedurę podgrzewania wody w zasobniku 
po ochłodzeniu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) o 3º poniżej tempe-
ratury zadanej c.w.u. (histereza 3º). Dla niskich temperatur wody w 
kotle c.o. (niższych jak temperatura zadana c.w.u. + 5º), woda c.o. 
jest podgrzewana. Pompa zaczyna pracę 3º powyżej temperatury 
wody w zasobniku c.w.u.
W trybie lato po osiągnięciu temperatury zadanej c.w.u. pompa pra-
cuje jeszcze przez 3 minuty przy wyłączonej dmuchawie. Jest to 
czas konieczny na zmniejszenie ilości ciepła oddawanego przez pa-
lenisko. Czas pracy pompy (3 minuty) można zmieniać parametrem 
H2. Należy go wydłużać, gdyby po wyłączeniu pompy c.w.u. tem-
peratura w kotle zbyt mocno przyrastała. Przyrost temperatury po-
wyżej 91º powoduje włączenie pompy c.o. i c.w.u. i alarmu. Jest to 
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informacją o konieczności zmiany parametru H2.
Uwaga: Podczas pracy pompy c.w.u. miga zielona kontrolka.

Regulator pogodowy
Wykorzystanie tej funkcji wymaga podłączenia do zacisków 3-4, 
dostępnego u producenta czujnika pogodowego. Następnie nacisnąć 
F aż do wyświetlenia napisu Pd i naciskając  przejść do C1, na-
cisnąć F i  wybrać parametr 1. Zatwierdzić klawiszem F i opu-
ścić menu klawiszem . Temperatura zadana regulowana jest teraz 
według krzywej grzania. Sterowanie kotła w oparciu o nią pozwala 
utrzymać stałą temperaturę w domu niezależnie od pogody. Usta-
wione fabrycznie parametry C2 i C3 wymagają korekty w zależno-
ści od charakterystyki termicznej ogrzewanego obiektu. Parametr 
C2 określa temperaturę zadaną wody w kotle dla temperatury ze-
wnętrznej –10º a C3 dla +10º. 
Dodatkowo do zacisków 7-8 podłączyć można przełącznik ręczny 
lub zegar strefowy. Wówczas po rozwarciu styków, przełącznika 
lub zegara strefowego, temperatura zadana kotła zostanie obniżona 
o wartość zadeklarowaną w parametrze C4. 
Po aktywowaniu regulatora pogodowego, czyli dla C1=1, zmianie 
ulega działanie niektórych klawiszy. 
Krótkie naciśnięcie  lub  powoduje wyświetlenie komunikatu 
Po (Pogodowy) informując o załączonym regulatorze pogodowym. 
Następnie wyświetlana jest temperatura ustawiona przez regulator 
na kotle, w oparciu o krzywą grzania. Po chwili sterownik powraca 
do wyświetlania temperatury na kotle.
Dłuższe naciśnięcie  powoduje wyświetlenie ou (outside – na ze-
wnątrz) i następnie aktualnej temperatury na zewnątrz. Dla tempera-
tury ujemnej minus wyświetlany jest naprzemiennie z temperaturą. 
Po chwili sterownik powraca do wyświetlania temperatury na kotle. 
Naciśnięcie F przyspiesza powrót.

Ekonomiczna temperatura zadana
Sterownik umożliwia obniżanie temperatury zadanej. W dowolnym 
miejscu mieszkania umieszcza się przełącznik i usuwając mostek, 
podłącza do zacisków 7-8. Rozwarcie (wyłączenie) przełącznika ob-
niżało będzie temperaturę zadaną o 15º (ustawienie fabryczne). 
Włączenie (zwarcie styków) przełącznika powoduje powrót po-
przedniej temperatury zadanej. Dla temperatury zadanej na kotle 70º 
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i C4=15º nastąpi jej obniżenie do 55º. Zmiany ustawień fabrycz-
nych dokonuje się w parametrze C4 parametrów dodatkowych (Pd).
Dodatkowo, równolegle do przełącznika, można również podłączyć 
zegar strefowy do obniżania temperatury zadanej na niższą. Wyma-
gania określono w rozdziale Instalacja.

Termostat pokojowy
Do zacisków 5-6, w miejsce mostka, należy podłączyć termostat po-
kojowy zgodny z wymaganiami z rozdziału Instalacja. Po przekro-
czeniu nastawionej w pokoju temperatury i rozwarciu styków ter-
mostatu, sterownik będzie obniżał temperaturę wody c.o. Spadek 
temperatury i zwarcie styków spowoduje dostarczenie większej ilo-
ści ciepła. Przez naprzemienne zmiany temperatury wody c.o., bę-
dzie utrzymywana nastawiona w pokoju temperatura.

Regulator pokojowy
Funkcja alternatywna, może być uruchomiona jeżeli nie korzystamy 
z funkcji sterowania pompą c.w.u. Do zacisków 1-2 należy podłą-
czyć, dostępny u producenta, czujnik pokojowy. Nacisnąć klawisz 
F aż do wyświetlenia napisu Pd, za chwilę wyświetli się A1, naci-
snąć F i naciskając  wybrać 1. Zatwierdzić klawiszem F i opu-
ścić menu klawiszem . W wypadku niewyświetlania A1 naciska-
jąc  przejść do H1, nacisnąć F i wybrać parametr 0 (zero), za-
twierdzić F i naciskając  przejść do A1. 
W podobny sposób reguluje się stabilizowaną w pokoju temperaturę 
parametrem A2. W oparciu o pomiar temperatury sterownik będzie 
wywoływał grzanie lub podtrzymanie, regulując nastawioną w po-
mieszczeniu temperaturę.
Dodatkowo do zacisków 5-6 można podłączyć przełącznik ręczny 
lub zegar taryfowy. Rozwarcie jego styków spowoduje obniżenie 
temperatury o wartość zadeklarowaną w parametrze A3. 
Po aktywowaniu regulatora pokojowego, czyli dla A1=1, zmianie 
ulega działanie klawisza . Dłuższe naciśnięcie  powoduje wy-
świetlenie in (inside – wewnątrz) a następnie aktualnej temperatury 
w pokoju. Po chwili sterownik powraca do wyświetlania temperatu-
ry na kotle. Naciśnięcie F przyspiesza powrót.

Rozruch dmuchawy
Podczas każdego uruchamiania dmuchawy przez sterownik na po-
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czątku przez krótki moment podawane jest pełne napięcie a potem 
stosowana jest procedura miękkiego startu. Ten początkowy impuls 
napięcia poprawia pewność startu. Jednak niektóre dmuchawy 
o szybkim starcie mogą nie mieć płynnego rozruchu. Szczególnie 
można to zauważyć podczas startu dmuchawy ze zmniejszoną na 
sterowniku mocą. Następuje szybki rozruch do dużych obrotów 
a następnie ich zmniejszenie do ustawionej mocy. Wówczas należy 
zmniejszyć początkowy czas podawania pełnego napięcia. Zwykle 
wymaga to kilku prób.
Początkowy czas podawania pełnego napięcia reguluje się parame-
trem dodatkowym F1; naciśnięcie klawisza F do wyświetlenia Pd 
i następnie  do wyświetlenia F1. Znowu F i następnie  powo-
duje skrócenie a  podwyższenie czasu początkowego impulsu. F 
zatwierdza zmiany.
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Parametry urz dze  dodatkowychą ń
A1 = 0 – włączony termostat pokojowy, wyłączony regulator 

pokojowy.
A1 = 1 – włączony regulator pokojowy, wyłączony termostat 

pokojowy.
A2 = 21º – utrzymywana przez regulator pokojowy (dla A1=1) 

temperatura dzienna pomieszczenia .
A3 = 4º – wielkość obniżenia temperatury w pomieszczeniu, po-

niżej temperatury A2 (dziennej), przez regulator poko-
jowy, podczas rozwarcia styków 5-6 wyłącznikiem 
lub/i zegarem strefowym.

C1 = 0 – wyłączony regulator pogodowy.
C1 = 1 – włączony regulator pogodowy.
C2 = 72º – temperatura zadana wody w kotle przy temperaturze 

zewnętrznej -10° (dla C1=1).
C3 = 40º – temperatura zadana wody w kotle przy temperaturze 

zewnętrznej +10° (dla C1=1).
C4 = 15º – temperatura o jaką obniżona zostanie temperatura 

zadana po rozłączeniu zacisków 7-8 (dla C1=0) przez 
podłączany w miejsce mostka wyłącznik lub/i zegar 
strefowy.

F1 = 5 – czas podawania pełnego napięcia na dmuchawę na 
początku rozruchu.

H1 = 0 – wyłączona obsługa c.w.u.; pompa c.w.u. nie pracuje
H1 = 1 – pracują obie pompy; tryb przewidziany do pracy pom-

py c.w.u. w instalacjach z zaworem trój lub 
czterodrożnym 

H1 = 2 – priorytet c.w.u.; na czas działania pompy c.w.u., pom-
pa c.o. jest wyłączana

H1 = 3 – tryb lato; pracuje tylko pompa c.w.u.; funkcja anty-
stop, cykliczne uruchamianie pompy c.o., 20s/tydzień. 

H2 = 3 – czas wybiegu, czas pracy pompy c.w.u. potrzebny do 
odprowadzenia nadwyżki ciepła z kotła po osiągnięciu 
temperatury zadanej c.w.u. i wyłączeniu dmuchawy.
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Pogrubione wartości po znaku „=” są ustawieniami fabrycznymi.

Termostat 
pokojowy

– podłączany w miejsce mostka (zaciski 5-6) 
regulator temperatury, może być 
programowalny (dla A1=0).

Regulator pokojowy – oprogramowanie sterownika współpracujące 
z półprzewodnikowym czujnikiem 
temperatury (zaciski 1-2) dla A1=1.

Regulator 
pogodowy

– oprogramowanie sterownika współpracujące 
z półprzewodnikowym czujnikiem 
temperatury (zaciski 3-4) dla C1=1.

Wyłącznik – jakikolwiek przełącznik o ręcznie 
zwieranych i rozwieranych stykach.

Zegar strefowy – urządzenie do zaprogramowanego zwierania 
i rozwierania styków.

Alarmy
AL – przekroczenie 95° lub uszkodzony przewód bezpiecznika 

termicznego (nie dotyczy wersji „–”).
E1 – zwarcie czujnika temperatury c.o. lub temperatura poniżej –

10°.
E2 – rozwarcie czujnika temperatury c.o. lub temp. powyżej 110°.
E3 – zwarcie czujnika pokojowego.
E4 – rozwarcie czujnika pokojowego.
E5 – zwarcie czujnika pogodowego.
E6 – rozwarcie czujnika pogodowego.

Ocena i usuwanie nieprawid owo cił ś
Przed ustaleniem przyczyn nieprawidłowości konieczne jest 
dokręcenie wszystkich przewodów i mostków w kostkach i pewne 
wciśnięcie kostek.
Do ustalenia niesprawności pomp, dmuchawy lub sterownika należy 
przeprowadzić test działania – strona 5.

Str.14 2010.01.19  uran cwu M120; M121



Co robić gdy... Postępowanie
po włączeniu nie 
świecą kontrolki 
i wyświetlacz 
sterownika

– sprawdzić bezpiecznik i w przypadku 
przepalenia wymienić;

– sprawdzić zasilanie w gnieździe zasilającym;
– sprawdzić poprawność połączenia sterownika 

z siecią;
– kilkakrotnie włączyć i wyłączyć zasilanie 

wyłącznikiem sterownika.
nie działa 
dmuchawa

– sprawdzić poprawność połączenia dmuchawy 
ze sterownikiem;

– sprawdzić działanie dmuchawy, zasilając ją 
bezpośrednio z sieci 230V~ (np. używając 
w tym celu przewodu sieciowego domowego 
komputera lub podłączyć do sterownika 
w miejsce pompy, jeżeli włączona jest jej  
praca – kontrolka świeci):
– jeżeli nie działa – oddać do naprawy;
– jeżeli działa – oddać sterownik do naprawy.

dmuchawa nie 
daje się wyłą-
czyć klawiszem 
F

– oddać sterownik do naprawy;

po włączeniu 
sterownika poni-
żej 33° pracuje 
dmuchawa

– oddać sterownik do naprawy;

nie załącza się 
pompa c.o. lub 
jest cały czas 
włączona

– sprawdzić poprawność połączenia ze 
sterownikiem;

– sprawdzić ustawienie temperatury załączania 
pompy przez sterownik;

– sprawdzić działanie pompy, zasilając ją 
bezpośrednio z sieci 230V~;

– jeżeli nie działa – oddać do naprawy;
– jeżeli działa – oddać sterownik do naprawy.
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Co robić gdy... Postępowanie
nie załącza się 
pompa c.w.u. lub 
jest cały czas 
włączona

– sprawdzić poprawność połączenia ze 
sterownikiem;

– sprawdzić ustawienie temperatury załączania 
pompy przez sterownik;

– sprawdzić działanie pompy, zasilając ją 
bezpośrednio z sieci 230V~;

– jeżeli nie działa – oddać do naprawy;
– jeżeli działa – oddać sterownik do naprawy.

wyświetla się 
AL lub E2

– sprawdzić poprawność połączeń czujnika 
temperatury z kostką i kostki ze sterownikiem.

wyświetlają się 
alarmy E1 do E6

– ustalić i usunąć miejsca zwarcia lub przerwa-
nia obwodu czujnika lub wymienić czujnik

wyświetla się 
AL 
naprzemiennie 
z temperaturą 

– przekroczona została temperatura 95°;
– odczekać do obniżenia temperatury w kotle do 

~50°;
– wcisnąć F – alarm AL powinien zniknąć;
– w przypadku niepowodzenia wyłączyć 

sterownik i ponownie włączyć;
– czasami dobre rezultaty przynosi kilkakrotne 

stuknięcie czujnika;
– w przypadku niepowodzenia zmostkować 

zaciski 1-2 kostki 4- torowej (w miejsce 
przewodu niebieskiego i brązowego);

– jeżeli usterka zniknie należy wymienić czujnik 
a jeżeli nie ustąpi odesłać sterownik do 
naprawy.

wyświetlają się 
alarmy E3 lub 
E4

– jeżeli nie jest zainstalowany regulator 
pokojowy, dokonać zmiany na A1=-0

– jeżeli regulator jest zainstalowany, ustalić 
i usunąć miejsca zwarcia lub przerwania 
obwodu czujnika lub wymienić czujnik

wyświetlają się 
alarmy E5 lub 
E6

– jeżeli nie jest zainstalowany regulator 
pogodowy, dokonać zmiany na C1=-0

– jeżeli regulator jest zainstalowany, ustalić 
i usunąć miejsca zwarcia lub przerwania 
obwodu czujnika lub wymienić czujnik
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Instalacja
• Instalowanie sterownika należy powierzyć osobie uprawnionej.
• Sterownik przewidziany jest do montażu na kotłach z instalacją 

prowadzoną pod zewnętrznymi osłonami.
• Powinien być zamocowany na kotle w miejscu uniemożliwiającym 

nagrzewanie powyżej 45º. 
• W pierwszej kolejności należy dopasować sterownik do miejsca 

wychodzenia przewodów spod obudowy, zaznaczyć miejsca i 
wykonać otwory pod dwa tylne wkręty. 

• Przednie dwa otwory wywiercić według rysunku obok.
• Przednie wkręty z podkładkami sprężystymi dokręcić do oporu do 

obudowy kotła. Tylne dokręcić z luzem około 2mm.
• Podłączyć wszystkie przewody i poprawnie zabezpieczyć je przed 

wypadnięciem z kostek.
• Położyć sterownik na osłonie kotła tak by 

tylne wkręty były widoczne a przednie 
wewnątrz sterownika.

• Przesunąć sterownik do tyłu aż do oporu. Łby 
przednich wkrętów powinny zaczepić 
sterownik od środka.

• Dokręcić tylne wkręty dociskając sterownik 
do tyłu.

• Umieszczenie i zamocowanie czujnika musi gwarantować dokład-
ny pomiar temperatury wody. 

• Czujnik montować na sucho – nie zalewać olejem, wodą.
• Kable elektryczne muszą być na całej długości dobrze przymoco-

wane i nie mogą dotykać płaszcza wodnego lub wylotu spalin do 
komina.

• Czujnik pogodowy montować kapturkiem do dołu.
• Przewody urządzeń dodatkowych można przeprowadzić przez za-

ślepiony otwór z tyłu sterownika.
• W przypadku niejasności dotyczących instalacji lub obsługi ste-

rownika należy skontaktować się z producentem sterownika.
Urządzenia sterujące (przełącznik, zegar strefowy, termostat) połą-
czone ze sterownikiem muszą spełniać następujące wymagania:
• mieć styki rozwierające się przy wzroście temperatury.
• styki muszą być odseparowane od źródeł zasilania (bez napięcia).
• przewód łączący ze sterownikiem nie powinien być dłuższy niż 

50mb o przekroju min. 2×0,5mm2
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Sposób podłączania do kostki dodatkowych urządzeń sterujących: 
• zaciski 1-2 – półprzewodnikowy czujnik 
temperatury c.w.u.

• lub zaciski 1-2 – półprzewodnikowy czujnik 
pokojowy.

• zaciski 3-4 – półprzewodnikowy czujnik 
pogodowy.

• zaciski 5-6 – termostat pokojowy.
• zaciski 7-8 – ręczny przełącznik lub/i zegar 
strefowy.

Czujnik temperatury c.o. z bezpiecznikiem 
termicznym należy łączyć z kostką czterotorową; przewód brązowy 
i niebieski do zacisków 1 i 2 a czarny i szary do 3 i 4. 
Przewody czujników można skracać lub wydłużać.

Deklaracja zgodno ciś

METRIX AB s.c.
ul. Piaskowa 3, 83–100 Tczew
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że
sterownik do kotłów c.o. M120 i M120M
do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z normami:

• PN-EN 60730-1:2002+A1:2006(U)+A12:2004+A13:2005+A14:2006,
• PN-EN 60730-2-9:2006,
• PN-EN 61000-3-2:2006(U),
• PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2005

+A2:2006+IS1:2006.
Rok naniesienia oznakowania CE – 2010.

Tczew 04.01.2010

Adam Makowski

Współwłaściciel
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Dane techniczne
Zasilanie................................................230V~50Hz
Maksymalna moc dmuchawy................200VA
Maksymalna moc pompy c.o................200VA
Maksymalna moc pompy c.w.u............200VA
Stopień ochrony....................................IP40
Klasa ochrony przed porażeniem..........II
Temperatura otoczenia..........................0÷45°
Zabezpieczenie przed przeciążeniem....3,15A
Zakres regulacji temperatury c.o...........35÷85° co 1° (50°)
Zakres regulacji temperatura c.w.u.......35÷60° co 1° (52°)
Temperatura załączenia pompy ............10÷70° co 1° (34°)
Temperatura wyłączenia pompy...........17÷50° co 1° (32°)
Temperatura wyłączenia sterownika.....15÷45° co 1° (33°)
Zakres regulacji mocy dmuchawy........30÷100% co 1% (100%) 
Przedział działania przedmuchów.........8°
Czas przedmuchu..................................0÷90s co 1s (15s)
Brak przedmuchów...............................0s
Czas między przedmuchami.................1÷15min co 1min (5min)
Moc dmuchawy podczas przedmuchu. .zawsze 100%
Sterowanie dmuchawy przez przekaźnik tak, opcjonalnie
Strefa autom.regul.prędkości spalania. .0÷10° co 1° (5°)
Średnica czujnika temperatury wody c.o. 10mm
Zadziałanie bezpiecznika termicznego..95°
W nawiasach podano ustawienia fabryczne.

Wyposa enież
Czujnik temperatury kotła c.o.
Czujnik temperatury zasobnika c.w.u.
Uchwyt do mocowania sterownika na kotle 1szt.
Blachowkręt 4,2x13.....................................2szt.
Bezpiecznik 3,15A.......................................1szt.
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Informacja o pozbywaniu si  urz dze  elektrycznych i elektronicznychę ą ń
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub 
dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niespraw-
nych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie 
można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utyliza-
cji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega 

na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, 
gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt moż-
na oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urzą-
dzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych 
zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowi-
sko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie 
z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki 
można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpa-
dów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepi-
sach lokalnych.
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