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Wiadomości ogólNe WłaściWości

WłaściWości

Sterownik IB – Tron 3100W jest niezależnym 
mikroprocesorowym regulatorem pogodo-
wym, wyposażonym w duży ciekłokrysta-
liczny wyświetlacz LCD. Sterownik współpra-
cuje z zaworem mieszającym oraz załącza 
pompę obiegu grzewczego (oraz ewentual-
nie źródło ciepła: kocioł gazowy, elektryczny, 
pompę zbiornika buforowego etc) w okresie 
grzewczym. 

Sterownik IB – Tron 3100W umożliwia stero-
wanie różnymi typami układów grzewczych: 
od niskotemperaturowych (ogrzewanie pod-
łogowe), po wysokotemperaturowe (ogrze-
wanie grzejnikowe, ogrzewanie nadmucho-
we) poprzez wybranie odpowiedniej krzywej 
grzewczej. Jeżeli żądanej krzywej grzewczej 
nie ma wśród 10 krzywych zdefiniowanych 
fabrycznie, użytkownik może zdefiniować 
własną krzywą.

Algorytm PID umożliwia szybkie uzyskanie 
oraz poprawne utrzymanie żądanej tempe-
ratury pokojowej.

Sterownik IB – Tron 3100W pozwala zaosz-
czędzić koszty energii i tym samym przyczy-
nia się do ochrony środowiska naturalnego. 
Sterowniki IB – Tron 3100W mogą być po-
wszechnie stosowane w hotelach, biurach, 
supermarketach, fabrykach, szpitalach, do-
mach mieszkalnych i innych budynkach.

Duży, podświetlany na niebiesko ciekło- ʛ
krystaliczny wyświetlacz LCD wyświe-
tlający aktualne temperatury, nastawy, 
dzień tygodnia i inne informacje.
Algorytm PID - szybsze osiągnięcie za- ʛ
danej temperatury.
Estetyczny i nowoczesny wygląd. ʛ

Łatwa, intuicyjna obsługa  ʛ
i  programowanie.
Zasilanie z sieci 230V z nieulotną pa- ʛ
mięcią ustawień i bateryjnym podtrzy-
maniem zegara.
Kompleksowe programowanie tem- ʛ
peratury pokojowej w cyklu tygodnio-
wym z dokładnością do 1 minuty i moż-
liwością zaprogramowania 4 odcinków 
czasowych każdego dnia.
Ręczne lub automatyczne zadawanie  ʛ
temperatury pokojowej.
Tryb półautomatyczny. ʛ
Ustawialny punkt lato z własną nastawą  ʛ
histerezy.
Temperatura wyświetlana z rozdziel- ʛ
czością 0,1 ºC.
Możliwość skalibrowania wszystkich  ʛ
czujników temperatury.
Pomiar trzech temperatur: pokojowej,  ʛ
zewnętrznej, oraz temperatury zasila-
nia obiegu grzewczego.
Funkcja  ʛ GUARD - ochrona urządzenia 
przed zastaniem.
Funkcja  ʛ TEST - Wymuszone włączenie 
i wyłączenie urządzenia.
Sterowanie zaworem mieszającym. ʛ
Blokada klawiatury. ʛ
10 zaprogramowanych krzywych  ʛ
grzewczych z możliwością zdefiniowa-
nia własnej krzywej.
Możliwość określenia maksymal- ʛ
nej temperatury zasilania obiegów 
grzewczych.
Możliwość dobrania długości impulsu  ʛ
napięciowego oraz czasu przerwy, od-
powiednich dla posiadanego zaworu 
mieszającego.
Wyjścia sterujące zaworem mieszają- ʛ
cym zrealizowane na triakach - o wiele 
większa żywotność niż w przypadku 
wyjść przekaźnikowych.
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UWagi ogólNe

ozNaczeNie modeli

Zużycie energii:  < 5 W ʛ
Temp. składowania:  -5 ÷ 50ºC ʛ
Temp. wyświetlana:  -20 ÷ 0ºC  ʛ

 co 1 ºC  

 0 ÷ 100ºC   
 co 0,1ºC

Dokładność pomiaru:  1 ºC ʛ
Zakres nastawy  ʛ

         temperatury pokojowej: 0 ÷ 35ºC 
 krok 0,1  0,5   
 lub 1ºC

Histereza temperatury   ʛ
          pokojowej: 0,2 ÷ 1ºC
 krok 0,2ºC; 
 1 ÷ 10ºC
 krok 0,5ºC;

Zakres nastawy punktu      ʛ
„lato”: 0 ÷ 30ºC  
 krok 0,5ºC;
Histereza punktu „lato”: ʛ  0,5 ÷ 5ºC 

 krok 0,5ºC
Histereza temperatury ʛ  

          zasilania: 1 ÷ 10ºC
 krok 0,5ºC

Maks. obciążenie:     ʛ
- wyjścia przekaźnikowe: 2kW /wyjście 
- wyjścia K1 i K2: 100W /wyjście
Zasilanie:  230V AC ʛ
 Obudowa:  ABS ʛ
Wymiary [mm]:  120x120x23 ʛ
Wyświetlacz:  LCD (4``) ʛ
Sterowanie:  Elektroniczne ʛ
Stopień ochrony: IP30 ʛ
Podtrzymywanie zegara:  12 miesięcy ʛ

1x Sterownik (panel główny) ʛ
1x Moduł wykonawczy ʛ
2x Czujnik  ʛ TSC8200
1x Wbudowany czujnik temperatury ʛ
1x Przewód Ethernetowy prosty,  1 metr  ʛ
(inna długość na zamówienie)
1x Niniejsza instrukcja ʛ

W trakcie instalowania sterownika do- H pływ energii elektrycznej powinien być 
wyłączony. Zaleca się powierzenie in-
stalacji sterownika wyspecjalizowane-
mu zakładowi.
Sterownik  I IB-Tron 3100W składa się 
z dwóch części: panelu głównego z wy-
świetlaczem LCD i klawiaturą oraz mo-
dułu wykonawczego z zasilaczem, prze-
kaźnikami oraz zaciskami wejściowymi 
i wyjściowymi regulatora. 
Panel główny przystosowany jest do  I montażu natynkowego lub do montażu 
na puszce elektroinstalacyjnej (rozstaw 
otworów ok 60mm). Moduł wykonaw-
czy przewidziany jest do montażu na 
standardowej szynie DIN 35 mm (zaj-
muje 6 pół montażowych).
Obydwa moduły łączone są ze sobą za  I pomocą przewodu w standardzie Ether-
net (popularna skrętka, 8 żył), podłącza-
nych do złącz RJ-45.  W standardzie do-
starczany jest przewód o długości 1m, 
na zamówienie dostarczany jest prze-
wód o dowolnej długości.
Sterownik umożliwia pomiar trzech  I temperatur: temperatury pokojowej, 
temperatury zewnętrznej oraz tempe-
ratury zasilania obiegu grzewczego. 
Standardowo jako czujnik tempera-
tury pokojowej wykorzystywany jest 

BL ʛ  - niebieskie podświetlenie ekranu.
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zasada działaNia

czujnik wbudowany w panel główny, 
zaś dwa pozostałe czujniki podłączane 
są do modułu wykonawczego. Istnieje 
również możliwość podłączenia czujni-
ka temperatury pokojowej do modułu 
wykonawczego (patrz paragraf „Czujnik 
Temperatury Pokojowej”).
Przewód Ethernetowy, łączący obie  I części urządzenia, powinien być z oby-
dwu stron zaciśnięty identycznie, 
przykładowo:

UWagi ogólNe

biało-zielony 
zielony 
biało-pomarańczowy 
niebieski 
biało-niebieski 
pomarańczowy 
biało-brązowy 
brązowy

STANDARD „A”

Sterownik mierzy trzy temperatury: temperaturę pokojową (wewnętrzną), temperaturę ze-
wnętrzną oraz temperaturę zasilania obiegu grzewczego. 

Na podstawie aktualnej temperatury zewnętrznej, ustawionej krzywej grzewczej oraz za-
danej temperatury pokojowej sterownik oblicza, jaka powinna być temperatura zasilania 
obiegu grzewczego. Poprzez odpowiednie ustawienie zaworu mieszającego sterownik sta-
ra się uzyskać tą temperaturę. Schemat ideowy układu przedstawia poniższy rysunek:

T3

T2

V1

P1

T1

kocioł gazowy

na zewnątrz temperatura 
pokojowa

obiegi 
niesterowane 
pogodowo

obieg sterowany 
pogodowo

mieszacz

pompa 
obiegowa
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Idea krzywych grzewczych zilustrowana jest 
na poniższym rysunku:

Krzywa grzewcza jest zależnością pomiędzy 
temperaturą zewnętrzną a temperaturą zasi-
lania obiegu grzewczego, realizującą ogólną 
zasadę: „im chłodniej na zewnątrz tym wyż-
sza powinna być temperatura zasilania”. 

Przedstawione krzywe grzewcze są zapro-
gramowane w sterowniku i umożliwiają 
współpracę zarówno z ogrzewaniem nisko-
temperaturowym (krzywe o numerach 1, 2, 
3...), jak i wysokotemperaturowym (krzywe 
o numerach ... 8, 9, 10). Istnieje również moż-
liwość zdefiniowania własnej krzywej (patrz 
paragraf „Własna Krzywa Grzewcza”).
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Sterownik IB-Tron 3100W, chcąc obliczyć 
żądaną temperaturę zasilania obiegu grzew-
czego, mierzy temperaturę zewnętrzną 
a następnie z krzywej grzewczej odczytuje 
temperaturę zasilania. Na położenie krzy-
wej grzewczej na wykresie, a tym samym na 
wartość temperatury zasilania, ma również 
wpływ zadana temperatura pokojowa. 

Poniższy rysunek przedstawia jedną z krzy-
wych grzewczych zaprogramowanych 
w sterowniku (linia ciągła), dla zadanej tem-
peratury wewnętrznej 20ºC, oraz przesunię-
cie krzywej przy zmianie zadanej wartości 
temperatury pokojowej na 15ºC oraz 25ºC 
(linie przerywane):
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Aby sterownik mógł załączyć ogrzewanie 
(pompę obiegu grzewczego P1 oraz ewen-
tualnie źródło ciepła), wartość temperatury 
zewnętrznej musi być poniżej tzw. punktu 
„lato”. Poprzez ustawienie wartości puntu 
„lato” użytkownik definiuje próg rozpoczę-
cia sezonu grzewczego. Punkt „lato” posiada 
własną nastawę histerezy.

Aby ogrzewanie zostało załączone, spełniony 
musi być równocześnie drugi warunek: tem-
peratura pokojowa musi być poniżej zadanej 
wartości. Gdy zostanie osiągnięta tempera-
tura pokojowa, ogrzewanie jest wyłączane 
(pompa obiegowa jest zatrzymywana).

Gdy ogrzewanie jest włączone, sterownik sta-
ra się uzyskać na zasilaniu obiegu grzewcze-
go obliczoną na podstawie krzywej grzew-
czej temperaturę. Żądana temperatura jest 
uzyskiwana za pomocą zaworu mieszające-
go, przez zmieszanie we właściwych propor-
cjach gorącej wody ze źródła ciepła z chłod-

zasada działaNia zasada działaNia

modUł WykoNaWczy sTeRoWNika

Moduł wykonawczy zawiera zasilacz oraz 
część wykonawczą sterownika (przekaźniki 
i triaki), a także układ komunikacyjny.  Posia-
da 2 rzędy zacisków śrubowych oraz gniazdo 
RJ-45 do podłączenia panelu głównego. 

Gdy sterownik załącza pompę obiegową P1, 
faza jest podawana na wyjście ON1 (jest ono 
zwierane z zaciskiem L). W przeciwnym razie 
faza podawana jest na wyjście OFF1. 

Gdy sterownik chce zwiększyć temperaturę 
wody zmieszanej, impuls podawany jest na 
wyjście K1.

Gdy sterownik chce zmniejszyć temperaturę 
wody zmieszanej, impuls podawany jest na 
wyjście K2.

ną wodą z powrotu obiegu grzewczego.

Jeżeli bieżąca temperatura zasilania obie-
gu grzewczego jest wyższa od temperatury 
żądanej, sterownik podaje impuls na zawór 
mieszający (wyjście K2), aby zmniejszyć ilość 
wody gorącej a zwiększyć ilość wody chłod-
nej przepływającej przez mieszacz.

Jeżeli bieżąca temperatura zasilania obie-
gu grzewczego jest niższa od temperatury 
żądanej, sterownik podaje impuls na zawór 
mieszający (wyjście K1), aby zwiększyć ilość 
wody gorącej a zmniejszyć ilość wody chłod-
nej przepływającej przez mieszacz.

Użytkownik ustala długość trwania impul-
su oraz czas przerwy pomiędzy kolejnymi 
impulsami. 

Zawór mieszający musi być bezwzględnie 
wyposażony w wyłączniki krańcowe, odłą-
czające zasilanie zaworu po osiągnięciu któ-
regoś z położeń krańcowych.
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POWER - zasilanie sterownika:

L »  - faza zasilania;
N »  - przewód neutralny;  

N - zbiorczy zacisk neutralny. Wewnętrznie zwarty z zaciskiem „N” złącza „POWER”.

ON1 - wyjście do podłączenia pompy obiegowej.

K1, K2 - wyjścia do podłączenia zaworu mieszającego.

RJ-45 - gniazdo przewodu Ethernetowego, łączącego obie części urządzenia.

T1- czujnik temperatury pokojowej.

T2- czujnik temperatury zewnętrznej.

T3 - czujnik temperatury zasilania.

Pozostałe - niewykorzystane.

K2      K1   OFF4  ON4  OFF3  ON3 OFF2  ON2  OFF1 ON1     N
POWER

  L        N

T4      T3      T2      T1             RJ45
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PaNel głóWNy sTeRoWNika

WYŚWIETLACZ 
LCD

PRZYCISK „P”

PRZYCISK „M”

PRZYCISK „OK”

PRZYCISK „DÓŁ”

PRZYCISK „GÓRA”

WyśWieTlacz lcd

ODCINEK 
CZASOWY

DZIEŃ TYGODNIAGODZINATEMPERATURA 
ZADANA / 
INFORMACJA

BLOKADA
KLAWIATURY

TEMPERATURA 
/NASTAWA

TRYB 
RĘCZNY

TRYB 
AUTOMATYCZNY

TRYB 
PÓŁAUTOMATYCZNY

OGRZEWANIE 
WŁĄCZONE

ALARM

„LATO”

TRYB 
WAKACYJNY

ZMIANA POŁOŻENIA 
ZAWORU

AKTUALNIE 
WYŚWIETLANA 
TEMPERATURA
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PaNel głóWNy

modUł WykoNaWczy
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Schemat elektrycznego podłączenia sterownika przedstawiony jest na poniższym 
rysunku:

PodłączeNie sTeRoWNika

ON
1

OF
F1

ON
2

OF
F2

ON
3

OF
F3

ON
4

OF
F4

K1 K2

N L N

T 2 T 3 T 4T 1

N
L

Jest to podstawowy układ pracy sterownika, służący do sterowania systemem, którego 
schemat przedstawiony jest na następnej stronie.

T1 - czujnik pokojowy 
(opcja)

T1 - czujnik 
pokojowy 
(standard)

T2 - czujnik zewnętrzny

T3 - czujnik zasilania

Zawór V1
IB-Qxx-3

żółty
czerwony
czarny

Zasilanie 230V AC

Pompa P1

Przekaźnik zwierny 
(opcja)

Do wejścia termostatu 
kotła gazowego

Przewód 
Ethernetowy
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Schemat systemu grzewczego:

Moduł wykonawczy sterownika montowany jest zwykle w pobliżu elementów wykonaw-
czych, czyli pompy P1 i zaworu mieszającego V1 - najczęściej w kotłowni czy rozdzielni 
CO. 

Panel główny steruje całym systemem. Posiada on również wbudowany czujnik tempera-
tury, domyślnie służący do pomiaru temperatury pokojowej - panel powinien więc być za-
montowany w pomieszczeniu reprezentatywnym pod względem temperatury pokojowej, 
na przykład w salonie czy przedpokoju.

Jeżeli jednak panel główny nie będzie montowany w pomieszczeniu reprezentatywnym, 
to mierzonej przez niego temperatury nie można traktować jako temperatury pokojowej - 
należy wówczas w pomieszczeniu reprezentatywnym zamontować dodatkowy czujnik T1 
i podłączyć go do złącza „T1” w module wykonawczym. Należy również ustawić dodatkowy 
czujnik T1 jako czujnik temperatury pokojowej (patrz paragraf „Czujnik temp. pokojowej”).

Dla układu jak na powyższym schemacie równocześnie z załączaniem pompy obiegu 
grzewczego P1 należy załączyć źródło ciepła - kocioł gazowy. Dla zdecydowanej większo-
ści kotłów dostępnych na rynku sygnałem załączenia jest zwarcie jego odpowiednich sty-
ków, służących do podłączenia termostatu pokojowego. Aby możliwe było podłączenie ta-
kiego wejścia kotła do sterownika IB-Tron 3100W, należy zastosować przekaźnik zwierny 
(lub przełączny), załączany równocześnie z pompą P1 (według schematu na poprzedniej 
stronie). 

T3

T2

V1

P1

T1

kocioł gazowy

na zewnątrz temperatura 
pokojowa

obiegi 
niesterowane 
pogodowo

obieg sterowany 
pogodowo

mieszacz

pompa 
obiegowa
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algoRyTm Pid algoRyTm Pid

10

20

30

40

Regulator został wyposażony w algorytm 
PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkują-
cy), mający na celu jak najszybsze uzyskanie 
oraz prawidłowe utrzymanie zadanej tem-
peratury pokojowej.

Algorytm dynamicznie analizuje różnicę 
pomiędzy zadaną temperaturą pokojową 
a rzeczywistą temperaturą pokojową panu-
jącą w budynku i na podstawie tej różnicy 
odpowiednio modyfikuje wartość żądanej 
temperatury zasilania obiegu grzewczego, 
odczytaną z krzywej grzewczej.  

Algorytm umożliwia szybsze uzyskanie zada-
nej temperatury pokojowej, co często idzie 
parze również z obniżeniem kosztów ogrze-
wania - wiele źródeł ciepła posiada większą 
sprawność gdy pracuje krócej ale z więk-
szą mocą, niż gdy pracuje dłużej z mniejszą 
mocą.

Kolejno opisano wpływ poszczególnych 
członów regulatora na temperaturę zasila-
nia obiegu grzewczego.

CZŁON PROPORCJONALNY

Człon proporcjonalny realizuje prostą zależ-
ność: im większa jest różnica pomiędzy za-
daną temperaturą pokojową a rzeczywistą 
temperaturą pokojową, tym bardziej należy 
zwiększyć temperaturę zasilania odczytaną 
z krzywej grzewczej. 

Gdy rzeczywista temperatura pokojowa 
osiąga zadaną wartość, człon proporcjonal-
ny przestaje zwiększać temperaturę zasilania 
- wówczas żądana temperatura zasilania ma 
wartość odczytaną bezpośrednio z krzywej 
grzewczej (o ile pozostałe człony nie zmie-
niają tej wartości). 

Zależność ta jest zilustrowana na rysunku:

CZŁON CAŁKUJĄCY

Człon całkujący realizuje następującą zależ-
ność: im dłużej regulator próbuje uzyskać 
zadaną temperaturę pokojową (czyli im dłu-
żej utrzymuje się różnica pomiędzy zadaną 
temperaturą pokojową a temperaturą rze-
czywistą i im ta różnica jest większa), tym 
bardziej należy zwiększyć temperaturę zasi-
lania, odczytaną z krzywej grzewczej. 

Człon nalicza całkę z różnicy temperatury 
i na podstawie tej całki odpowiednio mody-
fikuje wartość żądanej temperatury zasila-
nia, odczytaną z krzywej grzewczej.

temperatura

czas

temperatura zasilania

zadana temperatura pokojowa

rzeczywista temperatura 
pokojowa
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Rzeczywista temperatura pokojowa powoli 
zmierza do zadanej wartości. Aby przyspie-
szyć osiągnięcie zadanej temperatury poko-
jowej, człon całkujący stopniowo zwiększa 
wartość  żądanej temperatury zasilania.

Użytkownik ustala, jak szybko człon całku-
jący może zmieniać temperaturę zasilania 
(parametr TI), oraz jaki może być maksymal-
ny wpływ od członu całkującego (parametr 
IMAX). Opis nastaw człony całkującego znaj-
duje się w dalszej części niniejszej instrukcji.

Przykład działania członu całkującego zilu-
strowany jest na poniższym rysunku:

CZŁON RÓŻNICZKUJĄCY

Człon różniczkujący realizuje następującą 
zależność: im szybciej zmienia się różnica 
pomiędzy zadaną temperaturą pokojową 
a temperaturą rzeczywistą, tym bardziej 
należy tym zmianom przeciwdziałać, odpo-
wiednio modyfikując wartość żądanej tem-
peratury zasilania. 

Przykład działania członu różniczkującego 
przedstawiono na poniższym rysunku:

W powyższym przykładzie z nieznanych 
przyczyn skokowo wzrosła rzeczywista tem-
peratura pokojowa. Aby przeciwdziałać jej 
dalszemu wzrostowi, regulator szybko ob-
niża żądaną temperaturę zasilania. Jeżeli nie 
ma dalszych gwałtownych wzrostów rzeczy-
wistej temperatury, to żądana temperatura 
zasilania wraca stopniowo do pierwotnej 
wartości.

temperatura

czas

temperatura zasilania

zadana temperatura pokojowa

rzeczywista temperatura 
pokojowa

temperatura

czas

temperatura zasilania

zadana temperatura pokojowa

rzeczywista temperatura pokojowa
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WłączaNie sTeRoWNika

oBsłUga sTeRoWNika

Aby włączyć lub wyłączyć sterownik, 
należy nacisnąć przycisk „P”.P

Gdy sterownik jest wyłączony, wyświetlany 
jest jedynie napis „OFF”. Wszystkie wyjścia są 
nieaktywne, obwód centralnego ogrzewania 
nie jest sterowany. Wyjątkiem jest działanie 
funkcji GUARD (opis  dalszej części niniejszej 
instrukcji).

Gdy sterownik jest włączony, na wyświetla-
czu wskazywana jest temperatura, godzina, 
dzień tygodnia i inne informacje. Obwód 
centralnego ogrzewania jest sterowany.

meNU koNfigURacyjNe

W menu konfiguracyjnym ustawiane są para-
metry pracy sterownika. Aby wejść do menu 
konfiguracyjnego, należy:

Jeżeli sterownik jest włączony, nale-
ży go wyłączyć naciskając przycisk 
„P”.

P
Przy wyłączonym sterowniku, naci-
snąć i przytrzymać przez około 3 se-
kundy przycisk „M”.

M
Sterownik wejdzie do menu konfiguracyjne-
go. Wyświetlany jest napis „Menu” , numer 
nastawy (od 01 do 24), skrót kodowy na-
stawy (np. „S_PT”) oraz wartość i jednostka 
nastawy. 

Aby zmienić wartość wskazywanej 
nastawy, nacisnąć przycisk „DÓŁ” 
lub „GÓRA”.

algoRyTm Pid

UWAGI ODNOŚNIE ALGORYTMU PID

człon proporcjonalny ma szczególnie  ʛ
duży wpływ na wartość temperatury 
zasilania wówczas, gdy różnica pomię-
dzy zadaną temperaturą pokojową 
a rzeczywistą temperaturą pokojową 
jest duża - czyli najczęściej na początku 
procesu regulacji.
człon całkujący ma szczególnie duży  ʛ
wpływ na wartość temperatury zasi-
lania wówczas, gdy regulator od dłuż-
szego czasu próbuje uzyskać zadaną 
temperaturę pokojową. Na początku 
procesu regulacji całka wynosi zero, 
więc wpływ członu całkującego jest ze-
rowy, ale rośnie z czasem.
człon całkujący umożliwia dokład- ʛ
ne uzyskanie żądanej temperatury 
pokojowej.
człon różniczkujący ma szczególnie  ʛ
duże znaczenie w przypadku szybko-
zmiennych procesów regulacji. Ponie-
waż sterowanie ogrzewaniem jest z na-
tury procesem wolnozmiennym, więc 
często w ogóle nie stosuje się członu 
różniczkującego w regulatorach CO. 
W sterowniku IB-Tron 3100W człon 
różniczkujący jest domyślnie wyłączo-
ny - użytkownik może go włączyć w ra-
zie konieczności.
członu proporcjonalnego regulatora  ʛ
nie można wyłączyć.
praktyczne wyłączenie członu całku- ʛ
jącego odbywa się przez ustawienie 
minimalnej wartości parametru IMAX 
oraz maksymalnej wartości parametru 
TI.
wyłączenie członu różniczkującego od- ʛ
bywa się przez ustawienie wartości pa-
rametru TD równej zero.
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PUNkT „laTo”

PUNkT „laTo”

hisTeReza PUNkTU „laTo”

Punkt „lato” jest to wartość temperatury ze-
wnętrznej, poniżej której następuje załą-
czenie ogrzewania. Nastawa punktu „lato” 
definiuje więc początek i koniec sezonu 
grzewczego.

Aby ustawić wartość punktu „lato”, należy:

Aby przejść do kolejnej nastawy, 
nacisnąć przycisk „M”. Po osiągnię-
ciu ostatniej (24) nastawy, ponowne 
naciśnięcie przycisku „M” powoduje 
powrót do pierwszej nastawy. 

M

Regulator wychodzi z menu konfiguracyj-
nego po upłynięciu ustawionego czasu 
bezczynności lub po naciśnięciu któregoś 
z przycisków: „P” lub „OK”, przy czym:

naciśnięcie przycisku  ʛ „P” powoduje 
anulowanie wprowadzonych zmian 
i opuszczenie menu;
naciśnięcie przycisku  ʛ „OK” powodu-
je zapisanie wprowadzonych zmian 
i opuszczenie menu. Przez kilka sekund 
wyświetlany jest napis „SAVED”.

meNU koNfigURacyjNe

oPis NasTaW meNU 
koNfigURacyjNego

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do poja-
wienia się na wyświetlaczu nastawy 
numer 01, oznaczonej jako „S_PT” 
(summer point).

M

Ustawić żądaną wartość parametru. 
Wyjść z menu konfiguracyjnego lub 
przejść do innej nastawy.

Gdy wartość temperatury ze-
wnętrznej jest większa, niż punkt 
„lato” (status „lato” osiągnięty), 
wyświetlany jest symbol:

Histereza oznacza różnicę (wyrażoną w ºC 
lub ºF) pomiędzy punktem rozpoczęcia 
a punktem zakończenia sezonu grzewcze-
go. Przykładowo, punkt „lato” ustawiony jest 
na wartość 16ºC, a histereza punktu lato na 
wartość 1ºC, to załączenie ogrzewania na-
stąpi przy spadku temperatury zewnętrz-
nej poniżej 15,5ºC, zaś jego wyłączenie przy 
wzroście temperatury powyżej 16,5ºC:

Większa wartość histerezy zmniejsza liczbę 
cykli załącz/wyłącz obiegu grzewczego, ale 
powoduje większe wahania temperatury.

Aby ustawić wartość histerezy punktu 
„lato”należy:

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do poja-
wienia się na wyświetlaczu nastawy 
numer 08, oznaczonej jako „SHYST” 
(summer point hysteresis).

M

Ustawić żądaną wartość parametru. 
Wyjść z menu konfiguracyjnego lub 
przejść do innej nastawy.

„lato”

sezon 
grzewczy

temp. 
zewnętrzna

SHYST = 1 ° C

15,5 16 16,5
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czUjNik TemPeRaTURy PokojoWej

W zależności od potrzeb, jako czujnik tem-
peratury pokojowej może być wykorzysty-
wany czujnik wbudowany w panel główny, 
lub czujnik dodatkowy, dołączany do złącza 
„T1” modułu wykonawczego.

Aby wybrać czujnik temperatury pokojowej, 
należy:

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do poja-
wienia się na wyświetlaczu nastawy 
numer 03, oznaczonej jako „T1CON” 
(T1 connector).

M

Ustawić wartość „In” aby wybrać 
czujnik wbudowany w panel główny. 
Ustawić wartość „Out” aby wybrać 
czujnik dołączany do złącza „T1” mo-
dułu wykonawczego. Wyjść z menu 
konfiguracyjnego lub przejść do in-
nej nastawy.

kRzyWa gRzeWcza kRzyWa gRzeWcza

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do pojawie-
nia się na wyświetlaczu nastawy nu-
mer 02, oznaczonej jako „CURVE”.

M

Wybrać jedną z 10 zdefiniowanych 
krzywych grzewczych (1 - 10) lub 
krzywą zdefiniowaną przez użyt-
kownika (UC - user’s curve - patrz 
paragraf „Własna Krzywa Grzewcza”). 
Wyjść z menu konfiguracyjnego lub 
przejść do innej nastawy.
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Temp. 
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      Temp.
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T za
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FTMAX

Krzywa grzewcza jest zależnością pomiędzy 
temperaturą zewnętrzną, a temperaturą za-
silania obiegu grzewczego (patrz paragraf 
„Zasada Działania”). Sterownik posiada 10 
zaprogramowanych krzywych grzewczych, 
umożliwia również zdefiniowanie przez 
użytkownika własnej krzywej.

Im wyższy jest numer krzywej tym wyższa 
temperatura zasilania jest uzyskiwana dla 
takiej samej temperatury zewnętrznej i tem-
peratury pokojowej.

Krzywe grzewcze o „niskich” numerach są 
odpowiednie dla niskotemperaturowych 
źródeł ciepła, zaś krzywe o „wysokich” nume-
rach - dla źródeł wysokotemperaturowych

Aby wybrać krzywą grzewczą dla regulacji 
pogodowej, należy:
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Każdy z trzech czujników temperatury może 
być indywidualnie kalibrowany. Kalibra-
cja może okazać się konieczna, gdy czujni-
ki dołączane są za pośrednictwem długich 
przewodów.

Aby skalibrować czujnik(i) temperatury, 
należy:

Ustawić wartość, którą należy dodać 
do bieżącego wskazania czujnika, 
aby uzyskać wskazanie poprawne. 
Przykładowo, jeżeli dany czujnik 
zaniża temperaturę o 2ºC to należy 
ustawić wartość kalibracji 2 (dodać 
2ºC), a jeżeli czujnik zawyża tem-
peraturę o 1,5ºC to należy ustawić 
wartość kalibracji -1,5 (odjąć 1,5ºC). 
Wyjść z menu konfiguracyjnego lub 
przejść do innej nastawy.

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do pojawie-
nia się na wyświetlaczu nastawy:

- 04, oznaczonej jako „T1CAL” 
(T1 calibration) - kalibracja czujnika 
temperatury pokojowej;

- 05, oznaczonej jako „T2CAL” 
(T2 calibration) - kalibracja czujnika 
temperatury zewnętrznej;

- 06, oznaczonej jako „T3CAL” 
(T3 calibration) - kalibracja czujni-
ka temperatury zasilania obiegu 
grzewczego;

M

Histereza oznacza różnicę (wyrażoną w 
ºC lub ºF) pomiędzy punktem załączenia 
a punktem wyłączenia ogrzewania. Przykła-
dowo, jeżeli została zadana wartość tempe-
ratury pokojowej równa 20ºC oraz histereza 
równa 1ºC, to obieg grzewczy zostanie załą-
czony gdy rzeczywista temperatura pokojo-
wa spadnie poniżej 19,5ºC, a wyłączony gdy 
rzeczywista temperatura pokojowa wzro-
śnie powyżej 20,5ºC (przy założeniu, że nie 
został przekroczony punkt „lato”).  Ilustruje 
to rysunek:

THYST = 1 ° C

19,5 20 20,5 temp. 
pokojowa

ogrzewanie
włączone

ogrzewanie
wyłączone

Aby ustawić wartość histerezy temperatury 
pokojowej, należy:

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do poja-
wienia się na wyświetlaczu nastawy 
numer 07, oznaczonej jako „THYST” 
(temperature hysteresis).

M

Ustawić żądaną wartość histerezy. 
Wyjść z menu konfiguracyjnego lub 
przejść do innej nastawy.
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Żądana temperatura zasilania obiegu grzew-
czego, odczytana z krzywej grzewczej, jest 
zazwyczaj dodatkowo podnoszona przez al-
gorytm PID. Im więcej ciepła brakuje do osią-
gnięcia zadanej temperatury pokojowej i im 
dłużej trwa osiąganie tejże temperatury, tym 
algorytm PID bardziej zwiększa temperaturę 
zasilania. Aby nie dopuścić do nadmierne-
go wzrostu temperatury zasilania powyżej 
maksymalnej dla danego układu  wartości, 
regulator został wyposażony w programowe 
ograniczenie maksymalnej temperatury za-
silania. Nawet, gdyby sterownik obliczył na 
podstawie krzywej grzewczej wyższą tem-
peraturę, lub wyższa temperatura zostałaby 
ustalona przez algorytm PID, sterownik ni-
gdy nie ustawi temperatury zasilania o war-
tości większej niż maksymalna temperatura 
zasilania.

Jest to ograniczenie bezwzględne, nadrzęd-
ne nad wszelkimi innymi, które zawsze musi 
być ustawione stosownie do posiadanego 
typu urządzeń grzewczych.

Aby zdefiniować maksymalną temperaturę 
zasilania obiegu grzewczego, należy:

maksymalNa TemP. zasilaNia

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do poja-
wienia się na wyświetlaczu nastawy 
numer 09, oznaczonej jako „FHYST” 
(feeding line hysteresis).

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do poja-
wienia się na wyświetlaczu nastawy 
numer 10, oznaczonej jako „FTMAX” 
(feeding maximal temperature).

M

M

Ustawić żądaną wartość histerezy. 
Wyjść z menu konfiguracyjnego lub 
przejść do innej nastawy.

Ustawić żądaną wartość. Wyjść 
z  menu konfiguracyjnego lub 
przejść do innej nastawy.

hisTeReza TemPeRaTURy zasilaNia

W przypadku temperatury wody zasilającej 
obieg grzewczy, histereza jest definiowana 
nieco inaczej, niż w przypadku innych tem-
peratur. Mianowicie oznacza ona przedział 
wokół żądanej (obliczonej przez sterownik) 
temperatury zasilania, wewnątrz którego 
temperatura wody zasilającej jest uznawana 
za prawidłową. Ilustruje to rysunek:

Przy założeniu, że sterownik chce uzyskać 
temperaturę zasilania równą 35ºC oraz że hi-
stereza zasilania wynosi 3ºC, pozycja zawo-
ru mieszającego nie będzie zmieniana jeżeli 
uda się uzyskać rzeczywistą temperaturę za-
silania pomiędzy 33,5ºC a 36,5ºC.

Powyżej 36,5ºC zawór zostanie przestawio-
ny, aby zmniejszyć temperaturę wody.

Poniżej 33,5ºC zawór zostanie przestawiony, 
aby zwiększyć temperaturę wody.

Aby ustawić wartość histerezy temperatury 
pokojowej, należy:

temp.  
zasilania [ºC]

FHYST = 3 ° C

33,5 35 36,5

zwiększ temp.
wody

zmniejsz temp.
wody

temp. wody OK
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sTała czasoWa całkoWaNia

sTała czasoWa całkoWaNia

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do pojawie-
nia się na wyświetlaczu nastawy nu-
mer 11, oznaczonej jako „STEP” .

M

Ustawić żądaną wartość. Wyjść 
z  menu konfiguracyjnego lub 
przejść do innej nastawy.

Stała czasowa całkowania określa, jak szyb-
ko człon całkujący regulatora PID jest w 
stanie modyfikować temperaturę odczyta-
ną z krzywej grzewczej. Stała jest wyrażona 
w minutach. 

Im mniejsza stała jest ustalona, tym szybciej 
człon całkujący może zmieniać temperaturę 

Sterownik umożliwia zdefiniowanie, z jakim 
krokiem ma być nastawiana żądana tempe-
ratura pokojowa. Użytkownik może wybrać 
jeden z trzech kroków nastawy: 0,1ºC, 0,5ºC 
oraz 1ºC. Jeżeli potrzebne jest bardzo precy-
zyjne nastawienie temperatury pokojowej, 
należy wybrać krok 0,1ºC - wówczas tempe-
raturę pokojową będzie można nastawiać 
co 0,1ºC. Jeżeli nie jest potrzebna aż tak pre-
cyzyjna nastawa, wygodniej jest pracować 
z krokiem 0,5ºC lub 1ºC (zmiana wartości 
temperatury przy nastawianiu trwa wów-
czas krócej).

Uwaga, nie należy mylić kroku nastawy tem-
peratury z rozdzielczością pomiaru tempera-
tury. Temperatura odczytywana jest zawsze 
z rozdzielczością 0,1ºC, niezależnie od usta-
wionego kroku nastawy.

Aby wybrać krok nastawy temperatury po-
kojowej, należy:

czas [min]

zasilania. Nie należy jednak ustawiać zbyt 
krótkiej stałej czasowej całkowania, gdyż 
spowoduje to zbyt szybkie zliczenie przez 
człon całkujący do maksymalnej ustawionej 
wartości. Poza tym układ regulacji tempera-
tury jest wolnozmienny, więc analogicznie 
wolnozmienny powinien być wpływ członu 
całkującego.

Przykładowo, dla ogrzewania grzejnikowego 
należy ustawić mniejszą wartość stałej cza-
sowej całkowania, niż dla ogrzewania podło-
gowego, gdyż ogrzewanie grzejnikowe jest 
„szybsze” - zmiana temperatury zasilania ma 
dużo szybszy wpływ na zmianę temperatury 
powietrza (kilkanaście - kilkadziesiąt minut), 
niż w przypadku ogrzewania podłogowego 
(kilka - kilkanaście godzin).

Można przyjąć prostą zasadę, że należy usta-
wić taką wartość stałej całkowania (w mi-
nutach), jak szybko nagrzewa się powietrze 
w danym typie ogrzewania.

Zmiana temperatury zasilania przez człon 
całkujący dla trzech różnych stałych czaso-
wych została przedstawiona na poniższym 
rysunku:

20

30

40

6030

temperatura
[ºC]

TI = 30 min

TI = 60 min

TI = 120 min
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sTała czasoWa RóżNiczkoWaNia

sTała czasoWa RóżNiczkoWaNia

maksymalNa WaRTość całki

Stała czasowa różniczkowania określa, jak 
duży wpływ na żądaną temperaturę zasila-
nia  ma człon różniczkujący regulatora PID. 
Stała wyrażona jest w sekundach, a ogólną 
relację pomiędzy nią a temperaturą zasilania 
można określić następująco: im wyższa stała 
czasowa różniczkowania tym większą zmia-
nę temperatury zasilania powoduje zmia-
na różnicy pomiędzy zadaną a rzeczywistą 
temperaturą pokojową. Zależność tą ilustru-
je poniższy rysunek:

Teoretycznie, gdyby sterownik przez długi 
czas nie mógł osiągnąć zadanej temperatu-
ry pomieszczenia, człon całkujący naliczał-
by coraz większą wartość całki, zwiększając 
temperaturę zasilania do granic możliwości 
- w praktyce aż do osiągnięcia maksymalnej 
dopuszczalnej wartości, zdefiniowanej w pa-
ragrafie „Maksymalna Temp. Zasilania”.

Dla podanego przykładu miała miejsce taka 
sama skokowa zmiana mierzonej tempera-
tury pokojowej. W zależności od wartości 
parametru TD, sterownik zmniejszył tempe-
raturę zasilania bardziej lub mniej.

Człon różniczkujący jest ważny szczególnie 
w układach, w których temperatury mogą 
zmieniać się szybko i na te szybkie zmiany 
trzeba odpowiednio reagować. Ponieważ 
układy centralnego ogrzewania są wolno-
zmienne, więc zwykle nie zaleca się włączać 
dla nich członu różniczkującego. 

Wyłączenie członu różniczkującego odbywa 
się poprzez ustawienie stałej czasowej róż-
niczkowania równej zero. Domyślnie człon 
różniczkujący jest wyłączony.

Aby ustawić wartość stałej czasowej różnicz-
kowania, należy:

sTała czasoWa całkoWaNia

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do pojawie-
nia się na wyświetlaczu nastawy nu-
mer 12, oznaczonej jako „TI” (time of 
integration).

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do pojawie-
nia się na wyświetlaczu nastawy nu-
mer 12, oznaczonej jako „TD” (time 
of differentiation).

M

M

Ustawić żądaną wartość. Wyjść 
z menu konfiguracyjnego lub przejść 
do innej nastawy.

Ustawić żądaną stałą czasową lub 
ustawić wartość 0 aby wyłączyć 
człon różniczkujący. Wyjść z menu 
konfiguracyjnego lub przejść do in-
nej nastawy.

Aby ustawić wartość stałej czasowej całko-
wania, należy:

20

30

40

temperatura
[ºC]

czas [s]

TD = 2 s

TD = 4 s

TD = 6 s
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Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do poja-
wienia się na wyświetlaczu nastawy 
numer 14, oznaczonej jako „I_MAX” 
(integral maximum value).

Ustawić żądaną wartość, wyrażo-
ną w tysiącach. Wyjść z menu kon-
figuracyjnego lub przejść do innej 
nastawy.

M

Aby uzyskać rzeczywistą temperaturę za-
silania obiegu grzewczego równą obliczo-
nej wartości tejże temperatury, sterownik 
zmienia położenie zaworu mieszającego, 
zmieniając tym samym proporcję miesza-
nia wody ciepłej z zimną. Zmiana położenia 
zaworu odbywa się przez podanie na odpo-
wiednie wejście zaworu krótkiego impul-
su, mającego za zadanie nieznacznie obró-
cić kulę zaworu w jedną lub drugą stronę 
(zwiększyć udział ciepłej lub zimnej wody). 
Kolejno następuje przerwa, podczas której 
sterownik analizuje, jak zmiana położenia 
zaworu wpłynęła na temperaturę zasilania, 
a po upłynięciu czasu przerwy sterownik 
może podać kolejny impuls obracający kulę, 
jeżeli jest to koniczne. Sekwencja: impuls- 
przerwa-impuls-przerwa.... powtarzana jest, 
aż zostanie uzyskana żądana temperatura 
zasilania.

Ważny jest prawidłowy dobór długości im-
pulsu przełączającego zawór oraz przerwy 
między kolejnymi impulsami.

maksymalNa WaRTość całki maksymalNa WaRTość całki

Aby zdefiniować maksymalną wartość całki, 
należy:

Ustawienie maksymalnej temperatury zasila-
nia jest jednym ze sposobów zabezpieczenia 
przed nadmiernym wzrostem temperatury 
zasilania, dotyczącym wypadkowej wartości 
temperatury zasilania, obliczonej przez człon 
proporcjonalny, całkujący i różniczkujący. 

Dodatkowym ograniczeniem, działającym 
jedynie na człon całkujący, jest ustawienie 
maksymalnej wartości całki. Idea jest nastę-
pująca: wartość całki nigdy nie przekroczy 
maksymalnej ustawionej wartości, nawet je-
żeli żądana temperatura pokojowa nie zosta-
ła jeszcze osiągnięta i człon całkujący chciał-
by dalej zwiększać wartość całki. Oznacza to, 
że człon całkujący nie będzie dalej zwiększał 
temperatury zasilania obiegu grzewczego.

Przykładowy wykres temperatury zasilania 
w czasie, dla różnych maksymalnych warto-
ści całki, przedstawia poniższy rysunek:

     

Gdy maksymalna wartość całki jest niewiel-
ka, zostanie ona szybko osiągnięta przez 
regulator i człon całkujący nie będzie mógł 
dalej zwiększać temperatury zasilania. Dla 
dużej maksymalnej wartości całki, człon cał-
kujący będzie mógł podnieść temperaturę 
zasilania do większej wartości.

dłUgość imPUlsU mieszacza

temperatura
[ºC]

20
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6030 czas [min]

I_MAX = 15 tys.

I_MAX = 10 tys.

I_MAX = 5 tys.
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Długość impulsu powinna być tak dobrana 
(jeżeli to możliwe), aby sterownik musiał po-
dać co najmniej 10 impulsów, aby przełączyć 
zawór od jednego położenia krańcowego do 
drugiego. Jeżeli zatem czas pełnego przełą-
czenia zaworu wynosi 12 sekund, to należy 
ustawić czas impulsu wynoszący 1 sekundę - 
wówczas pełne przełączenie zaworu będzie 
miało miejsce po podaniu 12 impulsów.

Jeżeli czas pełnego przełączenia zaworu wy-
nosi 30 sekund, to ustawienie długości im-
pulsu na 3 sekundy spowoduje pełne przełą-
czenie zaworu w 10 krokach, zaś ustawienie 
długości impulsu na 2 sekundy spowoduje 
pełne przełączenie zaworu w 15 krokach. 
Obie wartości są poprawne.

Dla zaworów przełączających się „szybko”, 
na przykład w czasie 6 sekund, nie da się 
uzyskać pełnego przełączenia zaworu w 10 
krokach - minimalna długość impulsu wy-
nosi 1 sekundę, więc zawór zostanie prze-
łączony w 6 krokach. Ustawienie jego poło-
żenia będzie mniej precyzyjne, ale mimo to 
powinno umożliwić prawidłową regulację 
temperatury.

Czas przełączania zaworów podawany jest 
przez producentów.

Aby ustawić długość impulsu dla mieszacza, 
należy:

Długość przerwy pomiędzy impulsami 
zmieniającymi położenie zaworu mieszają-
cego powinna być tak dobrana, aby przed 
końcem przerwy czujnik temperatury zasila-
nia zdążył odnotować zmianę temperatury, 
spowodowaną ostatnią zmianą położenia 
zaworu.

Czujnik temperatury zasilania będzie zwy-
kle montowany na odcinku rurki za zawo-
rem mieszającym. Powinien mieć on jak 
najlepszy kontakt termiczny z rurką, a jak 
najmniejszy z otoczeniem. W praktyce ozna-
cza to, że  rurkę wraz z zamontowanym na 
niej czujnikiem należy zaizolować otuliną 
termoizolacyjną, a przestrzeń pomiędzy rur-
ką a czujnikiem można dodatkowo wypeł-
nić substancją zwiększającą przewodność 
cieplną (kleje termoprzewodzące, pasty sili-
konowe itp). Wówczas można założyć, że po 
zmianie temperatury wody płynącej przez 
rurkę, czujnik będzie w stanie zanotować tą 
zmianę po czasie 10 sekund i taką też war-
tość należy wprowadzić do sterownika jako 
długość przerwy pomiędzy impulsami zmie-
niającymi położenie mieszacza.

Aby ustawić długość przerwy dla mieszacza, 
należy:

dłUgość imPUlsU mieszacza dłUgość PRzeRWy mieszacza

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do poja-
wienia się na wyświetlaczu nastawy 
numer 15, oznaczonej jako „V_ACT” 
(valve active time).

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do poja-
wienia się na wyświetlaczu nastawy 
numer 16, oznaczonej jako „V_BRK” 
(valve break time).M

M

Ustawić żądaną wartość, wyrażoną 
w sekundach. Wyjść z menu kon-
figuracyjnego lub przejść do innej 
nastawy.

Ustawić żądaną wartość, wyrażoną 
w sekundach. Wyjść z menu kon-
figuracyjnego lub przejść do innej 
nastawy.
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Czas bezczynności jest to czas, liczony w mo-
mencie wprowadzania wartości jakiegoś pa-
rametru, ustawiania temperatury, etc. Jeżeli 
w trybie wprowadzania którejś z tych war-
tości nie zostanie naciśnięty żaden przycisk 
przez czas określony jako czas bezczynności 
to sterownik automatycznie wyjdzie z trybu 
programowania tego parametru. Większa 
wartość tego parametru daje użytkowniko-
wi więcej czasu na wprowadzenie nastawy. 

Aby ustawić wartość czasu bezczynności, 
należy:

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do pojawie-
nia się na wyświetlaczu nastawy nu-
mer 17, oznaczonej jako „PTD”(pro-
gram time delay).

Ustawić żądaną wartość. Wyjść 
z  menu konfiguracyjnego lub 
przejść do innej nastawy.

M

czas PodśWieTlaNia

Podświetlanie ekranu jest automatycznie 
wygaszane jeżeli żaden z przycisków sterow-
nika nie został naciśnięty przez czas określa-
ny jako czas podświetlania. Aby ustawić czas 
podświetlania, należy:

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do pojawie-
nia się na wyświetlaczu nastawy nu-
mer 18, oznaczonej jako „LIGHT”.

Ustawić żądaną wartość wyrażoną 
w sekundach lub „OFF” - podświe-
tlenie zawsze wyłączone, lub „On” 
- podświetlenie zawsze włączone. 
Wyjść z menu konfiguracyjnego lub 
przejść do innej nastawy.

M

Sterownik IB-Tron 3100W jest zaprogra-
mowany, aby automatycznie wyłączyć pod-
świetlanie ekranu po upłynięciu czasu pod-
świetlania. Domyślnie podświetlanie jest 
wówczas wyłączone całkowicie. Można jed-
nak tak ustawić sterownik, aby nie wyłączał 
podświetlania całkowicie, a jedynie zmniej-
szał jego intensywność. W tym celu należy:

WyłączeNie PodśWieTlaNia

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do pojawie-
nia się na wyświetlaczu nastawy nu-
mer 19, oznaczonej jako „LTOFF”.

Ustawić intensywność podświetla-
nia (w procentach), która będzie 
utrzymywana po upłynięciu czasu 
podświetlania (zamiast jego całko-
witego wyłączenia). Wyjść z menu 
konfiguracyjnego lub przejść do in-
nej nastawy.

M

Wybrać format 12 lub 24 godzinny. 
Wyjść z menu konfiguracyjnego lub 
przejść do innej nastawy.

foRmaT czasU

Użytkownik ma możliwość wyboru, czy czas 
ma być wyświetlany w formacie 12 czy 24 
godzinnym. Aby zmienić format wyświetla-
nia czasu, należy: 

M Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do pojawie-
nia się na wyświetlaczu nastawy nu-
mer 20, oznaczonej jako „CLOCK”.
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Ustawić wartość „On” aby urucho-
mić pompę lub „OFF” aby wyłączyć 
pompę. Po opuszczeniu menu kon-
figuracyjnego kontrolę nad pompą 
znów przejmuje sterownik. Wyjść 
z  menu konfiguracyjnego lub 
przejść do innej nastawy.

Ustawić wartość „OPn” aby podać 
zasilanie na wyjście K1, lub „CLS” 
aby podać zasilanie na wyjście K2, 
lub „OFF” aby wyłączyć oba wyj-
ścia: K1 i K2. Po opuszczeniu menu 
konfiguracyjnego kontrolę nad za-
worem znów przejmuje sterownik. 
Wyjść z menu konfiguracyjnego lub 
przejść do innej nastawy.

TesT PomPy

TesT zaWoRU

WeRsja oPRogRamoWaNia
Gdy pompa obiegowa CO jest podłączona do 
sterownika (wyjście ON1), użytkownik może 
wymusić jej działanie ręcznie, na przykład w 
celu sprawdzenia poprawności podłączenia 
lub poprawności działania pompy.

Aby ręcznie wymusić pracę pompy, należy: 

Gdy zawór mieszający jest podłączony do 
sterownika (wyjść K1 i K2), użytkownik może 
wymusić jego przełączenie ręcznie, na przy-
kład w celu sprawdzenia poprawności pod-
łączenia lub poprawności działania zaworu.

Aby ręcznie wymusić pracę zaworu, należy: 

M

M

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do poja-
wienia się na wyświetlaczu nastawy 
numer 22, oznaczonej jako „PTEST” 
(pump test).

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do poja-
wienia się na wyświetlaczu nastawy 
numer 23, oznaczonej jako „VTEST” 
(valve test).

fUNkcja gUaRd

Funkcja GUARD chroni elementy wykonaw-
cze (zawór, pompa etc.) przed zastaniem. Je-
żeli funkcja jest włączona, to sterownik raz na 
dwa tygodnie włączy na chwilę urządzenia 
wykonawcze, nawet jeżeli z punktu widze-
nia logiki działania nie ma takiej potrzeby.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję GUARD, 
należy:

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do pojawie-
nia się na wyświetlaczu nastawy nu-
mer 21, oznaczonej jako „GUARD”.

M

Wybrać wartość „On” (funkcja włą-
czona) lub „OFF” (funkcja wyłączo-
na). Wyjść z menu konfiguracyjnego 
lub przejść do innej nastawy.

Firma INSBUD promuje politykę rozwoju. 
W odpowiedzi na sugestie i opinie klientów 
staramy się systematycznie zwiększać funk-
cjonalność naszych sterowników, więc co 
jakiś czas mogą pojawiać się nowsze wersje 
oprogramowania. Aby sprawdzić zainstalo-
waną wersję oprogramowania, należy:

Wejść do menu konfiguracyjnego. 
Naciskać przycisk „M” aż do poja-
wienia się na wyświetlaczu nastawy 
numer 24, oznaczonej jako „VER”. 
Wartość ta jest tylko do odczytu.  
Wyjść z menu konfiguracyjnego lub 
przejść do innej nastawy.

M

TU KOŃCZY SIĘ OPIS NASTAW MENU 
KONFIGURACYJNEGO.
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Aby ustawić aktualną godzinę i dzień 
tygodnia, należy:

P
Włączyć sterownik.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
„OK”. Wyświetlana godzina zacznie 
migać. 

Ustawić aktualną godzinę.

Nacisnąć przycisk „OK”. Dzień tygo-
dnia zacznie migać.

Ustawić dzień tygodnia:
Mon 
Tue 
Wed 
Thu 
Fri  
Sat 
Sun

-    Poniedziałek 
-    Wtorek 
-    Środa 
-    Czwartek 
-    Piątek 
-    Sobota 
-    Niedziela

Zatwierdzić ustawienia.

UsTaWieNia faBRyczNe

Aby zresetować sterownik i powrócić 
do ustawień fabrycznych należy:

P
Wyłączyć sterownik.

M Nacisnąć i przytrzymać przez około 
3 sekundy oba przyciski: „M” i „OK” 
jednocześnie. Na wyświetlaczu po-
jawi się na około 5 sekund napis 
„RESET”.

Blokada klaWiaTURy

Aby zabezpieczyć sterownik przed niechcia-
ną zmianą ustawień, można zablokować kla-
wiaturę sterownika.

Aby włączyć/wyłączyć blokadę klawiatury 
należy:

Nacisnąć i przytrzymać przez oko-
ło 2 sekundy oba przyciski: „DÓŁ” 
i „GÓRA” jednocześnie.

Kiedy blokada klawiatury jest ak-
tywna, na wyświetlaczu widoczny 
jest symbol kłódki, a klawiatura nie 
reaguje na przyciskane klawisze.

WskazyWaNa TemPeRaTURa

W danej chwili na wyświetlaczu wskazywa-
na jest jedna spośród temperatur:

T1 - temperatura pokojowa;    
T2 - temperatura zewnętrzna;   
T3 - temperatura zasilania;

Jako wskaźnik aktualnie wyświetlanej tem-
peratur wykorzystywany jest numer czujni-
ka temperatury (1, 2 lub 3),     
wyświetlany z lewej strony   
wyświetlacza:

Równocześnie z aktualną temperaturą po-
kojową wyświetlana jest w linijce ponad nią 
żądana temperatura pokojowa.

Równocześnie z aktualną temperaturą ze-
wnętrzną wyświetlana jest w linijce ponad 
nią nastawa punktu „lato”.

Równocześnie z aktualną temperaturą za-
silania wyświetlana jest w linijce ponad nią 
obliczona temperatura zasilania.
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Gdy sterownik jest włączony, na-
cisnąć i przytrzymać przycisk „M”. 
Każdorazowe naciśnięcie i przytrzy-
manie przycisku powoduje zmianę 
wskazywanej temperatury, zgodnie 
z kolejnością: ...T1, T2, T3, T1, T2, T3.... 
itd.

M

Tryb automatyczny oznacza pracę z zapro-
gramowanym harmonogramem nastaw 
temperatury w cyklu tygodniowym. Harmo-
nogram pozwala na ustawienie konkretnej 
temperatury pokojowej o zadanej godzinie. 

Dzięki harmonogramowi można ustawić  
temperaturę niższą w okresach gdy np. bu-
dynek/pomieszczenie jest nieużywane lub 
w okresach nocnych, a wyższą gdy budynek/
pomieszczenie jest użytkowane.

Zaprogramować można cztery odcinki czasu 
każdego dnia tygodnia, które zostały sym-
bolicznie przedstawione na wyświetlaczu: 

Temperatura wyższa  
np.  7:00 - pobudka

Temperatura wyższa  
np.  15:00 - powrót do domu

Temperatura niższa  
np.  9:00 - wyjście z domu

Temperatura niższa  
np.  21:00 - sen

TRyB aUTomaTyczNy

TRyB aUTomaTyczNy

Aby wprowadzić własny harmonogram pra-
cy należy:

P
Włączyć sterownik. Upewnić się, że 
sterownik jest ustawiony w tryb au-
tomatyczny (tryb pracy z harmono-
gramem). Na wyświetlaczu widnieje 
wówczas napis „AUTO”:

Aby przełączyć się pomiędzy kolejnymi 
wskazaniami temperatury, należy:

WskazyWaNa TemPeRaTURa

M Jeżeli zamiast napisu „AUTO” na wy-
świetlaczu widnieje symbol dłoni 
(tryb ręczny), nacisnąć przycisk „M”.

Naciskanie tego przycisku przy włą-
czonym sterowniku powoduje prze-
łączanie pomiędzy trybem ręcznym 
a automatycznym.

P
Nacisnąć i przytrzymać przez około 
2 sekundy przycisk „P”. Na wyświetla-
czu pojawi się napis „PROG” i zacznie 
migać bieżący dzień tygodnia.

Przyciskami „DÓŁ” i „GÓRA” wybrać 
dzień tygodnia, którego ma doty-
czyć nastawa. Przytrzymanie przyci-
sku „GÓRA” powoduje zaznaczenie 
całego tygodnia. Powtórne przy-
trzymanie tego przycisku powodu-
je zaznaczenie dni od poniedziałku 
do piątku. Przytrzymanie przycisku 
„GÓRA” jeszcze raz powoduje za-
znaczenie tylko soboty i niedzieli.

P Potwierdzić wybór przyciskiem „P”. 
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Na wyświetlaczu zacznie migać go-
dzina, o której ma się rozpocząć 
dany odcinek pracy. Ustawić odpo-
wiednią godzinę.

Następujące kroki opisują programo- I wanie jednego odcinka pracy. Należy 
powtórzyć je dla wszystkich czterech 
odcinków. Z prawej strony wyświetla-
cza prezentowany jest symbol odcinka, 
którego dotyczy nastawa.

Na wyświetlaczu zacznie migać 
temperatura zadana dla danego od-
cinka pracy. Ustawić odpowiednią 
temperaturę.

P Potwierdzić wybór przyciskiem „P”. 

Należy powtarzać opisaną procedurę aż do 
zaprogramowania wszystkich czterech od-
cinków czasowych.

Po zaprogramowaniu wszystkich czte- I rech odcinków regulator wraca do stan-
dardowego trybu wyświetlania.
Czwarty odcinek czasowy trwa aż do  I początku pierwszego odcinka czaso-
wego następnego dnia (np. od 21:00 
w poniedziałek do 7:00 we wtorek).
Każdemu odcinkowi każdego dnia ty- I godnia przypisana jest indywidualna 
wartość nastawy, tak więc sterownik 
pamięta 28 wartości temperatury, po 
4 dla każdego dnia tygodnia.
Poszczególne odcinki czasowe mogą  I rozpoczynać się o różnych godzinach 
dla każdego dnia tygodnia.

P Potwierdzić wybór przyciskiem „P”. 

TRyB RęczNy

W trybie ręcznym (manualnym) sterownik 
stale utrzymuje jedną temperaturę pokojo-
wą (bez harmonogramu pracy).

Jeżeli sterownik pracuje w trybie  I ręcznym (manualnym) na wyświetla-
czu widoczny jest symbol dłoni i nie 
jest widoczny żaden symbol odcinka 
czasowego:

Sterownik pozostaje w trybie ręcznym  I dopóki użytkownik nie zmieni go na 
tryb automatyczny.

Aby zmienić tryb na ręczny/automatyczny 
należy:

Ustawiona wartość temperatury będzie 
utrzymywana przez cały czas, chyba że użyt-
kownik zmieni ją na inną lub opuści tryb 
ręczny.

Aby w trybie ręcznym (manualnym) ustawić 
lub zmienić żądaną temperaturę, jaką ma 
utrzymywać sterownik, należy:

M Gdy sterownik jest włączony, naci-
snąć przycisk „M”.

Nacisnąć przycisk „DÓŁ” lub „GÓRA”. 
Na wyświetlaczu pojawi się bieżąca 
nastawa temperatury. Wprowadzić 
nową wartość.

Zatwierdzić wybór przyciskiem 
„OK”.
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TRyB PółaUTomaTyczNy

Gdy sterownik jest w trybie półautoma- I tycznym, na wyświetlaczu widnieje na-
pis „override”:

Aby wyjść z trybu półautomatycznego przed 
zakończeniem bieżącego odcinka czaso-
wego i powrócić do temperatury zapisanej 
w harmonogramie, należy:

Gdy sterownik jest w trybie automa-
tycznym, nacisnąć przycisk „DÓŁ” 
lub „GÓRA”. Na wyświetlaczu poja-
wi się bieżąca nastawa temperatury. 
Wprowadzić nową wartość.

Zatwierdzić wybór przyciskiem 
„OK”.

Nacisnąć i przytrzymać przez około 
3 sekundy przycisk „GÓRA”.

W trybie półautomatycznym następuje 
ręczna korekta zadanej temperatury w bie-
żącym odcinku czasowym. Po zakończeniu 
bieżącego odcinka sterownik wraca do try-
bu automatycznego i dalej pracuje zgodnie 
z harmonogramem.

Zmieniona wartość temperatury traktowana 
jest jako jednorazowa, nie zostaje ona zapi-
sana w harmonogramie.

Do trybu półautomatycznego można  I wejść tylko z trybu automatycznego, 
nigdy z manualnego.

Aby wprowadzić ręczną korektę temperatu-
ry dla bieżącego odcinka, należy:

TRyB WakacyjNy

Jeżeli mieszkańcy planują dłuższą nieobec-
ność, można ustawić na czas tejże nie-
obecności niższą, wakacyjną temperaturę 
pokojową. Użytkownik definiuje wartość 
temperatury wakacyjnej oraz liczbę dni, 
przez które ta temperatura ma być utrzymy-
wana. Po upływie zaprogramowanej liczby 
dni sterownik sam opuści tryb wakacyjny 
i powróci do poprzedniego trybu regulacji 
temperatury.

Wykorzystanie trybu wakacyjnego w czasie 
nieobecności domowników ma tą zaletę nad 
trybem ręcznym, że koniec trybu wakacyj-
nego można zaprogramować na przykład na 
jeden dzień przed planowanym powrotem, 
dzięki czemu użytkownicy powrócą do już 
nagrzanego mieszkania. Gdyby zamiast try-
bu wakacyjnego wykorzystać tryb ręczny, to 
użytkownik dopiero po powrocie zwiększył-
by temperaturę pokojową i musiałby przez 
co najmniej kilka godzin czekać na ponow-
ne nagrzanie mieszkania do temperatury 
komfortowej.

Aby wejść w tryb wakacyjny, należy:

Gdy sterownik jest włączony, naci-
snąć i przytrzymać przez około 3 se-
kundy przycisk „DÓŁ”. Zostanie wy-
świetlony napis „DAYS” i sterownik 
zacznie oczekiwać na wprowadze-
nie liczby dni, przez które ma trwać 
tryb wakacyjny.
Ustawić liczbę dni, przez które ma 
trwać tryb wakacyjny.

Nacisnąć przycisk „OK”. Zostanie wy-
świetlony napis „TEMP” i sterownik 
zacznie oczekiwać na wprowadze-
nie temperatury wakacyjnej.
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Aby opuścić tryb wakacyjny przed jego pla-
nowym zakończeniem, należy:

Aby sprawdzić ile dni zostało do zakończe-
nia trybu wakacyjnego, należy:

W czasie trwania trybu wa-
kacyjnego wyświetlany jest 
symbol walizki:

Ustawić temperaturę pokojową, 
która ma być utrzymywana w trybie 
wakacyjnym.

Nacisnąć przycisk „OK”. Sterownik 
wejdzie w tryb wakacyjny, wszyst-
kie inne funkcje będą działały bez 
zmian.

Nacisnąć przycisk „DÓŁ” lub 
„GÓRA”.

Nacisnąć i przytrzymać przez około 
3 sekundy przycisk „DÓŁ”. Sterow-
nik powróci do poprzedniego trybu 
pracy.

WłasNa kRzyWa gRzeWcza

Jeżeli żadna z fabrycznie zdefiniowanych 
krzywych grzewczych nie odpowiada użyt-
kownikowi, może on zdefiniować własną 
krzywą grzewczą.

Każda krzywa grzewcza definiowana jest na 
układzie współrzędnych przez 4 punkty, A, B, 
C, D, zgodnie z poniższym rysunkiem:

Każdy z punktów: A, B, C, D posiada współ-
rzędną „X” oraz współrzędną „Y”. Współrzęd-
na „X” oznacza temperaturę zewnętrzną, 
a współrzędna „Y” - przypisaną jej tempera-
turę zasilania. 

Krzywą grzewczą można zdefiniować w dużej 
mierze dowolnie, jednak musi to być krzywa 
monotoniczna, malejąca wraz ze wzrostem 
temperatury zewnętrznej. Oprogramowa-
nie sterownika nie dopuści do wprowadze-
nia błędnych współrzędnych. Współrzędne 
„X” można wybrać z zakresu -20 ÷ 30ºC, zaś 
współrzędne „Y” z zakresu 0 ÷ 99ºC (wyjątek: 
współrzędną „AY” można wybrać z zakresu 
0 ÷ 30ºC).
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WłasNa kRzyWa gRzeWcza

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu ostat-
niej współrzędnej,  sterownik automatycz-
nie opuści tryb programowania krzywej 
grzewczej.

Zdefiniowanie własnej krzywej grzew- I czej nie czyni automatycznie tej krzy-
wej aktywną! Aby sterownik pracował 
z krzywą grzewczą zdefiniowaną przez 
użytkownika, należy wybrać wartość 
„UC” dla nastawy „CURVE” w menu 
konfiguracyjnym.

jeden słupek, jeżeli ak-
tywne jest wyjście K2.

sześć słupków, jeżeli ak-
tywne jest wyjście K1.

WskazaNia PRacy mieszacza

W momencie, gdy sterownik podaje impuls 
przestawiający zawór mieszający, na wy-
świetlaczu jest wyświetlany symbol:

Aby odróżnić, czy podawany jest impuls 
zwiększający udział ciepłej wody (wyjście 
K1) czy zimnej wody (wyjście K2), razem 
z powyższym symbolem wyświetlany jest 
wskaźnik słupkowy:

Błędy

Na wyświetlaczu mogą pojawi się symbole 
oznaczające:

LO ʛ  - temperatura jest niższa niż -20ºC.
HI ʛ  - temperatura jest wyższa niż 100ºC.
ERR ʛ  - czujnik temperatury nie jest pod-
łączony lub jest uszkodzony.

W powyższych przypadkach, ze względów 
bezpieczeństwa, regulacja zostaje zatrzy-
mana i wszystkie wyjścia sterownika są nie-
aktywne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy tem-
peratura zewnętrzna jest niższa niż -20ºC 
- wyświetlany jest wówczas symbol „LO” dla 
czujnika T2, jednak do obliczeń przyjmowa-
na jest wartość -20ºC i regulacja przebiega 
normalnie.

Nacisnąć i przytrzymać przez 3 se-
kundy przycisk „GÓRA”.

Powtarzać cyklicznie następujące kro-
ki, aż zostaną wprowadzone wszystkie 
współrzędne:

Nacisnąć przycisk „OK” aby zatwier-
dzić wprowadzoną wartość.

Naciskać przycisk „DÓŁ” lub „GÓRA” 
aby ustawić wartość współrzędnej.

P
Wyłączyć sterownik.

Aby zdefiniować własną krzywą grzewczą, 
należy:
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Włączanie sterownika. 

Aby włączyć lub wyłączyć sterownik, 
nacisnąć przycisk.P
Menu konfiguracyjne.

Aby wejść do menu konfiguracyjne-
go, wyłączyć sterownik.P
Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
przez około 3 sekundy.M

Numery nastaw w menu:   

01 - Punkt „lato”;    
02 - Krzywa grzewcza;    
03 - Wybór czujnika temp. pokojowej; 
04 - Kalibracja czujnika T1;    
05 - Kalibracja czujnika T2;     
06 - Kalibracja czujnika T3;    
07 - Histereza temperatury pokojowej;  
08 - Histereza punktu „lato”;    
09 - Histereza temperatury zasilania;   
10 - Maksymalna temperatura zasilania;  
11 - Krok nastawy;    
12 - Stała czasowa całkowania;    
13 - Stała czasowa różniczkowania;   
14 - Maksymalna wartość całki;    
15 - Długość impulsu mieszacza; 
16 - Długość przerwy mieszacza;  
17 - Czas bezczynności;    
18 - Czas podświetlania;    
19 - Wyłączenie podświetlania;   
20 - Format czasu;    
21 - Funkcja GUARD;    
22 - Test pompy;    
23 - Test zaworu;    
24 - Wersja oprogramowania; 

Godzina i dzień tygodnia.

Nacisnąć przycisk. Nastawić zegar.

Nacisnąć przycisk ponownie. Nasta-
wić dzień tygodnia.

Nacisnąć przycisk jeszcze raz aby za-
twierdzić nastawy.

P
Ustawienia fabryczne.

Wyłączyć sterownik.

Wskazywana temperatura.

Aby przełączać się pomiędzy wska-
zaniami kolejnych czujników tem-
peratur, nacisnąć i przytrzymać 
przycisk przez około 3 sekundy.

M

M

Nacisnąć i przytrzymać przez około 
3 sekundy oba przyciski jednocze-
śnie .

Blokada klawiatury. 

Nacisnąć i przytrzymać przez 
około 3 sekundy oba przyciski 
jednocześnie.
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M
Tryb ręczny. 

Aby przełączyć się pomiędzy try-
bem automatycznym a ręcznym, 
nacisnąć przycisk.

Aby zmienić wartość temperatury 
w trybie ręcznym, nacisnąć jeden 
z przycisków.

P

P

Harmonogram pracy.

W trybie automatycznym naci-
snąć i przytrzymać przez 3 sekundy 
przycisk.

Własna krzywa grzewcza.

Wyłączyć sterownik.

P Naciskać przycisk i wprowadzać czas 
rozpoczęcia oraz wartości tempera-
tur dla poszczególnych odcinków.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk aby 
zaznaczyć wszystkie dni tygodnia. 
Nacisnąć i przytrzymać jeszcze raz 
aby zaznaczyć dni od poniedziałku 
do piątku. Nacisnąć i przytrzymać 
jeszcze raz aby zaznaczyć tylko so-
botę i niedzielę.

skRócoNa iNsTRUkcja skRócoNa iNsTRUkcja

Tryb półautomatyczny.  

W trybie automatycznym nacisnąć 
jeden z przycisków i wprowadzić 
temperaturę.

Tryb wakacyjny.  

Nacisnąć i przytrzymać przez oko-
ło 3 sekundy przycisk. Wprowadzić 
liczbę dni, przez które ma trwać tryb 
wakacyjny.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk aby 
wyjść wcześniej z trybu.

Potwierdzić poprzez naciśnięcie 
przycisku. Wprowadzić temperaturę, 
która ma być utrzymywana w trybie 
wakacyjnym.

Aby opuścić tryb wakacyjny przed 
jego planowym zakończeniem, na-
cisnąć i przytrzymać przez około 
3 sekundy przycisk.

Aby w czasie trwania trybu wakacyj-
nego sprawdzić, ile dni zostało do 
jego zakończenia, nacisnąć któryś 
z przycisków.

Potwierdzić poprzez naciśnięcie 
przycisku. 

Wprowadzać kolejne współrzędne, 
każdorazowo potwierdzając po-
przez naciśnięcie przycisku.

Nacisnąć i przytrzymać przez 3 se-
kundy przycisk.
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Gwarancji udziela się na okres 24 mie- ʛ
sięcy licząc od dnia zakupu towaru.
Ujawnione w okresie gwarancji wady  ʛ
będą usuwane w terminie nie dłuższym 
niż 21 dni roboczych, licząc od daty 
przyjęcia sprzętu do serwisu.
W przypadku zaistnienia konieczności  ʛ
importu towaru lub części z zagranicy, 
czas naprawy ulega wydłużeniu o czas 
niezbędny do ich sprowadzenia.
Klient dostarcza towar do serwisu na  ʛ
własny koszt. Towar wysyłany na koszt 
serwisu nie będzie odebrany.
Na czas naprawy serwis nie ma obo- ʛ
wiązku dostarczenia nabywcy zastęp-
czego towaru.
Naprawa w ramach gwarancji będzie  ʛ
dokonywana po przedstawieniu po-
prawnie i czytelnie wypełnionej karty 
gwarancyjnej reklamowanego sprzę-
tu, podpisanej przez gwaranta i klienta 
oraz dokumentu sprzedaży.
Gwarancja obejmuje tylko wady po- ʛ
wstałe z przyczyn tkwiących w sprze-
danej rzeczy. Nie są objęte gwaran-
cją uszkodzenia powstałe z przyczyn 
zewnętrznych takich jak: urazy me-
chaniczne, zanieczyszczenia, zalania, 
zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa 
instalacja lub obsługa, jak również eks-
ploatacja niezgodna z przeznaczeniem 
i instrukcją obsługi. Gwarancja nie ma 
też zastosowania w przypadku doko-
nania przez Klienta nieautoryzowanych 
napraw, zmiany oprogramowania (firm-
waru) oraz formatowania urządzenia
Ze względu na naturalne zużycie ma- ʛ
teriałów eksploatacyjnych, niektóre 
z nich nie są objęte gwarancją (dotyczy 
np. kabli, baterii, ładowarek, mikro-sty-
ków, przycisków itp).

W przypadku nieuzasadnionego rosz- ʛ
czenia w zakresie naprawy gwarancyj-
nej, koszty przesłania sprzętu do i z ser-
wisu ponosi Klient.
Serwis ma prawo odmówić wykonania  ʛ
naprawy gwarancyjnej w przypadku: 
stwierdzenia sprzeczności pomiędzy 
danymi wynikającymi z dokumentów 
a znajdującymi się na sprzęcie, dokona-
nia napraw we własnym zakresie, zmian 
konstrukcyjnych sprzętu.
Odmowa wykonania naprawy gwa- ʛ
rancyjnej jest równoznaczna z utratą 
gwarancji.
W przypadku braku możliwości te- ʛ
stowana towaru przed jego zakupem 
(dotyczy sprzedaży na odległość), do-
puszcza się możliwość zwrotu towaru 
w ciągu 10 dni od daty jego otrzymania 
(decyduje data nadania). Zwracany to-
war nie może nosić znamion eksploata-
cji, koniecznie musi zawierać wszystkie 
elementy, z którymi był dostarczony.
W przypadku rezygnacji z zakupionego  ʛ
towaru koszt przesyłki ponosi kupujący. 
Do przesyłki należy dołączyć dokument 
zakupu oraz podać dokładne dane Na-
bywcy wraz z numerem konta banko-
wego, na które zostanie zwrócona kwo-
ta równa wartości zwróconego towaru, 
nie później niż 21 dni roboczych od dnia 
dostarczenia towaru. Kwota ta jest po-
mniejszona o koszty wysyłki do Klienta, 
jeżeli koszty te zostały poniesione przez 
Sprzedawcę. Warunkiem koniecznym 
do zwrotu pieniędzy jest dostarczenie 
podpisanej kopii korekty dokumentu 
zakupu. Korektę dokumentu zakupu 
Klient otrzymuje po wcześniejszym 
kontakcie ze sprzedającym.

WaRUNki gWaRaNcji
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„INSBUD”
ul. Niepodległości 16a

32-300 Olkusz
dział sprzedaży: +48 (32) 626 18 00
dział sprzedaży: +48 (32) 626 18 18
dział techniczny: +48 (32) 626 18 07
dział techniczny: +48 (32) 626 18 08

fax: +48 (32) 626 18 19
e-mail: insbud@insbud.net

WaRUNki gWaRaNcji


