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Firma TECH STEROWNIKI, z siedzibą w Wieprzu 34-122, przy ulicy Biała Droga 31, 

deklaruje na wyłączną odpowiedzialność,  że produkowany przez nas ST-535 spełnia 
wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE  z dnia 26 lutego 2014 
roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich  odnoszących się do 
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w 
określonych granicach napięcia (Dz.Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 357) i dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności 
elektromagnetycznej ( Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 79), dyrektywy 2009/125/WE 
w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią  oraz 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku „W sprawie zasadniczych 
wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” wdrażającego postanowienia dyrektywy ROHS 
2011/65/WE. 

 
Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane  PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 
60730-1:2016-10. 

 
 

 

Wieprz, 14 X 2014 
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I. Bezpieczeństwo 
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. 

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia. Niniejszą 

instrukcję należy starannie przechowywać. 

Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające 

z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami bezpieczeństwa. Proszę zachować 

instrukcję i upewnić się, że pozostanie z urządzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży 

tak, aby każdy korzystający z niego przez jego okres użytkowania mógł mieć odpowiednie informacje 

o użytkowaniu urządzenia i bezpieczeństwie. Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować środki 

ostrożności zgodne z wymienionymi w instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zaniedbanie. 

 

  OSTRZEŻENIE 

 

• Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności 

związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić 

się, że regulator nie jest podłączony do sieci. 

• Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. 

• Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia silników 

elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewodów elektrycznych. 

• Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci. 

 

 

 

 

   UWAGA 

 

• Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić sterownik, dlatego w czasie burzy należy wyłączyć 

go z sieci poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazda. 

• Sterownik nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

• Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan techniczny przewodów. Należy 

również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że 

produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury 

utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. W związku z tym firma 

otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że 

produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Segregując 

odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko naturalne. 

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego 

punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. 
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II.  Opis urządzenia 
Programator typu ST-535 przeznaczony jest do obsługi gruntowo – wodnej pompy ciepła. Zadaniem 

tego urządzenia jest sterowanie pracą sprężarki, pomp oraz grzałek.  

Funkcje realizowane przez sterownik: 

• Sterowanie pracą pompy dolnego źródła – wraz z regulacją obrotów 

• sterowanie pracą pompy bufora – wraz z regulacja obrotów 

• sterowanie praca pompy C.W.U. – wraz z regulacją obrotów 

• sterowanie praca sprężarki 

• sterowanie pracą grzałki bufora 

• sterowanie pracą grzałki C.W.U. 

• sterowanie pracą pompy cyrkulacyjnej 

• sterowanie pracą pompy obiegowej C.O. 

• sterowanie pracą pompy podłogowej 

• sterowanie zaworem mieszającym 

• sterowanie modułami dodatkowymi 

Wyposażenie sterownika: 

• duży dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD 

• obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie i niskie temperatury 

III. Zasada działania  
W sytuacji, gdy występuje zapotrzebowanie na ciepło sterownik załącza w następującej kolejności: 

1. Pompę dolnego źródła. 

2. Po 60 sekundach od załączenia pompy dolnego źródła załączana jest pompa górnego źródła (pompa 

bufora lub C.W.U. w zależności od zapotrzebowania na ciepło) 

3. Po 20 sekundach od załączenia pompy górnego źródła załączana jest sprężarka 

Po dogrzaniu wszystkich obiegów wyłączane są: sprężarka a po 20 sekundach pompa dolnego źródła 

oraz pompy górnego źródła. 

 

Pompy obiegowe bufora i C.W.U. sterowane są w zależności od zapotrzebowania na ciepło 

poszczególnych obiegów. 

 

Priorytet ma zawsze obieg C.W.U. 

 

Obsługa dodatkowych obiegów grzewczych: 

Do sterownika ST-535 można podłączyć moduły do obsługi dodatkowych obiegów grzewczych. Po 

zakupie i podłączeniu dodatkowego modułu należy w menu serwisowym drugiego poziomu aktywować 

obieg dodatkowy – w menu głównym pojawią się parametry służące do obsługi dodatkowego obiegu 

grzewczego, a w menu serwisowym drugiego poziomu pojawi się podmenu umożliwiające obsługę 

dodatkowego zaworu.   

 

IV. Montaż sterownika 
Sterownik powinien być montowany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.  

 

  OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym na przyłączach 

pod napięciem. Przed pracami przy regulatorze należy odłączyć dopływ prądu i 

zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. 

 

Przewody czujnikowe oraz napięciowe należy podłączyć do odpowiednich wejść opisanych na listwie.  
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V. Obsługa sterownika  
Duży wyświetlacz dotykowy i czytelnie zaprojektowana grafika programatora ST-535 pozwala na bardzo 

wygodną i niemal intuicyjną obsługę szeregu urządzeń, w jakie wyposażona jest pompa ciepła. 

Ekran główny obrazowo przedstawia pracę urządzeń wyposażenia pompy ciepła, dzięki czemu 

użytkownik ma możliwość bezpośredniej kontroli i nadzoru wszystkich podstawowych parametrów 

systemu.  

Podczas widoku ekranu głównego, po kliknięciu ikonę temperatury zadanej danego obiegu, w szybki 

sposób można przejść do podmenu danego obiegu. Aby przeglądać i korygować kolejne parametry 

menu sterownika należy kliknąć ikonę MENU.    
 Po podłączeniu i zarejestrowaniu modułu obsługującego dodatkowe obiegi grzewcze  na ekranie 

głównym pojawia się ikona umożliwiająca podgląd aktualnych parametrów pracy: 

• Temperatura dodatkowego obiegu 

• Temperatura pokojowa 

• Temperatura zadana dodatkowego obiegu 

• Temperatura zadana pokojowa 

• Stan pompy 

• Stopień otwarcia zaworu 
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VI.  Menu główne 
Po naciśnięciu ikony menu użytkownik przechodzi do przeglądu kart z poszczególnymi funkcjami.  

Aby przejść do edycji wybranego parametru należy dotknąć ikonę symbolizującą tą funkcję.  

 

 

*W menu głównym sterownika wyświetlane są ustawienia dla wszystkich zarejestrowanych obiegów 

dodatkowych – może ich być maksymalnie 6 (każdy z nich obsługuje osobny obieg dodatkowy). 

 

 

Ustawienia obiegu C.O.

Tryb pracy

Krzywa grzewcza

Zadana C.O.

Obniżenie EKO

Harmonogram pracy

Ustawieniaobiegu C.W.U.

Tryb pracy

Zadana C.W.U.

Histereza C.W.U.

Obniżenie EKO

Harmonogram pracy

Dogrzewanie grzałką

Pompa cyrkulacyjna 

Ustawienia obiegu podłogowego

Tryb pracy

Krzywa grzewcza

Zadana podłogi

Harmonogrma pracy

Ustawienia obiegu dodatkowego*

Tryb pracy

Krzywa grzewcza

Temperatura zadana

Obniżenie EKO

Harmonogram pracy

Ustawienia bufora
Histereza bufora

Dogrzewanie grzałką
Urlop

Ekran szczegółowy

Menu serwisowe

Ustawienia ekranu
Jasność ekranu

Jasność wygaszacza

Ustawienia czasu
Ustawienia zegara

Ustawienia daty
Ustawienia fabryczne

Język

Informacje o programie
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VI.a)  Ustawienia obiegu C.O.   
Podmenu służy do zaprogramowania działania obiegu C.O. Służą do tego poniższe parametry: 

 

VI.a.1)  Tryb pracy 
Funkcja ta pozwala na określenie trybu pracy obiegu C.O.: ciągły lub tygodniowy. W przypadku wyboru 

trybu ciągłego sterownik będzie kontrolował temperaturę w obiegu cały czas. Praca w trybie 

tygodniowym oznacza aktywne sterowanie pompą C.O. tylko w wyznaczonych przez użytkownika 

godzinach i dniach (nastawa Harmonogram pracy).   

 

VI.a.2)  Krzywa grzewcza 
Temperatura zadana C.O. w sterowniku ST-535 może być zależna od temperatury zewnętrznej lub od 

ustawień użytkownika. Aby temperatura była zależna od odczytów z czujnika zewnętrznego należy 

zaznaczyć opcję  Krzywa grzewcza aktywna. 

 

Krzywa grzewcza – jest to krzywa, według której wyznacza się temperaturę zadaną sterownika na 

podstawie temperatury zewnętrznej.  

 

Użytkownik ma możliwość korekty niektórych ustawień funkcji krzywa grzania. Za pomocą parametrów 

Temperatura maksymalna oraz Temperatura minimalna określić można graniczne wartości temperatury 

wyznaczanej przez krzywą grzania. Użytkownik ma możliwość korekty krzywej za pomocą parametru 

Przesunięcie oraz Nachylenie – zmiany tych parametrów spowodują korektę krzywej w całym zakresie. 

Parametr Przerwa pomiaru temperatury zewnętrznej pozwala na określenie częstotliwości odczytu  

z czujnika zewnętrznego. Parametr Maksymalna temperatura zewnętrzna pozwala na określenie górnej 

granicy temperatury zewnętrznej – po przekroczeniu tej wartości pompa ciepła nie pracuje.  

Dodatkowo krzywa grzania może być korygowana przez aktualną temperaturę w pomieszczeniu – aby 

była ona brana pod uwagę należy zaznaczyć opcje Czujnik pokojowy. Po załączeniu czujnika 

pokojowego pompa C.O. pracuje tylko do osiągnięcia temperatury zadanej pomieszczenia (w przypadku 

wyłączonego czujnika pokojowego pompa C.O. pracuje cały czas). Użytkownik ma możliwość ustawienia 

temperatury zadanej pomieszczenia oraz histerezy.   

 

VI.a.3)  Zadana C.O. 
Funkcja ta pozwala na określenie temperatury zadanej C.O. W momencie, gdy na czujniku C.O. zostanie 

osiągnięta ta wartość oznacza to, że obieg C.O. jest dogrzany – wyłączana jest pompa C.O.  

 

VI.a.4)  Obniżenie EKO  
Parametr ten dotyczy obniżania wartości temperatury zadanej. Sterownik obniży temperaturę zadaną 

o tę wartość poza wyznaczonymi w harmonogramie pracy godzinami.  

 

VI.a.5)  Harmonogram pracy 
Harmonogram pracy wykorzystywany jest przez sterownik w przypadku zaznaczenia wyboru trybu 

pracy czasowego (parametr Tryb pracy). Po naciśnięciu ikony Harmonogram pracy na wyświetlaczu 

pojawia się ekran wyboru godzin, w których temperatura zadana nie ma być obniżana (wartość z 

parametru Obniżenie EKO). Naciśnięcie strzałki w górę spowoduje zaznaczenie aktywności w wybranej 

godzinie – (temperatura zadana w tych godzinach nie będzie obniżana o wartość Obniżenia EKO), 

natomiast strzałki w dół – dezaktywację (temperatura zadana obniżana o wartość Obniżenie EKO). 

Strzałkami w prawo i w lewo użytkownik przechodzi do kolejnych godzin. Ikona  umożliwia 

kopiowanie nastaw na sąsiednie godziny.  
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VI.b)  Ustawienia obiegu C.W.U.   
Podmenu służy do zaprogramowania działania obiegu C.W.U. Służą do tego poniższe parametry: 

 

VI.b.1)  Tryb pracy 
Funkcja ta pozwala na określenie trybu pracy obiegu C.W.U.: ciągły lub tygodniowy. W przypadku 

wyboru trybu ciągłego sterownik będzie kontrolował temperaturę w obiegu cały czas. Praca w trybie 

tygodniowym oznacza aktywne sterowanie pompą C.W.U. tylko w wyznaczonych przez użytkownika 

godzinach i dniach (nastawa Harmonogram pracy).   

 

VI.b.2)  Zadana C.W.U. 
Funkcja ta pozwala na określenie temperatury zadanej C.W.U. W momencie, gdy na czujniku C.W.U. 

zostanie osiągnięta ta wartość oznacza to, że obieg C.W.U. jest dogrzany – wyłączana jest pompa 

C.W.U. 

VI.b.3)  Histereza C.W.U.  
Opcja ta służy do ustawienia histerezy temperatury zadanej C.W.U. Jest to różnica pomiędzy 

temperaturą zadaną a temperaturą powrotu do pracy (na przykład: gdy temperatura zadana ma 

wartość 30°C a histereza wynosi 3°C. Po osiągnięciu temperatury zadanej, czyli 30°C pompa C.W.U. 

wyłącza się. Ponowne załączenie pompy C.W.U. nastąpi po obniżeniu się temperatury do 27°C. 

 

VI.b.4)  Obniżenie EKO  
Parametr ten dotyczy obniżania wartości temperatury zadanej. Sterownik obniży temperaturę zadaną 

o tę wartość poza wyznaczonymi w harmonogramie pracy godzinami.  

 

VI.b.5)  Harmonogram pracy 
Harmonogram pracy wykorzystywany jest przez sterownik w przypadku zaznaczenia wyboru trybu 

pracy czasowego (parametr Tryb pracy). Po naciśnięciu ikony Harmonogram pracy na wyświetlaczu 

pojawia się ekran wyboru godzin, w których temperatura zadana nie ma być obniżana (wartość z 

parametru Obniżenie EKO). Naciśnięcie strzałki w górę spowoduje zaznaczenie aktywności w wybranej 

godzinie – (temperatura zadana w tych godzinach nie będzie obniżana o wartość Obniżenia EKO), 

natomiast strzałki w dół – dezaktywację (temperatura zadana obniżana o wartość Obniżenie EKO). 

Strzałkami w prawo i w lewo użytkownik przechodzi do kolejnych godzin. Ikona  umożliwia 

kopiowanie nastaw na sąsiednie godziny.  

 

VI.b.6)  Dogrzewanie grzałką 
Po zaznaczeniu tej opcji obieg C.W.U. będzie dodatkowo ogrzewany za pomocą grzałki. Będzie ona 

pracować zawsze gdy obieg C.W.U. jest niedogrzany (temperatura zadana C.W.U. nie została 

osiągnięta). 

 

VI.b.7)  Pompa cyrkulacyjna 
Opcja ta pozwala dostosować parametry pracy pompy cyrkulacyjnej podłączonej do obiegu C.W.U. 

Użytkownik ustawia częstotliwość załączania pompy cyrkulacyjnej (czas przerwy) oraz czas pracy. 

Naciśnięcie ikony edycji harmonogramu pracy spowoduje przejście do ekranu z poszczególnymi dniami 

tygodnia. Wybieramy dzień tygodnia, którego ustawienia chcemy zmienić – po naciśnięciu ikony 

przechodzimy do edycji – strzałkami PRAWO / LEWO przestawiamy kursor edycji na godzinę, w której 

pompa cyrkulacyjna ma być aktywna i naciskamy strzałkę GÓRA. Ustawienia można kopiować za 

pomocą ikonki . Strzałka DÓŁ wyłącza aktywność pompy w danej godzinie.  
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VI.c)  Ustawienia obiegu podłogowego 
Podmenu służy do zaprogramowania działania obiegu podłogowego. Służą do tego poniższe parametry: 

 

VI.c.1)  Tryb pracy 
Funkcja ta pozwala na określenie trybu pracy obiegu podłogowego.: ciągły lub tygodniowy. W przypadku 

wyboru trybu ciągłego sterownik będzie kontrolował temperaturę w obiegu cały czas. Praca w trybie 

tygodniowym oznacza aktywne sterowanie pompą podłogową tylko w wyznaczonych przez użytkownika 

godzinach i dniach  (nastawa Harmonogram pracy).   

 

VI.c.2)  Krzywa grzewcza 
Temperatura zadana obiegu podłogowego w sterowniku ST-535 może być zależna od temperatury 

zewnętrznej lub od ustawień użytkownika. Aby temperatura była zależna od odczytów z czujnika 

zewnętrznego należy zaznaczyć opcję  Krzywa grzewcza aktywna. 

 

Krzywa grzewcza – jest to krzywa, według której wyznacza się temperaturę zadaną sterownika na 

podstawie temperatury zewnętrznej.  

 

Użytkownik ma możliwość korekty niektórych ustawień funkcji krzywa grzania. Za pomocą parametrów 

Temperatura maksymalna oraz Temperatura minimalna określić można graniczne wartości temperatury 

wyznaczanej przez krzywą grzania. Użytkownik ma możliwość korekty krzywej za pomocą parametru 

Przesunięcie oraz Nachylenie – zmiany tych parametrów spowodują korektę krzywej w całym zakresie. 

Parametr Przerwa pomiaru temperatury zewnętrznej pozwala na określenie częstotliwości odczytu z 

czujnika zewnętrznego. Jeśli temperatura zewnętrzna jest wystarczająco wysoka pompa podłogowa nie 

będzie się załączać – użytkownik wybiera tę temperaturę w parametrze Temperatury wyłączenia pompy 

podłogowej. 

Dodatkowo krzywa grzania może być korygowana przez aktualną temperaturę w pomieszczeniu – aby 

była ona brana pod uwagę należy zaznaczyć opcje Czujnik pokojowy w menu głównym sterownika. 

 

VI.c.3)  Zadana podłogi 
Funkcja ta pozwala na określenie temperatury zadanej obiegu podłogowego. W momencie, gdy na 

czujniku podłogowym zostanie osiągnięta ta wartość oznacza to, że obieg podłogowy jest dogrzany – 

wyłączana jest pompa podłogowa.  

 

VI.c.4)  Histereza podłogi 
Opcja ta służy do ustawienia histerezy temperatury zadanej obiegu podłogowego. Jest to różnica 

pomiędzy temperaturą zadaną a temperaturą powrotu do pracy (na przykład: gdy temperatura zadana 

ma wartość 30°C a histereza wynosi 3°C. Po osiągnięciu temperatury zadanej, czyli 30°C pompa 

podłogowa wyłącza się. Ponowne załączenie pompy podłogowej nastąpi po obniżeniu się temperatury 

do 27°C.  

 

VI.c.5)  Harmonogram pracy 
Harmonogram pracy wykorzystywany jest przez sterownik w przypadku zaznaczenia wyboru trybu 

pracy czasowego (parametr Tryb pracy). Po naciśnięciu ikony Harmonogram pracy na wyświetlaczu 

pojawia się ekran wyboru aktywności sterowania obiegiem podłogowym. Naciśnięcie strzałki w górę 

spowoduje zaznaczenie aktywności w wybranej godzinie, natomiast strzałki w dół – dezaktywację. 

Strzałkami w prawo i w lewo użytkownik przechodzi do kolejnych godzin. Ikona  umożliwia 

kopiowanie nastaw na sąsiednie godziny.  
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VI.d)  Ustawienia obiegu dodatkowego 1-6 
 

UWAGA 

Aby parametry obiegu dodatkowego były dostępne konieczny jest zakup i podłączenie 

dodatkowego modułu obsługującego obieg dodatkowy. Należy również zaznaczyć w menu 

serwisowym drugiego poziomu parametr Obieg dodatkowy aktywny oraz zarejestrować 

moduł. Maksymalnie można podpiąć i zarejestrować 6 modułów. 

 

Podmenu służy do zaprogramowania działania obiegu dodatkowego. Służą do tego poniższe parametry: 

 

Obieg dodatkowy, rodzaj - Grzanie: 

 

VI.d.1)  Tryb pracy 
Funkcja ta pozwala na określenie trybu pracy obiegu dodatkowego: ciągły lub tygodniowy. W przypadku 

wyboru trybu ciągłego sterownik będzie kontrolował temperaturę w obiegu cały czas. Praca w trybie 

tygodniowym oznacza aktywne sterowanie pompą dodatkową tylko w wyznaczonych przez użytkownika 

godzinach i dniach (nastawa Harmonogram pracy).   

 

VI.d.2)  Krzywa grzewcza 
Temperatura zadana obiegu dodatkowego w sterowniku ST-535 może być zależna od temperatury 

zewnętrznej lub od ustawień użytkownika. Aby temperatura była zależna od odczytów z czujnika 

zewnętrznego należy zaznaczyć opcję  Krzywa grzewcza aktywna. 

 

Krzywa grzewcza – jest to krzywa, według której wyznacza się temperaturę zadaną sterownika na 

podstawie temperatury zewnętrznej.  

 

Użytkownik ma możliwość korekty niektórych ustawień funkcji krzywa grzania. Za pomocą parametrów 

Temperatura maksymalna oraz Temperatura minimalna określić można graniczne wartości temperatury 

wyznaczanej przez krzywą grzania. Użytkownik ma możliwość korekty krzywej za pomocą parametru 

Przesunięcie oraz Nachylenie – zmiany tych parametrów spowodują korektę krzywej w całym zakresie. 

Parametr Przerwa pomiaru temperatury zewnętrznej pozwala na określenie częstotliwości odczytu  

z czujnika zewnętrznego. Parametr Maksymalna temperatura zewnętrzna pozwala na określenie górnej 

granicy temperatury zewnętrznej – po przekroczeniu tej wartości pompa ciepła nie pracuje.  

Dodatkowo krzywa grzania może być korygowana przez aktualną temperaturę w pomieszczeniu – aby 

była ona brana pod uwagę należy zaznaczyć opcje Czujnik pokojowy (dotyczy odczytu z czujnika 

pomieszczenia dodatkowego). Po załączeniu czujnika pokojowego pompa obiegu dodatkowego pracuje 

tylko do osiągnięcia temperatury zadanej pomieszczenia (w przypadku wyłączonego czujnika 

pokojowego pompa obiegu dodatkowego pracuje cały czas). Użytkownik ma możliwość ustawienia 

temperatury zadanej pomieszczenia oraz histerezy.   

 

VI.d.3)  Temperatura zadana 
Funkcja ta pozwala na określenie temperatury zadanej obiegu dodatkowego. W momencie, gdy na 

czujniku dodatkowym zostanie osiągnięta ta wartość oznacza to, że obieg dodatkowy jest dogrzany – 

wyłączana jest pompa dodatkowa.  

 

VI.d.4)  Obniżenie EKO  
Parametr ten dotyczy obniżania wartości temperatury zadanej. Sterownik obniży temperaturę zadaną 

o tę wartość poza wyznaczonymi w harmonogramie pracy godzinami.  

 

VI.d.5)  Harmonogram pracy 
Harmonogram pracy wykorzystywany jest przez sterownik w przypadku zaznaczenia wyboru trybu 

pracy czasowego (parametr Tryb pracy). Po naciśnięciu ikony Harmonogram pracy na wyświetlaczu 

pojawia się ekran wyboru godzin, w których temperatura zadana nie ma być obniżana (wartość z 

parametru Obniżenie EKO). Naciśnięcie strzałki w górę spowoduje zaznaczenie aktywności w wybranej 

godzinie – (temperatura zadana w tych godzinach nie będzie obniżana o wartość Obniżenia EKO), 

natomiast strzałki w dół – dezaktywację (temperatura zadana obniżana o wartość Obniżenie EKO). 

Strzałkami w prawo i w lewo użytkownik przechodzi do kolejnych godzin. Ikona  umożliwia 
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kopiowanie nastaw na sąsiednie godziny.  

Obieg dodatkowy, rodzaj- Chłodzenie: 

 
VI.d.6)  Tryb pracy 

Parametr określa tryb pracy chłodzenia: 

Chłodzenie – po zaznaczeniu tej opcji proces chłodzenia będzie aktywny w standardowych ustawieniach 

Ogrzewanie – po zaznaczeniu tej opcji w sytuacji aktywacji chłodzenia wszystkie zawory zostają 

zamknięte.  

 

VI.d.7)  Temperatura zadana 
Parametr ten dotyczy temperatury zadanej pomieszczenia. Po wychłodzeniu pomieszczenia do wartości 

określonej w tym parametrze pompa chłodząca wyłącza się.  

 

VI.d.8)  Histereza czujnika pokojowego 
Pompa chłodząca wyłączy się po osiągnięciu temperatury zadanej i włączy się ponownie po wzroście 

temperatury do wartości temperatury zadanej powiększonej o histerezę czujnika pokojowego.  

 

VI.e)  Ustawienia bufora 
Bufor obsługuje dwa obiegi: C.O. oraz podłogowy (patrz schemat instalacji w rozdziale XI). Temperatura 

zadana bufora jest zależna od ustawień obsługiwanych obiegów. Przy wyliczaniu temperatury zadanej 

bufora sterownik bierze pod uwagę wyższą temperaturę obsługiwanego obiegu (C.O. lub podłogowa) i 

powiększa ja o wartość histerezy bufora. Podmenu Ustawienia bufora służy de regulacji pozostałych 

parametrów pracy bufora: 

 

• Histereza bufora 

Opcja ta służy do ustawienia histerezy temperatury zadanej bufora. Jest to różnica pomiędzy 

temperaturą zadaną a temperaturą powrotu do pracy (na przykład: gdy temperatura zadana ma 

wartość 35°C a histereza wynosi 3°C. Po osiągnięciu temperatury zadanej, czyli 35°C pompa bufora 

wyłącza się. Ponowne załączenie pompy bufora nastąpi po obniżeniu się temperatury do 32°C 

 

• Dogrzewania grzałką 

Po zaznaczeniu tej opcji bufor będzie dodatkowo ogrzewany za pomocą grzałki. Będzie ona pracować 

zawsze gdy bufor jest niedogrzany (temperatura zadana bufora nie została osiągnięta).  

 

VI.a)  Urlop 
Funkcja służy do załączania / wyłączania trybu urlopowego. Po załączeniu trybu urlopowego użytkownik 

ustawia ilość dni, w których tryb urlopowy ma być aktywny. Po tym czasie sterownik powróci do 

normalnego trybu pracy. W trybie tym temperatura zadana C.O. oraz C.W.U. zostaje obniżona o 

określoną wartość. 

 

VI.b)  Ekran szczegółowy 
Załączenie ekranu szczegółowego pozwala na podgląd odczytów z czujników temperatury, stanu 

poszczególnych urządzeń oraz aktywowanych funkcji. 

 

VI.c)  Menu serwisowe 
Parametry menu serwisowego korygowane powinny być przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami 

znającą zasady działania sterownika. Opcje z menu serwisowego chronione są kodem. W sterowniku 

ST-535 menu serwisowe jest dwupoziomowe.  

 

VI.d)  Ustawienia ekranu 
Funkcja pozwala dostosować jasność ekranu zarówno aktywnego jak i w wygaszeniu.  

 

VI.e)  Ustawienia czasu 
Funkcja pozwala ustawić aktualną godzinę (Ustawienia zegara) oraz aktualna datę (Ustawienia daty).   
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VI.f)  Ustawienia fabryczne 
Sterownik jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. 

W każdej chwili możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne 

w menu głównym traci się wszystkie własne nastawienia pompy ciepła (zapisane w menu głównym) na 

rzecz ustawień zapisanych przez producenta sterownika. Od tego momentu można na nowo ustawiać 

własne parametry serwisowe pompy ciepła. 

 

VI.g)  Informacje o programie 
Po wybraniu tej funkcji na wyświetlaczu pokazuje się logo producenta pompy ciepła oraz wersja 

programu. 

 

VII.  Menu serwisowe pierwszego poziomu 
Aby uruchomić menu serwisowe sterownika należy wprowadzić czterocyfrowy kod dostępu. Fabrycznie 

kod ten ustawiony jest na: 1111.  

 

Obsługa menu serwisowego odbywa się analogicznie jak menu główne – po wejściu do menu 

serwisowego użytkownik przechodzi do przeglądu kart z poszczególnymi funkcjami. 
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Praca ręczna

Ekran szczegółowy

Obroty pompy dolnego źródła

Obroty pompy bufora

Obroty pompy C.W.U.

Sprężarka

Grzałka bufora

Grzałka C.W.U.

Pompa cyrkulacyjna

Pompa C.O.

Pompa podłogowa

Otwieranie zaworu

Zamykanie zaworu

Stop zaworu

Zawór dodatkowy otwieranie

Zawór dodatkowy zamykanie

Zawór dodatkowy stop

Pompa dodatkowa

Kalibracja czujników

Czujnik C.O.

Czujnik C.W.U.

Czujnik bufora

Czujnik gazu sprężonego

Czujnik gazu odparowanego

Czujnik wejścia dolnego źródła

Czujnik wyjścia dolnego źródła

Czujnik zasilania górnego źródła

Czujnik powrotu górnego źródła

Czujnik podłogowy

Czujnik zewnętrzny

Czujnik pokojowy

Czujnik obiegu dodatkowego

Czujnik pomieszczenia dodatkowy

Legionella

Dzień

Godzina rozpoczęcia

Czas trwaniaObniżenie zadanej C.O. w urlopie

Obniżenie zadanej C.W.U. w urlopie

Historia alarmów

Liczniki pracy

Wygrzewanie jastrychu

Ustawienia fabryczne
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VII.a)  Praca ręczna 
Praca ręczna pozwala na ręczne załączenie poszczególnych urządzeń poprzez dotknięcie odpowiedniej 

ikony. Dodatkowo w przypadku pompy dolnego źródła, pompy bufora, oraz pompy C.W.U. można 

sprawdzić regulację obrotów. Praca ręczna pozwala także na chwilowe załączenie / wyłączenia 

sprężarki, grzałki bufora, grzałki C.W.U., pompy cyrkulacyjnej, pompy obiegowej C.O., pompy 

podłogowej oraz dodatkowej. Funkcja ta umożliwia także sprawdzenie sterowania zaworem 

mieszającym oraz zaworem mieszającym dodatkowym (stosowanym w dodatkowym obiegu 

grzewczym) – opcje otwieranie zaworu, zamykanie zaworu, stop zaworu. W przypadku aktywnych 

zaworów dodatkowych 1..6 w pracy ręcznej pojawi się możliwość sprawdzenia poprawności ich 

działania.  

 

VII.b)  Kalibracja czujników 
Funkcja umożliwia kalibrację poszczególnych czujników. Jeśli rzeczywista temperatura odbiega od 

wartości wyświetlanej za ekranie sterownika można w prosty sposób skalibrować czujnik. Kalibracji 

można dokonać w zakresie +/- 5⁰C dla każdego czujnika. W przypadku aktywnych dodatkowych 

obiegów w podmenu Kalibracja czujników będzie można skalibrować również dodatkowe czujniki.  

 

VII.c)  Legionella – dezynfekcja termiczna 
Dezynfekcja termiczna polega na podwyższeniu temperatury do wymaganej temperatury 

dezynfekcyjnej min. 60°C w całym obiegu C.W.U. 

 

Nowe przepisy nakładają obowiązek dostosowania instalacji zbiornika do okresowej dezynfekcji 

termicznej przeprowadzanej w temperaturze wody nie niższej niż 60°C (zalecana temp. 70°). Przewody, 

armatura i układ technologiczny przygotowania ciepłej wody muszą spełniać ten warunek. 

 

Dezynfekcja bojlera ma na celu zlikwidowanie bakterii Legionella pneumophila, które powodują 

obniżenie odporności komórkowej organizmu. Bakteria często namnaża się w zbiornikach stojącej 

ciepłej wody (temp. optymalna 35°C), co ma często miejsce np. w bojlerach.   

 

Funkcja Anty-legionelli załącza się automatycznie w Dzień anty-legionelli (parametr Dzień) o określonej 

przez użytkownika godzinie (parametr Godzina rozpoczęcia). Sterownik najpierw dogrzewa pompą 

ciepłą zbiornik do temp. 45 ⁰C. Po przekroczeniu 45⁰C zbiornik dogrzewany jest grzałką do 70⁰C przy 

wyłączonej pompie ciepła.  

W momencie osiągnięcia przez zbiornik C.W.U. temperatury 70⁰C rozpoczyna się właściwa część 

dezynfekcji termicznej. Po osiągnięciu 70⁰C grzałka jest wyłączana a załączona zostaje pompa 

cyrkulacyjna. Po spadku temperatury do 60⁰C pompa cyrkulacyjna zostaje wyłączona a załączona 

zostaje grzałka. Cykl pompa cyrkulacyjna – grzałka – pompa cyrkulacyjna jest powtarzany przez czas 

trwania dezynfekcji (parametr Czas trwania).  

 

VII.d)  Obniżenie zadanej C.O. w urlopie 
Parametr ten służy do zaprogramowania wartości obniżenia temperatury zadanej C.O. w trybie 

urlopowym.  

 

VII.e)  Obniżenie zadanej C.W.U. w urlopie 
Parametr ten służy do zaprogramowania wartości obniżenia temperatury zadanej C.W.U. w trybie 

urlopowym. 

 

VII.f)  Historia alarmów 
Po naciśnięciu ikony Historia alarmów na wyświetlaczu pojawia się tabela z zapisanymi alarmami. W 

tabeli uwzględniono rodzaj alarmu oraz godzinę i datę jego wystąpienia.  

 

VII.g)  Liczniki pracy 
Po naciśnięciu ikony Liczniki pracy ukazuje się zestawienie czasów pracy poszczególnych urządzeń, 

którymi steruje regulator, oraz liczba startów sprężarki.  
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VII.h)  Wygrzewanie jastrychu 
Funkcja umożliwia wygrzanie wylewki jastrychowej. W trakcie trwania wygrzewania sterownik 

utrzymuje zadaną podłogówki według tabeli.  

dzień zadana 

1 25 

2 30 

3 35 

4 40 

5 45 

6-12 45 

13 40 

14 35 

15 30 

16 25 

17-23 10 

24 30 

25 35 

26 40 

27 45 

28 35 

29 25 

 

 

Funkcja aktywna jest prze 29 dni od momentu załączenia. W trakcje działania wygrzewania pozostałe 

obiegi są zablokowane.  

 

 

VII.i)  Ustawienia fabryczne 
Sterownik jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. 

W każdej chwili możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne 

w menu serwisowym pierwszego poziomu traci się wszystkie własne nastawienia pompy ciepła 

(zapisane w menu głównym oraz menu serwisowym pierwszego poziomu) na rzecz ustawień zapisanych 

przez producenta sterownika. Od tego momentu można na nowo ustawiać własne parametry serwisowe 

pompy ciepła. 

 

VIII.  Menu serwisowe drugiego poziomu 
Aby uruchomić menu serwisowe sterownika należy wprowadzić czterocyfrowy kod dostępu. Fabrycznie 

kod ten ustawiony jest na: 2222.  
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*Parametr widoczny tylko w sytuacji, gdy aktywowany jest obieg dodatkowy a jego rodzaj jest 

ustawiony jako Grzanie.  

Kasowanie historii alarmów

Kasowanie licznika startów

Parametry alarmów

Maksymalna temperatura C.O.

Maksymalna temperatura gazu sprężonego

Maksymalna temperatura C.W.U. pompa ciepła

Maksymalna temperatura C.W.U. antylegionella

Maksymalna temperatura podłogi

Maksymalna  temperatura podłogi

Minimalna temperatura glikolu za parownikiem

Obroty pomp

Rodzaj sterowania obrotami

Obroty pompy dolnego źródła

Obroty pompy bufora

Obroty pompy C.W.U.

Opóźnienie sterowania obrotami

Minimalna delta dolnego źródła

Maksymalna delta dolnego źródła

Minimalna delta bufora

Maksymalna delta bufora

Minimalna delta C.W.U.

Maksymalna delta C.W.U.

Blokady sprężarki Czas postoju sprężarki

Opóźnienie

Opóźnienie załaczenia górnego źródła

Opóźnienie załączenia sprężarki

Opóźnienie wyłączenia pompHistereza sprężarki

Zawór

Otwieranie w  prawo

Otwieranie w lewo

Minimalne otwarcie

Maksymalny czas otwierania

Skok jednostki

Obieg C.O. aktywny

Obieg C.W.U. aktywny

Obieg podłogowy aktywny

Obiegi dodatkowe 

Zawór dodatkowy*

Otwieranie w prawo

Otwieranie w lewo

Minimalne otwarcie

Temperatura zadana

Maksymalny czas otwierania

Skok jednostki

Modył Ethernet

Ustawienia fabryczne

Test USB

Test USB moduł
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VIII.a)  Kasowanie historii alarmów 
Funkcja służy do kasowania historii alarmów. Naciśnięcie ikony Kasowanie historii alarmów spowoduje 

skasowanie danych zawartych w tabeli historii alarmów (podgląd dostępny w menu serwisowym 

pierwszego poziomu).   

 

VIII.b)  Kasowanie licznika startów 
Funkcja służy do kasowania licznika startów sprężarki – odczyt z tego licznika jest możliwy z pozycji 

menu głównego.  

 

VIII.c)  Parametry alarmów 
Funkcja służy do ustalania wartości granicznych temperatur poszczególnych elementów instalacji: 

 

VIII.c.1)  Maksymalna temperatura C.O. 
Użytkownik określa maksymalną temperaturę C.O.  

W momencie, gdy na czujniku C.O. zostanie osiągnięta wartość maksymalnej temperatury uruchamia 

się procedura awaryjna: wszystkie urządzenia obiegu C.O. zostają wyłączone. Na wyświetlaczu pojawia 

się odpowiedni komunikat. Alarm kasuje się samoistnie po spadku temperatury.  

    

VIII.c.2)  Maksymalna temperatura gazu sprężonego 
Użytkownik określa maksymalną temperaturę gazu sprężonego.  

W momencie, gdy na czujniku gazu sprężonego zostanie osiągnięta wartość maksymalnej temperatury 

gazu sprężonego uruchamia się procedura awaryjna: pompa ciepła zostaje wyłączona, a na 

wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Alarm kasuje się samoistnie po spadku temperatury. 

 

VIII.c.3)  Maksymalna temperatura C.W.U. pompa ciepła 
Użytkownik określa maksymalną temperaturę C.W.U.  

W momencie, gdy na czujniku C.W.U. zostanie osiągnięta wartość maksymalnej temperatury C.W.U. – 

pompa ciepła uruchamia się procedura awaryjna: wszystkie urządzenia obiegu C.W.U. zostają 

wyłączone. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Alarm kasuje się samoistnie po spadku 

temperatury.  

 

VIII.c.4)  Maksymalna temperatura C.W.U. antylegionella 
Użytkownik określa maksymalną temperaturę C.W.U. w trakcie trwania dezynfekcji termicznej – 

antylegionella.  

W momencie, gdy na czujniku C.W.U. w trakcie trwania procesu dezynfekcji termicznej zostanie 

osiągnięta wartość maksymalnej temperatury C.W.U. antylegionella – uruchamia się procedura 

awaryjna: wszystkie urządzenia obiegu C.W.U. zostają wyłączone. Na wyświetlaczu pojawia się 

odpowiedni komunikat. Alarm kasuje się samoistnie po spadku temperatury. 

 

VIII.c.5)  Minimalna temperatura glikolu za parownikiem 
Użytkownik określa minimalną temperaturę glikolu za parownikiem.  

W momencie, gdy na czujniku wyjścia dolnego źródła zostanie wykryty spadek temperatury do wartości 

minimalnej temperatury glikolu – uruchamia się procedura awaryjna: pompa ciepła wyłacza się a na 

wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Alarm kasuje się samoistnie po wzroście temperatury. 

 

VIII.d)  Obroty pomp 
Funkcja służy do zaprogramowania działania pomp wyposażonych w regulację obrotów: pompa dolnego 

źródła, pompa C.O. oraz pompa C.W.U. Służą do tego następujące parametry: 

 

VIII.d.1)   Rodzaj sterowania obrotami 
Parametr ten służy do wyboru rodzaju sterowania obrotami pomp: 

• Brak – pompy działają bez wykorzystania regulacji obrotów – pompy pracują zawsze ze 100% 

mocą. 

• Ręczne – pompy działają według parametrów definiowanych przez użytkownika – określenie 

wartości obrotów każdej z pom oraz opóźnienie sterowania obrotami. 

• Automatyczne – pompy działają według algorytmów sterownika. Użytkownik deklaruje jedynie 

minimalną i maksymalną deltę temperatur oraz opóźnienie sterowania obrotami.  
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VIII.d.2)  Obroty pompy dolnego źródła 
Parametr służy do ustawienia wartości obrotów pompy dolnego źródła. Ustawienie wykorzystywane w 

przypadku zaznaczenia ręcznego rodzaju sterowania obrotami – patrz punkt wyżej.  

 

VIII.d.3)  Obroty pompy bufora 
Parametr służy do ustawienia wartości obrotów pompy bufora. Ustawienie wykorzystywane w 

przypadku zaznaczenia ręcznego rodzaju sterowania obrotami – patrz punkt wyżej.  

 

VIII.d.4)  Obroty pompy C.W.U. 
Parametr służy do ustawienia wartości obrotów pompy C.W.U. Ustawienie wykorzystywane w przypadku 

zaznaczenia ręcznego rodzaju sterowania obrotami – patrz punkt wyżej.  

 

VIII.d.5)  Opóźnienie sterowania obrotami 
Parametr służy do ustawienia opóźnienia sterowania obrotami – każda pompa w momencie 

uruchomienia pracuje z pełną mocą i dopiero po określonym w tym parametrze czasie zmniejsza obroty 

do przypisanej wartości. 

 

VIII.d.6)  Minimalna oraz maksymalna delta dolnego źródła 
Delta dolnego źródła to różnica temperatury pomiędzy wartością temperatury z czujnika wejścia 

dolnego źródła a wartością z czujnika wyjścia dolnego źródła. Obroty pompy dolnego źródła maleją 

wraz ze zmniejszaniem wartości delty zgodnie z algorytmem pracy sterownika. Użytkownik określa 

graniczne wartości delty.    

 

VIII.d.7)  Minimalna delta bufora 
Delta bufora to różnica temperatury pomiędzy wartością temperatury z czujnika wyjścia górnego źródła 

a wartością z czujnika BUFORA. Obroty pompy BUFORA maleją wraz ze zmniejszaniem wartości delty 

zgodnie z algorytmem pracy sterownika. Użytkownik określa graniczne wartości delty: przy minimalnej 

delcie BUFORA pompa pracuje z minimalna mocą. Przy maksymalnej delcie BUFORA pompa pracuje z 

maksymalną mocą.    

 

VIII.d.8)  Minimalna delta C.W.U. 
Delta C.W.U. to różnica temperatury pomiędzy wartością temperatury z czujnika wyjścia górnego źródła 

a wartością z czujnika C.W.U.. Obroty pompy C.W.U. maleją wraz ze zmniejszaniem wartości delty 

zgodnie z algorytmem pracy sterownika. Użytkownik określa graniczne wartości delty: przy minimalnej 

delcie C.W.U. pompa pracuje z minimalna mocą. Przy maksymalnej delcie C.W.U. pompa pracuje z 

maksymalną mocą. 

 

VIII.e)  Blokady sprężarki 
Czas postoju sprężarki – parametr pozwala na określenie minimalnego czasu trwania przestoju w pracy 

sprężarki po dogrzaniu obiegów. W sytuacji, gdy obiegi instalacji zostaną dogrzane sprężarka wyłącza 

się i nie zostanie włączona co najmniej przez czas określony w tym parametrze – nawet jeśli 

temperatura w którymś z obiegów spadnie poniżej zadanej.  

 

VIII.f)  Opóźnienia 
Ustawienia tego podmenu służą do ustawienia opóźnienia załączania / wyłączania urządzeń w 

poszczególnych etapach pracy sterownika.  

W sytuacji, gdy istnieje potrzeba dogrzania któregoś z obiegów załączana w pierwszej kolejności jest 

pompa dolnego źródła a następnie pompa górnego źródła (po czasie Opóźnienia załączenia górnego 

źródła). Na koniec załączana jest sprężarka (po czasie Opóźnienia załączenia sprężarki).  

Po dogrzaniu obiegów w pierwszej kolejności wyłączana jest sprężarka a następnie obydwie pompy (po 

czasie Opóźnienia wyłączenia pomp). 

 

VIII.g)  Histereza sprężarki 
Funkcja ta ma zastosowanie w przypadku, gdy w menu głównym nastawa Histerezy bufora wynosi 0. 

Po dogrzaniu określonego obiegu sprężarka wyłącza się. Ponowne jej włączenie nastąpi po spadku 

temperatury do wartości zadanej obniżonej o histerezę sprężarki.  
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VIII.h)  Zawór 
Ustawienia tego podmenu służą do ustawienia parametrów pracy zaworu mieszającego. Użytkownik 

określa kierunek otwierania zaworu poprzez zaznaczeni opcji Otwieranie w prawo lub Otwieranie w 

lewo. Następnie użytkownik reguluje kolejne parametry: 

 

• Minimalne otwieranie   

W funkcji tej ustawia się minimalną wartość otwarcia zaworu. Poniżej tej wartości zawór dalej 

się nie domknie. 

 

• Maksymalny czas otwierania 

W funkcji tej ustawia się czas pełnego otwarcia zaworu, czyli jak długo otwiera się zawór do 

wartości 100%. Czas ten należy dobrać zgodnie z posiadanym siłownikiem zaworu (podany na 

tabliczce znamionowej). 

 

• Skok jednostki 

W funkcji tej ustawia się procentowy skok jednostkowy otwarcia zaworu, czyli jaki maksymalny 

procent otwarcia bądź zamknięcia może jednorazowo wykonać zawór (maksymalny ruch zaworu 

w jednym cyklu pomiarowym). 

 

VIII.i)  Aktywacja poszczególnych obiegów grzewczych 
Kolejne funkcje menu służą do aktywacji poszczególnych obiegów grzewczych: 

• Obieg C.O. aktywny,  

• Obieg C.W.U. aktywny,  

• Obieg podłogowy aktywny,  

• Obieg dodatkowy aktywny 1..6 

Po odznaczeniu obiegu sterownik przestaje go obsługiwać a z menu głównego znikają odpowiednie 

parametry.  

 

UWAGA  

W przypadku obsługi każdego z obiegów dodatkowych konieczny jest zakup, podłączenie 

dodatkowego modułu oraz jego rejestracja. 

 

UWAGA 

Podmenu obiegów dodatkowych ma charakter dynamiczny – niektóre opcje ukazują się 

dopiero po aktywowaniu innych. Po wejściu do podmenu widoczne są tylko trzy moduły 

dodatkowe do aktywowania. Po zarejestrowaniu nowych modułów wyświetlane są kolejne 

obiegi dodatkowe do aktywowania – maksymalnie sześć.  

 

Rejestracja dodatkowego modułu: 

Aby zarejestrować podłączony dodatkowy moduł należy wejść do podmenu Obiegi dodatkowe a 

następnie kliknąć ikonę Obieg dodatkowy aktywny. Pojawi się ekran umożliwiający wprowadzenie 

pięciocyfrowego numeru, który znajduje się na module dodatkowym. Po wprowadzeniu numeru należy 

odczekać. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie rejestracji na ekranie sterownika wyświetli się 

komunikat „Moduł dodany” a w podmenu obiegów dodatkowych pojawi się dodatkowa funkcja Rodzaj 

obiegu. 

• Rodzaj obiegu – opcja pozwalająca na określenie funkcji jaką ma pełnić obieg dodatkowy: grza-

nie lub chłodzenie.  

W przypadku zaznaczenia Grzania w menu sterownika pojawia się opcja Zawór dodatkowy 

(menu serwisowe drugiego poziomu) oraz Ustawienia obiegu dodatkowego (w menu głównym). 

Jeśli obieg dodatkowy ma pełnić funkcję chłodzenia pojawia się podmenu Ustawienia obiegu 

dodatkowego (w menu głównym sterownika).  
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VIII.j)  Zawór dodatkowy 1…6 
 

UWAGA 

Podmenu poszczególnych zaworów dodatkowych będzie widoczne jedynie po 

zarejestrowaniu, aktywowaniu danego obiegu oraz ustawieniu jego rodzaju jako Grzanie. 

 

Ustawienia tego podmenu służą do ustawienia parametrów pracy zaworu mieszającego dodatkowego – 

w obiegu dodatkowym.  Użytkownik określa kierunek otwierania zaworu poprzez zaznaczeni opcji 

Otwieranie w prawo lub Otwieranie w lewo. Następnie użytkownik reguluje kolejne parametry: 

 

• Minimalne otwieranie   

W funkcji tej ustawia się minimalną wartość otwarcia zaworu. Poniżej tej wartości zawór dalej 

się nie domknie. 

 

• Typ zaworu  

Za pomocą tego ustawienia użytkownik dokonuje wyboru rodzaju sterowanego zaworu pomię-

dzy: 

CO - ustawia się, gdy chcemy regulować temperaturę na obiegu C.O. 

PODLOGOWY - ustawia się, gdy chcemy regulować temperaturę na obiegu ogrzewania podłogo-

wego. Typ podłogowy zabezpiecza instalację podłogową przed niebezpiecznymi temperaturami. 

Jeśli rodzaj zaworu jest ustawiony jako CO a zostanie on podłączony do instalacji podłogowej, 

to grozi to zniszczeniem delikatnej instalacji podłogowej. 

 

• Maksymalny czas otwierania 

W funkcji tej ustawia się czas pełnego otwarcia zaworu, czyli jak długo otwiera się zawór do 

wartości 100%. Czas ten należy dobrać zgodnie z posiadanym siłownikiem zaworu (podany na 

tabliczce znamionowej). 

 

• Skok jednostki 

W funkcji tej ustawia się procentowy skok jednostkowy otwarcia zaworu, czyli jaki maksymalny 

procent otwarcia bądź zamknięcia może jednorazowo wykonać zawór (maksymalny ruch zaworu 

w jednym cyklu pomiarowym). 

 

VIII.k)  Moduł Ethernet 
 

UWAGA  

Sterowanie tego typu możliwe jest wyłącznie po zakupieniu i podłączeniu do sterownika 

dodatkowego modułu sterującego ST-505, który nie jest załączany  w standardzie do 

sterownika. 

 

 Moduł internetowy to urządzenie pozwalające na zdalną kontrolę pracy kolektora przez Internet 

lub sieć lokalną. Użytkownik kontroluje na ekranie komputera domowego stan wszystkich urządzeń 

instalacji a praca każdego urządzenia przedstawiona jest w postaci animacji. 

 Po załączeniu modułu internetowego i wybraniu opcji DHCP sterownik automatycznie pobierze 

parametry z sieci lokalnej takie jak: Adres IP, Maska IP, Adres bramy i Adres DNS. W razie jakichkolwiek 

problemów z pobraniem parametrów sieci istnieje możliwość ręcznego ustawienia tych parametrów. 

Sposób pozyskania parametrów sieci lokalnej został opisany w instrukcji do Modułu internetowego. 

  

 

VIII.l)  Ustawienia fabryczne 
Sterownik jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. 

W każdej chwili możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne 

w menu serwisowym drugiego poziomu traci się wszystkie własne nastawienia pompy ciepła (zapisane 

zarówno w menu głównym jak i menu serwisowym obydwu poziomów) na rzecz ustawień zapisanych 

przez producenta sterownika. Od tego momentu można na nowo ustawiać własne parametry serwisowe 

pompy ciepła. 

 

VIII.m)  Test USB / Test USB moduł 
Funkcja służy do sprawdzania poprawności działania wejść USB zarówno w sterowniku jak i w module 
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dodatkowym. Przeznaczona jest ona głównie dla serwisantów. 

 

 

IX.  Aktualizacja oprogramowania 
 

UWAGA 

Proces wgrywania nowego oprogramowania do sterownika może być przeprowadzany 

jedynie przez wykwalifikowanego instalatora. Po zmianie oprogramowania nie ma 

możliwości przywrócenia wcześniejszych ustawień.  

 

Sterownik oraz wyświetlacz maja dwa odrębne oprogramowania.  

Aby wgrać nowe oprogramowanie do sterownika należy wyłączyć sterownik z sieci. Do gniazda USB 

należy włożyć PenDrive z nowym oprogramowaniem. Następnie włączamy sterownik do sieci, 

przytrzymując przycisk wgrywania oprogramowania umieszczony w sterowniku.  

Aby wgrać nowe oprogramowanie do wyświetlacza należy wyłączyć sterownik z sieci, włożyć PenDrive 

do gniazda USB i załączyć zasilanie. Na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu wgrywania 

oprogramowania.  

 

X.  Konserwacja 
 W Sterowniku ST-535 należy przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan 

techniczny przewodów. Należy również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych 

zanieczyszczeń. 
 

X.a)  Dane techniczne 
Napięcie zasilania 230V/50Hz +/- 10% 

Pobór mocy max. 7W 

Wytrzymałość temperaturowa czujników -25oC : 95oC 

Temperatura otoczenia 5oC :  50oC 

Obciążenie wyjścia sprężarki 1,1A 

Obciążenie wyjścia pomp 0,5A 

Obciążenie wyjścia grzałek 2A 

Wkładka bezpiecznikowa 6,3A 

 

 
 

XI.  Poglądowy schemat instalacji 
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*Schemat poglądowy – schemat nie zastępuje projektu instalacji.  
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XII.  Alarmy 
 

Rodzaj alarmu Działanie pompy ciepła 

Alarm czujnika wejścia 

dolnego źródła 

Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji dogrzewane jedynie przez grzałki.   

Alarm czujnika wyjścia 

dolnego źródła 

Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji dogrzewane jedynie przez grzałki.   

Alarm czujnika gazu 

odparowanego 

Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji dogrzewane jedynie przez grzałki.   

Alarm czujnika gazu 

sprężonego 

Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji dogrzewane jedynie przez grzałki.   

Alarm czujnika bufora Nie działa bufor. Pompa ciepła przełącza się na obieg C.W.U. 

Alarm czujnika C.O. Wyłączany obieg C.O. Pozostałe elementy instalacji pracują zgodnie z 

ustawieniami. 

Alarm czujnika C.W.U. Wyłączany obieg C.W.U. Pozostałe elementy instalacji pracują zgodnie 

z ustawieniami. 

Alarm czujnika pokoju Nie działa sterowanie temperaturą zadaną pokoju. 

Alarm czujnika 

podłogowego 

Wyłączany obieg podłogowy. Pozostałe elementy instalacji pracują 

zgodnie z ustawieniami. 

Alarm czujnika 

zewnętrznego 

Wyłączona jest funkcja krzywej grzewczej – temperatury zadane w 

poszczególnych obiegach można ustawiać jedynie ręcznie.  

Alarm czujnika powrotu 

górnego źródła 

Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji dogrzewane jedynie przez grzałki.   

Alarm czujnika zasilania 

górnego źródła 

Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji dogrzewane jedynie przez grzałki.   

Alarm presostatu HP Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji dogrzewane jedynie przez grzałki.   

Alarm presostatu LP Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji dogrzewane jedynie przez grzałki.   

Alarm czujnika przepływu Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji dogrzewane jedynie przez grzałki.   

Alarm czujnika zasilania Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji dogrzewane jedynie przez grzałki.   

Alarm temperatury 

dolnego źródła 

Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji dogrzewane jedynie przez grzałki.   

Alarm temperatury gazu 

sprężonego 

Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji dogrzewane jedynie przez grzałki.   

Alarm temperatura C.O. 

za wysoka 

Pompa ciepła nie dogrzewa obiegu C.O. Pozostałe elementy instalacji 

pracują zgodnie z ustawieniami. 

Alarm temperatura 

C.W.U. za wysoka  

Pompa ciepła nie dogrzewa obiegu C.W.U. Pozostałe elementy 

instalacji pracują zgodnie z ustawieniami. 

Alarm – bezpiecznik 

pompy C.O. 

Pompa ciepła nie dogrzewa obiegu C.O. Pozostałe elementy instalacji 

pracują zgodnie z ustawieniami. 

Alarm – bezpiecznik 

pompy C.W.U. 

Pompa ciepła nie dogrzewa obiegu C.W.U (możliwe dogrzewanie 

grzałką). Pozostałe elementy instalacji pracują zgodnie  

z ustawieniami. 

Alarm – bezpiecznik 

pompy bufora 

Pompa ciepła nie dogrzewa bufora (możliwe dogrzewanie grzałką). 

Pompa ciepła przełącza się na obieg C.W.U.  

Alarm – bezpiecznik 

pompy podłogowej 

Wyłączany obieg podłogowy. Pozostałe elementy instalacji pracują 

zgodnie z ustawieniami. 

Alarm – bezpiecznik 

grzałki C.O. 

Obieg C.O. jest dogrzewany bez udziału grzałki.  

Alarm – bezpiecznik 

grzałki C.W.U. 

Obieg C.W.U. jest dogrzewany bez udziału grzałki. 

Alarm – bezpiecznik 

pompy cyrkulacyjnej 

C.W.U. 

Pompa cyrkulacyjna nie pracuje.  

Alarm – bezpiecznik Pompa ciepła nie dogrzewa obiegu podłogowego. Pozostałe elementy 
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zaworu podłogowego instalacji pracują zgodnie z ustawieniami. 

Alarm – bezpiecznik 

sprężarki 

Wyłączy się tylko sprężarka, pompa dolnego źródła i pompy górnego 

źródła( pompa C.W.U. i pompa bufora). .   

Alarm – bezpiecznik 

pompy dolnego źródła 

Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji obsługiwane jedynie przez grzałki.   

Alarm – bezpiecznik 

ogólny 

Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji obsługiwane jedynie przez grzałki.   

Alarm – sterownik 

zaworu rozprężnego 

Wyłączane są wszystkie urządzenia obsługiwane przez sterownik. 

Poszczególne obiegi instalacji dogrzewane jedynie przez grzałki. 

Alarm – błąd czujnika 

obiegu dodatkowego 

Nie działa pompa dodatkowa, zawór dodatkowy się zamyka 

Alarm – błąd czujnika 

pomieszczenia obiegu 

dodatkowego 

Nie działa sterowanie temperaturą zadaną pomieszczenia.  

Alarm – Temperatura 

obiegu dodatkowego za 

wysoka 

Pompa dodatkowa włącza się. Zawór się zamyka. 

Alarm – błąd komunikacji 

z modułem dodatkowym 

Sterownik nie obsługuje obiegu dodatkowego. 
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