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INSTRUKCJA OBS£UGI
STEROWNIKA CS-19

UWAGA!

WY£ADOWANIA ATMOSFERYCZNE MOG¥
USZKODZIÆ URZ¥DZENIA ELEKTRONICZNE
DLATEGO W CZASIE BURZY NALE¯Y
WY£¥CZÆ STEROWNIK Z SIECI.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie

Pobór mocy

Temperatura otoczenia

Obci¹¿enie wyjœcia pomp i wentylatora

Zakres pomiaru temperatur

Zakres nastaw temperatur

Wytrzyma³oœæ temperatury czujników

D³ugoœci przewodów zasilaj¹cych

D³ugoœci przewodów czujników

Czas przedmuchu

Przerwa przedmuchu

Temperatura wygasania

Czas  rozpalania

Wymiary:

Termostat awaryjny

230/50Hz +/-10%

2 W

-10 do 50oC

6 A

0 do 99 oC

C.O. 35 do 80oC /

-10 do 120oC

pom. C.O.-1,2m, wen. -1,7m, sieæ-1,5m

0,6 m - CO, 3m - C.W.U.

od 0 do 90 sek.

od 1 do 15 min.

od 20 do 75oC

od 0 do 99 min.

175mm/175mm/100mm

90oC



Zasada dzia³ania
Sterownik steruje pomp¹ C.O. oraz C.W.U i wentylatorem nadmuchowym. Posiada panel dotykowy z
mo¿liwoœci¹ podpiêcia termostatu pokojowego. Przeznaczony jest do sterowania kot³ami na paliwo sta³e. drewno,
wêgiel, mia³. U¿ytkownik ma do wyboru 5 wersji trybów pracy sterownika uwarunkowanych rodzajem opa³u oraz
typem kot³a. Pierwsz¹ czynnoœæ jak¹ musi wykonaæ u¿ytkownik przed rozpoczêciem eksploatacji sterownika jest
ustawienie temperatury pieca, jak¹ ma utrzymywaæ sterownik podczas pracy kot³a oraz wybraæ tryb pracy sterownika
w menu (F). Aktualn¹ temperaturê zasobnika C.W.U. mo¿emy zobaczyæ dotykaj¹c przycisk [-]. Po 3 sek. sterownik
automatycznie przejdzie w wyœwietlanie aktualnej temperatury pieca.

Funkcja F1 drewno oraz wêgiel (p³ynna moc dmuchawy)
Funkcja F2 drewno  (moc dmuchawy 20% + przedmuchy)
Funkcja F3 wêgiel   (moc dmuchawy 50% + przedmuchy)
Funkcja F4 mia³  (moc dmuchawy 100% + przedmuchy)
Funkcja F5 ustawienia w³asne

W funkcjach od F1 do F4 , tj. moc dmuchawy, temperaturê za³¹czenia pompy C.O. oraz temperaturê wygasania
pieca, sterownik dostosowuje automatycznie dziêki zastosowaniu algorytmu control smart. Moc dmuchawy jest
zmniejszana w funkcji F1, kiedy temperatura kot³a zbli¿a siê do zadanej przez u¿ytkownika temperatury pieca.
Wygaszanie kot³a mieœci siê w przedziale od 35oC do 50oC, Pompa C.O. jest za³¹czana w przedziale od 30oC do
40oC, w zale¿noœci od zadanej temperatury pieca, a pompa C.W.U. dzia³a na zasadzie ró¿nicy temperatur.
Ustawiona temperatura kot³a jest automatycznie temperatur¹ zasobnika.
Funkcja F5 pozwala indywidualnie wed³ug potrzeb regulowaæ wszystkie parametry pracy sterownika tj. temp.
Za³¹czenia pompy C.O. i C.W.U., moc wentylatora, przerwy oraz d³ugoœæ przedmuchu, temp. rozpalania oraz czas
wygasania kot³a.
W ka¿dym trybie sterownika od F1 do F5 istnieje mo¿liwoœæ w³¹czenia piorytetu pompy C.W.U. trybu letniego
termostatu pokojowego.

Przy w³¹czonym termostacie w menu (t on) sterownik po osi¹gniêciu temperatury na termostacie pokojowym
przejdzie w tryb podtrzymania, bêd¹ dzia³a³y przedmuchy ustawione w menu serwisowym. Przy w³¹czonym
piorytecie pompy C.W.U. lub pracy w trybie letnim sterownik ignoruje pracê termostatu pokojowego do momentu
osi¹gniêcia temperatury przez zasobnik.

Po w³¹czeniu zasilania sterownik automatycznie przechodzi w tryb rozpalania. Do menu sterownika wchodzimy
dotykaj¹c klawisz [F]. Na wyœwietlaczu pojawi siê pulsuj¹ca temperatura zadana kot³a, mamy wówczas mo¿liwoœæ

ustawienia ¿¹danej temperatury jak¹ sterownik ma utrzymywaæ - klawiszami Po ustawieniu ¿¹danej
temperatury ponownie wciskamy przycisk [F]. Na wyœwietlaczu pojawi siê pulsuj¹ce oraz wybrany aktualnie

numer funkcji. Nastêpnie wybieramy funkcje, która nas interesuje klawiszami Po wybraniu ¿¹danej funkcji
sterownik sam wróci do pracy .W przypadku funkcji F5 nale¿y dotkn¹æ symbol [F] aby przejœæ do indywidualnych
ustawieñ u¿ytkownika.
Pojawi¹ siê nam kolejno funkcje:
P - piorytet pompy C.W.U.
L -tryb lato zima
t - termostat pokojowy
C-temp za³¹czenia pompy C.O.
U- temp zasobnika C.W.U.
D-moc wentylatora
1-czas przedmuchu
2-przerwa przedmuchu
3-temperatura wygasania
4-czas rozpalania

Wejœcie do menu nastêpuje po dotkniêciu symbolu [F]., natomiast wartoœci ustawiamy klawiszami
Po ustawieniu ¿¹danych wartoœci sterownik zapamiêta je i po kilku sekundach sam wróci do pracy. Sterownik
wyposa¿ony jest w alarm sygnalizuj¹cy zbyt wysoka temperaturê kot³a (90oC). FunkcjaAnty stop zapobiega zastaniu
siê pompy poza sezonem grzewczym uruchamiaj¹c j¹ co 14 dni na 15 sekund. Funkcja Anty Zamarzanie za³¹cza
pompê C.O. w przypadku gdy temperatura cieczy w obiegu spadnie poni¿ej 5oC
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F
[+] i [-].

[+] i [-].

[+] i [-].

Blokada Dmuchawy i start pracy dmuchawy:

Aby zablokowaæ wentylator nale¿y dotkn¹æ symbol . Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat do F (menu w

tym czasie nie jest dostêpne).Aby odblokowaæ dmuchawê nale¿y ponownie dotkn¹æ symbol .

OPIS STEROWNIKA

Informacja o pozbywaniu siê urz¹dzeñ
elektrycznych i elektronicznych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do³¹czonej do nich dokumentacji informuje,
¿e niesprawnych urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych nie mo¿na wyrzucaæ razem z
odpadami gospodarczymi. Prawid³owe postêpowanie w razie koniecznoœci utylizacji,

powtórnego u¿ycia lub odzysku podzespo³ów polega na przekazaniu urz¹dzenia do wyspecjalizowanego punktu
zbiórki, gdzie bêdzie przyjête bezp³atnie. W niektórych krajach produkt mo¿na oddac lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urz¹dzenia. Prawid³owa utylizacja urz¹dzenia umo¿liwia zachowanie cennych zasobów
i unikniêcie negatywnego wp³ywu na zdrowie i œrodowisko, które mo¿e byæ zagro¿one przez nieodpowiednie
postêpowanie z odpadami. Szczegó³owe informacje o najbli¿szym punkcie zbiórki mo¿na uzyskaæ u w³adz
lokalnych. Nieprawid³owa utylizacja odpadów zagro¿ona jest karami przewidzianymi w odpowiednich
przepisach lokalnych.

GWARANCJA
24 miesiêcyProducent zapewnia nabywcy prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia przez okres od daty

sprzeda¿y. Gwarant zobowi¹zuje siê do naprawy urz¹dzenia, je¿eli wady wyst¹pi³y z winy producenta.
Urz¹dzenie nale¿y dostarczyæ do miejsca zakupu, za³¹czaj¹c niniejsz¹ gwarancje z potwierdzon¹ dat¹
zakupu. Wszelkie zwi¹zane z tym koszty ponosi u¿ytkownik. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ
powsta³ych w wyniku niew³aœciwego u¿ytkowania, b¹dŸ z winy u¿ytkownika, uszkodzeñ mechanicznych
lub powsta³ych w wyniku wy³adowañ atmosferycznych lub zwarcia. Gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z
niezgodnoœci towaru z umow¹.

..............................................
pieczêæ sprzedawcy

..............................................
data sprzeda¿y

Za³¹czenie pomp . do pracy ci¹g³ej:
Aby za³¹czyæ pompê C.O. do pracy ci¹g³ej nale¿y dotkn¹æ i przytrzymaæ przez oko³o 3 sek. klawisz [+]. Pompa
bêdzie pracowaæ do chwili a¿ u¿ytkownik ponownie przytrzyma klawisz [+] lub do wy³¹czenia zasilania
g³ównym wy³¹cznikiem. W przypadku pompy C.W.U. analogicznie tak samo ale z przyciskiem [-].

Opcje serwisowe
W opcjach serwisowych mo¿na zmieniæ typ i moc dmuchawy podczas rozpalania oraz przerwê
przedmuchu podczas za³¹czonego termostatu pokojowego. Wejœcie w opcje serwisowe jest mo¿liwe po
wy³¹czeniu zasilania i po ponownym w³¹czeniu przytrzymuj¹c symbol [F] w tym czasie pojawi¹ siê na
wyœwietlaczu 888.

d- to typ dmuchawy:
d1- DMUCHAWA WPA120
d2- DMUCHAWA DP-01, DP-02
d3- DMUCHAWA RV-14
d4- DMUCHAWA DP-120

F1 Maksymalna moc dmuchawy podczas rozpalania tylko dla funkcji F1 w menu.
F2 Przerwa przedmuchów do opcji termostat
Po ustawieniu typu i mocy dmuchawy, sterownik automatycznie przejdzie do pracy na zadanych w opcjach
serwisowych parametrach, po 5 sekundach.

Sposób monta¿u
Monta¿u powinna dokonaæ osoba posiadaj¹ca odpowiednie uprawnienia elektryczne!. Czujnik powinien
zostaæ umocowany na wyjœciu z kot³a przy pomocy opaski zaciskowej i odizolowany od czynników
zewnêtrznych za pomoc¹ taœmy izolacyjnej (nie mo¿e byæ zanurzony w ¿adnym p³ynie). Przewód zasilaj¹cy
pompê powinien byæ pod³¹czony w nastêpuj¹cy sposób: niebieski i br¹zowy - 230V, ¿ó³to - zielony
(ochronny) powinien byæ pod³¹czony do masy.
Sterownik posiada zabezpieczenie termiczne które nale¿y zamocowaæ razem z czujnikiem C.O.
Jest to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek awarii sterownika przy 90oC odcina dop³yw pr¹du
do wentylatora.


