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Zastosowanie
Sterownik przeznaczony jest do sterowania pompą obiegową c.o. lub pompą cyrkulacyjną c.w.u. 
Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu pracy sterownika.
Urządzenie można zastosować również wszędzie tam, gdzie niezbędne jest utrzymywanie stabilnej 
temperatury.
Sterownik posiada funkcję „anty-stop”, która zapobiega tzw. „zastaniu się” pompy związanemu z 
osadzaniem się kamienia na jej łożyskach. 
MTS 100 posiada szeroki zakres histerezy załączania i wyłączania pompy oraz możliwość 
wymuszenia jej pracy.

WYBÓR SPOSOBU PRACY STEROWNIKA

W celu wyboru sposobu pracy sterownika należy przy wyłączonym z sieci       sterowniku nacisnąć 
przycisk       i nie zwalniając go włączyć sterownik.

C.O. - sterowanie pompą c.o.  (nastawa fabryczna)
C.U. - sterowanie pompą cyrkulacyjną c.w.u.

Zmiana sposobu pracy odbywa się przyciskiem      lub      , a wyjście z zatwierdzeniem dokonanego 
wyboru przyciskiem MENU.

Wymuszenie załączenia pompy

- pulsująca kontrolka oznacza alarm niskiej temperatury

- sygnalizacja załączenia pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

- wyświetlanie aktualnej temperatury c.w.u. / aktywne sterowanie c.w.u.

- sygnalizacja załączenia pompy c.o.

- wyświetlanie aktualnej temperatury c.o. / aktywne sterowanie c.o.

OPIS KONTROLEK - podczas pracy sterownika

W celu wymuszenia załączenia pompy należy nacisnąć przycisk      START      .
Zapalona kontrolka       sygnalizuje wymuszoną pracę pompy.

Aby powrócić do automatycznej pracy pompy należy nacisnąć przycisk       STOP      .
Zgaszona kontrolka       sygnalizuje automatyczną pracę pompy.

Uwaga: Przy włączeniu sterownika do sieci pompa zawsze pracuje w trybie automatycznym.



STEROWANIE POMPĄ C.O. 
Zastosowanie

MTS 100 ustawiony na sterowanie c.o. przeznaczony jest do automatycznego
załączania i wyłączania pompy obiegowej c.o.
Sterownik może być stosowany do pomp w instalacjach c.o. z kotłem opalanym paliwami
stałymi lub gazem. 
Po wygaśnięciu kotła pompa obiegowa wyłącza się, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych (OCHRONA 
ANTYZAMARZANIOWA). Dzięki temu grzejniki pozostają dłużej ciepłe, a zużycie energii jest 
mniejsze.

Dane techniczne c.o.:
-Napięcie zasilania 230V/50Hz
-Maksymalna moc obciążenia 100VA
-Zakres pomiaru temperatury 0 - 99 °C
-T – 99°C zakres ograniczony wartością funkcji F3  _ _ _ _ _  °C
-H – 80°C zakres ograniczony wartościami P1,, F3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 °C
-P °C _ _8 °C
-P  – °C - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 92 °C
-D °C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nieakt.
-H °C do wartości funkcji F3  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 °C
-Funkcja „anty-stop”(ochrona pompy przed „zastaniem”) - uruchamianie co 14 dni na 30sek. 
-Zmniejszenie ryzyka przemarzania instalacji - uruchamianie pompy c.o. poniżej progu alarmu

emperatura załączania pompy c.o. (1 )
istereza pompy c.o. (1 ) 
róg alarmu niskiej temp.kotła-OCHRONA ANTYZAMARZANIOWA (od nieaktywne „-” do 50 )
róg alarmu wysokiej temperatury kotła (60  99 „-” alarm nieaktywny) 
olny próg wyłączania pompy c.o. (od nieaktywne „-” do 95  
istereza dolnego progu wyłączania pompy (od 1 ) 
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Nastawy
fabryczne

Instalacja

GRZEJNIK

KOCIOŁ C.O.

POMPA C.O.

SIEĆ

CZUJNIK

Poglądowy schemat instalacji c.o.

1. Mocowanie sterownika.
Zamocować sterownik na ścianie w pobliżu kotła c.o. za pomocą kołków rozporowych 6mm 
(kołki z wkrętami dołączone są do zestawu).

2. Mocowanie czujnika c.o.
Czujnik instalować na niezaizolowanej rurze wyjściowej z kotła c.o.

Czujnik zamocować do rury za pomocą dwóch opasek tak, aby przylegał do rury (opaski dołączone są do zestawu).

Wskazane jest owinięcie rury z czujnikiem materiałem termoizolacyjnym.

3. Podłączenie przewodu zasilającego do pompy.
• do zacisku zera ochronnego (oznaczonego odpowiednim symbolem) podłączyć żyłę koloru żółto-zielonego 
(zero ochronne) 3-żyłowego przewodu zasilającego pompę;
• żyły brązową i niebieską podłączyć do zacisków L i N silnika pompy.

4. Podłączenie sterownika.
Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda sieciowego 230V, 50Hz z bolcem zerującym.
Temperatura otoczenia w miejscu zainstalowania sterownika nie może przekraczać 40 C.°

Uwaga: Przewód przyłączeniowy regulatora może być wymieniony wyłącznie przez producenta.

Uwaga: Sterownik MTS może pracować tylko wtedy, gdy instalacja jest napełniona. 
W przypadku opróżnienia instalacji sterownik należy wyłączyć z sieci. 
W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia pompy.

Uwaga: Instalacji regulatora może dokonać jedynie uprawniony elektryk.

Uwaga: Czujnik nie jest przystosowany do pracy bezpośrednio w cieczy!



PRACA STEROWNIKA POMPY C.O.

MENU PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH c.o.

MENU FUNKCJI SERWISOWYCH c.o.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 1 sekundę przycisku MENU na ekranie pojawia się  
Zmiana numeru parametru odbywa się przyciskiem        lub       , a przejście do edycji wybranego parametru 
przyciskiem MENU.
Dostępne są następujące parametry:

P1.

W celu edycji FUNKCJI SERWISOWYCH należy przy wyłączonym z sieci        sterowniku nacisnąć przycisk MENU 
i nie zwalniając go włączyć sterownik. Na ekranie pojawi się F1.
Obsługa jest taka sama jak MENU PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH.
Dostępne są następujące funkcje:

Naciśnięcie przycisku MENU podczas edycji parametru spowoduje powrót do numeru edytowanego parametru.
Sterownik wychodzi z MENU z zapisaniem zmian, gdy przez 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Zmiana wartości parametru odbywa się przyciskiem         lub        .

P1  temperatura załączania pompy c.o. (1 )
P2  histereza pompy c.o. (1 )
P5 próg alarmu niskiej temperatury kotła - OCHRONA ANTYZAMARZANIOWA  (od nieaktywne „-” do 50 )
P6  próg alarmu wysokiej temperatury kotła (60  99 „-” alarm nieaktywny)
- -    wyjście z MENU z zapisaniem zmian (po naciśnięciu przycisku MENU) 

– – 99°C zakres ograniczony od dołu wartością funkcji F3

– – 80°C zakres ograniczony od góry wartościami P1,, F3

– °C
–  – °C - 

       UWAGA- pomimo wyłączonej OCHRONY pompa może pracować przy aktywnym dolnym progu wyłączania F3

F2  0 - NIE, 1- TAK ( )
F3  dolny próg wyłączania pompy c.o. - od nieaktywne „-”(nast.fabryczna) do 95  
       
F4  histereza funkcji F3 (od 1 )
F7  numer wersji oprogramowania sterownika (tylko do odczytu)
- -    wyjście z MENU z zapisaniem zmian (po naciśnięciu przycisku MENU)

F1  praca pompy poniżej progu alarmu niskiej temperatury: 1-TAK, 0-NIE(OCHRONA WYŁĄCZONA)–

– funkcja „anty-stop”- ochrona pompy przed „zastaniem”: 
– °C

zakres ograniczony od góry wartością parametru P1, minus P2

– °C do wartości funkcji F3

–

nastawa fabryczna

Temp.
P1 załączenie pompy

wyłączenie
pompyP5

Sterownik załącza pompę c.o. gdy temperatura w kotle osiągnie wartość parametru P1, a wyłącza gdy 
temperatura obniży się o wartość histerezy P2. 

Oprócz tego pompa załącza się poniżej progu alarmu niskiej temp. kotła - OCHRONA 
ANTYZAMARZANIOWA (P5). Użytkownik ma możliwość wyłączenia pompy poniżej progu alarmu niskiej 
temperatury, pozostawiając tylko alarm dźwiękowy i świetlny - OCHRONA ANTYZAMARZANIOWA 
WYŁĄCZONA(F1).

Niezależnie od ochrony antyzamarzaniowej użytkownik ma możliwość włączenia pracy pompy w niskim 
zakresie temperatur. Pompa wyłącza się przy zadanej wartości F3 - funkcja ta jest fabrycznie nieaktywna.

dźwiękowy i świetlny. Parametr P6 umożliwia zmianę 
wartości progu alarmu, jak również jego wyłączenie. 

Sterownik posiada funkcję „anty-stop”, która zapobiega tzw. „zastaniu się” pompy związanemu z 
osadzaniem się kamienia na jej łożyskach - pompa jest uruchamiana co 14 dni na 30 sekund. 

Alarm wysokiej temperatury kotła ustawiony jest fabrycznie na temperaturę 92°C. Gdy temperatura 
przekroczy ustawiony próg, załącza się alarm 

 

Temp.
P5 F3 

wyłączenie pompy

Praca pompy przy nieaktywnym dolnym progu wyłączania F3 (nastawa fabryczna) 

Praca pompy przy aktywnym dolnym progu wyłączania F3

OCHRONA
ANTYZAMARZ.

OCHRONA
ANTYZAMARZ.

P2

hist.

praca
pompy

P1 załączenie pompy
wyłączenie
pompy

P2

hist.

praca
pompy

F4

hist.

praca
pompy

załączenie
pompy



STEROWANIE POMPĄ CYRKULACYJNĄ C.W.U. 
Zastosowanie

MTS 100 ustawiony na sterowanie c.w.u. przeznaczony jest do sterowania

Urządzenie można zastosować również wszędzie tam, gdzie niezbędne jest utrzymywanie stabilnej 
temperatury.

 pracą pompy cyrkulacyjnej 
c.w.u. i utrzymywania zadanej temperatury c.w.u. we wszystkich punktach odbioru.
Czujnik mierzy temperaturę wody na rurze powrotnej instalacji c.w.u. Sterownik wyłącza pompę po 
osiągnięciu zadanej temperatury. W rezultacie zużycie energii jest mniejsze, a komfort użytkowania 
ciepłej wody zostaje zachowany.

Dane techniczne c.w.u.:

Instalacja
Poglądowy schemat instalacji c.w.u.

GRZEJNIK

KOCIOŁ C.O. ZASOBNIK
C.W.U.

POMPA C.O.

POMPA C.W.U.

ZIMNA WODA

ZIMNA WODA
SIEĆ

CZUJNIK

1. Mocowanie sterownika.
Zamocować sterownik na ścianie w pobliżu pompy c.w.u. za pomocą kołków rozporowych 6mm 
(kołki z wkrętami dołączone są do zestawu).

2. Mocowanie czujnika c.w.u.
Czujnik instalować na niezaizolowanej rurze powrotnej instalacji c.w.u., w pobliżu pompy c.w.u.

Czujnik zamocować do rury za pomocą dwóch opasek tak, aby przylegał do rury (opaski dołączone są do zestawu).

Wskazane jest owinięcie rury z czujnikiem materiałem termoizolacyjnym.

3. Podłączenie przewodu zasilającego do pompy.
• do zacisku zera ochronnego (oznaczonego odpowiednim symbolem) podłączyć żyłę koloru żółto-zielonego 
(zero ochronne) 3-żyłowego przewodu zasilającego pompę;
• żyły brązową i niebieską podłączyć do zacisków L i N silnika pompy.

4. Podłączenie sterownika.
Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda sieciowego 230V, 50Hz z bolcem zerującym.
Temperatura otoczenia w miejscu zainstalowania sterownika nie może przekraczać 40 C.°

Uwaga: Przewód przyłączeniowy regulatora może być wymieniony wyłącznie przez producenta.

Uwaga: Sterownik MTS może pracować tylko wtedy, gdy instalacja jest napełniona.
W przypadku opróżnienia instalacji sterownik należy wyłączyć z sieci. 
W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia pompy.

Uwaga: Instalacji regulatora może dokonać jedynie uprawniony elektryk.

Uwaga: Czujnik nie jest przystosowany do pracy bezpośrednio w cieczy!

-Napięcie zasilania 230V/50Hz
-Maksymalna moc obciążenia 100VA
-Zakres pomiaru temperatury 0 - 99 °C
-T – 99°C zakres ograniczony wartością funkcji F5  _ _ _ _ 45 °C
-H – 80°C zakres ograniczony wartościami P3,, F5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 °C
-P °C _ _ _ _8 °C
-P  – °C - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _92 °C
-D °C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nieakt.
-H °C do wartości funkcji F5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 °C
-Funkcja „anty-stop”(ochrona pompy przed „zastaniem”) - uruchamianie co 14 dni na 30sek. 
-Zmniejszenie ryzyka przemarzania instalacji - uruchamianie pompy c.w.u. poniżej progu alarmu

emperatura wyłączania pompy c.w.u. (1 )
istereza pompy c.w.u. (1 ) 
róg alarmu niskiej temp.- OCHRONA ANTYZAMARZANIOWA (od nieaktywne „-” do 50 )
róg alarmu wysokiej temperatury (60  99 „-” alarm nieaktywny) 
olny próg załączania pompy c.w.u. (od nieaktywne „-” do 95  
istereza dolnego progu załączania pompy (od 1 )

Nastawy
fabryczne



PRACA STEROWNIKA POMPY CYRKULACYJNEJ C.W.U.

MENU PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH c.w.u.

MENU FUNKCJI SERWISOWYCH c.w.u.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 1 sekundę przycisku MENU na ekranie pojawia się  
Zmiana numeru parametru odbywa się przyciskiem        lub       , a przejście do edycji wybranego parametru 
przyciskiem MENU.
Dostępne są następujące parametry:

P3.

W celu edycji FUNKCJI SERWISOWYCH należy przy wyłączonym z sieci        sterowniku nacisnąć przycisk MENU 
i nie zwalniając go włączyć sterownik. Na ekranie pojawi się F1.
Obsługa jest taka sama jak MENU PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH.
Dostępne są następujące funkcje:

Naciśnięcie przycisku MENU podczas edycji parametru spowoduje powrót do numeru edytowanego parametru.
Sterownik wychodzi z MENU z zapisaniem zmian, gdy przez 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Zmiana wartości parametru odbywa się przyciskiem         lub        .

P3   (1 )
P4  histereza pompy c.w.u. (1 )
P5 próg alarmu niskiej temperatury - OCHRONA ANTYZAMARZANIOWA  (od nieaktywne „-” do 50 )
P6  próg alarmu wysokiej temperatury (60  99 „-” alarm nieaktywny)
- -    wyjście z MENU z zapisaniem zmian (po naciśnięciu przycisku MENU)

– – 99°C zakres ograniczony od dołu wartością funkcji F5

– – 80°C zakres ograniczony od góry wartościami P3,, F5

– °C
–  – °C - 

temperatura wyłączania pompy c.w.u.

       UWAGA- pomimo wyłączonej OCHRONY pompa pracuje jeśli dolny próg załączania F5 jest nieaktywny
F2  0 - NIE, 1- TAK ( )
F5  dolny próg załączania pompy c.w.u. - od nieaktywne „-”(nast.fabryczna) do 95  
       
F6  histereza funkcji F5 (od 1 )
F7  numer wersji oprogramowania sterownika (tylko do odczytu)
- -    wyjście z MENU z zapisaniem zmian (po naciśnięciu przycisku MENU)

F1  praca pompy poniżej progu alarmu niskiej temperatury: 1-TAK, 0-NIE(OCHRONA WYŁĄCZONA)–

– funkcja „anty-stop”- ochrona pompy przed „zastaniem”: 
– °C

zakres ograniczony od góry wartością parametru P3, minus P4

– °C do wartości funkcji F5

–

nastawa fabryczna

Temp.
P3 wyłączenie pompyP5 F5

załączenie pompy

Sterownik wyłącza pompę c.w.u. gdy temperatura ciepłej wody osiągnie wartość parametru P3, a załącza 
gdy temperatura obniży się o wartość histerezy P4. 

Użytkownik ma możliwość wyłączenia pracy pompy w niskim zakresie temperatur. Pompa załącza się przy 
zadanej wartości F5 - funkcja ta jest fabrycznie nieaktywna.

Gdy dolny próg załączania pompy (funkcja F5) jest aktywny istnieje możliwość wyłączenia pompy poniżej 
progu alarmu niskiej temperatury, pozostawiając tylko alarm dźwiękowy i świetlny - OCHRONA 
ANTYZAMARZANIOWA WYŁĄCZONA(F1).

dźwiękowy i świetlny. Parametr P6 umożliwia zmianę 
wartości progu alarmu, jak również jego wyłączenie. 

Sterownik posiada funkcję „anty-stop”, która zapobiega tzw. „zastaniu się” pompy związanemu z 
osadzaniem się kamienia na jej łożyskach - pompa jest uruchamiana co 14 dni na 30 sekund. 

Alarm wysokiej temperatury kotła ustawiony jest fabrycznie na temperaturę 92°C. Gdy temperatura 
przekroczy ustawiony próg, załącza się alarm 

 

Temp.
P3 wyłączenie pompyP5

Praca pompy przy nieaktywnym dolnym progu załączania F5 (nastawa fabryczna) 

Praca pompy przy aktywnym dolnym progu załączania F5

OCHRONA
ANTYZAMARZ.

OCHRONA
ANTYZAMARZ.

P4

hist.

praca
pompy

załączenie
pompy

praca
pompy

P4

hist.

załączenie
pompy

F6

hist.

wyłączenie
pompy



GWARANCJA
Firma TMK sp.j. udziela gwarancji na sterownik MTS 100 przez 3 lata od daty zakupu przez 
użytkownika, lecz nie dłużej niż 4 lata od daty produkcji.

WARUNKI GWARANCJI
Warunkiem udzielania gwarancji jest stosowanie się do niniejszej instrukcji oraz ogólnych zasad 
postępowania z urządzeniami elektronicznymi. Firma TMK sp.j. gwarantuje prawidłowość wykonania, 
jakość oraz pewność działania sterownika. W przypadku zaistnienia niedomagań w pracy sterownika 
lub powstania usterek z winy producenta, Firma TMK sp.j. zobowiązuje się do naprawy lub wymiany 
sterownika na wolny od wad w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od daty dostarczenia sterownika 
(osobiście lub za pośrednictwem Poczty). Z gwarancji wyłączone są awarie powstałe z winy 
użytkownika, a w szczególności spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, wadliwym montażem, 
zawilgoceniem lub eksploatacją niezgodną z ogólnymi zasadami eksploatacji urządzeń elektronicznych.

DATA  SPRZEDAŻY:    ..........................             

    ..........................

    ...............................

DATA PRODUKCJI

dzień, miesiąc, rok

pieczęć i podpis sprzedawcyADRES PRODUCENTA:
Firma TMK sp.j.
62-300 Września
ul. Szosa Witkowska 105
tel./fax 61 437 97 60
www.tmk.com.pl

ZABEZPIECZENIA

SKŁAD ZESTAWU

*  sterownik
*  opaska zaciskowa  – 2 szt.
*  kołki rozporowe mm – 2 szt.6  

Gwarancja ważna z dowodem zakupu.

PRZYWRÓCENIE NASTAW FABRYCZNYCH

W celu przywrócenia nastaw fabrycznych należy przy wyłączonym z sieci       sterowniku nacisnąć 
przycisk        i nie zwalniając go włączyć sterownik.

UWAGA! Po przywróceniu nastaw fabrycznych aktywne jest sterowanie c.o.

Pompa i sterownik zabezpieczone są bezpiecznikiem 500mA, który przepala się w sytuacjach awaryjnych 
(np. zwarcie w pompie lub sterowniku).
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