Instrukcja obsługi regulatora temperatury
do kotłów z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym
COBRA

Producent ELEKTRO - MIZ®
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1. Wprowadzenie
Regula tor tempera tury COBRA przezna czony jes t do s terowania pra cą
kotła c.o. wyposażonego w podajnik tłokowy lub ślimakowy. Oprócz
wymienionych typów podajników, regulator COBRA s teruje płynną mocą
dmuchawy, załączaniem pompy obiegowej c.o., s terowaniem pompy
c.w.u.
Dzi ęki możli woś ci podłączenia do regula tora COBRA, poprzez złącze RS
485, modułów rozs zerzeń, regulator doda tkowo steruje zaworem
mies za cza zaworu trój- lub czterodrogowego i doda tkową pompą
mies zającą ora z pompa cyrkulacyjną.
Doda tkowo można podłączyć do regulatora moduł GSM który s łuży do
moni tori ngu pra cy kotła poprzez sieć komórkową.
Regula tor COBRA może współpra cować również z termos ta tem
pokojowym działa jącym na zasadzie s tyku zwa rty/rozwa rty. Istnieje
również możliwość podłączenia drugiego termos ta tu pokojowego do
modułu za woru który będzie s terował za łączaniem si ę doda tkowej pompy
obiegowej.
COBRA s teruje niezależnie dwoma procesami :
a) regula cją tempera tury
Algorytm PID II dos tosowuje moc kotła do zadanej
tempera tury, dzięki czemu nie wys tępują gwa łtowne zmiany
tempera tury w kominie ora z w komorze spalania. Kocioł jes t w stanie
grza ć przez ca ły czas, bez przestojów z mocą od 1% (s tan podtrzymania
ognia) a ż do 100% (ma ks ymalna moc kotła).
b) regulacją procesu spalania
Automatyczna kontrola dawki (ADC - Automatic Dose Control)
Unikalne oprogra mowa nie samoczynnie zmienia da wki paliwa
w zależnoś ci od wa rtoś ci energetycznej opa łu do ±33% od nastawy.
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System Elastycznego Spalania (FBS Flexible Burning System)
Sterowni ki wyposażone w tą opcję mogą popra wnie spalać opa ł
o kalorycznoś ci różni ącej si ę o 15% od nastawionej. Ozna cza to, że zmiana
kalorycznoś ci opa łu w rozs ądnych grani ca ch nie wymaga korekcji dawki
lub zmiany nastawy wentylatora . Ogień nie cofa się do kielicha ani nie
wys tępuje zja wisko wys ypywania niedopalonego opa łu do popielnika .

Regula tor COBRA wys tępuje w dwóch opcja ch monta żowych:
- panelowe do zabudowy w kotle
- wolnostojące urządzenie do zamontowania na kotle.
Urządzenie wyposażone jes t standa rdowo w:
- czujnik tempera tury CO
- czujnik tempera tury CWU
- czujnik tempera tury poda jnika
- czujnik tempera tury wody powrotnej
- przewód zasilający

Zalety i korzyś ci z zas tosowania s terownika COBRA:
- ekonomia : os zczędnoś ć paliwa
- ekologia : niski poziom pyłów i ga zów s zkodliwych dla ś rodowiska , niska
tempera tura spalin
- dłuższa żywotnoś ć wymiennika ( kotła )
- brak efektu kondensacji wody w komora ch wymiennika
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2. Bezpieczeństwo i montaż
2.1. BEZPIECZEŃSTWO
Przed przys tąpieniem do monta żu, należy uwa żnie zapoznać si ę z
poniżs zymi wymogami i do ni ch się us tosunkowa ć:
•

regula tor nie może być wykorzys tywany do innych funkcji ni ż jes t
przezna czony.

•

regula tor nie powinien być użytkowany w miejsca ch:
- o dużym zapyleni u,
- na ra żonych na działanie dużych za kłóceń elektroma gnetycznych,
- o dużej wilgotnoś ci,
- na ra żonych na bezpoś rednie dzia łanie promieni s łonecznych,
- w ś rodowisku ga zów ła twopalnych.

•

należy stosowa ć doda tkową automa tykę zabezpiecza jącą kocioł i
ins talację przed skutkami awa rii regula tora bądź błędów w
oprogramowaniu, tzn:
- regula tor nie może być wykorzys tywany jako jedyne
za bezpieczenie przed nadmiernym wzros tem temp. na kotle ora z przed
cofni ęciem si ę płomienia do retorty. Dla tego należy s tosowa ć doda tkowe
za bezpieczenia typu termosta t bezpieczeńs twa STB i doda tkowe
za bezpieczenie retorty typu wodny zespół zalewowy zasobnika paliwa
(s tra żak).
•

zas obnik ciepłej wody użytkowej ( CWU ) współpra cujący z
regula torem Cobra powinien być zaopa trzony w ciśnieniowy zawór
bezpieczeńs twa .

•

s tosować tyl ko w otwa rtych instala cjach grzewczych.
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2.2. Montaż
Regula tor COBRA wys tępuje w dwóch wers ja ch monta żowych:
- jako urządzenie wolnostojące do zamontowania na kotle lub
- jako panel do za montowania w czołowej częś ci i zola cji kotła .
•

Ws zelkie pra ce instala cyjne zwi ązane z monta żem lub
demonta żem urządzenia lub przewodów elektrycznych powinny
być dokonywane po uprzedni m odci ęciu zasilania od urządzenia .
• Nie wolno dotyka ć za cisków lub innych elementów urządzenia
będących pod napi ęciem.
• Montaż i demonta ż urządzenia w wersji wolnos tojącej l ub
panelowej ora z wszelkie podłączenia przewodów powinny być
wykonywane przez osobę upra wnioną do podłączania ins talacji
urządzeń elektrycznych zgodnie z obowi ązującymi norma mi.
• Schema t podłączeń urządzeń zewnętrznych do s terownika w
wersji wolnos tojącej zna jduje si ę na tyl nej ś cianie urządzenia
(Rys .1).
• W przypadku podłączania urządzeń do wersji panelowej opis
podłącza nych urządzeń zna jduje się na tylnej części obudowy
s terownika (Rys .2).
• Za s zkody zwi ązane z nieprawidłowym podłączeniem urządzeń do
regula tora producent nie ponosi odpowiedzialnoś ci.
• W ra zie ja kichkol wiek wątpliwoś ci dotyczących bezpiecznego
podłączenia urządzenia , jego ekspl oata cji należy skontaktowa ć się
z dos tawca lub producentem urządzenia .
Ws zys tkie czynnoś ci serwisowe oprócz czyszczenia , wymiany
bezpieczników ora z nasta wiania funkcji powinny być wykonywane przez
autoryzowany serwis l ub serwis producenta .
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2.3. Schemat podłączeń

Rys . 1

Rys . 2
2.4. Wymiana bezpieczników
Przed wymianą bezpieczników w urządzeniu należy bezwzgl ędnie upewni ć
się, że urządzenie jes t odłączone od sieci elektrycznej.
W przypadku wymiany bezpiecznika w urządzeniu w wers ji panelowej,
należy panel wykręci ć z obudowy kotła a nas tępnie odchyli ć. Gniazda
bezpieczników opisane są jako "FUSE" (Rys .2).
Należy złącze bezpiecznika wypi ąć, a nas tępnie wymieni ć us zkodzony
bezpiecznik na sprawny o tej samej wa rtoś ci.
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2.5. Rozmieszczenie czujników

Czujnik temperatury kotła powinien być umieszczony w ka pilarze na
kotle. W przypadku bra ku kapila ry w kotle, czujnik należy umieś ci ć na
rurze zasilającej kotła odpowiednio go przymocowując, aby za chowa ć
bliski kontakt z czynnikiem ciepła . Należy również czujnik zaizolowa ć.
Czujnik temperatury CWU należy umieści ć w ka pilarze w bojlerze.
Czujnik temperatury wody powrotnej należy zamontowa ć na rurze wody
powrotnej kotła i zaizolowa ć go.
Czujnik temperatury podajnika (kosza) należy umieści ć na podajniku.
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2.6. Termostat awaryjny STB
Producent zaleca zamontowanie TERMOSTATU AWARYJNEGO STB który
za bezpiecza kocioł przed przegrzaniem w przypadku niekontrolowanego
przyros tu tempera tury 80±5°C.

Termos tat należy zamocowa ć do rury wyjś ci owej ciepłej wody za pomocą
sprężyny mocującej, ta k aby przylega ł on s zczelnie do powierzchni rury.
Czerwona kontrolka s ygnalizuje rozłączony obwód wentyla tora .

Aby ponownie uruchomi ć wentylator należy wcisnąć przycisk na
termos ta cie. Wa runkiem ponownego włączenia termos ta tu jest
tempera tura mniejs za ni ż 80±5°C.
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3. Opis i użytkowanie regulatora COBRA

Diody
sygnalizacyjne
- DMUCHAWA
- POMPA C.O.
- POMPA CWU
- PODAJNIK

Wyłącznik
sieciowy

Ekran
wyświetlacza
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Klawisze
funkcyjne

3.1. Widok i opis ekranu głównego

Na ekranie wyś wietla cza regula tora COBRA przeds tawiane są aktualne
s tany pra cy kotła :

Nastawa
temperatury
na kotle

Profil stref
czasowych i
korekcja stref
czasowych
Aktualna
temperatura na
bojlerze

Aktualna
temperatura
na kotle

Aktualna moc kotła
lub aktualna godzina
Tryb pracy kotła:

Termostat pokojowy

START
STOP
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3.2. Klawiatura

Klawis z
- włączenie / wyłączenie zasilania sterownika
przycisk
- krótkie przyciśnięcie na ekranie roboczym uruchamia edycję
nas taw tempera tury CO
- długie przyciśnięcie na ekranie roboczym wywołuje menu
użytkownika
- podczas edycji – zwi ększanie wa rtoś ci lub włączenie pa rametru
przycisk
- krótkie przyciśnięcie – włączenie / wyłączenie regula cji
tempera tury
- długie przyciśnięcie na ekranie roboczym wywołuje menu
s terowania ręcznego
- podczas edycji – za twierdzenie edytowa nego para metru i wybór
kolejnego
przycisk
- krótkie przyciśnięcie na ekranie roboczym uruchamia edycję
nas taw tempera tury CWU
- długie przyciśnięcie na ekranie roboczym wywołuje menu
ins talatora
- podczas edycji – zmniejs zanie wa rtoś ci lub wyłączenie pa rametru
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3.3. Nastawa temperatury na kotle
Aby dokona ć zmiany tempera tury na kotle, należy krótko na cisnąć klawis z
a ż na wyś wietla czy zacznie mrugać tempera tura nas tawy. Edycję
tempera tury na kotle dokonujemy kla wiszami
. Aktualnie
edytowany pa rametr zaws ze wska zywany jest poprzez miganie danej
ikony lub wa rtoś ci. Po uzyskaniu właś ciwych nas taw należy na 10 sekund
ws trzyma ć się od naciskania klawiszy urządzenia co spowoduje
zaa kceptowanie zadanych wa rtości .

Nas ta wa
tempera tury
na kotle

Obniżenie wa rtości nas tawy tempera tury kotła aż poja wi si ę na
wyświetla czu i kona
spowoduje wyłączenie grzania kotła . Jest to
funkcja wykorzys tywana w przypadku zas tosowania w układzie
centralnego grzania, drugiego układu który dogrzewa bojler centralnej
wody użytkowej (CWU). Funkcję tą wykorzys tuje się tyl ko w okresie
letnim.
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3.4. Nastawa temperatury na bojlerze
Po krótkim przyciśni ęciu klawis za
s terowni k przechodzi w tryb edycji
nas tawy tempera tury na bojlerze (CWU) na co ws kazuje pulsująca wa rtoś ć
tempera tury zadanej. Edycji dokonujemy przyciskami
l ub
a następnie przyciskiem przewijania
przechodzi my do nas tępnej
pozycji . Aktualnie edytowany pa ra metr za wsze wska zywany jes t poprzez
mi ganie danej i kony lub wa rtoś ci . Po uzyskani u właści wych nas taw należy
na 10 sekund ws trzymać si ę od na ciskania klawis zy urządzenia co
spowoduje zaakceptowanie zadanych wa rtoś ci . Podczas edycji
pa ra metrów po menu poruszamy si ę w sposób kołowy, czyli z os ta tniej
edytowanej pozycji klawiszem przewi jania przechodzimy znów do pozycji
pierwszej.
Nastawa
temperatury
na bojlerze
Aktualn a
temperatura
na bojlerze

Wartość histerezy
załączenia się
pompy CWU

Obniżenie nas tawy tempera tury na bojlerze a ż pojawi się na wyś wietla czu
taki s ymbol
spowoduje wyłączenie grzania ciepłej wody użytkowej.
UWAGA!
W przypadku nie zas tosowania w ins talacji c.o. pompy CWU, funkcja
grza nia bojlera musi być usta wiona pozycji
.
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UWAGA!
W przypadku nas tawy temp. CWU wyższej ni ż nasta wa temp. CO
s terownik w pierws zej kolejnoś ci będzie próbowa ł nagrza ć bojler z wodą
użytkową. Podczas tego procesu tempera tura kotła musi być wyższa niż
nas tawa CWU, a wi ęc tym ba rdziej wyższa od nas tawy CO. Aby nie
dopuś ci ć do przegrania pomies zczeń, pompa CO musi dos ta rczyć mniej
ciepłej wody do ins talacji c.o. Jest to realizowane w dwóch trybach:
płynnym (pompa CO zwalnia obroty) lub skokowym (pompa CO pra cuje
cykli cznie z pełną mocą, a następnie za trzymuje si ę). Pa ra metry takiego
cyklu są wyliczane automa tycznie. Algorytm grzania CWU jest oparty tylko
o jedną nas tawę - tempera turę CWU, pozos ta łe pa rametry s terowni k
wyli cza automa tycznie.
PRIORYTET CWU (tryb letni) - należy nasta wę tempera tury kotła us tawi ć
poniżej 40°C ta k aby w górnym lewym na rożniku wyświetlacza pojawi ła
się ikona
. Pompa CO nie będzie pra cowała .
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3.5. Nastawa stref czasowych dobowych i tygodniowych dla
temperatury na kotle i bojlerze
Regula tor Cobra wyposażona jest w zega r czasu rzeczywis tego oraz w
kalendarz dzi ęki któremu można us tawia ć s trefy czasowe dobowe lub
tygodniowe, które powodują obni żenie lub podniesienie grzania kotła lub
ciepłej wody użytkowej o różnej porze dnia i godzinie. Wykładnią korekty
tempera tury obni żenia lub podniesienia grzania jes t za wsze nasta wa
tempera tury na kotle l ub bojlerze. Zakres korekcji od tempera tury
nas tawy wynosi ± 9°C. Obniżenie wa rtości korekcji w edytowanej godzinie
poniżej – 9 a ż na wyś wietla czy poja wi si ę i kona
godzinie zostanie wyłączone grzanie.

spowoduje, że o danej

Gdy chcemy us ta wić s trefy czasowe dobowe, doba zosta ła podzielona na
24 godziny. Na tomiast jeśli chcemy usta wi ć s trefy czasowe tygodniowe,
edycja za czyna się od us tawiania dnia tygodnia w którym ma ją być te
s trefy czasowe us tawione a następnie w których godzina ch ma być
dokonana korekta.
Tempera tura kotła po wyli czeniu korekty s trefy czasowej nie będzie ni gdy
mniejs za niż na jni ższa nasta wa tempera tury na kotle lub bojlerze
z wyjątkiem całkowi tego wyłączenia grzania o danej godzinie.

Aby dokonać nastawy strefy czasowej dobowej dla temperatury na
kotle, należy na cisnąć klawisz
a ż podś wietli się nas tawa tempera tury
na kotle a następnie, dwukrotnie na cisnąć klawisz
a ż zacznie mruga ć
ikona od nasta wy „profil tempera tury”. Następnie należy na cisnąć klawisz
l ub
i otworzy si ę okno z nas tawami profili tempera tury. Korekty
dokonujemy przyciska mi
i
a przechodzenie pomi ędzy kolejnymi
godzinami nas tępuje po przyciśnięciu klawisza przewi jania
.
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Profil dotyczy
temperatury
zadanej na kotle

Korekta temperatury
dla edytowanej
godziny lub STOP
gdy strefa jest
wyłączona

Edytowana
godzina

Aby dokonać nastawy strefy czasowej dobowej dla temperatury na
bojlerze, należy na cisnąć klawis z
aż podświetli si ę nasta wa
tempera tury na kotle a nas tępnie, trzykrotnie na cisnąć klawisz
aż
za cznie mruga ć i kona od nas tawy „profil tempera tury”. Nas tępnie należy
na cisnąć klawisz
l ub
i otworzy si ę okno z nas tawami profili
tempera tury. Korekty dokonujemy przyciskami
i
a przechodzenie
pomi ędzy kolejnymi godzina mi nas tępuje po przyciśni ęciu klawisza
przewijania
.
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Profil dotyczy
temperatury zadanej
na bojlerze
Edytowana
godzina
Korekta
temperatury
dla edytowanej
godziny

Edytowana
godzina

Aby dokonać nastawy strefy czasowej tygodniowej dla temperatury na
kotle, należy na cisnąć klawisz
a ż podś wietli się nas tawa tempera tury
na kotle a następnie nacisnąć klawisz
aż za cznie mruga ć i kona zega ra
. Nas tępnie należy na cisnąć kla wisz

aby zmieni ć

s trefy czasowe z dobowych na tygodniowe
. Następnie
na cisnąć klawisz
a ż zacznie mrugać ikona „profil tempera tury”
. Na ciśni ęcie klawisza
lub
spowoduje otwa rcie się
nowego okna z us tawieniami dni tygodnia i z nas tawami profili
tempera tury. Korekty dokonujemy przyciskami
i
a przechodzenie
pomi ędzy kolejnymi dniami i godzinami nas tępuje po przyciśnięciu
kla wisza przewi jania
.
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Korekta dotyczy dnia
tygodnia PONIEDZIAŁE K

Edytowana
godzina

Profil dotyczy temperatury
zadanej na kotle
Korekta
temperatury
dla edytowanej
godziny

Edytowana
godzina

Aby dokonać nastawy strefy czasowej tygodniowej dla temperatury na
bojlerze, należy na cisnąć klawis z
aż podświetli si ę nasta wa
tempera tury na bojlerze a następnie nacisnąć dwukrotnie klawisz
aż
za cznie mruga ć i kona zega ra
. Nas tępnie należy na cisnąć
kla wisz
aby zmieni ć s trefy czasowe z dobowych na tygodniowe
. Na cisnąć klawisz
a ż za cznie mruga ć ikona
„profil tempera tury”. Na ciśnięcie klawisza
l ub
spowoduje otwa rcie
się nowego okna z us tawieniami dni tygodnia i z nas tawami profili
tempera tury. Korekty dokonujemy przyciskami
i
a przechodzenie
pomi ędzy kolejnymi dniami i godzinami nas tępuje po przyciśnięciu
kla wisza przewi jania
.
Edytowana
godzina
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Profil dotyczy temperatury
zadanej na bojlerze

Korekta dotyczy
dnia tygodnia WTOREK

Korekta
temperatury
dla edytowanej
godziny

Edytowana
godzina

4. Sterownie ręczne (roz palanie w kotle).
Funkcja STEROWANIE RĘCZNE s łuży do głównie w trybie rozpalania kotła .
Tryb STEROWANIA RĘCZNEGO jes t za łączany poprzez długie na ciśnięcie
kla wisza
podczas wyś wietlania ekranu roboczego. W trybie ręcznym
możliwe jes t sterowa nie wszys tkimi wyjś ciami poprzez klawis ze
(za łączenie wyjś cia) i
(wyłączenie wyjś cia). Przechodzenie do kolejnego
wyjś cia jest realizowane przez na ciśnięcie klawisza
.
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MOC
DMUCHAWY
Zakres nastawy
od 0 -100%

PODAJNIK
POMPA CWU
(bojlera)

DMUCHAWA

POMPA CO
oraz aktualna
temperatura
na kotle

4.1.Rozpalanie og nia w podajniku ślimakowym lub tłokowym
Gdy regula tor jest za łączony i na wyświetla czu jes t wyświetlana aktualna
tempera tura kotła, należy przytrzyma ć klawis z
przez ok. 3sek. a ż
nas tąpi zmiana okna wyś wietla cza na okno STEROWANIE RĘCZNE.
Nas tępnie należy klawis zem
na jecha ć na ikonę podajnika . Pojedyncze
na ciśni ęcie klawisza
uruchomi podajni k i rozpocznie si ę proces
napełniania palnika retorty lub komory paleniskowej w kotle
z poda jni kiem tłokowym. Pra cę podajnika s ygnalizuje ś wiecąca kontrol ka
‘’PODAJNIK". W przypadku poda jnika ślimakowego, gdy palenisko retorty
zos tanie napełnione paliwem, należy na cisnąć przycisk
. Poda jnik
tłokowy po podaniu jednej da wki sa moczynnie si ę wyłącza . Jeżeli komora
paleniskowa po podaniu pojedynczej dawki paliwa nie jes t wypełniona ,
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proces należy powtórzyć, ponownie przyciskając przycis k
. Po
wyłączeniu podajni ka kontrolka "PODAJNIK" również gaśnie. Na
powierzchni paleniska należy umieś cić podpa łkę do grilla i podpalić. Gdy
podpa łka się już rozpali, w cel u s zybs zego rozpalenia się paliwa na
w palniku retortowym, należy przyciskiem
, po na jechaniu na ikonę
dmuchawy, uruchomi ć dmucha wę. Włączenie zas ygnalizuje nam
za palenie się lampki “DMUCHAWA”.
Proces rozpalania trwa aż do momentu, gdy tempera tura na kotle będzie
zbliżona do tempera tury nas tawy. Dlatego, aby uniknąć wypalenia si ę
paliwa w palniku retortowym lub komorze paleniskowej poda jnika
tłokowego, należy co jakiś czas za łącza ć podajnik aby dos ta rczyć paliwa .
Gdy kocioł osiągnie już zbliżoną tempera turę do nas tawy należy wyjś ć
z menu STEROWNIE RĘCZNE i przyciskiem
za łączyć automa tyczny tryb
pra cy regulatora . Pra cę regula tora zas ygnalizuje na m pojawienie się w
dolnym prawym rogu ekranu ikony
.
UWAGA! W menu STEROWANIA RĘCZNEGO pompy c.o. i CWU przesta ją
pra cowa ć. Dla tego aby nie doprowadzi ć do przegrzania kotła w trybie
rozpalania należy ręcznie za łączyć pompę c.o.

5. Menu użytkownika
Funkcje dos tępne w Menu Użytkownika s łużą do usta wień pa rametrów
pra cy kotła .
Aby wejś ć w Menu Użytkownika należy przytrzyma ć dłużej klawisz
podczas wyświetlania ekra nu roboczego. Przechodzenie mi ędzy kolejnymi
oknami dokonuje si ę klawiszem
a klawisza mi
i
dokonujemy
edycji danej pozycji .
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W Menu Użytkowni ka niektóre okna zawiera ją doda tkowe menu.
I. MENU
SPALANIE

II. MENU
POMP

III. MENU
DATA

Opis poszczególnych okien w MENU UŻYTKOWNIKA
MENU SPALANIE - funkcja ta s łuży do us tawiana
pa ra metrów pra cy kotła podczas procesu spalania.
Us ta wiane s ą tu pa rametry czasu i pauzy poda wania, moc
dmuchawy, min. moc kotła (podtrzymanie ognia),
aktywowanie przedmuchów podczas podawania paliwa
ora z wyłączenie poda jnika .
TERMOSTAT POKOJOWY - regula tor może współpra cowa ć
z termosta tem pokojowym dzia łającym na zasadzie s tyku
zwa rty/rozwa rty. Po aktywowaniu tej funkcji na ekra nie
głównym wyś wietlacza pojawi się ikona termos ta tu.
Niebieski kolor ikony
(s tyk rozwa rty) ozna cza , że
termos ta t pokojowy jes t w trybie spoczynku (nie grzejemy).
Kol or brązowy i kony
oznacza , że termos ta t
pokojowy jes t w trybie grzania. Współpra ca regula tora z
termos ta tem pokojowym polega na czasowym wyłączeniu
pompy c.o. Użytkowni k usta wia według własnych potrzeb
czas postoju pompy c.o. w za kresie od 2min. do 60min. Czas
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pra cy pompy c.o. w trybie s tyku rozwa rtego (nie grzejemy)
jes t wa rtoś cią s ta łą i wynosi 2min.
Us ta wienie wa rtoś ci pauzy pos toju pompy CO na 0
spowoduje ca łkowite za trzyma nie pra cy pompy CO. Nie
będzie ona załącza ła się w cykla ch przerywanych.
MENU POMPY CO i CYRKULACYJNEJ – funkcja ta s łuży od
us tawiana pa rametrów pra cy pompy c.o. oraz do
us tawiania czasu pra cy pompy cyrkula cyjnej (funkcja
dostępna tylko z modułem ALLIGATOR).
OCHRONA KOSZA - Regulator może być doda tkowo
wyposażony w czujnik ochrony podajnika . Jeżeli regula tor
posiada czujnik ochrony poda jni ka, a sam czujnik ulegnie
awa rii , wówczas na wyś wietlaczu pojawi si ę komuni kat
“ZAPALENIE OPALU W KOSZU”. Należy wtedy wyłączyć
funkcję ochrony poda jnika ora z w celu dalszego korzys tania
z urządzenia, wymienić czujni k na nowy. Pulsująca
kontrolka ’’PODAJNIK” ozna cza wyłączoną funkcję ochrony
poda jnika .
ZEGAR i KALENDARZ – funkcja ta s łuży do us tawiania
godziny oraz da ty w regulatorze.

PID – funkcja ta polega na wyborze trybu pra cy regula tora :
Tryb PID wł. ozna cza automa tyczny tryb pra cy regulatora .
Regula tor, aby utrzymać zadaną temp. na kotle,
samoczynnie będzie dobiera ł przerwę miedzy dawkami
paliwa ora z regul owa ł mocą dmuchawy.
Tryb ADC wł. samoczynnie zmienia da wki paliwa w
zależności od wa rtoś ci energetycznej opa łu do ±33% od
nas tawy. Aby za łączyć ten tryb należy przy podświetlonej
ikonie PID na cisnąć klawisz
.
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Tryb PID wył. ozna cza dwus tanowy tryb pra cy regula tora .
W trybie tym dmuchawa pra cuje
z jednakową mocą na jaką jes t us tawiona . Iloś ć
podawanego opału można zmienia ć modyfikując pa rametry
czasu i pauzy podawania . Histereza załączenia dmuchawy
i poda jni ka wynosi 2°C. Funkcja ta ma zas tosowanie
w przypadku stosowania gorszej jakoś ci opa łu.
WYJŚCIE – na ciśnięcie klawisza
l ub
spowoduje
przejś cie do ekranu głównego.
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5.1. Menu spalanie

Opis poszczególnych okien w MENU SPALANIE
Podczas wyświetlania ekra nu MENU UŻYTKOWNIKA, aby wejś ć w MENU
SPALANIE, należy klawiszem
lub
a ktywowa ć ikonę
.
Przechodzenie mi ędzy kolejnymi okna mi dokonuje się klawis zem
a klawisza mi
i
dokonujemy edycji danej pozycji .
PAUZA PODAWANIE PALIWA - defi niuje ods tępy czasowe
mi ędzy za łączeniami si ę poda jni ka. Wa rtoś ć usta wiana jes t
w sekunda ch. Przy włączonym algorytmie PID wa rtoś ć ta
jes t usta wiana dla 100% mocy kotła . Od tej wa rtości
algorytm PID będzie wyli cza ł sobie odstępy mi ędzy
za łączeniami się poda jnika w zależnoś ci od danej mocy na
jakiej pra cuje. Przy wyłączonym algorytmie PID regula tor
będzie za łączał poda jnik według ś ciśle us tawi onego czasu.
CZAS PRACY PODAJNIKA - definiuje na jaki czas ma się
za łączyć poda jnik. Wa rtoś ć us tawiana jes t w sekunda ch.
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MAX OBROTY DMUCHAWY - funkcja ta umożliwia
skorygowanie mocy dmuchawy w przypadku gdy palenisko
jes t mocno napowietrzone i powoduje zbyt silne
wydmuchiwanie za rzewia . Nas tawa polega na tym, że gdy
np. usta wi si ę moc dmuchawy na 80%, to s terowni k
przyjmie sobie ta ką nas tawę jako ma ks ymalna moc
wyda jności dmucha wy. Korekcja mocy dmuchawy li czona
jes t od 10 do 100 i wyra żana jes t w %.
MIN. ZAKRES OBROTÓW DMUCHAWY - Min. obroty
dmuchawy us tawia się w s ytua cji kiedy zastosowana
dmuchawa nie ma możliwoś ci płynnego s terowania na
ni ższych moca ch, tzn. jeśli dmuchawa przy niski ch obrota ch
za trzymuje si ę bądź za czyna buczeć, należy wa rtoś ć min.
mocy dmuchawy zwi ększyć.
MIN.MOC KOTŁA (za kres : 1 do 15%) definiuje poda wanie
paliwa ora z za łączenie dmuchawy w podtrzymaniu ognia .
Podtrzymanie ognia jest wyli czane z pauzy mi ędzy dawka mi
przy 100% mocy kotła i us tawionej min. mocy kotła . Pauza
mi ędzy dawkami s tanda rdowo us tawiana jes t na 40sek.
(chyba, że producent kotła usta wi ina czej). Wzór do
wyli czenia podtrzymania ognia wygl ąda następująco:
Pauza _miedzy_dawkami
TP = ---------------------------------------- * 100%
Min_moc_kotla
TP- przerwa mi ędzy poda waniami dawki paliwa w
podtrzymaniu ognia .
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PRZEDMUCH – funkcja ta polega na wyborze trybu
przedmuchu przed da wką paliwa dla różnego rodza ju
paliwa (ekogros zek, mia ł, etc.).
Tryb PRZEDMUCH ZAŁĄCZONY – dotyczy paliwa miał

Tryb PRZEDMUCH WYŁĄCZONY – dotyczy paliwa
ekogroszek

Tryb PRZEDMUCH i PODAJNIK WYŁACZONY – funkcja dla
palenia na ruszcie a wa ryjnym. Dmuchawa pra cuje w trybie
ci ągłym.
WYJŚCIE – na ciśnięcie klawisza
s powoduje przejś cie do
ekra nu MENU UŻYTKOWNIKA a na ciśni ęcie klawisza
spowoduje przejś cie do ekra nu roboczego
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5.2. Menu pom p

Opis poszczególnych okien w MENU POMP
Podczas wyświetlania ekra nu MENU UŻYTKOWNIKA, aby wejś ć w MENU
POMP, należy klawis zem
najecha ć na ikonę
a nas tępnie klawisza mi
l ub
a ktywujemy ją. Przechodzenie mi ędzy kolejnymi okna mi
dokonuje się klawiszem
a klawis zami
i
dokonujemy edycji
danej pozycji .
Temperatura załączenia pom py c.o. – pa ra metr ten
definiuje od jakiej tempera tury ma załączyć się pompa c.o.
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Tryb pracy pompy co - PŁYNNY/SKOKOWY –
PŁYNNY ozna cza automa tyczny tryb pra cy pompy c.o. gdzie
pompa c.o. przy grzaniu bojlera automa tycznie zwalnia
obroty. Po dograniu bojlera pompa c.o. pra cuje w trybie
ci ągłym.
SKOKOWY ozna cza dyna miczny tryb pra cy pompy c.o.
Funkcja ta ma zas tosowanie gdy w instala cji zamontowane
są pompy energooszczędne. Pompa c.o. pra cuje wtedy
w trybie przerywanym w odstępa ch czasowych 15min.
postój, 5min. pra ca . Po dogrzaniu bojlera pompa c.o.
pra cuje w trybie ciągłym.
Menu pompy cyrkulacyjnej 1 lub 2 – (funkcja aktywna
tyl ko z modułem zaworu trójdrogowego ALLIGATOR) jes t to
menu w którym definiujemy czas pra cy i pos toju pompy
cyrkula cyjnej C.W.U. dla cyklu dobowego.
WYJŚCIE - naciśni ęcie klawisza

spowoduje przejś cie do

ekra nu MENU UŻYTKOWNIKA a na ciśni ęcie klawisza
spowoduje przejś cie do ekra nu roboczego.
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5.3. Menu data i godzina

Opis poszczególnych okien w MENU ZEGAR i KALENDARZ
Podczas wyświetlania ekra nu MENU UŻYTKOWNIKA, aby wejś ć w MENU
ZEGAR i KALENDARZ, należy klawiszem
na jecha ć na i konę
a następnie klawiszami
l ub
aktywujemy ją. Przechodzenie mi ędzy
kolejnymi okna mi dokonuje się klawiszem
a klawis zami
i
dokonujemy edycji danej pozycji .
DATA – usta wianie roku, miesiąca i dnia
GODZINA – us tawianie godzi ny i minuty
WYJŚCIE - naciśni ęcie klawisza
spowoduje
przejś cie do ekranu MENU UŻYTKOWNIKA
a na ciśnięcie klawisza
spowoduje przejś cie do
ekra nu roboczego.
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6. Obsługa modułu ALLIGATOR z pozycji regulatora COBRA.
Regula tor COBRA automa tycznie rozpozna je podłączone do siebie moduły
(np. moduł ALLIGATOR, moduł SPIDER GSM) co zos taje przedsta wione na
bel ce s tatusu ekranu głównego. Ilość rozpoznawanych modułów
ALLIGATOR przeds tawiane są w kolejnoś ci numeracji podłączenia danego
modułu.

Moduł
ALLIGATOR

Moduł
SPIDER GSM

Moduł
internetowy

Us ta wianie pa ra metrów modułu ALLIGATOR l ub ich edycji można
dokonywa ć z poziomu nas tawy tempera tury na kotle l ub zasobniku CWU.
Aby dokona ć takowej zmiany należy podczas wyświetlania ekranu
roboczego na cisnąć kla wisz
a następnie kilkukrotnie na cisnąć klawisz
a ż poja wi si ę nam po pra wej s tronie belka s ta tusu modułów.

Moduły
do edycji

Mruga jący moduł s ygnalizuje, że jes t dos tępny do edycji . Aby go edytowa ć
należy na cisnąć klawisz
lub
.
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6.1. Sterowanie modułem ALLIGATOR z poziomu reg ulatora COBRA
Podczas wyświetlanego ekranu us tawie modułu ALLIGATOR, możemy
dokonywa ć następujących us tawień:
- nastawa tempera tury za za worem
- a ktywowanie lub dezaktywowanie termos tatu pokojowego
- spra wdzanie popra wności podłączeń urządzeń doda tkowych (pompa co,
pompa cyrkula cyjna, zawór miesza cza) w oknie diagnostycznym.
Przechodzenie mi ędzy poszczególnymi oknami dokonujemy klawis zem
a zmiany dokonujemy klawiszami
i
. Mruga jąca ikona s ygnalizuje
aktywnoś ć do edycji .
Edytowana
temperatura za
zaworem

Termostat
pokojowy

Wyjście do
ekranu
roboczego

Diagnostyka
modułu
ALLIGATOR

Nr edytowane
zaworu

Aktualna
temperatura za
zaworem
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Okno DIAGNOSTYKA s łuży głównie podczas podłączania do modułu
ALLIGATOR dodatkowych urządzeń w celu spra wdzenia popra wnoś ci ich
dzia łania. Do przechodzenia mi ędzy poszczególnymi ikona mi s łuży klawisz
a klawiszami
lub
za łącza my pos zczególne urządzenia. Aby wyjś ć
z tego menu należy na jecha ć na ikonę WYJŚCIE a nas tępnie na ciśnięcie
kla wisza
spowoduje powrót do ekranu edycji zaworu a na ciśni ęcie
kla wisza
spowoduje przejś cie do ekra nu roboczego regula tora .
Wersja oprogr.
modułu ALLIGATOR
oraz ilość połączeń z
regulatorem

Diagnostyka
zgodności podłączeń
siłownika zaworu
oraz odczyt
temperatury za
zaworem

Wyjście
napięciowe 230V
pompy co

Wyjście zmenu
DIAGNOSTYKA
Wyjście napięciowe
230V pompy
cyrkulacyjnej
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6.2. Sterownie term ostatem pokojowym podłącz onym do modułu
ALLIGATOR.
Termos tat pokojowy podłączony do modułu ALLIGATOR s teruje
za łączaniem lub wyłączaniem pompy obiegowej.
Aby a ktywować funkcje termosta tu pokojowego należy wejś ć w okno
edycji modułu ALLIGATOR a następnie najecha ć na mrugającą ikonę
termos ta tu pokojowego. Aktywowanie dokonujemy klawis zem
a deza ktywowanie klawiszem
. Aktywowana funkcja termosta tu
pojawi si ę na ekranie w pos ta ci doda tkowej ikony obok wyświetlanej
aktualnej tempera tury za za worem.
Doda tkowo podczas wyświetlania ekranu roboczego regulatora COBRA,
ikona zaworu na bel ce s ta tusu będzie się zmienia ła kolorys tycznie
s ygnalizując aktywny s tan termos ta tu pokojowego w pos ta ci :
- termos ta t pokojowy modułu ALLIGATOR za łączony (grzanie)
- termos ta t pokojowy modułu ALLIGATOR wyłączony (chłodzenie).
Podczas gdy termos tat pokojowy jes t w s tanie wyłączonym (chłodzenie)
i obni żenie tempera tury za zaworem us tawi one na 0, pompa obiegowa
nie pra cuje a regula cja zaworu jes t za trzymana . Obniżenie nas tawy
tempera tury za za worem gdy termosta t jest w trybie chłodzenia (styk
rozwa rty) zapobiega nadmiernemu wychładzani u si ę tego obiegu. Pompa
obiegowa pra cuje cały czas .
Nastawa temperatury
za zaworem

Obniżenie nastawy
temperatury za zaworem
przy aktywnym termostacie
pokojowym
Aktywowana
funkcja
termostatu
pokojowego
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Termostat pokojowy
modułu ALLIGATOR

6.3. Sterownie pompą cyrkulacyjną podłączoną do modułu ALLIGATOR.
Dzi ęki rozbudowanemu al gorytmowi regulacji , moduł ALLIGATOR może
s terowa ć doda tkowo za łączaniem i rozłączaniem pompy cyrkula cyjnej
CWU w określonych cykla ch dobowych. Sterowanie to pozwala usta wi ć
czas pra cy i postoju pompy cyrkulacyjnej C.W.U. dla cyklu dobowego.
Aby usta wi ć czas pra cy i pos toju pompy cyrkulacyjnej CWU należy podczas
wyświetlania ekra nu roboczego wejś ć w MENU UŻYTKOWNIKA
a następnie najechać na ikonę MENU POMP i ją aktywowa ć. Nas tępnie
kla wiszem
na jecha ć na ikonę MENU POMPY CYRKULACYJNEJ i ją
aktywowa ć. Otworzy si ę okno z dos tępnymi pa rametra mi do us tawiania
czasu pra cy i pos toju pompy cyrkulacyjnej CWU w cyklu dobowym.
Do przechodzenia mi ędzy poszczególnymi ikonami s łuży klawisz
a klawisza mi
i
dokonujemy edycji pa rametrów nas tawy. W oknie
edycji godzin załączania si ę pompy cyrkula cyjnej klawiszem
dokonujemy a ktywa cji lub dezaktywa cji za łączenia się pompy
cyrkula cyjnej a klawisza mi
i
dokonujemy zmiany godziny w których
ma się za łączyć pompa cyrkulacyjna .
Godzina
załączenia
pompy
cyrkulacyjnej

Czas postoju
pompy
cyrkulacyjnej

Czas pracy
pompy
cyrkulacyjnej

Godziny
w których
ma
się załączyć
pompa
cyrkulacyjna
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7. Ustawianie modułu SPIDER GSM z poziomu regulatora COBRA
Regula tor COBRA automa tycznie rozpozna je gdy moduł SPIDER GSM
zos tanie podłączony do regulator. Objawi się to poja wieniem na głównym
ekra nie regula tora następującej i kony
. W module SPIDER GSM
us tawia jedynie od jednego do trzech numerów telefonów z których ma
być obs ługiwany regula tor. Do poziomu edycji numerów telefonów można
wejś ć za równo z poziomu nastawy temp. na kotle jak i z poziomu nas tawy
temp. CWU. Moduł SPIDER GSM będzie wys yła ł do wprowadzonych
telefonów ws zys tkie stany ala rmowe na kotle w pos ta ci wiadomoś ci SMS.
Zmiany pa ra metrów na kotle można dokonywać z ka żdego numeru
telefonu wprowadzonego do modułu SPIDER GSM. Po dokonaniu zmian
SPIDER GSM wyśle potwierdzenie o dokonanych zmiana ch na numer tylko
tego telefonu z którego otrzyma ł polecenie dokonania tych zmian.
Aby wprowadzi ć numery telefonów należy z poziomy ekranu głównego
na cisnąć klawisz
lub
a następnie kilka krotnie klawis z
a ż pojawi
się na m na bocznym pasku ikona
i za cznie mruga ć. Nas tępnie należy
na cisnąć klawisz
l ub
aby wejść do edycji numerów telefonów.
Aby wprowadzi ć odpowiedni numer telefonu należy podczas mrugającej
pozycji nacisnąć klawisz
i uaktywni się edycja numeru telefonu.
Zmiany cyfr dokonujemy klawis zami
i
a klawiszem
przechodzimy do kolejnej cyfry.
Aby spra wdzi ć ja koś ć s ygna łu GSM należy na jecha ć na i konę
.
Aby z powrotem wyjś ć do ekranu głównego należy najechać na ikonę
wyjś cia i nacisnąć klawisz
lub
.
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8. Menu czasu pracy podajnika w ciągu doby (zużycie paliwa).
Regula tor COBRA rejes truje ca łkowi ty czas pra cy poda jni ka w ci ągu doby.
Za pis ywany on jest w pos taci poziomych s łupków a czas pra cy podajnika
li czony jes t w sekunda ch. Jeśli znana jest na m iloś ć podawanego paliwa
przez podajnik można z czasu pra cy poda jnika wyli czyć ile paliwa spalił
nasz kocioł na dobę.
Aby uzyska ć dos tęp do historii za pisu należy podczas wyś wietlania ekranu
roboczego przytrzyma ć dłużej klawisz
aż pojawi si ę okno z prośba
o podanie kodu. Należy klawisza mi
i
wprowadzi ć kod 1207,
do przechodzenia mi ędzy cyfra mi s łuży klawisz
. Po wprowadzeni u
kodu należy zatwierdzi ć klawiszem
. Otworzy się nowe okno w którym
od samej góry podany jes t aktualna suma czasu pra cy poda jnika .
Aby s kasowa ć wszys tkie wyniki należy na jecha ć na ikonę wykrzyknika ,
podświetli ć ją a nas tępnie na cisnąć dowolny kla wisz
lub
.
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9. Menu historii pracy kotła.
Menu to pozwala nam prześledzić proces regula cji tempera tury na kotle
i bojlerze ciepłej wody użytkowe w przeci ągu 192h.
Aby uzyska ć dos tęp do historii za pisu należy podczas wyś wietlania ekranu
roboczego przytrzyma ć dłużej klawisz
aż pojawi si ę okno z prośba
o podanie kodu. Należy klawisza mi
i
wprowadzi ć kod 1203,
do przechodzenia mi ędzy cyfra mi s łuży klawisz
. Po wprowadzeni u
kodu należy zatwierdzi ć klawiszem
. Otworzy się nowe okno w którym
przebieg regulacji tempera tury na kotle ozna czony jest kolorem
czerwonym a kolorem niebieskim przebieg regulacji tempera tury na
bojlerze. Klawisza mi
lub
dokonujemy zmiany mi ędzy godzinami
a na ciśnięcie klawisza
powoduje powrót do ekra ny roboczego.
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10. Menu podglądu temperatur.
Menu to pozwala nam prześledzić odczyt temperatur na kotle i innych
odbiornika ch.
Aby uzyska ć dos tęp do historii za pisu należy podczas wyś wietlania ekranu
roboczego przytrzyma ć dłużej klawisz
aż pojawi si ę okno z prośba
o podanie kodu. Należy klawisza mi
i
wprowadzi ć kod 1982,
do przechodzenia mi ędzy cyfra mi s łuży klawisz
. Po wprowadzeni u
kodu należy zatwierdzi ć klawiszem
. Aby wyjś ć do z tego menu należy
na cisnąć klawisz
l ub
na ikonie
.

Ilość blokad
podajnika
tłokowego

Pozostały czas
do następnego
załączenia się
podajnika

Aktualna
temperatura
na podajniku

Aktualna
temperatura na
kotle

Aktualna temperatura
na rurze powrotnej
kotła

Aktualna temperatura
na bojlerze

Moc pompy
c.o.

Aktualna
moc kotła

Ilość resetów
regulatora

41

Status pracy
kotła

11. Menu wyboru języków.
Menu to pozwala nam na zmianę wyś wietlanych podczas edycji
komunika tów w języka ch obcych.
Aby uzyska ć dos tęp do wyboru języków należy podczas wyś wietlania
ekra nu roboczego przytrzyma ć dłużej klawisz
a ż poja wi się okno
z prośba o podanie kodu. Należy klawiszami
i
wprowadzić kod
3105, do przechodzenia między cyframi służy klawisz
. Po
wprowadzeniu kodu należy za twierdzić klawiszem
.
Otworzy się nowe okno w którym możemy dokona ć wyboru języka
obcego w którym chcemy a by komunika ty były wyś wietlane. Kla wiszem
dokonujemy wyboru danego języka a na ciśnięcie kla wisza
lub
powoduje jego akcepta cję i powrót do ekrany roboczego.
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12. Menu testowe.
Menu testowe s łuży podczas montażu regula tora na kotle. Ma ono za
za danie spra wdzi ć czy wszys tkie odbiorniki po podłączeniu dzia ła ją
poprawnie.
Aby uzyska ć dos tęp do menu tes towego należy wyłączyć regulator
przycis kiem

, nas tępnie przytrzyma ć klawisz

i za łączyć regulator

przycis kiem
. Otworzy się okno menu tes towego. Przełączanie mi ędzy
poszczególnymi i kona mi dokonuje się klawiszem
, klawiszem
za łączamy a klawis zem
wyłącza my pos zczególne wyjś cia napi ęciowe.
Aby wyjś ć z menu tes towego trzeba res ta rtowa ć regula tor.

Wyjście napięciowe
pompy c.w.u. oraz
pomiar temperatury
na bojlerze

Wyjście napięciowe
podajnika oraz
pomiar temperatury
na podajniku
Styk termostatu
pokojowego

Wyjście napięciowe
pompy c.o. oraz
pomiar temperatury
na kotle

Styk wyłącznika
krańcowego
(podajnik tłokowy)

Pomiar temperatury
na rurze powrotnej
kotła

Wyjście napięciowe
dmuchawy oraz moc
dmuchawy
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13. Alarmy i komunikaty.
Podczas pra cy kotła mogą wys tępowa ć różnego rodzaju s tany ala rmowe
i komuni katy. Przeds tawiane są one w pos taci ikon na ekranie roboczym
regula tora .
ALARMY
AWARIA CZUJNIKA TEMP. KOTŁA – należy wymieni ć
czujni k temp. kotła. Kocioł przechodzi w tryb STOP,
automa tycznie za łączają się pompy c.o. i c.w.u.
AWARIA CZUJNIKA TEMP. C.W.U. – należy wymieni ć
czujni k temp. c.w.u. Kocioł pra cuje na dal ale nie reguluje
tempera tury na bojlerze ora z nie za łącza pompy c.w.u.
AWARIA CZUJNIKA TEMP. KOSZA – należy wymienić
czujni k temp. ochrony kos za . Kocioł przechodzi w s tan
awa ryjny, załącza poda jni k i pompy c.o. i c.w.u. Na czas
wymiany czujnika aby koci oł mógł pra cowa ć dalej, należy w
MENU UŻYTKOWNIKA wyłączyć funkcję ochrony kos za .
KOMUNIKATY
BRAK OPAŁU – komunika t s ygnalizujący o tym, że wys tąpi ł
koniec opa łu w zbiorniku lub kocioł nie mia ł przyros tu
tempera tury w okresie 30 min. od spadku tempera tury
o 5’C od tempera tury zadanej na kotle. Może to być
spowodowane niską jakoś ci ą paliwa lub złymi pa ra metrami
nas tawy czasu i pauzy podawa nia ora z mocy dmuchawy.
POŻAR KOSZA – komunika t s ygnalizujący, że tempera tura
na podajniku przekroczyła 70’C i regulator przeszedł w tryb
awa ryjnego wyrzucania opału z podajnika . Sytua cja taka
może mieć miejsce jeśli żar z palnika cofnie si ę do
poda jnika . Jeśli tempera tura obniży si ę na poda jni ku
poniżej 65’C regula tor wyłączy podajnik. Kocioł pozosta je w
trybie STOP.
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AWARIA STB – regula tor może być doda tkowo wyposażony
w Awa ryjny Wyłączni k STB chroni ący kocioł przed
przegrzaniem. Odcina on obwód dmucha wy i poda jnika
w przypadku przekroczenia przez kocioł temp. 85’C.
BLOKADA PODAJNIKA – komunika t ten pojawia się s ytua cji
gdy poda jnik tłokowy podczas wykonywania ruchu nie
powróci w danym czasie na swoje miejs ce początkowe.
Może to być s powodowane złym usta wieniem czasu
powrotu krańcówki lub też zablokowaniem si ę samego
poda jnika .
POZYCJONOWANIE PODAJNIKA – komuni kat ten pojawia
się w przypadku us tawiania pozycji wyjś ciowe poda jni ka
tłokowego.
14. Aktualizacja oprogramowania w regulatorze Cobra
Aktualiza cja oprogramowania s terowni ka COBRA jes t możliwa po
odłączeni u zasilania od sterownika i podłączenia go kablem USB do
komputera poprzez złącze na tylnej ściance urządzenia . Sterowni k po
podłączeniu do złącza USB w komputerze zos tanie automa tycznie
rozpoznany jako dysk zewnętrzny. Po otwa rciu dys ku w Eksplora torze
Wi ndows należy s ta rą wersję programu usunąć a następnie s kopiowa ć plik
z nową wersją oprogramowania przeznaczoną dla s terownika COBRA.
Plik z nową wersją progra mu przezna czoną do regula tora COBRA można
pobra ć ze s trony internetowej:
www.elektromiz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html
Po dokonaniu aktualizacji należy odłączyć urządzenie od komputera i ponownie
podłączyć zasilanie.
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15. Parametry techniczne.
Parametry elektryczne:
Zasilanie
Pobór mocy
Maks ymalna moc dmuchawy
Maks ymalna moc poda jnika
Maks ymalna moc poda jnika
Maks ymalna moc pompy C.W.U
Pomiary:
Dokładnoś ć pomiaru tempera tury
Rozdzielczoś ć pomia ru temp. wody
wyjś ciowej
Rozdzielczoś ć pozos ta łych pomiarów
tempera tury
Za kres pomiaru tempera tury
Pozostałe parametry:
Tempera tura pra cy
Wil gotnoś ć

± 10% ~ 230 V AC/ 50 Hz
1,5 W
100 W
300 W
100 W
100 W
2°C
0,1°C
1°C
0-100°C

0-50°C
5-95% bez
kondesa cji
Stopień ochrony
IP 40
Za kres regula cji tempera tury nas tawy kotła
40-80°C
Za kres regula cji tempera tury nas tawy CWU
40-70°C
Podwójne zabezpieczenie wyjś ć prądowych, powyżej 5°C od tempera tury
nas tawy rozłączany zos ta je obwód podajnik i dmuchawa .
Funkcja przeci w zama rzaniu, poniżej 5°C za łącza się pompa obiegowa C.O
Wymia ry do montażu (wersja panel do
133mm x 62mm x 32mm
za budowy)
Rozsta w kołków
147mm x 58mm
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16. Zgłaszanie awarii, zasady serwisu.

1. Producent zapewnia profesjonalny serwis , który zna jduje si ę w siedzibie
fi rmy ELEKTRO-MIZ®.
2. Gwa rancja obejmuje okres 24 miesiące od da ty zakupu.
3. Wa dy i us zkodzenia uja wnione w okresie gwa rancyjnym będą
bezpła tnie usuwane w termi nie nie dłuższym ni ż 14 dni od da ty
dosta rczenia urządzenia do serwisu.
4. Gwa rancja nie obejmuje us zkodzeń pows tałych z winy użytkownika ,
ws kutek niewłaści wej eksploata cji , dokonywanych przeróbek i napraw
poza serwisem, wszelki ch us zkodzeń termi cznych i mechani cznych ora z
z przyczyn niezależnych typu wyładowanie a tmosferyczne, przepi ęcia sieci
elektrycznej i tp.
5. Kos zt przes yłki do serwisu ponosi klient.
6. Przy zgłoszeni u reklama cji należy dołączyć opis us terki, dokładny a dres
zwrotny oraz telefon kontaktowy. W przeciwnym ra zie reklama cja będzie
rozpatrzona w dłuższym czasie.
7. Sprzedawca ma obowi ązek wypełni ć ka rtę gwa rancyjną w dniu wydania
sprzętu. Ka rta gwa rancyjna niewypełniona bądź zawiera jąca jakiekolwiek
poprawki , czy skreślenia uniemożliwia skorzys tanie
z upra wnień z tytułu gwa rancji .
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17. Karta gwarancyjna.
Da ta

Za kres reklama cji

Podpis i pieczątka

Da ta produkcji

Da ta sprzeda ży

Podpis i pieczątka
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PPHU ELEKTRO-MIZ
Zbigniew Mizerny
Ul. Lenartowicka 39
63-300 Pleszew
Tel. 62/7427-628
www.elektro-miz.pl info@elektro-miz.pl
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