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1. Wst´p

Przed rozpocz´ciem eksploatacji regulatora pokojowego
ERC nale˝y starannie przeczytaç jego instrukcj´ obs∏ugi.
Regulator ERC ró˝ni si´ znacznie od innych programowal-
nych regulatorów pokojowych.
W rozdziale 2 niniejszej instrukcji omówiono cechy, który-
mi regulator ERC wyró˝nia si´, szczególnie w stosunku
do analogicznych urzàdzeƒ innych firm.
W rozdziale 3 wyjaÊniono dok∏adnie, w jaki sposób nale˝y
obs∏ugiwaç elementy nastawcze regulatora ERC. Mo˝na
w nim wyró˝niç trzy p∏aszczyzny obs∏ugi:
1. Nastawy temperatury (pierwsza, bezpoÊrednio dost´p-

na p∏aszczyzna obs∏ugi)
2. Ustawienie programu automatyki (przyciski znajdujà

si´ za wi´kszà pokrywà w górnej cz´Êci aparatu)
3. Nastawa modu∏ów (pole przycisków za mniejszà 

pokrywà w dolnej cz´Êci aparatu).

Instrukcja monta˝u znajduje si´ w rozdziale 4. Poniewa˝
modu∏y nabywaç mo˝na pojedynczo i mogà byç wbudo-
wane do ERC równie˝ w póêniejszym terminie, opisano
sposób ich zabudowy.
W rozdziale tym objaÊniono równie˝ sposób nastawia-
nia/kalibrowania ró˝nych parametrów instalacji i czujników,
mo˝liwych do przeprowadzenia przez firm´ instalacyjnà.
Rozdzia∏ 5 zawiera przeglàd najcz´Êciej wykonywanych
czynnoÊci obs∏ugowych oraz zwi´z∏à instrukcj´ obs∏ugi.
W ostatnim rozdziale znajduje si´ wykaz kodów stanów
pracy i kodów serwisowych oraz ich objaÊnienia.
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1. Wst´p
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2. Regulator ERC firmy BUDERUS

Regulator ERC firmy BUDERUS – informacje pod-
stawowe
ERC jest skrótem nazwy regulatora pokojowego: Ecomatic
Raum Controller. Jest to programowalny regulator tempe-
ratury pokojowej, opracowany specjalnie do kot∏ów na-
Êciennych firmy BUDERUS.
Regulator ERC zosta∏ zaprojektowany do zainstalowania
w mieszkaniu, dzi´ki czemu nastawy regulacyjne mogà
byç wygodnie kontrolowane i zmieniane, bez potrzeby
schodzenia do kot∏owni.
Regulator ERC wyró˝nia si´ swoimi cechami w stosunku
do innych programowalnych termostatów pokojowych:
1.
PrzyjaznoÊç u˝ytkownikowi: osoba bez przygotowania
technicznego mo˝e ∏atwo obs∏ugiwaç regulator ERC.
2.
ElastycznoÊç: dzi´ki mo˝liwoÊci póêniejszego wbudowa-
nia modu∏ów dodatkowych, regulator ERC spe∏nia wielora-
kie zadania instalacji grzewczej i wymagania u˝ytkownika.
3.
FunkcjonalnoÊç: regulator ERC jest specjalnie przysto-
sowanym do Êciennych kot∏ów firmy BUDERUS urzàdze-
niem modu∏owym, w zwiàzku z czym spe∏nia bardzo efek-
tywnie swojà funkcje zwiàzanà z regulacjà temperatury.

Urzàdzenie przyjazne u˝ytkownikowi

Podczas czynnoÊci obs∏ugowych regulatora w pomiesz-
czeniu mieszkalnym dokonujemy przewa˝nie krótkotrwa∏ej
zmiany nastaw programu standardowego.
W zale˝noÊci od warunków otoczenia lub sytuacji w bu-
dynku powinniÊmy mieç mo˝liwoÊç dopasowania standar-
dowych nastaw temperatury od aktualnych wymagaƒ.
Regulator ERC firmy BUDERUS umo˝liwia ∏atwà zmian´
programu standertowego, która mo˝e byç wykonywana
zarówno przez domowników jak i osoby czasowo przeby-
wajàce w mieszkaniu.
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2. Regulator ERC firmy BUDERUS

Podstawowa obs∏uga regulatora dokonwana jest przez du-
˝e pokr´t∏o nastawcze temperatury, dost´pne na pierw-
szej p∏aszczyênie obs∏ugi. Ponad pokr´t∏em widoczna jest
podzia∏ka analogowa, przy pomocy której nastawiç mo˝na
wartoÊç zadanà temperatury. Z chwilà nastawienia pokr´-
t∏a na jednà z wartoÊci znajdujàcych si´ na skali, realizo-
wana jest regulacja r´czna, a program automatyczny zo-
staje wy∏àczony.

Po obróceniu pokr´t∏a w dó∏ (w po∏o˝enie „Auto“), w∏àczo-
ny zostaje program automatyczny. W po∏o˝eniu pokr´t∏a
„Auto“ za pomocà przycisku „+/–“ korygowaç mo˝na za-
programowanà temperatur´. Nastawiona wartoÊç jest
utrzymywana, a˝ do nast´pnego punktu za∏àczeniowego.
Obs∏uga pokr´t∏a z podzia∏kà temperaturowà nie przyspa-
rza ˝adnych trudnoÊci. Obs∏uga przycisków „+/– „ dla cza-
sowej zmiany nastaw w trybie pracyt „Auto“ jest równie˝
bardzo prosta.

Opisana w rozdziale 3 dzia∏ania obs∏ugowe, które przepro-
wadza si´ niezbyt cz´sto – jak np. zmiany programu auto-
matycznego – sà tak˝e bardzo proste.

Mo˝liwoÊç elastycznego dostosowania regula-
tora do wymagaƒ

1. Modu∏ wyboru rodzaju regulacji
W wykonaniu standardowym regulatora ERC, modu∏ ten
mo˝e byç u˝ytkowany przy pracy instalacji grzewczej wg
temperatury pokojowej jak nowoczesny regulator tempera-
tury pokojowej. W tym przypadku ERC zawieszany jest
w g∏ównym (reprezentatywnym) pomieszczeniu mieszkal-
nym. Jest to przewa˝nie pokój dzienny: temperatura w tym
pokoju b´dzie wtedy miarodajnà dla pracy kot∏a Êciennego
(patrz tak˝e p. 3.3). Kocio∏ Êcienny oraz regulator ERC po-
wodujà, ˝e w pomieszczeniu reprezentatywnym osiàgni´ta
zostaje nastawiona temperatura; temperatura w innych po-
mieszczeniach uzale˝niona jest od wartoÊci tej temperatury.
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2. Regulator ERC firmy BUDERUS

Po dodaniu modu∏u wyboru rodzaju regulacji firmy BUDE-
RUS i czujnika temp. zewn´trznej, regulator ERC mo˝e
realizowaç równie˝ regulacj´ pogodowà pracy grzewczej
kot∏a. W tym przypadku temperatura wody grzewczej jest
funkcjà temperatury zewn´trznej. Dok∏adne nastawienie
temperatur w poszczególnych pomieszczeniach odbywa
si´ przy pomocy grzejnikowych zaworów termostatycz-
nych (p. równie˝ 3.3). Przy zastosowaniu modu∏u wyboru
regulacji mo˝na tak˝e prowadziç regulacj´ pracy grzew-
czej wg temperatury pokojowej lub prze∏àczyç na regula-
cj´ pracy grzewczej w funkcji temperatury zewn´trznej
i temperatury pokojowej: jest to tzw. praca uk∏adu grzew-
czego regulowanego pogodowo z wp∏ywem temp. po-
mieszczenia.
W tym wariancie regulacji ˝àdana temperatura pomiesz-
czenia utrzymywana jest o wiele dok∏adniej, ni˝ w przy-
padku regulacji pogodowej (p.równie˝ 3.3).

Mo˝liwoÊci zmiany funkcji regulacji ma nast´pujàce zalety:
1.
Je˝eli decyzja dotyczàca przestawienia regulacji z funkcji
temp. pomieszczenia na pogodowà zostanie podj´ta póê-
niej, nie musi byç wymieniany regulator pokojowy na nowy
i zamawiany dro˝szy zestaw aparatów regulacyjnych; wy-
starczy zakupiç modu∏ temp. zewn´trznej.
2.
Je˝eli taki modu∏ jest ju˝ zainstalowany, mo˝na w ka˝dej
chwili dokonaç prze∏àczenia na taki rodzaj regulacji, który
lepiej odpowiadaç b´dzie przyzwyczajeniom u˝ytkowników
i w∏aÊciwoÊciom cieplnym budynku.
-
Je˝eli tylko w jednym pomieszczeniu utrzymywana ma byç
˝àdana temperatura, a inne pomieszczenia mogà mieç
temperatury ni˝sze, nale˝y wybraç wtedy wariant regulacji
na podstawie temperatury pomieszczenia. Termostatyczne
zawory grzejnikowe w pomieszczeniu, gdzie zainstalowa-
ny jest regulator ERC, muszà wówczas byç ca∏kowicie
otwarte.
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w funkcji temperatury pokojowej



2. Regulator ERC firmy BUDERUS

Je˝eli b´dà u˝ytkowane równie˝ inne pokoje (np. pokój dla
dzieci) praca grzewcza w funkcji regulacji pogodowej b´-
dzie odpowiednia. Przy w∏aÊciwym ustawieniu termosta-
tycznych zaworów grzejnikowych mo˝na uzyskaç w ka˝-
dym pokoju odpowiednià temperatur´.

Je˝eli wymagane jest utrzymywanie okreÊlonej temperatury
w wielu pokojach, mimo ˝e oddzia∏ywujà na ich temperatury
ró˝ne czynniki zewn´trzne (ogieƒ w kominku, nas∏onecznie-
nie, zimne pràdy powietrza) nale˝y zastosowaç wariant trze-
ci. Jest to regulacja obiegów grzewczych w funkcji temp. ze-
wn´trznej z wp∏ywem od temperatury pomieszczenia. W tym
przypadku regulator ERC dopasowuje, w oparciu o ró˝nic´
mi´dzy wartoÊcià zadanà dla temperatury a wartoÊcià rze-
czywistà w pomieszczeniu, temperatur´ wody grzewczej
w taki sposób, aby zosta∏a uzyskana wartoÊç zadana tem-
peratury pomieszczenia. Inne pokoje b´dà równie˝ odpo-
wiednio dogrzane. Równie˝ i w tym przypadku niezb´dne
jest, aby zosta∏y ca∏kowicie otwarte zawory termostatyczne
w pokoju, w którym znajduje si´ regulator ERC.

Prócz funkcji kontroli i regulacji temp. pokojowej re-
gulator ERC – zak∏adajàc, ˝e zosta∏ wyposa˝ony w od-
powiednie modu∏y, mo˝e byç wykorzystywany tak˝e
do kontroli pracy kot∏a oraz do pomiarów temp.
wewn´trznej i zewn´trznej.

2. Modu∏ do kontroli pracy kot∏a
Za pomocà modu∏u Online firmy BUDERUS mo˝na Êledziç
prac´ kot∏a Êciennego z pomieszczenia mieszkalnego, tzn.:
jaka jest temperatura wody grzewczej, czy te˝ kocio∏ pra-
cuje na potrzeby podgrzewania wody u˝ytkowej czy dla
centralnego ogrzewania itp. W przypadku wystàpienia
usterki wyÊwietlany jest odpowiedni kod (symbol) usterki.
W przypadku, gdy niezb´dna jest interwencja firmy instala-
torskiej, mo˝na przekazaç jej dok∏adniejszà informacj´. Na
podstawie tabeli kodów usterek z instrukcji obs∏ugi kot∏a
naÊciennego produkcji BUDERUS, mo˝na stwierdziç jaki
rodzaj usterki ma miejsce i co nale˝y uczyniç.
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2. Regulator ERC firmy BUDERUS

W rozdziale 6 niniejszej instrukcji obs∏ugi regulatora ERC
znaleêç mo˝na wykaz kodów usterek oraz ogólne infor-
macje dotyczàce ich usuwania.

3. Modu∏ barometryczny (pozwalajàcy prognozowaç
zmiany pogody)

Wspomniany ju˝ modu∏ wyboru rodzaju regulacji wyÊwie-
tla aktualnà wartoÊç temperatury zewn´trznej. W po∏àcze-
niu z modu∏em barometrycznym, który wskazuje na pod-
stawie ciÊnienia barometrycznego tendencje zmian pogo-
dowych, otrzymaç mo˝na obraz panujàcych warunków po-
godowych.

4. Modu∏ pomiaru wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza
Modu∏ higrometryczny mierzy wzgl´dnà wilgotnoÊç powie-
trza w pomieszczeniu mieszkalnym. Ze wzgl´du na wyko-
nywane uzupe∏niajàco izolacje cieplne oraz rodzaj i spo-
sób izolowania nowych budynków, zmniejszy∏a si´ natural-
na cyrkulacja powietrza. Powoduje to wzrost znaczenia
warunków klimatycznych w mieszkaniu. Pomiar wilgotno-
Êci wzgl´dnej powietrza daje mo˝liwoÊç kontroli jakoÊci
powietrza.
Zbyt wysoka wilgotnoÊç powietrza sprzyja rozwojowi lub
zwi´kszeniu liczby bakterii, grzybów pleÊni, roztoczy do-
mowych itp. Zbyt ma∏a wilgotnoÊç powietrza (np. zimà)
oznacza lepsze warunki ˝ycia dla wirusów, zwi´kszone
tworzenie si´ ozonu oraz cz´stsze wyst´powanie infekcji
dróg oddechowych. Najkorzystniejsza jest wzgl´dna wilg.
powietrza mi´dzy 40 a 60%. WilgotnoÊç wzgl´dna miesz-
czàca si´ w zakresie miedzy 30 a 75% mo˝na jeszcze ak-
ceptowaç. Na zmian´ wilgotnoÊci mo˝na oddzia∏ywaç np.
przez dobre wietrzenie (zmniejszenie wilgotnoÊci) lub
przez nawil˝anie (nawil˝acze powietrza, roÊliny itp.).

Poszczególne modu∏y mo˝na zakupiç w firmie instala-
torskiej b´dàcej przedstawicielem firmy BUDERUS.
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2. Regulator ERC firmy BUDERUS

Mo˝liwoÊç dostosowania programu regulatora
do zmiennych wymagaƒ dla instalacji grzew-
czych

Wi´kszoÊç programowalnych regulatorów temperatury po-
kojowej posiada sta∏à liczb´ punktów za∏àczania w ciàgu
dnia (przewa˝nie trzy), sta∏à liczb´ poziomów temperatur
(dwie lub trzy) i sta∏à liczb´ programów tygodniowych,
przewa˝nie równie˝ dwa lub trzy. W wielu gospodarstwach
domowych to nie wystarcza: liczba programów dziennych,
oraz liczba punktów za∏àczania okazuje si´ zbyt ma∏a.
Dla zobrazowania problemu rozwa˝my jako przyk∏ad ro-
dzin´ z dwojgiem dzieci ucz´szczajàcych do szko∏y: mà˝
pracuje ca∏y dzieƒ, ˝ona wychodzi do pracy na cz´Êç eta-
tu. Poniedzia∏ek, wtorek i czwartek pracuje dwoje rodzi-
ców, równie˝ dzieci sà ca∏y dzieƒ poza domem. W tych
dniach program jest taki sam. We Êrod´ i piàtek ˝ona pra-
cuje tylko przed po∏udniem, równie˝ dzieci przychodzà
w Êrod´ do domu. W sobot´ (za∏atwienie zakupów) rodzi-
na ma inny rytm dnia ni˝ w niedziel´ (wysypianie si´). Ra-
zem sà to ju˝ cztery programy dzienne.

Rodzina ta ˝yczy sobie we Êrod´ i piàtek rano o 5.30 tem-
peratury 210C, o 9.00 170C (wszyscy cz∏onkowie rodziny
idà albo do pracy albo do szko∏y), lecz o 13.00 znów
200C (jeden z rodziców i dzieci sà od po∏udnia w domu),
wieczorem o 17.00 temperatura ma wynosiç 210C,
a o godz. 23.00 kiedy wszyscy k∏adà si´ spaç, temperatu-
ra ma si´ obni˝yç do 160C.
Przedstawiony powy˝ej rytm dnia wymaga ustawienia 5
punktów za∏àczania, co w przypadku regulatora o ograni-
czonej liczbie za∏àczeƒ mo˝e spowodowaç problemy.
Regulator ERC firmy BUDERUS nie ma takich ograni-
czeƒ. Mo˝liwe jest zaprogramowanie 70 punktów za∏àcza-
jàcych, które mogà byç dowolnie rozdzielone na ca∏y ty-
dzieƒ. Dane dla punktu za∏àczajàcego regulatora ERC to:
dzieƒ tygodnia, godzina i nastawiona wartoÊç zadana
temperatury.
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2. Regulator ERC firmy BUDERUS

Regulator ERC posiada funkcje, które pozwalajà na przej-
Êciowà zmian´ programu automatycznego programu, jak
np. przycisk PAUSE (przerwa) oraz przycisk PARTY (przy-
j´cie).
Równie˝ czas urlopu (czas d∏u˝szej nieobecnoÊci) mo˝-
na w prosty sposób wprowadziç do programu. Dzi´ki
regulatorowi ERC firmy BUDERUS mo˝liwe jest uzy-
skanie przyjemnej temperatury w domu w chwili powro-
tu z urlopu.

Prze∏àcznik za∏àczanie/wy∏àczanie/auto dla instalacji
grzewczej i instalacji ciep∏ej wody, daje mo˝liwoÊç regula-
cji pracy obu systemów. Mo˝na np. instalacj´ grzewczà
przyk∏adowo za∏àczyç, lub wy∏àczyç na d∏u˝szy czas lub
nastawiç na automatyczne za∏.-/wy∏àczanie przy pewnej
okreÊlonej temperaturze na zewnàtrz budynku (tylko wte-
dy je˝eli posiadamy czujnik temperatury zewn´trznej).
Je˝eli w sk∏ad instalacji wchodzi podgrzewacz ciep∏ej wo-
dy mo˝e byç równie˝ za∏àczany lub wy∏àczany. Automa-
tycznie, w po∏o˝eniu „Auto“, instalacja ciep∏ej wody jest
za∏àczona tylko na przeciàg dnia. Od chwili nocnego obni-
˝enia temperatury, woda u˝ytkowa nie jest ju˝ ogrzewana.
Na 30 minut przed pierwszym punktem za∏àczenia progra-
mu dziennego, rozpoczyna si´ praca instalacji ciep∏ej wo-
dy, tak ˝e rano dysponujemy w ∏azience wystarczajàcà ilo-
Êcià ciep∏ej wody.
Wieczorem, po zadzia∏aniu punktu nocnego obni˝enia
temperatury, mamy jeszcze przez 30 minut do dyspozycji
ciep∏à wod´.
W po∏o˝eniu „Auto“ w przypadku instalacji ciep∏ej wody
mo˝na, bez uszczerbku na komforcie u˝ytkowania instala-
cji grzewczej, dodatkowo zaoszcz´dziç energi´ cieplnà.
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2. Regulator ERC firmy BUDERUS

Zalety zastosowanej techniki regulacji 
modulacyjnej

Ze wzgl´du na ∏atwoÊç obs∏ugi najkorzystniejsze jest
umieszczeniem regulatora ERC w pokoju mieszkalnym.
Mo˝na wówczas wybraç kiedy i jaki rodzaj regulacji zasto-
sujemy – pod warunkiem. ˝e do kot∏a Êciennego pod∏àczo-
ny zosta∏ czujnik temperatury zewn´trznej.
Mo˝na wówczas zastosowaç regulacj´ w funkcji tempera-
tury zewn´trznej lub regulacj´ w funkcji temperatury poko-
jowej, lub kombinacj´ (po∏àczenie) obu tych regulacji.
Je˝eli zdecydujemy si´ na sterowanie pracy systemu
grzewczego w funkcji temperatury pokojowej lub funkcji
temperatury zewn´trznej z wp∏ywem temperatury pokojo-
wej, bardzo wyraênie poznamy zalety modulowanej pracy
regulatora ERC firmy BUDERUS.

W odró˝nieniu od wi´kszoÊci termostatów pokojowych,
które przekazujà do kot∏a naÊciennego jedynie polecenia
w∏àczenia lub wy∏àczenia, regulator ERC firmy BUDERUS
przekazuje do uk∏adu sterowania kot∏a naÊciennego infor-
macj´ o ró˝nicy mi´dzy temperaturà zadanà, a temperatu-
rà rzeczywistà.
Na podstawie tych i dalszych informacji (np. temperatury
wody na powrocie, temperatury zewn´trznej), uk∏ad stero-
wania kot∏a ustala jakà potrzebujemy temperatur´ zasila-
nia (mówiàc inaczej: jakà moc kot∏a), aby uzyskaç i utrzy-
maç mo˝liwie najdok∏adniej nastawionà temperatur´ poko-
jowà.
Aby osiàgnàç tak precyzyjnà regulacj´ temperatury ko-
nieczna jest wspó∏praca regulatora ERC BUDERUS i oraz
uk∏adu sterowania kot∏a [B1] naÊciennego firmy BUDE-
RUS. W zwiàzku z zastosowaniem modulacyjnego stero-
wania palnikiem uzyskujemy nast´pujàce korzyÊci:
– Wykorzystanie efektu przytulnoÊci w mieszkaniu

(zapewnienie równomiernej temperatury)
– Mniejsze koszty zu˝ytej energii (wy˝sza sprawnoÊç)
– Mniejsze emisje (mniej startów palnika, ni˝sze tempe-

ratury p∏omienia).

12
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3.0 Ogólne wskazówki dotyczàce obs∏ugi regulatora

Nale˝y staranne przeczytaç instrukcj´ obs∏ugi, aby unik-
nàç b∏´dnego dzia∏ania w trakcie czynnoÊci obs∏ugowych.
Obs∏uga regulatora pokojowego ERC powinna byç wy-
czerpujàco objaÊniona przez instalatora, który montuje to
urzàdzenie. Nie nale˝y zmieniaç ˝adnych wartoÊci ustala-
nych przyciskiem CAL (kalibrowanie/instalowanie), je˝eli
nie jesteÊmy ca∏kowicie pewni, ˝e dotychczasowe wskaza-
nia jest b∏´dne i potrafimy nastawiç prawid∏owà wartoÊç.

Sprawdzenie czasu
Do dok∏adnego dzia∏ania automatycznego programu ko-
nieczne jest podawanie przez wbudowany zegar popraw-
nego czasu. Nale˝y wi´c kontrolowaç wskazania zegara
i w razie potrzeby korygowaç je (p. wskazówki na str. 18).

Ekonomiczna eksploatacja
Nale˝y unikaç zadawania ekstremalnych wartoÊci i cz´stej
zmiany nastaw temperatury. Zalecana ró˝nica mi´dzy na-
stawami temperatur dla dnia i nocy wynosi oko∏o 50C. Po-
mieszczenia nie powinny byç zbyt silnie wych∏adzane. Po
och∏odzeniu Êcian instalacja grzewcza musi intensywnie
pracowaç aby podgrzewaç pomieszczenia.
Przyjemny klimat w mieszkaniu zale˝y nie tylko od tempe-
ratury, lecz równie˝ od wilgotnoÊci powietrza.
W ciep∏ej porze roku panuje w mieszkaniu przewa˝nie ta
sama wilgotnoÊç jak na zewnàtrz poniewa˝ cz´sto i du˝o
si´ wietrzy. W zimie i jesienià wietrzy si´ o wiele mniej,
wobec czego wilgotnoÊç powietrza mo˝e byç w mieszka-
niu znacznie wy˝sza ni˝ na zewnàtrz.
Wa˝ne jest dobre przewietrzanie równie˝ w zimnej porze
roku. Intensywne, krótkotrwa∏e wietrzenie zamiast ciàg∏ego
pomaga oszcz´dzaç energi´ grzewczà.
W miesiàcach zimowych powietrze zewn´trzne zawiera
mniej wilgoci. Wzgl´dna wilgotnoÊç powietrza mo˝e obni-
˝yç si´ w mieszkaniu poni˝ej 30%, wobec czego zaleca
si´ stosowanie dodatkowego nawil˝ania powietrza. Mo˝na
zastosowaç urzàdzenie nawil˝ajàce. Równie˝ roÊliny po-
kojowe podnoszà wilgotnoÊç.

13
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Zasilanie regulatota ERC
Regulator ERC firmy BUDERUS nie wymaga stosowania
baterii. Zasilanie realizowane jest za pomocà przewodu
dwu˝y∏owego z urzàdzenia streujàcego kot∏a.
Regulator ERC jest wi´c urzàdzeniem pewnym ruchowo
i przyjaznym dla Êrodowiska.
Utrzymanie w czystoÊci urzàdzenia
Regulator ERC nale˝y okresowo oczyszczaç suchà Êcie-
reczkà.

3.1 Nastawy temperatur

Automatyczny program b´dzie akceptowany tylko wów-
czas, je˝eli ka˝dy u˝ytkownik b´dzie móg∏ w ka˝dej chwili
w ciàgu dnia dowolnie zmieniç nastawionà temperatur´.
Takà filozofi´ obs∏ugi zrealizowa∏a firma BUDERUS pro-
jektujàc pierwszà p∏aszczyznà obs∏ugi:
1.
Na tej p∏aszczyênie u˝ytkownik ma dwie proste mo˝liwoÊci
zmieniania zaprogramowanej temperatury.
2.
Za pomocà prze∏àczenia na obs∏ug´ r´cznà: zostaje przy
tym wy∏àczony program automatyczny.
Za pomocà przycisku „+/–“ w po∏o˝eniu „Auto“; program
automatyczny jest w tym przypadku za∏àczony!
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Rys. 14 R´czne nastawianie wartoÊci zadanej temperatury
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1. Zmienna wartoÊç zadanej temperatury po prze∏à-
czeniu regulatora na obs∏ug´ r´cznà

Z chwilà ustawienia pokr´t∏a nastawczego na wartoÊç
mi´dzy 10 a 300C, zostaje nastawiona wrtoÊç zadana tem-
peratury dla sterowania r´cznego temperatury pomiesz-
czenia (rys. 14).
W tym przypadku program automatyczny zostaje wy∏àczony,
jego ponowne w∏àczenie nastàpi po obróceniu pokr´t∏a w po-
∏o˝enie AUTO. Âwieci si´ wtedy lampka kontrolna MAN (ste-
rowanie r´czne). W przypadku nastawieniu ni˝szej tempera-
tury, Êwieci si´ ponadto lampka kontrolna NACHT (noc), aby
zasygnalizowaç, ˝e temperatura pokojowa ustawiona zosta∏a
na wartoÊç temperatury odni˝enia nocnego. Na wyÊwietlaczu
pokazywana jest wartoÊç rzeczywista temperatury. Po∏o˝enie
pokr´t∏a wskazuje wartoÊç zadanà temperatury.
2. Zmiana temperatury za pomocà przycisku „+/–“

w po∏o˝eniu AUTO
Je˝eli pokr´t∏o obrócone zostanie w po∏o˝enie (AUTO), za∏à-
czony zostaje program automatyczny. Temperatura pomiesz-
czenia zale˝y wówczas od zaprogramowanej wartoÊci tempe-
ratury. Pali si´ wtedy dioda kontrolna AUTO. W tym przypadku
mo˝na na czas przejÊciowy skorygowaç wartoÊç zadanà tem-
peratury. Poprzez naciskanie przycisku AUTO w kierunku „+“
lub „-“ mo˝na podnieÊç lub obni˝yç temperatur´, a˝ do czasu
zadzia∏ania nast´pnego punktu prze∏àczeniowego (rys. 15).
Po wciÊni´ciu „+/–“ pojawia si´ w wyÊwietlaczu najpierw za-
programowana wartoÊç zadana temperatury. WartoÊç ta
wyÊwietlana jest Êwiat∏em b∏yskajàcym. Je˝eli b´dziemy na-
ciskaç przycisk d∏u˝ej lub kilkakrotnie w krótkich odst´pach
czasu, wartoÊç temperatury b´dzie stopniowo spadaç lub
wzrastaç z rozdzielczoÊcià 0,50C. Na wyÊwietlaczu obok ry-
sunku „+/–“ pojawia si´ skala sk∏adajàca si´ z czarnych pól
prostokàtnych, z których ka˝de odpowiada 0,50C. Mo˝na
w ten sposób odczytaç , o ile zosta∏a zmieniona zaprogra-
mowana wartoÊç temperatury. Po up∏ywie 5 sek. wyÊwietlo-
na zostaje wartoÊç rzeczywista temperatury oraz podzia∏ka
„+/–“ , aby pokazaç, ˝e zaprogramowana wartoÊç zadana
temperatury zosta∏a zmieniona. Ta przejÊciowa zmiana war-
toÊci zadanej temperatury nie oznacza zmiany programu.
Przy nast´pnym, zaprogramowanym punkcie prze∏àczenio-
wym wprowadzona zmiana zostanie zlikwidowana.
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Uwaga!
Tylko w przypadku pracy systemu grzewczego w funkcji
temperatury pomieszczenia lub przy pracy grzewczej z re-
gulacjà pogodowà i korekcjà od zmian temperatury po-
mieszczenia – miarodajnà b´dzie wartoÊç zadana tempe-
ratury dla pomieszczenia reprezentatywnego nastawiona
r´cznie lub przez program automatyczny.
Dla regulacji pogodowej, nastawiana wartoÊç temperatury
b´dzie wartoÊcià przybli˝onà, a dok∏adne ustawienie war-
toÊci temperatury w pomieszczeniu nastàpi wówczas za
pomocà grzejnikowych zaworów termostatycznych.
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Rys. 15. Nastawienie temperatury:
przy funkcji AUTO
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3.2 Nastawa programu automatycznego

Na drugiej p∏aszczyênie obs∏ugi (pole obs∏ugowe znajdujà-
ce si´ za wi´kszà pokrywà w górnej cz´Êci aparatu) mo˝-
na odczytaç i zmieniaç nastawy programu. Zasada dzia∏a-
nia tej p∏aszczyzny obs∏ugi programu brzmi „wcisnàç i ob-
róciç“. Nale˝y wybraç i nacisnàç przycisk tej wartoÊci którà
chcemy zmieniç (np. TEMP) i przytrzymaç go wciÊni´tym
przez czas obracania pokr´t∏em programatora. Pokr´t∏em
tym podnosi si´ lub obni˝a si´ programowanà wartoÊç.
Wskazówka: Je˝eli przez czas d∏u˝szy ni˝ 7 sekund nie
zostanie wprowadzona ˝adna nowa wartoÊç, wyÊwietlone
zostaje ponownie poprzednie wskazanie. Poni˝ej zosta∏y
opisane kolejno ró˝ne programy obs∏ugi regulatora.
W czasie normalnej pracy regulatora na wyÊwietlaczu wy-
Êwietlane sà w kolejnoÊci: dzieƒ tygodnia, czas zegarowy
oraz zmierzona wartoÊç temperatury pomieszczenia.
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Rys. 16 Drugi poziom obs∏ugi

Program automatyczny mo˝e pracowaç poprawnie dopie-
ro wtedy, gdy zostanie nastawiony w∏aÊciwy czas zegara.
Nale˝y wi´c sprawdzaç czy zegar podaje w∏aÊciwy dzieƒ
tygodnia oraz czas.
Je˝eli tak nie jest, nale˝y zegar prawid∏owo nastawiç. Po
wypadni´ciu napiecia zasilajàcego, czas zegara i dzieƒ
wyÊwietlany jest na wyÊwietlaczu Êwiat∏em pulsujàcym.
Je˝eli dane te sà nadal poprawne, nale˝y nacisnàç krótko
przycisk ZEIT (czas).
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Prawid∏owe nastawienie zegara
0. Wskazania w czasie normalnej pracy regulatora.

M1 17:34 (Êroda 17.34)

1. Nastawianie dnia tygodnia: wcisnàç i przytrzymaç przy-
cisk TAG (dzieƒ) i zmieniç dzieƒ tygodnia przez obrót po-
kr´t∏a programatora. Zwolniç przycisk TAG.

FR 17:35 (piàtek 17:34)

Nastawienie czasu: wcisnàç i przytrzymaç przycisk ZEIT
(czas) i poprzez obrót pokr´t∏a programatora przeprowa-
dziç zmian´. Zwolniç przycisk ZEIT.

FR 20:40

Uwaga: Zegar da si´ nastawiç tylko w czasie normalnej
pracy wyÊwietlacza. Je˝eli ma miejsce programowanie,
trzeba odczekaç ok. 7 sek., aby powróciç do normalnej
pracy.
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Program standardowy
Regulator ERC firmy BUDERUS ma zapisany w pami´ci
sta∏ej program standardowy. Program ten realizowany jest,
gdy pokr´t∏o nastawcze temperatury znajduje si´ w po∏o-
˝eniu AUTO. Program ten przedstawia si´ nast´pujàco:

Mo-Fr (Pon-Piàt) Sa-So (Sob-Niedz)
5.30 210C 7.00 210C
9.00 190C 23.00 160C
17.00 210C
22.00 160C

Program powy˝szy realizowany jest nast´pujàco: od poda-
nego czasu dana temperatura obowiàzuje jako wartoÊç
zadana. Zostanie ona osiàgni´ta dopiero po pewnym cza-
sie pracy uk∏adu grzewczego (lub postoju).
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Program w∏asny u˝ytkownika

Mo˝liwa jest zmiana standardowego programu na inny od-
powiadajàcy u˝ytkownikowi. Mo˝na zmieniç czas i tempe-
ratur´ danego punktu za∏àczania. Punkty za∏àczania mogà
zostaç wymazane lub mogà byç dodane nowe punkty za-
∏àczania.

1. Zmiana punktów za∏àczania
W czasie normalnej pracy regulatora na wyÊwietlaczu
pokazywane sà (czytajàc od od lewej strony do prawej):
aktualny dzieƒ tygodnia, czas i zmierzona temperatura.
Przy pokr´caniu pokr´t∏em programatora pokazane zosta-
jà wszystkie kolejne punkty za∏àczania.
Zostajà przy tym przedstawione dni tygodnia, czasy i za-
dane temperatury ka˝dego punktu za∏àczania Je˝eli ma
zostaç zmieniony jeden z tych punktów za∏àczania, nale˝y
postàpiç nast´pujàco:
0. Wskazania w normalnej pracy.

1. Nale˝y obróciç pokr´t∏o programatora a˝ do uzyskania
na wyÊwietlaczu parametrów punktu za∏àczania, który ma
zostaç zmieniony.

2. Nale˝y przytrzymaç wciÊni´ty trójkàtny przycisk ZEIT (je-
˝eli zmieniamy czas punktu za∏àczania) i obracaç równocze-
Ênie pokr´t∏o programatora, a˝ do uzyskania ˝àdanej warto-
Êci (w 10 minutowych krokach). Zwolniç przycisk ZEIT.

3. Tak samo post´pujemy z przyciskiem TEMP (je˝eli
chcemy zmieniç temperatur´).
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W ten sposób zosta∏ zmieniony punkt za∏àczania Po kilku
sekundach pojawi si´ na wyÊwietlaczu ponownie aktualny
czas i dzieƒ tygodnia.
Uwaga: Dany punkt za∏àczania mo˝na zmieniç tylko wte-
dy, je˝eli punkt ten zostanie wczeÊniej wybrany pokr´t∏em
programatora.

2. Wprowadzenie nowego punktu za∏àczania
Je˝eli w programie w∏asnym potrzebne sà nowe punkty
za∏àczania, nale˝y postàpiç nast´pujàco:

0. Wskazania w normalnej pracy.

1. Nacisnàç na przycisk INS (insert/wprowadzanie)
i zwolniç przycisk.

2. Przytrzymaç wciÊni´ty przycisk TAG i nastawiç pokr´-
t∏em programatora dzieƒ tygodnia.

3. Przytrzymaç wciÊni´ty przycisk ZEIT i nastawiç pokr´-
t∏em programatora czas.

4. Przytrzymaç wciÊni´ty przycisk TEMP i nastawiç po-
kr´t∏em programatora temperatur´.

W ten sposób zosta∏ wprowadzony do programu nowy
punkt za∏àczania.
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3 Wprowadzenie nowego punktu za∏àczania dla aktu-
alnego czasu
Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e chcemy wprowadziç do programu na
sta∏e nowy punkt za∏àczania dla dnia tygodnia i godziny,
którà mamy w danej chwili.

0. Wskazania w czasie normalnej pracy.

1. Przytrzymaç wciÊni´ty przycisk INS (wprowadzenie)
i nastawiç temperatur´ pokr´t∏em programowania.

W ten sposób zosta∏ zadany nowy punkt za∏àczania.

4. Kasowanie punktu za∏àczania
Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e nastawione punkty za∏àczania stajà
si´ zb´dne. Kasowanie punktu za∏àczania odbywa si´ na-
st´pujàco:

0. Wskazanie w czasie normalnej pracy.

1. Za pomocà pokr´t∏a programatora wybraç punkt za∏à-
czania przeznaczony do wymazania.

2. Przytrzymaç wciÊni´ty przycisk C (clear/kasowanie) a˝
do znikni´cia wszystkich liczb na wyÊwietlaczu. Dzieƒ ty-
godnia i wartoÊç rzeczywista temperatury w dalszym cià-
gu sà pokazywane na wyÊwietlaczu!

3. Obs∏uga regulatora ERC
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Punkt za∏àczania zosta∏ skasowany.
Uwaga: Je˝eli przycisk C zostanie zwolniony zanim znik-
nà wszystkie liczby, punkt za∏àczania nie zostanie wyma-
zany.

5. Powrót do programu standardowego
Je˝eli podczas programowania dosz∏o do wprowadzenia
do programu nieprawid∏owych wartoÊci, mo˝na wróciç do
programu standardowego w nast´pujàcy sposób:

0. Wskazanie w czasie normalnej pracy.

1. Nale˝y wcisnàç i przytrzymaç w tym po∏o˝eniu przyci-
ski funkcji ZEIT, INS i C tak d∏ugo, a˝ zniknà wszystkie
liczby z wyÊwietlacza.

Nast´puje w ten sposób powrót do programu standardo-
wego (p. str. 18). Wszystkie wprowadzone przez u˝ytkow-
nika nastawy zostajà w ten sposób skasowanie, ∏àcznie
z ewentualnie zaprogramowanymi punktami za∏àczania
dla funkcji PARTY, PAUSE lub URLAUB!
Uwaga: Je˝eli przyciski funkcji zostanà zwolnione, zanim
zniknà wszystkie liczby z wyÊwietlacza, istniejàcy program
pozostaje aktualny.
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Funkcje specjalne

1. Nastawienie funkcji Pause (przerwy)
Przycisk PAUSE przewidziany zosta∏ dla przypadków krót-
kiej, nieplanowanej nieobecnoÊci u˝ytkowników instalacji
grzewczej. (wyjazd na zakupy lub odwiedziny). W czasie
ustawionego czasu przerwy utrzymywana b´dzie tempera-
tura obni˝enia nocnego.

0. Wskazanie w czasie normalnej pracy

1. Nale˝y przed wyjÊciem z domu wcisnàç i przytrzymaç
przycisk PAUSE i nastawiç za pomocà pokr´t∏a programo-
wania czas zakoƒczenia przerwy.

W ten sposób nastawiona zosta∏a funkcja przerwy. Na wy-
Êwietlaczu w miejscu wyÊwietlanego normalnie dnia tygo-
dnia pojawia si´ skrót „PS“, a w miejscu wyÊwietlania cza-
su: na zmian´, aktualny czas i czas zakoƒczenia przerwy.
Je˝eli chcielibyÊmy zmieniç czas zakoƒczenia przerwy,
nale˝y znów wcisnàç PAUSE i nastawiç ostateczny czas
zakoƒczenia przerwy.

Nastawionà funkcj´ przerwy mo˝emy skasowaç naciska-
jàc tak d∏ugo na przycisk C (kasowanie), a˝ zniknà
wszystkie liczby na wyÊwietlaczu.
Mo˝na równie˝ zlikwidowaç funkcj´ przerwy przez obraca-
nie pokr´t∏a programatora a˝ do momentu zrównania cza-
su koƒca przerwy z aktualnym czasem, bàdê przez prze∏à-
czenie du˝ego pokr´t∏a nastawiania temperatury krótko na
prac´ r´cznà, a nast´pnie znów na AUTO.
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2. Nastawienie funkcji Party (przyj´cie)
Przycisk funkcji PARTY pomyÊlany zosta∏ dla przejÊciowe-
go przed∏u˝enia czasu dzia∏ania danego punktu za∏àcza-
nia. je˝eli chcemy np. z uwagi na przyj´cie, które potrwa
d∏ugo w nocy, opóêniç czas za∏àczania funkcji obni˝enia
nocnego. Dla uaktywnienia funkcji PARTY nale˝y postàpiç
nast´pujàco:

0. Wskazania w czasie normalnej pracy

1. Przycisk PARTY przytrzymaç wciÊni´ty i nastawiç po-
kr´t∏em programowania nowy czas. Po przejÊciu przez
granic´ dnia (pó∏noc) nale˝y zwróciç uwag´ na symbol
dnia tygodnia.

2. Je˝eli chcielibyÊmy mieç podczas dzia∏ania funkcji Par-
ty innà temperatur´ ni˝ uprzednio zadanà, nale˝y przy-
trzymaç wciÊni´ty przycisk TEMP i nastawiç przez obrót
pokr´t∏a programatora innà, ni˝ aktualnie ustawionà tem-
peratur´ dla funkcji PARTY.

Punkt za∏àczania zosta∏ teraz przejÊciowo zmieniony.
Funkcja ta zosta∏a pomyÊlana naturalnie nie tylko dla uro-
czystoÊci. Za pomocà tego przycisku funkcji party mo˝na
przejÊciowo przed∏u˝aç wszystkie punkty za∏àczania.

Uwaga: Mo˝liwa jest tylko jednokrotna przejÊciowa zmia-
na jednego punktu za∏àczania. Po up∏ywie wprowadzonej
zmiany programu, wraca automatycznie do pierwotnego
czasu punktu za∏àczania. Podczas trwania przejÊciowej
zmiany pojawiajà si´ na wyÊwietlaczu litery „PY“ oraz
przemiennie aktualny czas, z czasem zakoƒczenia dzia∏a-
nia funkcji PARTY.
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Je˝eli mamy zamiar zmieniç czas zakoƒczenia dzia∏ania
funkcji Party nale˝y wcisnàç przycisk PARTY i nastawiç
˝àdany nowy czas zakoƒczenia dzia∏ania funkcji. Nasta-
wiony czas za∏àczania funkcji Party mo˝na wymazaç
przez przytrzymanie wciÊni´tego przycisku C (kasowanie),
a˝ do chwili znikni´cia wszystkich liczb na wyÊwietlaczu.
Ustawienia funkcji Party mo˝na skasowaç tak˝e przez ob-
racanie pokr´t∏em tak d∏ugo, a˝ czas koƒca dzia∏ania
funkcji Party zgodny b´dzie z aktualnym czasem. Mo˝na
równie˝ uzyskaç to samo poprzez prze∏àczenie na krótko
du˝ego pokr´t∏a nastawczego temperatury na prac´ r´cz-
nà, a nast´pnie znów w po∏o˝enie AUTO.

3. Nastawienie urlopu
Za pomocà funkcji URLAUB mo˝na nastawiç na d∏u˝szy
okres czasu ni˝szà temperatur´ bez zmiany programu.
Je˝eli przyk∏adowo ˝yczymy sobie aby temperatura pod-
czas urlopu utrzymywana by∏a na poziomie obni˝enia noc-
nego, nale˝y przeprowadziç nast´pujàce czynnoÊci:

0. Wskazania w normalnej pracy.

1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk URLAUB i nastawiç za
pomocà pokr´t∏a programowania liczb´ dni nieobecnoÊci
w domu. Aktualny dzieƒ musi byç potraktowany jako dzieƒ
urlopu. Zwolniç przycisk.

Je˝eli w czasie urlopu ma byç utrzymywana inna tempera-
tura ni˝ przewidziana z góry dla tej funkcji, nale˝y przytrzy-
maç wciÊni´ty przycisk TEMP i nastawiç za pomocà pokr´-
t∏a programowania ˝àdanà temperatur´ podczas urlopu.
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W powy˝szy sposób zosta∏ ustawiony wyd∏u˝ony czas obni-
˝enia nocnego. Aby zasygnalizowaç, ˝e zosta∏ zaprogramo-
wany okres urlopu, pojawia si´ na wyÊwietlaczu znak walizki.
Je˝eli chcemy póêniej zmieniç liczb´ dni urlopu, nale˝y
wcisnàç przycisk URLAUB i zmieniç pokr´t∏em programo-
wania liczb´ dni. Je˝eli liczba dni zostanie nastawiona 
na 0, lub wciÊni´ty zostanie przycisk C (kasowanie), zo-
staje zlikwidowane dzia∏anie funkcji URLAUB.

Uwaga: Jest mo˝liwe zaprogramowanie tylko jednej
funkcji specjalnej (Party, Pause lub Urlaub). Zaprogra-
mowanie np. punktu Pause lub Party, gdy w tym cza-
sie biegnie uprzednio zaprogramowany okres urlopo-
wy powoduje, ˝e czas za∏àczania dotyczàcy urlopu zo-
staje wymazany.

4. Funkcje Za∏àczanie/Wy∏àczanie/Auto – dla ciep∏ej
wody
Je˝eli kocio∏ Êcienny firmy BUDERUS posiada instalacj´
ciep∏ej wody u˝ytkowej, jej sterowanie mo˝e byç zgodnie
z ˝yczeniem zaprogramowane na Za∏., Wy∏. lub Auto. Przy
nastawianiu nale˝y post´powaç nast´pujàco:

0. Wskazania w czasie normalnej pracy.

1. Nale˝y wcisnàç i przytrzymaç w tym stanie przycisk
z symbolem kranu wodnego, a za pomocà pokr´t∏a progra-
mowania dokonaç ˝àdanego nastawienia: Za∏., Wy∏. lub Auto.

W po∏o˝eniu AN (za∏.) woda w podgrzewaczu jest ciàgle
podgrzewana. Mamy wtedy do dyspozycji ciep∏à wod´
u˝ytkowà w ka˝dej chwili.
W po∏o˝eniu AUS (wy∏.) woda nie jest podgrzewana. Znaj-
dujàcy si´ w instalacji zasobnik ciep∏ej wody u˝ytkowej
b´dzie si´ powoli wych∏adza∏.
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Zanim woda w zasobniku si´ och∏odzi mo˝na pobieraç
ciep∏à wod´. którà mamy w zapasie. W po∏o˝eniu Auto za-
∏àczanie podgrzewania instalacji ciep∏ej wody uzale˝nione
jest od zegara. Oznacza to, ˝e instalacja podgrzewania
wody u˝ytkowej zostaje wy∏àczona na czas dzia∏ania obni-
˝enia nocnego c.o. (a wi´c tak˝e podczas programu
urlop), natomiast w ciàgu dnia jest za∏àczona. Woda znaj-
dujàca si´ w instalacji podgrzewania wody u˝ytkowej pod-
grzewana jest od momentu zadzia∏ania punktu za∏àczania,
dzi´ki czemu rano mamy do dyspozycji wystarczajàcà
iloÊç ciep∏ej wody. Przy nastawieniu funkcji Auto nie jest
wi´c zu˝ywana energia na podtrzymanie temperatury cie-
p∏ej wody u˝ytkowej podczas obni˝enia nocnego dla c.o.

5. Funkcje: Za∏àczanie/wy∏àczanie/Auto – dla ogrze-
wania
Za pomocà przycisku z symbolem grzejnika mo˝na insta-
lacj´ grzewczà nastawiç na funkcj´ Za∏., Wy∏. lub Auto.
Funkcja Auto mo˝e dzia∏aç je˝eli ERC wyposa˝ony jest
w regulator pogodowy, poniewa˝ za∏àczanie i wy∏àczanie
instalacji grzewczej przy tym nastawieniu odbywa si´
w zale˝noÊci od temperatury zewn´trznej (tzw. prze∏àczenie
lato/zima). Nastawianie przeprowadza si´ nast´pujàco:

0. Wskazania w normalnej pracy.

1. Nale˝y przytrzymaç wciÊni´ty przycisk z symbolem
grzejnika, a za pomocà pokr´t∏a programowania nastawiç
˝àdanà funkcj´: Za∏., Wy∏. lub Auto.

Je˝eli jesteÊmy w programie Auto, mo˝emy zmieniç pokr´-
t∏em programowania temperatur´ zewn´trznà przy której
ogrzewanie automatycznie si´ wy∏àczy. Mo˝na nastawiç
temperatur´ z zakresu 10-250C. Po obróceniu pokr´t∏a pro-
gramatora w gór´ lub w dó∏ uzyskamy nastawienia wy∏. i za∏.
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W po∏o˝eniu An (za∏.) instalacja grzewcza jest stale goto-
wa do pracy. Kocio∏ rozpoczyna prac´ z chwilà kiedy
otrzyma z regulatora ERC polecenie podgrzewania wody
podawanej na instalacj´ c.o. (w zale˝noÊci od funkcji regu-
lacji pogodowej lub bez tej funkcji).
W po∏o˝eniu Aus (wy∏), mimo ˝àdania dostawy ciep∏a
przez regulator, kocio∏ nie rozpoczyna pracy. Funkcja pod-
grzewania ciep∏ej wody u˝ytkowej mo˝e byç jednak reali-
zowana. Uwaga: nawet w po∏o˝eniu Aus instalacja jest
zabezpieczona przed mrozem.
W po∏o˝eniu Auto kocio∏ zostaje automatycznie za∏àczony
i wy∏àczony w zale˝noÊci od temp. zewn´trznej, która
dzia∏a wtedy jak punkt za∏àczania (jest to mo˝liwe tylko
przy regulacji pogodowej).
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3.3.Modu∏y ERC

Funkcje regulatora pokojowego ERC firmy BUDERUS mo-
gà zostaç rozszerzone poprzez monta˝ czterech ró˝nych
modu∏ów. Dodatkowe modu∏y dajà mo˝liwoÊç lepszej re-
gulacji oraz kontroli instalacji grzewczej i klimatu w po-
mieszczeniach mieszkalnych.

1. Modu∏ temperatury zewn´trznej AM 1.0
Modu∏ temperatury zewn´trznej AM 1.0 powi´ksza mo˝li-
woÊci regulacyjne instalacji grzewczej. Prócz pracy grzew-
czej w funkcji temperatury wewn´trznej (regulator pokojo-
wy z wyjÊciem modulacyjnym), modu∏ daje mo˝liwoÊç po-
godowej regulacji pracy grzewczej oraz ∏àczenia obu wa-
riantów, czyli regulacji pogodowej z wp∏ywem od zmian
temperatury pokojowej.
Ka˝dy z algorytmów regulacyjnych ma swój zakres stoso-
wania. WyÊwietlacz podaje temperatur´ zewn´trznà, a za
pomocà w∏àcznika CONTROL mo˝na wybieraç jeden
z trzech sposobów regulacji (wskazywanej na wyÊwietla-
czu przez kursor).

Praca grzewcza regulowana poprzez temperatur´ 
pokojowà
Ta zasada regulacji nadaje si´ dla przypadku, w którym
g∏ówny pokój mieszkalny (reprezentatywny), w którym zo-
sta∏ zainstalowany ERC jest jedynym pokojem, w którym
wymagane jest dok∏adne dotrzymanie temperatury. W ro-
dzinie cz´sto wyst´puje sytuacja, ˝e wszyscy domownicy
przebywajà w jednym pokoju mieszkalnym. W tym przy-
padku nie ma sensu traciç energii na tak samo intensywne
ogrzewanie innych pomieszczeƒ. Temperatury w innych
pomieszczeniach nie mo˝emy dok∏adnie nastawiç: zale˝y
ona od temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym.
Regulacja przebiega nast´pujàco: czujnik temperatury za-
instalowany w regulatorze ERC mierzy wartoÊç rzeczywi-
stà temperatury i porównuje jà z temperaturà zadanà. Na
podstawie tej ró˝nicy wyznaczana jest potrzebna moc ko-
t∏a. Dane te przekazywane zostajà do uk∏adu elektronicz-
nego sterowania kot∏a.
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Regulator ERC przekazuje w sposób ciàg∏y ró˝nic´ tem-
peratury i ustala odpowiednià moc kot∏a, co pozwala na
optymalnà regulacj´ temperatury.
Prosimy zwracaç uwag´ na to, aby grzejnikowe zawo-
ry termostatyczne w g∏ównym pomieszczeniu miesz-
kalnym pe∏niàcym funkcj´ pomieszczenia reprezenta-
tywnego by∏y zawsze ca∏kowicie otwarte!

Praca grzewcza w funkcji temperatury zewn´trznej
(regulacja pogodowa)
Regulacja pogodowa nadaje si´ dla przypadku, gdy wiele
pomieszczeƒ musi byç ogrzewane, przy utrzymaniu sto-
sunkowo wysokiej temperatury. Tak b´dzie np. w rodzi-
nach, w których dzieci bawià si´ lub odrabiajà zadania do-
mowe w swych pokojach, a rodzice przebywajà w pokoju
mieszkalnym. Regulacja przebiega wtedy nast´pujàco:
czujnik temperatury zewn´trznej (który musi byç pod∏àczo-
ny do kot∏a naÊciennego) mierzy temperatur´ panujàcà na
zewnàtrz budynku.
Na podstawie temperatury zewn´trznej i tzw. krzywej grza-
nia, która zostaje automatycznie obliczona przez ERC, zo-
staje ustalona wymagana temperatura wody grzewczej.
W ka˝dym pokoju mo˝na nastawiç ˝àdanà temperatur´ za
pomocà grzejnikowych zaworów termostatycznych (je˝eli
sà zainstalowane).
Uwaga: równie˝ w pokoju dziennym nale˝y nastawiç
temperatur´ za pomocà grzejnikowych zaworów ter-
mostatycznych. Ustawienie temperatury na regulato-
rze ERC jest podstawowym nastawieniem dla ca∏ej in-
stalacji grzewczej.

Praca grzewcza w funkcji temperatury zewn´trznej
z wp∏ywem temperatury pokojowej
W przypadku tej regulacji pracuje zarówno czujnik tempe-
ratury w ERC, jak równie˝ czujnik temperatury zewn´trz-
nej. Na podstawie ró˝nicy mi´dzy temperaturà zadanà
a temperaturà rzeczywistà w pomieszczeniu reprezenta-
tywnym zostaje skorygowana temperatura wody grzew-
czej, wyznaczona przez krzywà grzania i czujnik tempera-
tury zewn´trznej.
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Taka zasada regulacji ma zastosowanie, gdy na poziom
temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym oddzia∏y-
wujà czynniki obce. Chodzi tu np. o ogieƒ w kominku, nad-
mierne nas∏onecznienie, zimne pràdy powietrzne i inne
czynniki. Z∏o˝ona regulacja temperatury powoduje, ˝e mi-
mo czynników zak∏ócajàcych, dotrzymana zostaje w∏aÊci-
wa temperatura w pomieszczeniu reprezentatywnym. Jed-
noczeÊnie ogrzewane sà pozosta∏e pomieszczenia, w któ-
rych równie˝ uzyskiwana jest temperatura zbli˝ona do ˝à-
danej.
W pomieszczeniu, w którym zosta∏ zainstalowany re-
gulator ERC muszà zostaç ca∏kowicie otwarte zawory
grzejnikowe.

2. Modu∏ Online OM 1.0
Za pomocà modu∏u Online OM 1.0 mo˝na Êledziç prac´
kot∏a z pomieszczenia mieszkalnego. Za pomocà w∏àczni-
ka FUNCTION mo˝na nastawiç funkcj´ DIAGNOSE lub
VORLAUF (zasilania). Kursor na wyÊwietlaczu wskazuje
wybranà funkcj´.
Po w∏àczeniu funkcji DIAGNOSE (symbol: monter) na wy-
Êwietlaczu modu∏u pojawiajà si´ kody (symbole) rodzaju
pracy i oraz kody serwisu. Za pomocà tabelki wyÊwietla-
nych kodów (p. rozdzia∏ 6), mo˝na stwierdziç jaki jest ak-
tualny stan pracy kot∏a. W przypadku usterki b∏yskajà dwie
diody na du˝ym wyÊwietlaczu. Na module mo˝na odczy-
taç wtedy kody usterek. Tabela wyÊwietlanych kodów
w rozdziale 6 zawiera wyjaÊnienia dotyczàce przypusz-
czalnych przyczyn usterek.
W razie potrzeby nale˝y powiadomiç firm´ instalatorskà
o wyst´pujàcych kodach usterek.
Z chwilà w∏àczenia funkcji VORLAUF (zasilanie) (symbol:
grzejnik), na wyÊwietlaczu pokazywana jest temperatura
wody grzewczej Po lewej stronie wyÊwietlacza mo˝na od-
czytaç na podstawie wyÊwietlanego wskaênika (kursora),
czy kocio∏ pracuje dla potrzeb c.o., czy podgrzewania wo-
dy u˝ytkowej.

31

Rys. 21 Modu∏ Online



3. Obs∏uga regulatora ERC

3. Modu∏ barometryczny BM 1.0
Modu∏ barometryczny mierzy ciÊnienie atmosferyczne.
Wynik pomiaru pokazywany jest na wyÊwietlaczu w mili-
barach. Na podstawie aktualnego ciÊnienia oraz jego
zmian (ciÊnienie wzrasta lub spada) mo˝liwe jest progno-
zowanie tendencji pogodowych. Podzia∏ka modu∏u podaje
ciÊnienie atmosferyczne i odpowiedni symbol pogody.
W po∏àczeniu z chwilowà temperaturà zewn´trznà, którà
mo˝na odczytaç na module temperatury zewn´trznej, mo-
du∏ barometryczny przekazuje w∏aÊciwy obraz aktualnej
sytuacji meteorologicznej i tendencj´ zmian pogody.
Mimo ˝e firma BUDERUS stosuje bardzo dok∏adny czujnik
ciÊnienia powietrza, mo˝e on z up∏ywem czasu wykazy-
waç ma∏e odchy∏ki w stosunku do wielkoÊci rzeczywistej.
W rozdziale 4.3 opisano, w jaki sposób dokonaç mo˝na
kalibracji czujnika ciÊnienia atmosferycznego.

4. Modu∏ pomiarowy wilgotnoÊci wzgl´dnej (higrome-
tryczny) HM 1.0
Kontrola wzgl´dnej wilgotnoÊci powietrza w mieszkaniu
zyskuje coraz wi´ksze znaczenie. Ze wzgl´du na wykony-
wane w póêniejszym czasie izolacje cieplne oraz coraz
lepsze metody izolowania nowych budynków zmniejsza
si´ naturalna cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach.
Tym samym coraz wa˝niejsza staje si´ kontrola klimatu
w mieszkaniu. Wzgl´dna wilgotnoÊç powietrza jest wa˝-
nym wskaênikiem jakoÊci dzia∏ania systemu grzewczego.
Potrzebna jest wi´c kontrola wzgl´dnej wilgotnoÊci powie-
trza. Firma BUDERUS wyposa˝y∏a nowy regulator ERC
w mo˝liwoÊç kontrolowania klimatu pomieszczenia za po-
mocà miernika wilgotnoÊci powietrza.
WyÊwietlacz tego modu∏u podaje wzgl´dnà wilgotnoÊç po-
wietrza w procentach. Na podzia∏ce modu∏u mo˝na odczy-
taç, ˝e akceptowalny jest zakres wilgotnoÊci wzgl´dnej
mi´dzy 30 a 70% w.w. Optymalny jest zakres mi´dzy 40
a 60% (patrz rysunek w dalszej treÊci niniejszej instrukcji).
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Zbyt niska wilgotnoÊç wzgl´dna (<30%) powoduje:
– bardzo niski komfort cieplny i wra˝liwoÊç na przeciàgi
– podwy˝szone ryzyko zainfekowania dróg oddechowych

(w suchym powietrzu wirusy ˝yjà d∏u˝ej)
– podra˝nienie skóry i oczu
– rozsychanie si´ drewna i innych materia∏ów (szkodliwe

dla mebli (antyków), instrumentów muzycznych itd.)
– wzrost aktywnoÊci czynników alergicznych
– zintensyfikowanie si´ zjawiska tworzenia ozonu

Zbyt wysoka wilgotnoÊç wzgl´dna (>75%) powoduje:
– podwy˝szone ryzyko szkód od wilgoci w mieszkaniu (przy

d∏u˝szym trwaniu zjawiska zawilgocenia mieszkania)
– podwy˝szone ryzyko reakcji alergicznych (ze wzgl´du

na korzystne warunki rozwoju grzybów, pleÊni i rozto-
czy domowych)

– podwy˝szona emisja formaldehydów

PowinniÊmy staraç si´ utrzymywaç wilgotnoÊç powietrza
w prawid∏owych granicach. Przy wysokiej wilgotnoÊci nale-
˝y wietrzyç pomieszczenie krótko i intensywnie, a przy
zbyt niskiej doprowadzaç wilgoç (np. za pomocà nawil˝a-
czy powietrza lub roÊlin domowych).
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Mimo ˝e firma BUDERUS stosuje czujniki bardzo wysokiej
jakoÊci, nie da si´ uniknàç wraz z up∏ywem czasu niewiel-
kiego przesuni´cia punktu pracy.
W rozdziale 4.3 opisano sposób kalibrowania czujników.

Dzi´ki po∏àczeniu modu∏u barometrycznego i higrometrycz-
nego w jednym przyrzàdzie, regulator ERC firmy BUDE-
RUS pozwala na szybki odczyt wszystkich danych klima-
tycznych. Zamiast czterech ró˝nych przyrzàdów (programo-
walny termostat pokojowy, regulator pogodowy, barometr
i higrometr), które przewa˝nie sà zawieszane na ró˝nych
miejscach w mieszkaniu, firma BUDERUS oferuje klientom
regulator ERC: rozwiàzanie praktyczne i przejrzyste.
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4.1 Instrukcja monta˝u i instalacji regulatora ERC

Dostarczony regulator ERC firmy BUDERUS zmontowany
jest wst´pnie na p∏ycie monta˝owej. W opakowaniu znajdu-
jà si´ poza tym potrzebne materia∏y do mocowania oraz in-
strukcja dla u˝ytkownika (niniejsza publikacja).

Instrukcja monta˝u i instalowania powinna byç starannie
przeczytana przed przystàpieniem do monta˝u regulatora.
Monta˝ realizowaç nale˝y nast´pujàco:
1. Wyszukaç odpowiednie miejsce do zawieszenia regulatora.
2. Zamocowaç na Êcianie p∏yt´ monta˝owà.
3. Pod∏àczyç przewody.
4. Przykr´ciç do p∏yty monta˝owej regulator ERC produkcji

firmy BUDERUS i sprawdziç dzia∏anie wszystkich funkcji.
5. Skontrolowaç i ewentualnie zmieniç parametry instala-

cji wprowadzone do programu regulatora.

1. Wyszukanie odpowiedniego miejsca do zawiesze-
nia regulatora
Nale˝y wybraç miejsce na Êcianie ok. 1,5 m nad posadzkà
przy czym nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych wskazówek:
– Wokó∏ regulatora ERC musi byç zapewniona dosta-

teczna cyrkulacja powietrza, jednak˝e bez wyst´powa-
nia przeciàgów!

– W miejscu zawieszenia musi wyst´powaç temperatura
która b´dzie reprezentatywna dla ca∏ego pomieszczenia.

– Nale˝y zapobiec w miar´ mo˝liwoÊci bezpoÊredniemu
wp∏ywowi obcych êróde∏ ciep∏a takim jak np. grzejniki,
rurociàgi z ciep∏a wodà, aparaty video i telewizyjne, ko-
minek, stojàce lampy i oraz nas∏onecznienie.

– Nale˝y zapobiec równie˝ bezpoÊredniemu wp∏ywowi
êróde∏ zimna jak np. nieogrzewany pokój po drugiej
stronie Êciany, przewody z zimnà wodà oraz przeciàgi.

– Nie nale˝y umieszczaç regulatora ERC w tzw. „mar-
twym kàcie“ pokoju.

– Je˝eli nie dysponujemy pomieszczeniem reprezenta-
tywnego (pokojem dziennym) regulator ERC mo˝na
zamontowaç w dowolnym miejscu, wtedy nale˝y jed-
nak wybraç sposób regulacji uzale˝niony od tempera-
tury zewn´trznej (regulacja pogodowa).

– Pod∏o˝e dla monta˝u regulatora ERC powinno byç p∏askie.
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2. Zamocowanie p∏yty monta˝owej regulatora na Êcianie
Uwaga: Przed przystàpieniem do instalowania regulatora
nale˝y od∏àczyç napi´cie zasilajàce od kot∏a Êciennego.

1. P∏ytka monta˝owa mo˝e byç zainstalowana w znorma-
lizowanej puszce podtynkowej lub na Êcianie.
2. Nale˝y od∏àczyç cz´Êç obs∏ugowà od p∏yty monta˝o-
wej. Sposób post´powania:
Po∏o˝yç regulator ERC na stole i otworzyç obie pokrywy.
W dolnej cz´Êci ERC znajduje si´ za ma∏à pokrywà
w Êrodku wyst´p z tworzywa. Nale˝y ten wyst´p odgiàç
prawà r´kà lekko ku ty∏owi; lewà r´kà przytrzymaç cz´Êç
Êrodkowà regulatora ERC. Z chwilà odciàgni´cia dolnej
cz´Êci regulatora ERC do przodu, mo˝na ostro˝nie obró-
ciç ku górze cz´Êç obs∏ugowà i wyjàç jà z p∏yty monta˝o-
wej (rys. 24).
3. Je˝eli istniejàcy termostat pokojowy zast´powany jest
przez regulator ERC firmy BUDERUS, nale˝y najpierw
usunàç stary termostat.
4. W miejscu, gdzie montowany jest regulator ERC firmy
BUDERUS kabel przy∏àczeniowy musi wystawaç ze Êcia-
ny oko∏o 7,5 cm.
5. W przypadku, kiedy regulator ERC ma byç zamocowa-
ny bezpoÊrednio na Êcianie, sposób post´powania jest na-
st´pujàcy: przy∏o˝yç p∏yt´ monta˝owà do Êciany i zazna-
czyç miejsca dla ko∏ków rozporowych. Od∏o˝yç p∏yt´,
w oznaczonych miejscach wierciç otwory ∅ 5 mm (rys. 25).
6. Zamocowaç regulator ERC za pomocà za∏àczonych
Êrub (z p∏askà g∏ówkà) i ko∏ków rozporowych. Nie docià-
gaç Êrub zbyt mocno. Zwracaç uwag´, aby nie skrzywiç
p∏yty monta˝owej.

Zamocowanie regulatora w puszce podtynkowej nie wy-
maga ˝adnych objaÊnieƒ.
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3. Pod∏àczenie przewodów
Nale˝y sprawdziç, czy od kot∏a Êciennego zosta∏o od∏à-
czone napi´cie.
Uwaga: Przekrój przewodów powinien wynosiç minimum
0,75 mm2, nie mo˝e przekroczyç 2,5 mm2.
Regulator ERC jest cz´Êcià sterowania elektronicznego.
Obowiàzujà tu nast´pujàce maksymalne wartoÊci oporno-
Êci dla przewodów:
maksymalny opór przewodów: 2 x 5 Omów
maksymalna d∏ugoÊç przewodów; 30 m.
maksymalna d∏ugoÊç przewodów prowadzonych w pobli˝u
przewodów silnopràdowych: 2,5 m.
Regulator ERC firmy BUDERUS pod∏àczany jest kablem
dwu˝y∏owym, przy czym biegunowoÊç (polaryzacja) prze-
wodów nie ma ˝adnego znaczenia.

1. Pod∏àczyç kable do p∏yty monta˝owej. W tym celu nale-
˝y przykr´ciç przewody do przewidzianych do tego zaci-
sków znajdujàcych si´ w prawym górnym naro˝niku p∏yty
monta˝owej (rys. 27).
2. Je˝eli przewody sà zbyt d∏ugie nale˝y ich nadmiar wci-
snàç w otwór w Êcianie. Otwór ten nale˝y wype∏niç mate-
ria∏em uszczelniajàcym, aby zapobiec wp∏ywom przeciàgu
na dzia∏anie regulatora ERC.
3. Zwróciç uwag´ na to, aby przewody u∏o˝one zosta∏y
tylko na przewidzianej do tego celu cz´Êci p∏yty monta˝o-
wej.
4. Pod∏àczyç przewody prowadzàce do kot∏a Êciennego,
do jego listwy zaciskowej. Wykorzystane zostajà zaciski 3
i 4 oznaczone symbolem cyfrowej regulacji modulacyjnej
(p. rys. 28).

Uwaga: W przypadku b∏´dnego pod∏àczenia regulatora
ERC do kot∏a mo˝e nastàpiç uszkodzenie urzàdzeƒ.
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4. Zamocowanie cz´Êci obs∏ugowej do p∏yty monta-
˝owej i przeprowadzenie kontroli g∏ównych funkcji
aparatu
Zamocowaç z powrotem cz´Êç obs∏ugowà w p∏ycie mon-
ta˝owej. Przewidziane do monta˝u modu∏y dodatkowe na-
le˝y zamocowaç do regulatora ERC, zanim zostanie on
zamocowany w p∏ycie monta˝owej (patrz rozdz. 4.2).

1. Otworzyç pokrywy i zahaczyç górnà stron´ cz´Êci ob-
s∏ugowej za uchwytami zawiasowymi p∏yty monta˝owej.
Wcisnàç dolnà cz´Êç obs∏ugowà w p∏yt´ monta˝owà, a˝
do uzyskania osadzenia za wyst´pem z tworzywa.
2. W∏àczyç dop∏yw pràdu do naÊciennego kot∏a grzew-
czego i skontrolowaç funkcje regulatora pokojowego ERC.

Po uruchomieniu regulator ERC przeprowadza samoczyn-
nie autotekst w nast´pujàcej kolejnoÊci:
– wyÊwietla si´ puste okienko wyÊwietlacza
– przez 5 sek. widoczne sà wszystkie segmenty wyÊwie-

tlacza
– pojawia si´ na wyÊwietlaczu numer wersji software

(oprogramowania)
– test E2: OK. (pojawia si´ po lewej stronie wyÊwietlacza)
– test komunikacji: OK. (je˝eli nie ma komunikatu OK na-

le˝y sprawdziç kable)
– test RT (ERC): OK.

Na koƒcu przeprowadzonego testu wyÊwietlane sà Êwia-
t∏em pulsujàcym dzieƒ tygodnia i czas. Nale˝y prawid∏owo
nastawiç dzieƒ tygodnia oraz czas.

Regulator pokojowy ERC firmy BUDERUS posiada samo-
∏adujàcy si´ akumulator, który w stanie na∏adowanym po-
zwala na prac´ przez czas przynajmniej 3 godzin.

Po za∏àczeniu zasilania kot∏a Êciennego, akumulator zosta-
je w ciàgu 8 godz. ca∏kowicie na∏adowany. Po wypadni´ciu
zasilania czas i dzieƒ wyÊwietlane sà Êwiat∏em pulsujàcym.
Je˝eli dane te b´dà nadal aktualne, potrzebne b´dzie tylko
jednokrotne, krótkie naciÊni´cie przycisku ZEIT.
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5. Kontrola lub zmiana parametrów instalacji wprowa-
dzonych do programu regulatora
Parametry instalacji zosta∏y fabrycznie nastawione na stan-
dardowe wartoÊci. Nastawy zosta∏y tak dobrane, ˝e regulator
ERC w wi´kszoÊci przypadków dzia∏a poprawnie. Zmiany na-
staw fabrycznych mo˝e przeprowadziç firma instalacyjna na
poziomie instalacyjnym programu. Aby dotrzeç do poziomu
instalacyjnego programu, nale˝y wcisnàç przycisk INS (wpro-
wadzenie) i jednoczeÊnie cienkim przedmiotem (np. ostrzem
o∏ówka) nacisnàç przycisk wewn´trzny CAL (kalibrowanie/in-
stalowanie). Nast´pnie nale˝y zwolniç przycisk CAL. Po tych
czynnoÊciach jesteÊmy na p∏aszczyênie instalacyjnej obs∏ugi,
a na wyÊwietlaczu pojawia si´ pierwszy parametr instalacyj-
ny. Po zwolnieniu przycisku INS, a nast´pnie po ponownym
jego naciÊni´ciu, pojawia si´ nast´pny parametr instalacyjny.
W przypadku instalacji z regulacjà pogodowà nastawiç mo˝-
na na tym poziomie wszystkie parametry instalacyjne.
Dany parametr mo˝na zmieniç, przez wciÊni´cie przycisku
INS, przy jednoczesnym obracaniu pokr´t∏a programatora,
a˝ do uzyskania ˝àdanej wartoÊci.

Nastawa temperatury wody za kot∏em dla temperatury ze-
wn´trznej -150C i wybór krzywej grzania (tylko w przypad-
ku regulacji pogodowej temperatury wody grzewczej)
W przedstawiony obok na rys. sposób, mo˝na nastawiç
temperatury wody zasilajàcej dla temperatury zewn´trznej
równej –150C. Przy pomocy tej nastawy ustala si´ na sta∏e
wykorzystywanà krzywà grzania, która wyznacza stosunek
miedzy temperaturà zewn´trznà a temperaturà wody
grzewczej. Nastawa standardowa: 750C.

J´zyk: holenderski lub niemiecki
Za pomocà tego parametru (patrz rys. obok), wybraç mo˝na
j´zyk, w którym wyÊwietlane sà informacje na wyÊwietlaczu
ciek∏okrystalicznym. Nastawienie standardowe: j. niemiecki.

Temperatura obni˝enia nocnego
Za pomocà tego parametru nastawia si´ temperatur´ (po-
kojowà) obni˝enia nocnego. Jest to temperatura przy któ-
rej zapala si´ dioda Êwiecàca NACHT (noc), a instalacja
ciep∏ej wody zostaje, gdy uk∏ad regulacji znajduje si´
w po∏o˝eniu AUTO, wy∏àczona (patrz str. 26).
Nastawa standardowa: 160C.
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Test ERC: Ein/Aus (za∏./wy∏)
Parametr ten ustawiony jest standardowo na AUS (wy∏).
Je˝eli parametr nastawiony na EIN (za∏), spowodujemy
wykorzystanie rozkazu RESET. Regulator ERC zaczyna
wtedy od nowa prac´ i przeprowadza autotest (p. str. 38).
Po wykonaniu testu (RESET) parametr znów wróci do sta-
nu AUS (wy∏).

Korekta zegara: -99/+99
Sporadycznie mo˝e si´ zdarzyç, ˝e zegar b´dzie praco-
waç zbyt szybko lub zbyt wolno. Za pomocà tego parame-
tru mo˝na prawid∏owo nastawiç prac´ zegara. Podniesie-
nie/zmniejszenie o 6 oznacza, ˝e zegar b´dzie pracowa∏
na dob´ o 1s szybciej lub wolniej.
Nastawa standardowa: 0.

Zmiany nastawy dla P, I, D oraz IRTD zarezerwowane
zosta∏y dla s∏u˝by serwisowej firmy BUDERUS.
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4.2 Monta˝ modu∏ów dodatkowych 

Funkcje regulatora ERC firmy BUDERUS mogà zostaç
rozszerzone poprzez monta˝ czterech ró˝nych modu∏ów.
Ka˝dy modu∏ stwarza u˝ytkownikowi dodatkowe mo˝liwo-
Êci regulacji oraz kontroli instalacji i klimatu mieszkania.
Modu∏y mogà byç zakupywane pojedynczo i montowane
w czasie póêniejszym.

Modu∏y montuje si´ do regulatora ERC w sposób nast´-
pujàcy:
1. Wyjàç cz´Êç obs∏ugowà z p∏yty monta˝owej
CzynnoÊç t´ wykonuje si´ nast´pujàco:
– otworzyç obie pokrywy i odgiàç ostro˝nie do ty∏u wy-
st´p podtrzymujàcy z tworzywa sztucznego, który znajduje
si´ w Êrodku pod mniejszà pokrywà,
– wyjàç drugà r´kà cz´Êç obs∏ugowà z p∏yty monta˝o-
wej, przy czym dolnà stron´ cz´Êci obs∏ugowej nale˝y od-
ciàgnàç w przód, a górnà cz´Êç obróciç wokó∏ zawiasu
(patrz rys. 30).
2. Nale˝y usunàç p∏ytk´ zaÊlepiajàcà w miejscu modu∏u,
który ma byç zamontowany w regulatorze. Uzyskuje si´ to
poprzez zwolnienie plastikowego zatrzasku przy pomocy
Êrubokr´ta i usuni´cie p∏ytki. Montowany modu∏ nale˝y od-
powiednio wsunàç w cz´Êç obs∏ugowà regulatora, wciska-
jàc go, a˝ do zadzia∏ania zatrzasku. Ka˝dy z modu∏ów do-
datkowych ma swoje okreÊlone miejsce (p. rys. 32).
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Rys. 32
1. Modu∏ Orline OM1.0
2. Modu∏ reg. wg temp. zewn´trznej
AM1.0
3. Modu∏ Higrometryczny HM1.0
4. Modu∏ barometryczny BM1.0

3. Po wstawieniu modu∏u nale˝y cz´Êç obs∏ugowà regula-
tora zamocowaç z powrotem na p∏ycie monta˝owej. Wci-
snàç cz´Êç obs∏ugowà w p∏yt´ monta˝owà, a˝ do mocne-
go osadzenia wyst´pu z tworzywa znajdujàcego si´ na
Êrodku p∏yty. Zamknàç pokrywy.

Rys. 31

Rys. 30

Rys. 33
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4.3 Kalibrowanie czujników pomiarowych

Pomimo stosowania przez firm´ BUDERUS czujników
o bardzo wysokiej jakoÊci, nie mo˝na wykluczyç niewiel-
kiego przesuni´cia si´ punktu ich pracy wraz z up∏ywem
czasu. Za pomocà funkcji kalibrowanie (CAL) dost´pnej
na drugiej p∏aszczyênie obs∏ugi, mo˝na przeprowadziç ka-
librowanie (wzorcowanie) czujników.
Funkcj´ CAL nale˝y stosowaç tylko je˝eli odchy∏ki sà ewi-
dentne i rzeczywiÊcie zak∏ócajà eksploatacj´. Nale˝y
zwróciç si´ w tym celu do firmy instalacyjnej, aby podczas
wizyt serwisowych zosta∏a przeprowadzona korekta.

Kalibrowanie przeprowadza si´ nast´pujàco:
Nale˝y wcisnàç i przytrzymaç cienkim przedmiotem (np.
czubkiem o∏ówka) przycisk CAL. Na wyÊwietlaczu pojawià
si´ wtedy dane dotyczàce pierwszego czujnika. Mo˝na
dokonaç jego kalibracji przez zmian´ wartoÊci za pomocà
pokr´t∏a programatora. Na du˝ym wyÊwietlaczu wyÊwietla-
na jest wtedy po lewej stronie aktualna wartoÊç pomiaru
pochodzàca z czujnika, a po prawej (Êwiat∏em pulsujàcym)
nowa wartoÊç, nastawiona pokr´t∏em programatora.
Je˝eli zwolnimy przycisk CAL, a nast´pnie wciÊniemy go
ponownie i przytrzymamy w tym stanie, otrzymamy na
ekranie nast´pne nastawienie, które mo˝emy zmieniç.
Mo˝emy kalibrowaç (wzorcowaç) pi´ç nast´pujàcych czuj-
ników:

1. Czujnik temperatury pokojowej
Je˝eli temperatura podawana w normalnej pracy ERC na
du˝ym wyÊwietlaczu b´dzie mia∏a odchy∏k´ w stosunku do
temperatury rzeczywistej, musi zostaç skalibrowany czuj-
nik.
UWAGA: Nie jest ∏atwe dok∏adne ustalenie faktycznej tem-
peratury. Wynik pomiaru zale˝y zarówno od miejsca po-
miaru, jak i od dok∏adnoÊci u˝ytego termometru wzorco-
wego. Nale˝y mierzyç temperatur´ w czasie ustabilizowa-
nia si´ zmian temperatury pomieszczenia (a wi´c nie pod-
czas fazy podgrzewania i innych szybkich zmian).
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2. Pokr´t∏o nastawcze temperatury pomieszczenia
Je˝eli czujnik temperatury pokojowej wskazuje prawid∏owà
wartoÊç, mo˝e si´ zdarzyç, ˝e pokr´t∏o nastawcze tempe-
ratury obs∏ugi r´cznej podawaç b´dzie innà temperatur´
ni˝ czujnik (w warunkach ustalonych).
Przyk∏ad: nastawiliÊmy regulator ERC r´cznie na 200C,
lecz wyÊwietlacz podaje nam po pewnym czasie 210C, lub
wcale nie zostajà osiàgni´te nastawione 200C. W takim
przypadku musi zostaç skalibrowane pokr´t∏o nastawcze
temperatury.

3. Czujnik temperatury zewn´trznej (tylko przy zasto-
sowaniu regulacji pogodowej)
Mo˝e si´ zdarzyç ˝e czujnik zewn´trzny nie mierzy w∏a-
Êciwie temperatury zewn´trznej. W wyniku tego tempera-
tura wody zasilajàcej nie zostaje wyregulowana optymal-
nie. Czujnik temperatury zewn´trznej mo˝na skalibrowaç
(wzorcowaç) w przypadku przeprowadzenia pomiaru po-
równawczego wskazaƒ czujnika termometrem wzorcowym
dobrej klasy umieszczonym obok czujnika.
WartoÊç t´ powinien pokazywaç czujnik zewn´trzny. Je˝eli
tak nie jest, wskazanie czujnika zewn´trznego musi zo-
staç skalibrowane.

4. Czujnik wilgotnoÊci powietrza
Dok∏adnoÊç zastosowanego czujnika wilgotnoÊci powie-
trza wynosi +/– 5%, tym samym czujnik jest znacznie lep-
szy od zwyk∏ych higrometrów w∏osowych.
Mo˝liwe jest przesuni´cie punktu pracy, wynoszàce 0,5%
w ciàgu roku. Po d∏u˝szym czasie mo˝e byç potrzebne
wzorcowanie. Pomiary porównawcze przeprowadziç nale-
˝y innym dok∏adnym higrometrem.

5. Czujnik ciÊnienia atmosferycznego
Dla tego czujnika obowiàzuje to samo co dla czujnika wil-
gotnoÊci powietrza. Kalibracj´ mo˝na przeprowadziç na
podstawie danych meteorologicznych, odczytywanych
w gazecie, z telewizji lub z radia. Kalibracj´ nale˝y prze-
prowadzaç tylko przy stabilnej pogodzie.
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Opis czynnoÊci obs∏ugowych sporzàdzony zosta∏ przy za-
∏o˝eniu, ˝e obs∏uga odbywaç si´ b´dzie podczas normal-
nej pracy wyÊwietlacza, tzn. wyÊwietlacz pokazywaç b´-
dzie aktualny dzieƒ tygodnia i aktualny czas.
Zasada obs∏ugi brzmi „Nacisnàç i obróciç“:
Nale˝y nacisnàç przycisk zmienianej wartoÊci i równocze-
Ênie obróciç pokr´t∏o programowania.

Nastawienie dnia

Wprowadzenie nowego
punktu za∏àczania

Wprowadzenie nowego
punktu za∏àczania 

dla aktualnego czasu

Wybór punktu 
za∏àczania. Zmiana 

temperatury

Zmiana temperatury 
dla aktualnego punktu

za∏àczania

Nastawienie czasu
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Zmiana temperatury 
dla funkcji „przyj´cie“

(party)
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Kasowanie punktu 
za∏àczania

Powrót do programu
standardowego

Nastawianie przerwy 
lub zmiana

Kasowanie przerwy

Nastawianie funkcji:
„przyj´cie“ (party) lub

zmiana czasu dla funkcji
„przyj´cie“ (party)

Kasowanie funkcji 
„przyj´cie“ (party)
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Ogrzewanie 
Za∏/Wy∏/Auto
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Ustawienie funkcji urlop
lub jej zmiana

Zmiana temperatury dla
funkcji URLOP

Kasowanie funkcji
URLOP

Ciep∏a woda
Za∏/Wy∏/Auto



6. Opis kodów

Zestawienie wyÊwietlanych kodów i wskazówki post´po-
wania w przypadku wystàpienia usterek.

Je˝eli regulator pokojowy ERC firmy BUDERUS wyposa-
˝ony zosta∏ w modu∏ Online OM 1.0, istnieje bezpoÊrednie
po∏àczenie z zespo∏em sterowania Êciennego kot∏a grzew-
czego firmy BUDERUS.
Za pomocà modu∏u Online OM 1.0 mo˝na dok∏adnie Êle-
dziç prac´ kot∏a naÊciennego z pomieszczenia mieszkal-
nego. Modu∏ Online OM 1.0 w po∏o˝eniu DIAGNOSE
przedstawia na wyÊwietlaczu stan pracy grzewczego kot∏a
naÊciennego.

1. Kody na wyÊwietlaczu (wyÊwietlane kody)
WyÊwietlany kod (Code) sk∏ada si´ dwóch liczb / liter.
Pierwsza liczba bàdê pierwsza litera okreÊla jaka funkcja
lub jaki proces przebiega w danej chwili w kotle Êciennym.

Mogà to byç nast´pujàce liczby/litery:
0 gotowy do pracy
-. centralne ogrzewanie
=. ciep∏a woda
1 przewód spalinowy / automat palnikowy
2 instalacja wodna
3 przep∏yw powietrza
4 temperatura wody
5 komunikacja
6 jonizacja
7 napi´cie zasilajàce
8 instalacja gazowa
9 system
E system UBA

Druga liczba lub druga litera okreÊla dok∏adnie jaki aspekt
(jaki rodzaj czynnoÊci) tej funkcji w∏aÊnie si´ odbywa. Ob-
jaÊnienia znaczenia drugiego elementu kodu znaleêç mo˝-
na w instrukcji monta˝u grzewczego kot∏a naÊciennego fir-
my BUDERUS.
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2. Kody wyÊwietlane w normalnej eksploatacji
W normalnej eksploatacji kocio∏ albo pracuje albo jest
w stanie gotowoÊci do pracy.

Mogà byç wyÊwietlane nast´pujàce kody:
P rozruch zespo∏u sterowania naÊciennego kot∏a grzew-

czego
r ponowny start zespo∏u sterowania po rozkazie „reset“
c zespó∏ sterowania kontroluje dane naÊciennego kot∏a

grzewczego w czasie rozruchu
d zespó∏ sterowania odczytuje dane ze Êciennego kot∏a

grzewczego.
OA trwa dzia∏anie programu ograniczajàcego start palni-

ka
OC kocio∏ oczekuje na zakoƒczenie czasu wybiegu zawo-

ru trójdrogowego
OH kocio∏ jest gotowy do pracy: brak zapotrzebowanie na

ciep∏o
OL Êcienny kocio∏ grzewczy w fazie startowej (zapalania)
OU trwa 15 sek. faza przewietrzania przed lub po pracy

kot∏a Êciennego
OY temperatura wody jest wy˝sza ni˝ nastawiona; kocio∏

jest w stanie gotowoÊci
-.H Êcienny kocio∏ grzewczy pracuje na potrzeby c.u.
=.H Êcienny kocio∏ grzewczy pracuje na potrzeby c.w.u.

3. Kody wyÊwietlane w przypadku usterki kot∏a
W przypadku samoblokujàcej si´ usterki w zespole stero-
wania Êciennego kot∏a grzewczego na regulatorze ERC fir-
my BUDERUS b∏yskajà dwie diody. Na wyÊwietlaczu mo-
du∏u Online OM 1.0 odczytaç mo˝na przynale˝ne kody
usterek. Kody te zosta∏y objaÊnione w instrukcji monta˝u
Êciennych kot∏ów grzewczych firmy BUDERUS.

W przypadku samoblokujàcej si´ usterki postàpiç nale˝y
nast´pujàco:
– zanotowaç pe∏ny symbol kodu (a wi´c 2 liczby/litery)
– przejrzeç instrukcje monta˝u naÊciennych kot∏ów

grzewczych firmy BUDERUS i postàpiç wed∏ug poda-
nych tam wskazówek.
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6. Opis kodów

4. Pozosta∏e kody usterek
Je˝eli mamy zamontowany w regulatorze ERC modu∏ re-
gualacji pogodowej AM 1.0, a zosta∏o przerwane z jakich-
kolwiek przyczyn po∏àczenie miedzy czujnikiem zewn´trz-
nym i zespo∏em sterowania naÊciennego kot∏a grzewcze-
go, na wyÊwietlaczu modu∏u temperatury zewn´trznej AM
1.0 oraz na module Online OM 1.0 pojawiajà si´ cztery
poziome kreski.

Prócz tego b∏yskajà dwie diody Êwiecàce. Je˝eli zak∏óco-
na zostaje komunikacja mi´dzy regulatorem ERC a kot∏em
Êciennym na module Online OM 1.0 wyÊwietlone zostajà
równie˝ cztery poziome kreski, a diody Êwiecàce Êwiecà
si´ Êwiat∏em pulsujàcym.
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Dane techniczne regulatora

BUDERUS Ecomatic Raum – Controler – ERC, Art. Nr
700 01 20

Zasilanie pràdowe
Dwu˝y∏owe po∏àczenie s∏abopràdowe do zespo∏u sterujà-
cego Êciennego kot∏a grzewczego (0,75 mm2).

Dopuszczalne temperatury otoczenia
Podczas pracy: – 10 … + 500C
Podczas magazynowania: – 2 … + 550C

Dopuszczalna wzgl´dna wilgotnoÊç powietrza
0…90% (bez wystàpienia zjawiska kondensacji)

Stopieƒ ochrony obudowy
IP00

Wymiary obudowy
B x H x T: 192 x 120 x 40 mm

Program automatyczny
Liczba programów dziennych: 7
Liczba punktów za∏àczania na tydzieƒ: 70
Liczba nastaw temperatur: nieograniczona
Podzia∏ (odst´p) nastawiania: 10 minut
Mo˝liwe programowalne za∏àczanie dzia∏ania instalacji
ciep∏ej wody u˝ytkowej

Regulacja temperatury
Zasada regulacji modulacyjna
Zakres [0C]: 10 do 30
Najmniejsza jednostka nastaw: 0,50C
Nastawianie przez program: cyfrowe
Nastawianie r´czne: analogowe

Mo˝liwoÊci rozbudowy:
Modu∏ temperatury zewn´trznej AM 1.0 (∏àcznie z czujni-
kiem temp. zewn´trznej) Art. Nr 700 01 00
Modu∏ Online OM 1.0 Art. Nr 700 01 10
Modu∏ barometryczny BM 1.0 Art. Nr 100 00 80
Modu∏ higrometryczny HM 1.0 Art. Nr 700 00 90

Wymiary modu∏ów dodatkowych:
B x H x T: 45 x 36 x 18 mm
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