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UWAGA: Do poprawnej pracy sterownika wymagane s : pompa mieszaj ca wod  w kotle oraz
zawór mieszaj cy z nap dem (patrz przyk adowe schematy na ostatniej stronie).

Mikroprocesorowy regulator temperatury do kot a centralnego ogrzewania ze limakowym podajnikiem
paliwa sta ego. Sterownik utrzymuje zadane temperatury w pomieszczeniu przy pomocy czujnika
pokojowego wed ug programów czasowych.

PRZEZNACZENIE

Urz dzenie przeznaczony jest do automatycznego sterowania prac  podajnika limakowego, wentylatora
podmuchowego, zaworu trójdro nego, pompy mieszaj cej, pompy centralnego ogrzewania (c.o.), pompy
aduj cej zasobnik ciep ej wody u ytkowej (c.w.u.) oraz pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

OPIS PANELU PRZEDNIEGO

OPIS EKRANU G ÓWNEGO

STOP     Pn 8:52

&21,0*) ^Wt19:00

Kontrolki pracy urz dze :

Przyciski do poruszania si  po
MENU i zmian parametrów

Przycisk wywo ania MENU
ustawiania parametrów

stan pracy sterownika aktualny dzie  tygodnia i godzina

nastawa temperatury pokojowej wska nik kolejnej strefy czasowej,
dzie  tygodnia i godzina zmiany strefy

podajnik

wentylator

pompa mieszaj ca

pompa c.o.
pompa aduj ca c.w.u. pompa cyrkulacyjna c.w.u.

STOP     Pn 8:52

&21,0*) ^Wt19:00

wska nik aktualnej
strefy czasowej



PRACA STEROWNIKA

Uruchomienie sterownika nast puje po naci ni ciu przycisku         - START
Stan pracy zmienia si  ze STOP na ROZPALANIE. Dmuchawa pracuje z maksymaln  moc ,

podajnik pracuje cyklicznie dostarczaj c kolejne porcje paliwa.
Po przekroczeniu TEMPERATURY WYGASZANIA (fabrycznie 35°C) sterownik przechodzi

do GRZANIA. W tym trybie w miar  zbli ania si  do temperatury ustawionej przez u ytkownika maleje
ilo  podawanego paliwa oraz powietrza, a przy oddalaniu si  od tej temperatury ilo ci paliwa i powietrza
rosn .

Je eli temperatura przekroczy nastawion  sterownik przechodzi do trybu CZUWANIE. W tym
trybie dmuchawa i podajnik pracuj  cyklicznie nie dopuszczaj c do wygaszenia ognia.

Po obni eniu temperatury kot a sterownik wraca do GRZANIA, a je eli temperatura kot a
spadnie poni ej TEMPERATURY WYGASZANIA sterownik przechodzi w stan STOP. Sterownik nie
przejdzie w stan STOP je eli od naci ni cia przycisku START nie up yn CZAS ROZPALANIA
(fabrycznie 1 godzina).

Prac  sterownika mo na zatrzyma  w dowolnym momencie przez naci ni cie przycisku      -
STOP.

W trybie STOP dmuchawa i podajnik pozostaj  wy czone.
We wszystkich trybach pracy urz dzenia pompy c.o. i c.w.u. sterowane s  w zale no ci od

temperatury kot a i zasobnika c.w.u.

ZMIANA USTAWIE  i podgl d aktualnych temperatur

Migaj ce strza ki ! , @, $, #oraz ) wskazuj  których przycisków mo na u ywa  do poruszania
si  po MENU, oraz zmiany ustawie .

Przyciski        i        s  do zmiany warto ci parametru i poruszania si  po MENU.
Przyciski        i        s  tylko do poruszania si  po MENU.
Przycisk       s y do przechodzenia do poprzedniego ekranu, a  do powrotu do EKRANU

ÓWNEGO. Je eli u ytkownik dokona  zmian sterownik zapyta czy zapisa  te zmiany.
Je eli nie nacisn adnego przycisku w czasie 1 minuty sterownik powróci do EKRANU G ÓWNEGO
bez zapisywania zmian.

Na ekranie g ównym mo na wykona  tymczasow  korekt TEMPERATURY POKOJOWEJ.
Zmiana b dzie aktualna, a  do przej cia do innej strefy czasowej widocznej na ekranie.

ytkownik ma mo liwo  zmiany pozosta ych ustawie  po naci ni ciu przycisku MENU.
Widok ekranu po naci ni ciu MENU:
a) podgl d aktualnych temperatur:

 - temperatura kot a
Á - temperatura zasobnika ciep ej wody u ytkowej
Â - temperatura pokojowa

 - temperatura za zaworem trójdro nym
 - temperatura wody wracaj cej do kot a

b) wej cie do nastaw temperatur pokojowych dla
poszczególnych stref czasowych

& - strefa dzienna
^ - strefa nocna
= - strefa ekonomiczna

c) PROGRAMY CZASOWE
ustawianie stref czasowych dla ka dej godziny dnia tygodnia
(opis w oddzielnym podrozdziale)
TAK/NIE - w ./wy . obs ugi programów czasowych

!b@TEMP.POKOJOWE

        EDYCJA#

!c@ PROG.CZASOWE

  TAK$  EDYCJA#

!a@    60* Á42*

Â21,2* 40* 55*

TEMP:   45)*

TEMP:!&@ &)21,0*

 ^ 18,0* = 17,0*



d) nastawa temperatury zasobnika c.w.u.

e) minimalna temperatura utrzymywana przez zawór
trójdro ny
(gdy temperatura pokojowa jest wy sza ni  oczekiwana)

f) maksymalna temperatura utrzymywana przez zawór
trójdro ny
(gdy temperatura pokojowa jest ni sza ni  oczekiwana)

g) klawisz      - ekran ustawiania godziny
klawisz      - zmiana dnia tygodnia

klawisze      i      - zmiana dnia tygodnia

h) zmiana pory roku
ZIMA – sterowanie pompami c.o. i c.w.u.
LATO – sterowanie tylko pomp  c.w.u.

i) wyd enie lub skrócenie czasu pracy podajnika podczas
GRZANIA.
Nastawa zale na od jako ci w gla i danej mocy kot a.
(parametr nie wyst puje przy wy czonej obs udze podajnika)

j) w czenie PRACY R CZNEJ

Naci ni cie przycisku MENU podczas edycji dowolnego z parametrów spowoduje powrót do EKRANU
ÓWNEGO.

PROGRAMY CZASOWE

Sterownik utrzymuje temperatur  pokojow  na trzech ró nych poziomach nazwanych strefami:
& - strefa dzienna, ^ - strefa nocna, = - strefa ekonomiczna.
Dla stref dziennych i nocnych temperatura regulowana przez zawór jest utrzymywana w granicach
ustawianych przez u ytkownika. W strefie ekonomicznej temperatura minimalna za zaworem zostaje
obni ona do ustawionej temperatury ekonomicznej.
Dodatkowo pompa cyrkulacyjna pracuje tylko w strefie dziennej, w pozosta ych tylko w sytuacjach
awaryjnych.

      - wybór dnia tygodnia      - edycja wybranego dnia           - zmiana godziny
             - zmiana dnia tygodnia      - kopiowanie na inny dzie  tygodnia           - zmiana strefy

     - zatwierdzenie kopiowania
           - zmiana dnia na który b  skopiowane ustawienia

!i@ ILOSC WEGLA

+0s #____[____$

!j@ PRACA RECZNA

      $START$

!d@ CIEPLA WODA

    TEMP:   43)*

!e@ ZAWOR  MIN

    TEMP:   20)*

!f@ ZAWOR  MAX

    TEMP:   40)*

!g@ CZAS  DZIEN

   12:30$    Pt#

  GODZINA:MINUTY

       12:30

 Pn@     EDYCJA@

     KOPIOWANIE#

Pn  (! 7@ &21,0*

  ^^^^^^& &&&& @

 Pn@ KOPIOWANIE

     NA    )Wt @

)Pn@^^^^^^&&&&&&

    &&&&&&&&^^^^

Przytrzymanie klawisza  lub
powoduje prze czanie mi dzy kopiowaniem
stref a prostym przesuwaniem kursora.

!h@  PORA ROKU

          ZIMA)



PRACA R CZNA

Jest to tryb w którym u ytkownik ma mo liwo  dowolnego za czania i wy czania dmuchawy
oraz podajnika paliwa. Jest on potrzebny do rozpalania, gdy podajnik limakowy jest pusty. Po
nape nieniu zasobnika w glem nale y w czy  nap d podajnika a  do pojawienia si  w gla w retorcie.
Nast pnie nale y wy czy  nap d podajnika, w czy  dmuchaw , ustawi dan  moc (podana na ekranie
w procentach) i rozpali  w giel w retorcie.
Wyj cie z trybu PRACA R CZNA nast puje przez naci ni cie przycisku MENU.

Widok ekranu trybu PRACA R CZNA:

- w czenie (]) /wy czenie ([) dmuchawy

- w czenie (]) /wy czenie ([) nap du podajnika

KOLEJNO  WYPROWADZE  PRZEWODÓW

ZAWÓR TRÓJDROGOWY: CZARNY 1 - zamykanie, CZARNY 2 – otwieranie, CZARNY 3 - N.

GWARANCJA
Firma TMK sp.j. udziela gwarancji na sterownik IGNIS przez 2 lata od daty zakupu przez u ytkownika,
lecz nie d ej ni  3 lata od daty produkcji.
WARUNKI GWARANCJI
Warunkiem udzielania gwarancji jest stosowanie si  do niniejszej instrukcji oraz ogólnych zasad
post powania z urz dzeniami elektronicznymi. Firma TMK sp.j. gwarantuje prawid owo  wykonania,
jako  oraz pewno  dzia ania sterownika IGNIS. W przypadku zaistnienia niedomaga  w pracy
sterownika lub powstania usterek z winy producenta, Firma TMK sp.j zobowi zuje si  do naprawy lub
wymiany sterownika na wolny od wad w terminie 14 dni od daty dostarczenia sterownika (osobi cie lub
za po rednictwem Poczty). Z gwarancji wy czone s  awarie powsta e z winy u ytkownika, a w
szczególno ci spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, wadliwym monta em, zawilgoceniem lub
eksploatacj  niezgodn  z ogólnym zasadami eksploatacji urz dze  elektronicznych

DATA  SPRZEDA Y:    ..........................

ADRES PRODUCENTA: ......................................
Firma TMK sp.j. piecz  i podpis sprzedawcy
62-300 Wrze nia
ul. Szosa Witkowska 105
tel./fax (061) 437-97-60 ......................................
www.tmk.com.pl DATA PRODUKCJI
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PARAMETRY SERWISOWE

Wi kszo  ustawialnych parametrów znajduje si  w MENU SERWISOWYM.
Aby uzyska  dost p do tego MENU nale y b c na ÓWNYM EKRANIE nacisn  i przytrzyma
przez oko o 2 sekundy przycisk MENU.
A) czas pracy podajnika dla GRZANIA - temperatura kot a
poni ej nastawionej

B) czas przerwy w pracy podajnika dla GRZANIA

C) czas pracy podajnika i dmuchawy dla CZUWANIA –
temperatura kot a powy ej nastawionej.
Czas pracy dmuchawy mo e by  wyd ony przez mno nik
czasu dmuchania parametr „L”.
D) czas przerwy w pracy podajnika i dmuchawy dla
CZUWANIA

E) czas od STARTU pracy sterownika w którym sterownik
nie b dzie wygasza  kot a pomimo spadku temperatury
poni ej TEMPERATURY WYGASZANIA

F) temperatura za czania pompy c.o.
Je eli temperatura za czania pompy c.o. jest ni sza od
nastawy kot a przynajmniej o 10°C i temperatura kot a
spadnie poni ej temperatury za czania pompy, zostanie ona
wy czona, a ponowne za czenie pompy c.o. nast pi dopiero
po przekroczeniu 55°C lub temperatury o 10°C mniejszej ni
nastawa pieca w zale no ci od tego która z nich b dzie ni sza
G) temperatura za czania pompy c.w.u.

H) priorytet pompy c.w.u. nad pomp  c.o.
Przy za czonym priorytecie pompa c.o. pozostaje wy czona
je eli temperatura zasobnika c.w.u. jest ni sza ni  ustawiona
przez u ytkownika
I) maksymalna moc dmuchawy
Ograniczenie mocy dmuchawy z góry

J) minimalna moc dmuchawy
Ograniczenie mocy dmuchawy z do u

K) temperatura poni ej której sterownik wygasi kocio  po
up ywie CZASU ROZPALANIA

!A@ CZAS PRACY

   GRZANIE: 10)s

!B@ CZAS PRZERWY

   GRZANIE: 30)s

!C@ CZAS PRACY

  CZUWANIE: 10)s

!D@ CZAS PRZERWY

  CZUWANIE: 30)m

!E@ ROZPALANIE

    CZAS:   60)m

!F@ ZA .POMPY CO

    TEMP:   40)*

!G@ZA .POMPY CWU

    TEMP:   30)*

!H@PRIORYTET CWU

           TAK)*

!I@ MOC DMUCHAWY

    MAX:   100)%

!J@ MOC DMUCHAWY

    MIN:    30)%

!K@ WYGASZANIE

    TEMP:   35)*

Dla parametrów od A do D dodatkowa literka oznacza por  roku:
Z – ZIMA L - LATO



L) mno nik czasu dmuchania
Parametr okre laj cy ile razy d ej od podajnika b dzie
pracowa a dmuchawa podczas CZUWANIA
Jest to czas potrzebny do rozdmuchania ognia po przerwie w
pracy kot a.
M) czas pomi dzy kolejnymi ruchami zaworu trójdro nego.

ugo  pracy to warto  sta a wynosz ca 1s

N) opó nienie automatycznej zmiany temperatury zaworu w
zale no ci od zmiany temperatury pokojowej.
Zbyt ma a warto  doprowadzi do szybkich waha
temperatury za zaworem, zbyt du a do du ych odchyle
temperatury pokojowej od nastawionej.
O) przywrócenie ustawie  fabrycznych
Sterownik umo liwia powrót do ustawie  fabrycznych.
Po naci ni ciu przycisku   nast pi pytanie o potwierdzenie
decyzji.

PRZYK ADOWE SCHEMATY INSTALACJI

!L@MNOZNIK CZASU

 DMUCHANIA:  2)

!O@UST.FABRYCZNE

    $PRZYWROC$

!M@ CZAS PRZERWY

    ZAWORU: 30)s

!N@ CZAS REAKCJI

TEMP.POKOJ:  3)m


