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Wstęp
Niniejsza instrukcja montażu i obsługi wraz ze wszystkimi częściami
jest chroniona prawami autorskimi. Stosowanie poza prawem
autorskim wymaga zgody firmy De Dietrich. Dotyczy to szczególnie
powielania, kopiowania, tłumaczenia, mikrofilmowania i
wprowadzania do pamięci w systemach elektronicznych.

Ważna wskazówka
Teksty i rysunki tej instrukcji sporządzono z największą starannością
i zgodnie z najlepszą wiedzą. Ponieważ nie można wykluczyć
błędów, pragniemy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
Podstawą Państwa projektów powinny być wyłącznie własne
obliczenia na podstawie obowiązujących norm i przepisów.
Wykluczamy jakąkolwiek gwarancję na kompletność wszystkich
opublikowanych w tej instrukcji rysunków i tekstów, mają one jedynie
charakter przykładowy. Jeżeli zawarte w nich treści zostaną użyte lub
zastosowane, nastąpi to wyraźnie na własne ryzyko danego
użytkownika. Odpowiedzialność wydawcy za niefachowe,
niekompletne lub fałszywe dane i za wszystkie powstałe z tego
ewentualne szkody jest zasadniczo wykluczona.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do pracy prosimy o uważne przeczytanie
wskazówek dotyczących montażu i uruchomienia. Dzięki temu
uniknie się uszkodzeń instalacji, jakie mogą powstać z powodu
niefachowej obsługi. Prosimy zwrócić uwagę na dopasowanie
montażu do warunków budowlanych. Instalowanie i eksploatację
należy przeprowadzić zgodnie z uznanymi zasadami techniki. Należy
przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa. Należy przestrzegać branżowych przepisów
bezpieczeństwa. Nieprawidłowe zastosowanie, lub dokonanie
niedopuszczalnych zmian przy montażu i w instalacji powoduje
utratę praw gwarancyjnych.
Pomieszczenie zainstalowania urządzenia
Odnośnie warunków dotyczących miejsca zainstalowania należy
przestrzegać wytycznych do projektowania DIETRISOL.
Prace przy urządzeniu
Montaż, pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy muszą być
wykonywane przez autoryzowanego instalatora. Przy pracach przy
kotle/instalacji grzewczej odłączyć zasilanie elektryczne (np. za
pomocą oddzielnego zabezpieczenia lub wyłącznika głównego) i
zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. To odłączenie musi
nastąpić przy pomocy urządzenia rozdzielającego, które
równocześnie odłącza od sieci wszystkie nieuziemione przewody,
posiadającego minimalne rozwarcie zestyków 3 mm. Przy pracach,
które wymagają otwarcia regulatorów, nie może wystąpić żadne
wyładowanie statyczne poprzez wewnętrzne elementy
konstrukcyjne.
Prace naprawcze
Prace naprawcze na elementach konstrukcyjnych o funkcji
techniczno-zabezpieczeniowej są niedozwolone.
Pierwsze uruchomienie
Pierwsze uruchomienie powinien przeprowadzić wykonawca
instalacji lub wskazany przez niego instalator, przy czym zmierzone
wartości należy zapisać w protokole.
Pouczenie użytkownika instalacji
Wykonawca instalacji powinien objaśnić użytkownikowi instalacji
obsługę i przekazać mu instrukcję obsługi.
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1. Opis
1 Opis

Nowe instalacje solarne Dietrisol są wyposazone w regulatory samoregulujące się typoszeregu Diemasol B i Diemasol Bi. Są to inteligentne,
samodzielnie pracujące regulatory solarne, które na podstawie temperatur podgrzewacza i temperatur kolektora słonecznego są w stanie
stworzyć optymalną, o dopasowanym przepływie, koncepcję regulacji dla danej instalacji. Instalacje solarne wyposażone w regulator Diemasol
po przepłukaniu i napełnieniu nie muszą być więcej regulowane.

1.1 Regulator solarny Diemasol B

Regulator solarny Diemasol B służy do regulacji instalacji solarnej
Dietrisol, która pracuje z podgrzewaczem wody z wbudowanym
wymiennikiem ciepła. Regulator solarny Diemasol B nadaje się do
instalacji solarnych Dietrisol TRIO/DUO i QUADRO DC - PS. Może
być montowany bezpośrednio na stacjach solarnych Dietrisol DKS
lub DKP i jest zintegrowany z podgrzewaczem Dietrisol TRIO.
Regulator Diemasol B jest przeznaczony do sterowania instalacji
solarnej dla wsparcia podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Funkcja przełączania stref powoduje przełączenie doprowadzenia
energii z dolnego wymiennika na górny wymiennik, gdy temperatura
kolektora jest wystarczająco wysoka.
Poza systemem Dietrisol, regulator solarny Diemasol B może być
wykorzystany w innych systemach.
Przez kanał ustawień ANL wybrana będzie konfiguracja instalacji:
ANL 1 = Instalacja 1:

- Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczu
DIETRISOL TRIO.

- Przygotowanie wody użytkowej w 2 wymiennikach podłączonych
do obiegu kolektorowego.

ANL 2 = Instalacja 2:

Instalacja solarna do podgrzewania c.w.u. i wsparcia ogrzewania
przez podgrzewacz dwufunkcyjny DC i kontrolę temperatury powrotu
z obiegu grzewczego. Temperatura powrotu obiegu grzewczego
mierzona przez czujnik opaskowy TR. Zamontowanie zaworu
trójdrogowego (Pakiet EC164)na powrocie do kotła, chroni powrót
przez bufor solarny gdy temperatura bufora jest niższa niż powrót do
kotła. Kontrola temperatury obiegu powrotu z c.o. uniemożliwia
podtrzymywanie temperatury strefy buforowej podgrzewacza przez
kocioł w przypadku dłuższego braku promieniowania słonecznego.
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1. Opis
1.2 Dane techniczne

Obudowa: ABS
Stopień ochrony: IP 40 / DIN 40050
Temperatura otoczenia: 0 ... 40 °C
Wymiary: 172 x 110 x 46 mm
Montaż: Montaż naścienny, zintegrowany w konsoli Dietrisol TRIO,
możliwa zabudowa w konsoli
Wyświetlacz: LCD, wielofunkcyjny kombi wyświetlacz z 8-ma
piktogramami, 22-znakowy wyświetlacz tekstowy i 24-znakowy 7-
segmentowy wyświetlacz jak i 2 diody kolorowe LED
Obsługa: 3 przyciski z przodu obudowy
Temperatura składowania: -20 ... +70 °C
Zakres pomiaru: -40 ... +250 °C
Wejścia: 2 czujników temperatury Pt1000
Wyjścia: w zależnosci od modelu
Max całkowity prąd załączania: 4 A
Zasilanie elektryczne: 210 ... 250 V (AC), 50 ... 60 Hz
Pobór mocy: ok. 2 VA
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2. Instalowanie
2 Instalowanie

Przed każdym otwarciem obudowy odłączyć zasilanie
elektryczne.

1. Odkręcić wkręt krzyżowy w osłonie i odchylić ją do dołu.

2. Zaznaczyć górny otwór montażowy na ścianie i wkręcić śrubę w
kołek rozporowy.

3. Zawiesić obudowę na górnym otworze montażowym. Zaznaczyć
dolny punkt montażowy na ścianie (rozstaw otworów130 mm, tył
podstawy) i zamontować dolny kołek.

4. Zawiesić obudowe na górnym wkręcie i przykręcić dolną śrubę
mocującą.

2.1 Podłączenie elektryczne
Zasilanie regulatora musi odbywać się za pośrednictwem zewnętrznego
wyłącznika sieciowego (ostatnia czynność robocza!), a napięcie zasilania
musi wynosić 210 ... 250 V (50 ... 60 Hz). Przewody elastyczne należy
zamocować do obudowy przy pomocy dostarczonych obejm
zapobiegających wyciągnięciu i odpowiednich śrub.
Regulator jest wyposażony w 2 przekaźniki, do których podłącza się
odbiorniki.
• Przekaźnik 1 - Pompa obiegowa o sterowanej prędkości obrotowej

18 = Wyjście przekaźnika R1
17 = Przewód zerowy N
13 = Zacisk uziomowy 

• Przekaźnik 2 - Zawór przełączający strefy podgrzewacza
16 = Wyjście przekaźnika R1
15 = Przewód zerowy N
14 = Zacisk uziomowy 

Czujniki temperatury (S1 do S4) podłącza się bez zachowania
biegunowości do następujących zacisków:
S1: 1/2 = Czujnik źródła ciepła (na przykład: Czujnik temperatury kolektora)
S2: 3/4  = Czujnik odbiornika ciepła (na przykład: Czujnik temperatury c.w.u.)
S3: 5/6 = Opcjonalny czujnik różnicowy do S2 (na przykład:  czujnik
temperatury powrotu z c.o.).
S4: 7/8 = Ewentualnie czujnik dla dodatkowego wskazania temperatury (bez
funkcji) - (na przykład: temperatura podgrzewacza u góry).

Podłączenie do zasilania elektrycznego wykonuje się na zaciskach:
19 = Przewód zerowy N
20 = Faza L
12 = Zacisk uziomowy .

- Montaż może być wykonywany wyłącznie w suchych
pomieszczeniach.

- Nie narażać urządzenia na oddziaływanie pól
magnetycznych.

- Regulator musi być podłączony do sieci zgodnie z
obowiązującymi przepisami przy pomocy
wielobiegunowego urządzenia o rozwartości zestyków
minimum 3 mm lub przy pomocy urządzenia
rozdzielczego. 

- Przy instalowaniu przestrzegać, aby przewód zasilania
elektrycznego i przewody czujników były ułożone
oddzielnie.

1 Pokrywa
2 Lampka kontrolna pracy
3 Obudowa
4 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
5 Przyciski
6 Cokół
7 Zacisk kablowy
8 Pokrywa zacisków
9 Zaciski podłączeniowe
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3. Rodzaje czujników
3 Rodzaje czujników

Do regulatora Diemasol B stosowane są tylko precyzyjne czujniki
temperatur w wykonaniu Pt1000.
Umieszczenie czujników ma decydujące znaczenie dla sprawności
całkowitej instalacji. Temperatura kolektorów musi być mierzona
czujnikiem umieszczonym w tulei zanurzeniowej kolektora  (patrz
instrukcja montażu kolektorów słonecznych). W podgrzewaczu wody
ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła, czujnik musi być
zamontowany w dolnej części podgrzewacza wody w do tego celu
przygotowanym miejscu. Jeżeli wykorzystywany jest zewnętrzny
wymiennik ciepła, czujnik należy zamontować w dolnej części bufora
lub na powrocie obiegu wtórnego. 
Dostawa regulatora Diemasol B zawiera: 
- 2 czujniki zanurzeniowe
- czujnik rurowy przylgowy - (Pakiet EC160)

Czujniki typu FKP i FRP są technicznie jednakowe i  każdorazowo
dostarczane w takich samych wersjach. Rozróżnia się je jedynie po
przewodach podłączeniowych:
- FK: Przewód silikonowy o długości 1.5 m odporny na warunki

atmosferyczne i temperaturę dla temperatur  -50 °C ... +180 °C,
dla kolektora.

- FR: 2.5 m długości kabel elestyczny dla temperatur podgrzewacza
od +5 °C ... +80 °C.

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa. Przewody czujników przenoszą niskie napięcie i nie
należy ich układać razem we wspólnym kanale kablowym z
przewodami przenoszącymi napięcie powyżej 50V. Przewody
czujników można przedłużyć do 100 m. Przekrój przedłużacza musi
wynosić 1.5 mm2 (lub 0.75 mm2 przy długości przewodu do 50m).
Przy dłuższych przewodach i przy zastosowaniu w kanałach
kablowych należy zazwyczaj użyć przewodów ze skręconymi żyłami.
Dla czujników zanurzeniowych należy stosować tuleje
zanurzeniowe.

Dla uniknięcia uszkodzenia czujników kolektora na skutek
przepięcia (np. w pobliżu miejsca wyładowania
atmosferycznego), zaleca się zastosowanie ochrony
przepięciowej De Dietrich SP1.

Instalacja 1

Instalacja 2
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4. Obsługa i działanie
4 Obsługa i działanie

4.1 Przyciski nastawy

Regulator obsługuje się wyłącznie 3 przyciskami znajdującymi się
pod wyświetlaczem. 
Przycisk do przodu (>) służy do przewijania do przodu wyświetlanego
menu lub do zwiększania wartości nastawy. 
Przycisk do tyłu (<) powoduje działanie odwrotne.
Na wyświetlaczu pojawiają się kanały wyświetleń a po nich kanały
nastaw. Aby dostać się do kanałów nastaw należy po ostatnim
kanale wyświetleń TC przytrzymać przez 2 sekundy przycisk 1 (do
przodu). Na wyświetlaczu zostanie wyswietlona nazwa pierwszego
kanału nastaw i jego wartość wraz z napisem SET. Naciskamy
przycisk 3 (napis SET miga), możemy teraz przyciskami 1 i 2 zmienić
wyświetlaną wartość.. Aby zapamiętać zmianę należy nacisnąć
przycisk SET.
1. Wybrać kanał przyciskami > i <.

2. Nacisnąć przycisk SET: miga napis SET.

3. Ustawić wartość przyciskami > i <.

4. Nacisnąć przycisk SET: nastawiona wartość została
zapamiętana. Napis SET świeci się ciągle.

Kody sygnalizacyjne
Zielona lampka świeci się
ciągle

Załączony jest minimum jeden
przekaźnik

Praca normalna.

Czerwona lampka świeci
się ciągle

wszystkie przekaźniki są wyłączone Następuje wyłączenie instalacji.

Zielona/czerwona miga - Faza inicjalizacji lub:
- Uszkodzenie czujnika
- Praca ręczna
- Przekroczona maksymalna

temperatura podgrzewacza

- Instalacja jest ustawiona na pracę ręczną: 
Dla pracy automatycznej ustawić parametr MM na 4.
- Została osiągnięta temperatura zadana podgrzewacza i

nastąpiło wyłączenie zabezpieczające na skutek przegrzania
lub schłodzenia instalacji.

- Uszkodzenie czujnika: Patrz rozdział "Uszkodzenie czujnika".
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4. Obsługa i działanie
4.1.1 Ogólny opis działania

W pracy automatycznej regulatory Diemasol B i Diemasol BI
realizują następujące zasady:
• Promieniowanie słoneczne podgrzewa w kolektorze środek 

przenoszący ciepło.Dla rozpoczęcia procesu regulacji musi być 
osiągnięta minimalna temperatura kolektora 30 °C i różnica 
temperatur załączenia 10 K w stosunku do temperatury 
podgrzewacza.

• W następującej bezpośrednio potem fazie odpowietrzania 
(wartość nastawy tu, nastawa fabryczna 3 min.) pompa będzie 
pracować z przekaźnika 1 ze względną prędkością obrotową 
100%.

• Następnie obliczana jest dynamicznie prędkość obrotowa 
pompy solarnej odpowiednio do odchylenia temperatury w 
stosunku do temperatury podgrzewacza (parametr DT, nastawa 
fabryczna 20K).

• W regulatorze Diemasol BI zamontowanym w buforze 
DIETRISOL TRIO lub w podgrzewaczu z 2 solarnymi 
wymiennikami ciepła połaczonymi szeregowo w obiegu 
solarnym (Instalacja 1): Po osiągnięciu w kolektorach 
temperatury przełączenia stref (wartość nastawy SZ, nastawa 
fabryczna 55°C, przekaźnik R2 przełącza zawór przełączający 
na górny zakres podgrzewacza. Tak więc użytkownik 
natychmiast ma do dyspozycji ciepłą wodę o żądanej 
temperaturze poboru.

• Przy spadku poniżej temperatury przełączenia stref (wartość 
nastawy SZ, nastawa fabryczna 55°C) układ przełącza się z 
powrotem na żądane delta t z 20K na 10K.

• Podgrzewacz ładuje się, zgodnie z będącym do dyspozycji 
ciepłem, do temperatury zadanej podgrzewacza (wartość 
nastawy SX, nastawa fabryczna 60 °C, a następnie jest 
odłączany.

• Gdy mimo osiągniętej żądnej temperatury podgrzewacza (SX), 
temperatura w kolektorach osiągnie zaprogramowaną wartość 
maksymalną (wartość nastawy CX, nastawa fabryczna 100°C), 
włącza się pompa solarna dla chłodzenia kolektorów. Pompa 
solarna pozostaje włączona do momentu gdy temperatura 
kolektorów spadnie o 5 K poniżej wartości nastawy CX, i/ lub 
osiągnięta zostanie maksymalna temperatura  podgrzewacza 
(80°C) . Tak długo jak temperatura kolektorów będzie niższa od 
temperatury podgrzewacza, podgrzewacz będzie chłodzony do 
momentu osiągnięcia swojej temperatury zadanej. Dzięki temu 
instalacja jest chroniona przed przegrzaniem i powtarzającym 
się wyłączaniem i możliwa jest dłuższa nieobecność 
użytkownika, także w sezonie letnim.

• Ilość ciepła przeniesiona z kolektorów do podgrzewacza jest 
podawana w wierszu wyświetlania AH. Wartość ta jest ciągle 
sumowana.

• Regulator Diemasol B (instalacja 2 -  ANL2 dla wsparcia 
ogrzewania) posiada jeszcze jedną dodatkową funkcję: Na 
powrocie obiegu grzewczego zamontowany jest czujnik S3. 
- Jeżeli temperatura powrotu jest równa lub większa od

temperatury podgrzewacza, powrót z c.o. jest kierowany
bezpośrednio do kotła. 

- Jeżeli temperatura podgrzewacza solarnego jest większa od
temperatury powrotu z c.o., powrót z c.o. przechodzi przez
podgrzewacz solarny. Tym samym uzyskana stąd energia
słoneczna lub z kotła na biogaz wykorzystywana jest do
podgrzewania domu.

Instalacja 1

Instalacja 2
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4. Obsługa i działanie
4.2 Kanały wyświetlania i nastaw

Regulator posiada wyłącznik bezpieczeństwa podgrzewacza,
który przy temperaturze podgrzewacza 80°C uniemożliwia
dalsze ładowanie.

4.2.1 Kanały wyświetlania TC - Temperatura kolektora

Kanały wyświetlania TC pokazuje aktualną temperaturę czujnika
kolektora w °C.

4.2.2 Kanały wyświetlania TS - Temperatura podgrzewacza

Kanały wyświetlania TS pokazuje aktualną temperaturę czujnika
podgrzewacza w °C

4.2.3 Kanały wyświetlania kWh - Ilość ciepła

Kanał wyświetlania kWh pokazuje wytworzoną przez instalację
solarną ilość ciepła w kWh, zsumowaną od momentu uruchomienia
regulatora.

Ilość ciepła (kanał wyświetlania kWh) może być wykorzystana
tylko do użytku osobistego.

4.2.4 Kanały wyświetlania tc - Pozostały czas odpowietrzania

Kanał wyświetlania tc pokazuje pozostały jeszcze czas fazy
odpowietrzania w sekundach. W trakcie fazy odrywania pompa jest
sterowana z maksymalną prędkością obrotową (100%), dopiero
potem włącza się regulacja prędkości obrotowej.

4.2.5 Kanały wyświetlania TM - Temperatura dodatkowa

Dodatkowy czujnik podłączany na zaciskach 7 i 8 dla dodatkowego
wskazania temperatury. na przykład: temperatura podgrzewacza u
góry.

Kanał Skrót Zakres Krok Nastawa fabryczna
Temperatura kolektora TC  [-50.0 ... 250.0] °C - -
Temperatura podgrzewacza TS  [-50.0 ... 250.0] °C - -
Ilość ciepła kWh [0 ... 9999] kWh - -
Prędkość obrotowa pompy PC [0 ... 100] % - -
Pozostały czas odpowietrzania tc [0 ... 5] min. - -
Temperatura powrotu TR -50 ... 250 °C - -
Temperatura dodatkowa TM -50 ... 250 °C - -
Typ instalacji ANL Instalacja 1

Instalacja 2 - Instalacja 1

Różnica temperatur, przy jakiej powrót z c.o. przepływa przez podgrzewacz solarny DO [10 ... 20] K 0.1 20
Różnica temperatur, przy jakiej powrót z c.o. jest kierowany bezpośrednio do kotła DF [10 ... 20] K 0.1 20
Docelowa różnica temperatur DT [10 ... 20] K 0.1 20
Temperatura przełączenia stref podgrzewacza SZ [20 ... 80] °C 0.1 55
Temperatura zadana podgrzewacza solarnego SX [20 ... 80] °C 0.1 60
Temperatura maksymalna kolektora CX [100 ... 125] °C 0.1 100 °C
Czas odpowietrzania tu [1 ... 5] min. 1 3
Minimalna prędkość obrotowa pompy PN [50 ... 100] % 5 50
Funkcja kolektorów rurowych FT [0 ... 1] 1 0

Maksymalne natężenie przepływu Fx [0 … 20] l/min 0.1 Instalacja 1: 6.7
Instalacja 2: 4.2

Praca ręczna MM [0 ... 4] 1 4
Wersja oprogramowania VN -  - 1
Wersja sprzętu PG - - 64.30

Wartości mierzone
Kanały nastawy
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4. Obsługa i działanie
4.2.6 Ustawienie parametru ANL -Typ instalacji

Poprzez kanał nastawy ANL można wybrać następujące konfiguracje
instalacji:

ANL 1 = Instalacja 1: 
- Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczu

DIETRISOL TRIO.
- Przygotowanie wody użytkowej w 2 wymiennikach podłączonych

do obiegu kolektorowego.

ANL 2 = Instalacja 2: 
Instalacja solarna do podgrzewania c.w.u. i wsparcia ogrzewania
przez podgrzewacz dwufunkcyjny DC i kontrolę temperatury powrotu
z obiegu grzewczego. Kontrola temperatury obiegu powrotu z c.o.
uniemożliwia podtrzymywanie temperatury strefy buforowej
podgrzewacza przez kocioł w przypadku dłuższego braku
promieniowania słonecznego.

4.2.7 Ustawienie parametru DO - Różnica temperatur, przy jakiej powrót z c.o. przepływa przez 
podgrzewacz solarny

Zakres: 0.5 ... 19.5 K
Nastawa fabryczna: 6 K

Przy pomocy parametru DO nastawia się różnicę temperatur, przy
której powrót z c.o. będzie kierowany poprzez zawór 3-drogowy do
podgrzewacza solarnego. Oznacza to, że powrót z c.o. przepływa
przez podgrzewacz solarny, gdy temperatura podgrzewacza
solarnego jest wyższa minimum o 6°C od temperatury powrotu z c.o..

Jeżeli kanał nastawy ANL jest nastawiony na 1 (instalacja 1),
wtedy kanał nastawy DO nie jest aktywny

4.2.8 Ustawienie parametru DF - Różnica temperatur, przy jakiej powrót z c.o. jest kierowany bezpośrednio 
do kotła

Zakres: 0.4 ... 19.5 K
Nastawa fabryczna: 4 K
Przy pomocy parametru DF nastawia się różnicę temperatur, od
której powrót z c.o. będzie kierowany poprzez zawór 3-drogowy
bezpośrednio do kotła. Energia słoneczna w podgrzewaczu
solarnym nie jest wystarczająca, aby podgrzać powrót. Oznacza to,
że powrót z c.o. będzie przekierowany bezpośrednio do kotła, gdy
różnica temperatur między podgrzewaczem solarnym i powrotem
będzie niższa niż 4°C.

Jeżeli kanał nastawy ANL jest nastawiony na 1 (instalacja 1),
wtedy kanał nastawy DF nie jest aktywny
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4. Obsługa i działanie
4.2.9 Ustawienie parametru DT - Docelowa różnica temperatur

Zakres: 10 ... 20 K
Nastawa fabryczna: 20 K

Różnica temperatur włączenia: Wartość stała 10 K
Różnica temperatur wyłączenia: Wartość stała 5 K

Regulator kontroluje temperatury mierzone przez czujniki S1 (TC) i
S2 (TS) i porównuje wynikającą stąd różnicę temperatur z ustawioną
na stałe różnicą temperatur włączenia wynoszącą 10 K. Regulator
włącza pompę, gdy wykryta różnica temperatur ∆T jest wyższa lub
równa zaprogramowanej wartości zadanej. Na wyświetlaczu
wyświetlany jest symbol . Lampka kontrolna pracy świeci się na
zielono. Regulator wyłącza pompę, gdy różnica temperatur
wyłączenia będzie niższa od zaprogramowanej na stałe wartości 5 K.
Aby możliwie szybko wytworzyć żądaną temperaturę wody
użytkowej, regulator próbuje osiągnąć różnicę temperatur 20 K
(nastawa fabryczna) między temperaturą kolektora i podgrzewacza.
Regulator osiąga to poprzez dynamiczną regulację prędkości
obrotowej.

4.2.10 Ustawienie parametru SZ - Temperatura przełączenia stref

Zakres: 20 ... 80 °C
Nastawa fabryczna: 55 °C
Powyżej temperatury SZ kolektora przekaźnik R3 jest zamykany.
Jeżeli temperatura kolektorów jest niższa od wartości SZ, miga
strzałka .

Jeżeli temperatura kolektorów jest wyższa od wartości SZ, miga
strzałka .

Zalecamy nastawienie zadanej temperatury c.w.u.
dodatkowego podgrzewu na 50°C. Jeżeli użytkownik
wymaga wyższej temperatury, należy zmodyfikować kanał
nastawy SZ. Parametr SZ jest nastawiony fabrycznie na
55°C i w każdym wypadku musi być o 5K wyższy od
zadanej temperatury c.w.u. dodatkowego podgrzewu.
Jeżeli obieg podgrzewania c.w.u. kotła jest ustawiony
powyżej 50°C, należy zmodyfikować SZ o 5K powyżej
zadanej temperatury podgrzewania c.w.u..
Przy wspomaganiu elektrycznym, termostat grzałki musi
być ustawiony na 50°C.

4.2.11 Ustawienie parametru SX - Temperatura zadana podgrzewacza solarnego

Zakres: 20 ... 80 °C
Nastawa fabryczna: 60 °C

Temperatura maksymalna podgrzewacza (zabezpieczenie
przed przegrzaniem): Wartość stała 80 °C

Wartość zadana Sx jest żądaną temperaturą podgrzewacza
solarnego.
Przy przekroczeniu nastawionej maksymalnej temperatury zadanej
uniemożliwione zostaje dalsze ładowanie podgrzewacza, a tym
samym unika się szkodliwego przegrzania. Na wyświetlaczu pokażą
się symbole  oraz  (migająco), lampka sygnalizacyjna pracy
miga czerwona-zielona.

Im wyższa temperatura zadana podgrzewacza, tym więcej jest
magazynowanej energii. Dla zwykłego zużycia z całodziennym
poborem zaleca się nastawę w przedziale 60 ... 75°C. 
W przypadku dłuższej nieobecności (weekend, wakacje):

- Obniżyć temperaturę podgrzewacza do 50°C
- Wyłączyć dodatkowe ogrzewanie (kocioł lub grzałka elektryczna)

Dzięki temu instalacja jest chroniona przed przegrzaniem i
zachowana jest żywotność medium przenoszącego ciepło.
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4. Obsługa i działanie
4.2.12 Ustawienie parametru CX - Temperatura maksymalna kolektora

Zakres: 100 ... 125 °C
Nastawa fabryczna: 100 °C

Temperatura maksymalna kolektora (zabezpieczenie przed
przegrzaniem): Wartość stała: 130 °C.

Jeżeli przy przestoju obiegu kolektorowego (osiągnięto zadaną
temperaturę podgrzewacza) temperatura kolektora wzrośnie ponad
nastawioną maksymalną temperaturę kolektora CX, włącza się
pompa solarna (R1) i ochładza pole kolektora (chłodzenie układu).
Może przy tym wzrosnąć temperatura podgrzewacza, jednak
maksymalnie do 80°C (wyłączenie zabezpieczające podgrzewacza).
Po osiągnięciu przez podgrzewacz temperatury maksymalnej 80°C
(wyłączenie zabezpieczające), regulator wyłącza pompę solarną.

Temperatura kolektorów może osiągać wartości 160 ... 200°C,
w instalacjach solarnych jest to zjawisko normalne.

Dzięki funkcji ochładzania instalacja solarna pozostaje podczas
gorących dni letnich dłużej gotowa do pracy i zapewnia termiczne
odciążenie instalacji. Maksymalna temperatura kolektora jest
ustawiona fabrycznie na 100 °C, lecz można ją zmienić w zakresie
100 ... 125 °C. Przy przekroczeniu maksymalnej temperatury
kolektora na wyświetlaczu będą wyświetlane symbole , , oraz

 (migająco), a lampka sygnalizacyjna pracy będzie migać
czerwona-zielona..

4.2.13 Ustawienie parametru tu - Czas odpowietrzania

Zakres: 1 ... 5 min.
Nastawa fabryczna: 3 min.

Po osiągnięciu przez kolektor słoneczny minimalnej temperatury
30 °C oraz ustawionej fabrycznie na stałe różnicy temperatur w
wysokości 10 K do temperatury podgrzewacza, regulator uruchamia
na czas ustawiony w kanale tu pompę obiegu solarnego ze względną
prędkością 100%. W tym czasie znajdujące się ewentualnie w
kolektorze słonecznym lub przewodzie rurowym pęcherze powietrza,
dzięki dużej prędkości w rurach w stacji solarnej, zostaną ściśnięte i
oddzielone w separatorze powietrza. Po tym czasie regulator
przełącza na pracę z dopasowanym przepływem. Pozostały czas
fazy odpowietrzania zostanie wyświetlony w kanale tc.

4.2.14 Ustawienie parametru PN - Minimalna prędkość obrotowa pompy 

Zakres: 50 ... 100%
Nastawa fabryczna: 50%
Kanał nastawy PN umożliwia wyznaczenie minimalnej wartości dla
względnej prędkości obrotowej pompy solarnej na wyjściu
przekaźnika R1. Im niższa nastawiona prędkość obrotowa pompy,
tym niższe jest natężenie przepływu przez pompę.
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4. Obsługa i działanie
4.2.15 Ustawienie parametru FT - Funkcja kolektorów rurowych (dla Dietrisol POWER)

Zakres: 0/1
Nastawa fabryczna: 0
0: nie
1: tak
Jeżeli przy nastawie 1 regulator stwierdzi wzrost temperatury
kolektora o 2 K w stosunku do ostatnio zapamiętanej wartości,
włączy się pompa solarna na 30 sekund na 100%, aby zarejestrować
aktualną temperaturę medium.

Po upływie czasu pracy pompy solarnej aktualna temperatura
kolektora zostanie zapamiętana jako nowa wartość odniesienia.
Gdy zarejestrowana temperatura (nowa wartość odniesienia) znowu
zostanie przekroczona o 2 K, pompa solarna ponownie włączy się na
30 sekund.
Jeżeli w trakcie czasu pracy pompy solarnej, jak również przestoju
instalacji, zostanie przekroczona różnica załączenia między
kolektorem i podgrzewaczem, regulator automatycznie uruchomi
ładowanie solarne.
Gdy w stanie przestoju temperatura kolektora spadnie o 2 K, punkt
załączenia dla pracy kolektorów rurowych zostanie obliczony na
nowo.

4.2.16 Ustawienie parametru Fx - Maksymalne natężenie przepływu

Zakres: 0 ... 20 l/min
Nastawa fabryczna: Instalacja 1: 6.7 - Instalacja 2: 4.2
Dzięki parametrowi Fx, regulator może obliczyć ilość ciepła
wytwarzanego przez instalację (kanał wyświetlania kWh). Kanał
nastawy Fx odpowiada natężeniu przepływu w l/min. w obiegu
kolektorowym. Wartość Fx określa się przy pomocy poniższych tabel
w zależności od konfiguracji instalacji oraz ilości lub powierzchni
kolektorów. Jeżeli nie zostanie wprowadzona prawidłowa wartość
natężenia przepływu, nie będzie również poprawne wyświetlenie
kWh.

Ilość ciepła (kanał wyświetlania kWh) może być wykorzystana
tylko do użytku osobistego.

Kolektory powierzchniowe

Kolektory rurowe

Montaż 
kolektorów

Powierzch
nia
m2

Ilość 
kolektorów

Natężenie 
przepływu

l/h

Natężenie 
przepływu

l/min

3 ... 5 1 lub  2 400 6.7
6 ... 8 3 lub  4 300 5

8 ... 10 4 lub  5 250 4.1

C000191

8 ... 10 2x2 750 12.5
12 ... 15 2x3 670 11.2
16 ... 20 2x4 450 7.5
12 ... 15 3x2 850 14.2
18 ... 23 3x3 800 13.4
24 ... 30 3x4 650 10.9
16 ... 20 4x2 1200 20
24 ... 30 4x3 850 14.2

Ilość kolektorów Natężenie przepływu l/
h

Natężenie 
przepływu l/min

min.: 1x4 820 13.7
1x5 750 12.5
1x6 680 11.4
1x7 610 10.2
1x8 540 9
1x9 470 7.8
1x10 250 4.1
2x3 1400 20
2x4 1250 20
2x5 1100 18.4
2x6 950 15.9
2x7 750 12.5
2x8 600 10
2x9 540 9
2x10 400 6.7

Montaż 
kolektorów

Powierzch
nia
m2

Ilość 
kolektorów

Natężenie 
przepływu

l/h

Natężenie 
przepływu

l/min
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4. Obsługa i działanie
4.3 Ustawienie parametru MM - Tryb pracy

Zakres: 0 ... 4
Nastawa fabryczna: 4
Dla prac kontrolnych i serwisowych, tryb rodzaju pracy regulatora
można nastawić ręcznie. Dobrać parametr MM zgodnie z poniższą
tabelą.

MM1 R1 R2 Lampka kontrolna pracy

0 rozłączony rozłączony Zielona/czerwona miga
1 załączony rozłączony Zielona/czerwona miga
2 rozłączony załączony Zielona/czerwona miga
3 załączony załączony Zielona/czerwona miga

4 praca 
automatyczna

praca 
automatyczna praca automatyczna
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5. Uruchomienie
5 Uruchomienie

Najpierw włączyć zasilanie sieciowe. Regulator rozpoczyna fazę
inicjalizacji, podczas której miga lampka sygnalizacyjna pracy
czerwona i zielona. Po zakończeniu inicjacji regulator znajduje się w
trybie pracy automatycznej. Prawie we wszystkich instalacjach w tym
trybie pracy osiąga się optymalną sprawność przy nastawach
fabrycznych.
Jeżeli wymagane jest dopasowanie parametrów regulacji do
warunków danej instalacji, można to uczynić przy pomocy
odpowiednich wartości nastaw.

 Regulator jest fabrycznie skonfigurowany na typ instalacji 1
(parametr ANL=1).

Instalacja 1

Instalacja 2

6 Wyszukiwanie usterek

Jeżeli regulator nagle zaczął pracować wadliwie, sprawdzić
następujące punkty:

6.1 Zasilanie elektryczne

Przy zgaszonej lampce kontrolnej pracy należy sprawdzić zasilanie
elektryczne regulatora.
Regulator jest chroniony bezpiecznikiem topikowym T4 A . Jest
on dostępny po zdjęciu osłony i może być wtedy wymieniony.

Zapasowy bezpiecznik znajduje się w torebce z częściami
zapasowymi.
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5. Uruchomienie
6.2 Uszkodzenie czujnika

Jeżeli z powodu usterki czujników dojdzie do zakłócenia w obwodzie
regulatora, będzie to sygnalizowane na wyświetlaczu migającą
czerwono-zieloną lampką sygnalizacyjną pracy, oraz symbolem .
Na wyświetlaczu podany zostanie kod usterki dla odpowiedniego
czujnika (TC, TS, TR):
Zwarcie: Zwarcie przewodu czujnika z podaniem odnośnego
czujnika temperatury (TC, TS, TR), na wyświetlaczu dla tego
czujnika zostanie wyświetlony kod usterki -888.8.
Przerwanie przewodu: Przerwanie przewodu czujnika z podaniem
odnośnego czujnika temperatury (TC, TS, TR). Na wyświetlaczu dla
tego czujnika zostanie wyświetlony kod usterki 888.8.
Odłączone od zacisków czujniki temperatury Pt1000 można
sprawdzić omomierzem. Muszą one mieć przy odpowiednich
temperaturach wartość oporności jak podano w poniższej tabeli
obok.

°C Ω °C Ω °C Ω

-10 961 35 1136 80 1309
-5 980 40 1155 85 1328
0 1000 45 1175 90 1347
5 1019 50 1194 95 1366
10 1039 55 1213 100 1385
15 1058 60 1232 105 1404
20 1078 65 1252 110 1423
25 1097 70 1271 115 1442
30 1117 75 1290
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7. Przykłady zastosowania
7 Przykłady zastosowania

7.1 Instalacja solarna z zaworem przełączajacym do ładowania górnego obiegu 
podgrzewacza

DIETRISOL TRIO

Instalacja 1

7.2 Instalacja solarna do podgrzewania c.w.u. i wsparcia ogrzewania przez podgrzewacz 
dwufunkcyjny DC i kontrolę temperatury powrotu z obiegu grzewczego

Instalacja 2
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8. Protokół z uruchomienia
8 Protokół z uruchomienia

Wpisać podczas uruchomienia ustawione wartości w regulatorze
Diemasol B i wprowadzone zmiany wartości, które różnią się od
ustawień fabrycznych:

Kanał Nastawa fabryczna Wybrana wartość Data zmiany Podpis

ANL Instalacja 1

DIETRISOL TRIO: System funkcjonuje, kanał ustawień ANL koniecznie ustawić na 1.

DO 20

DF 20

DT 20

SZ 55.0

SZ musi być o 5 K ponad temperaturę żądaną dodatkowego(wych) ogrzewania. 
W instalacjach z 2 buforami lub instalacjach z 1 buforami i basenem połączonymi szeregowo, SZ musi być
ustawione na 65 °C.

Wartość zadana podgrzewania c.w.u.
dodatkowego ogrzewania

- Obieg kotłowy

- Grzałka elektryczna

SX 60

CX 100 °C

tu 3

PN 50

FT 0

W instalacji z innymi kolektorami niż DIETRISOL PRO lub ECO, parametr FT ustawić na 1.

FX Instalacja 1: 6.7
Instalacja 2: 4.2

MM 4

Dla pracy automatycznej ustawić parametr MM na 4.
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© Wstęp
Wszystkie dane techniczne w niniejszej instrukcji, jak również rysunki i schematy pozostają naszą
wyłączną własnością i bez naszej uprzedniej zgody na piśmie zabrania się ich reprodukowania.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych.
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