40OC - 90OC
5 - 30OC
2 - 20OC
230/50Hz +/- 10%
2W
-10OC - 50OC
3x0,75mm
do zasobnika 3m, do kolektora 12m
180 W
14,4cm, 7,4cm, 4cm
IP-20

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

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

pieczêæ sprzedawcy

Producent zapewnia nabywcy prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia przez okres
24 miesiêcy od daty sprzeda¿y. Gwarant zobowi¹zuje siê do naprawy
urz¹dzenia, je¿eli wady wyst¹pi³y z winy producenta. Urz¹dzenie nale¿y
dostarczyæ do miejsca zakupu, za³¹czaj¹c niniejsz¹ gwarancje z potwierdzon¹
dat¹ zakupu. Wszelkie zwi¹zane z tym koszty ponosi u¿ytkownik. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeñ powsta³ych w wyniku niew³aœciwego u¿ytkowania, b¹dŸ z
winy u¿ytkownika, uszkodzeñ mechanicznych lub powsta³ych w wyniku
wy³adowañ atmosferycznych lub zwarcia. Gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego
wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.
Gwarancja bez daty sprzeda¿y, daty dostawy oraz podpisów jest niewa¿na.

GWARANCJA

Informacja o pozbywaniu siê urz¹dzeñ
elektrycznych i elektronicznych
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do³¹czonej do
nich dokumentacji informuje, ¿e niesprawnych urz¹dzeñ elektrycznych
lub elektronicznych nie mo¿na wyrzucaæ razem z
odpadami gospodarczymi. Prawid³owe postêpowanie w razie koniecznoœci
utylizacji, powtórnego u¿ycia lub odzysku podzespo³ów polega na przekazaniu
urz¹dzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie bêdzie przyjête
bezp³atnie. W niektórych krajach produkt mo¿na oddac lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urz¹dzenia. Prawid³owa utylizacja urz¹dzenia umo¿liwia
zachowanie cennych zasobów i unikniêcie negatywnego wp³ywu na zdrowie i
œrodowisko, które mo¿e byæ zagro¿one przez nieodpowiednie postêpowanie z
odpadami. Szczegó³owe informacje o najbli¿szym punkcie zbiórki mo¿na uzyskaæ
u w³adz lokalnych. Nieprawid³owa utylizacja odpadów zagro¿ona jest karami
przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Zakres regulacji temperatury
Zakres regulacji histerezy górnej
Zakres regulacji histerezy dolnej
Napiêcie zasilania
Pobór mocy
Temperatura pracy urz¹dzenia
Przekrój przewodów przy³¹czeniowych
D³ugoœæ przewodów czujnika
obci¹¿enie pompy
Wymiary (szer, wys, d³)
Stopieñ ochrony

PIECA

SP-8 2P

Elektronik

Producent:

- zasilanie
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- pompa cyrkulacyjna

- pompa kolektora

Instrukcja obs³ugi

TEMP.

K2

K1

Sterownik kolektora SP-08 2P

6)

5)

4)

3)

2)

1)

Za³¹czenie/wy³¹czenie pompy 1 lub 2 na sta³e. Aby za³¹czyæ
pompê kolektora, nale¿y wcisn¹æ przycisk K1 i przytrzymaæ przez
oko³o 1 sekundê, a pompê cyrkulacyjn¹ przyciskiem K2, Gdy pompa
jest za³¹czona przytrzymywanie przycisku K1 lub K2 przez 1 sekundê
spowoduje wy³¹czenie pompy. Ci¹g³e przetrzymywanie klawisza K1
lub K2 powoduje naprzemienne za³¹czanie i wy³¹czanie pompy.
Zmiana progu histerezy za³¹czenia. Aby zmieniæ próg histerezy
górnej (za³¹czenia), nale¿y nacisn¹æ i przez oko³o 1 sekundê
przytrzymaæ klawisz K3/F/, a¿ pojawi siê na górnym wyœwietlaczu
opcja A2 - wówczas na dolnym wyœwietlaczu bêdzie wyœwietlana
wartoœæ histerezy. Jej zmiany dokonuje sie poprzez przytrzymywanie
przycisku K1 (+) lub K2(-). Po ustawieniu ¿¹danej histerezy nale¿y nie
naciskaæ klawiszy. Sterownik po 2 sekundach wróci sam do
pokazywania aktualnych temperatur kolektora i zasobnika.
Zmiana progu histerezy wy³¹czenia. Aby zmieniæ próg histerezy
dolnej (wy³¹czenia), nale¿y nacisn¹æ i przez oko³o 3 sekundy
przytrzymaæ klawisz K3/F/, a¿ pojawi siê na górnym wyœwietlaczu
opcja A3 - wówczas na dolnym wyœwietlaczu bêdzie wyœwietlana
wartoœæ histerezy. Jej zmiany dokonuje sie poprzez przetrzymywanie
przycisku K1 (+) lub K2 (-). Po ustawieniu ¿¹danej histerezy nale¿y nie
naciskaæ klawiszy. Sterwonik po 2 sekundach wróci sam do
pokazywania aktualnych temperatur kolektora i zasobnika.
Zmiana maksymalnej temperatury dopuszczalnej zasobnika Aby
ustawiæ maksymaln¹ dopuszczaln¹ temperaturê nale¿y nacisn¹æ i
przez oko³o 2 sekundy przytrzymaæ klawisz K3/F, a¿ pojawi siê na
górnym wyœwietlaczu opcja A1, wówczas na dolnym wyœwietlaczu
bêdzie wyœwietlana wartoœæ maksymalnej temperatury
dopuszczalnej. Jej zmiany dokonuje sie przez przytrzymywanie
przycisku K1(+) lub K2(-). Po ustanowieniu ¿¹danej temperatury nie
nale¿y naciskaæ klawiszy. Sterownik po 2 sekundach wróci sam do
pokazywania aktualnych temperatur kolektora i zasobnika.
Temperatura za³¹czenia pompy cyrkulacyjnej jest regulowan¹ w
menu, funkcj¹ A4, w pozycji tej nastawiamy temperaturê za³¹czenia
pompy cyrkulacyjnej, powy¿ej nastawionej temp. pompa pracuje ca³y
czas. Pomiar temperatury odbywa sie w zasobniku.
Podczas normalnej pracy górny wyœwietlacz wskazuje temperaturê
kolektora, dolny temperaturê zasobnika.

Obs³uga:

Funkcja

Nastawiamy dolna histerezê wy³¹czenia pompy kolektora
Nastawiamy temperature za³¹czenia pompy CWU (cyrkulacyjnej)

A3
A4

Monta¿u powinna dokonaæ osoba posiadaj¹ca odpowiednie
uprawnienia!

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnoœci zwi¹zanych
z zasilaniem (pod³¹czenie przewodów instalacja urz¹dzenia, itp.)
nale¿y upewniæ siê, ¿e regulator nie jest pod³¹czony do sieci!

UWAGA !
URZ¥DZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIÊCIEM!

Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego pompê
1. Do zacisku
¿y³ê zó³to-zielon¹
2. Do zacisku N ¿y³ê koloru niebieskiego
3. Do zacisku L ¿y³ê koloru br¹zowego

Minimalna ró¿nica temperatur miêdzy histerez¹ doln¹, a
górn¹ wynosi 2 oC.
Regulator posiada zabezpieczenia w postaci bezpieczników
polimerowych wielorazowego u¿ytku (wewn¹trz obudowy na
p³ytce)

* UWAGA - W przypadku uszkodzenia czujnika temperatury
wyœwietlacz pokazuje temp. 0 oC.

Nastawiamy górn¹ histerezê za³¹czenia pompy kolektora

A2

Menu
Nastawiamy maksymalna temperaturê zasobnika

Funkcje
A1

Wejœcie w ustawienia histerezy dolnej, górnej i maksymalnej
temperatury dopuszczalnej zasobnika

dzia³a jako (-) tj. obni¿anie parametrów przy temperaturach.

za³¹czenie/wy³¹czenie (na sta³e) przekaŸnika, dzia³a równie¿ jako
(+) tj. parametrów przy temperaturach

K3

K2

K1

Klawisz

