Deklaracja zgodności dla sterowników
ST-22 nr 2/2004
Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004
ST-24 nr 10/2007
Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007
ST-30 nr 12/2007
Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007
ST-80 nr 22/2007
Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Listopad 2007
My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów,
deklarujemy z pełną odpowiedzialnością,
że produkowane przez nas termoregulatory
ST-22 ST-24 ST-30 ST-80 230V, 50Hz
spełniają

wymagania

Rozporządzenia

Ministra

Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. (Dz.U. Nr 155, poz.
1089)

z

dnia

postanowienia

21

sierpnia

Dyrektywy

2007r.,

wdrażającego

Niskonapięciowej

LVD)

2006/95/WE z dnia 16.01.2007 r.
Sterowniki

ST-22,

pozytywnie

ST-24,

badania

ST-30,

ST-80

kompatybilności

przeszły

EMC

przy

podłączeniu optymalnych obciążeń.
Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane
PN-EN 60730-2-9:2006.
Współwłaściciele:
Paweł Jura, Janusz Master
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UWAGA!
Urządzenie elektryczne pod napięciem!
Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych
z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.)
należy upewnić się, że regulator nie jest podłączony do sieci!
Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie
uprawnienia elektryczne.
Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru
skuteczności zerowania silników elektrycznych, kotła oraz pomiaru
izolacji przewodów elektrycznych.

UWAGA

WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE
MOGĄ USZKODZIĆ URZĄDZENIA
ELEKTRONICZNE
DLATEGO W CZASIE BURZY
NALEŻY WYŁĄCZYĆ STEROWNIK Z SIECI
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM
!• Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem
(podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że
regulator nie jest podłączony do sieci!
!• Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia
elektryczne!
!• Nie wolno stosować żadnych zaworów zamykających obieg wody
centralnego ogrzewania podczas pracy pompy.
!• Regulator nie może pracować w układzie zamkniętym centralnego ogrzewania.
Muszą być zamontowane zawory bezpieczeństwa, zawory ciśnieniowe, zbiornik
wyrównawczy - zabezpieczające kocioł przed zagotowaniem wody w układzie
centralnego ogrzewania.
!• Sterownik MUSI być podłączony do gniazdka z uziemieniem. W trakcie podłączania sterownika
należy dokonać pomiaru skuteczności uziemienia. Kable nie mogą być narażone na działanie
temperatur powyżej 90°C Należy je odizolować od elementów kotła nagrzewających się do
wysokich temperatur!
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Zasada działania
Mikroprocesorowy regulator ST-22,24,30,80 przeznaczony jest do
sterowania kotłem CO wyposażonym w nadmuch i pompę obiegu wody CO. Jego
zadaniem jest utrzymywanie zadanej temperatury za pomocą wentylatora.
Aby rozpalić w kotle (gdy temperatura kotła jest niższa od 30°C), należy
nacisnąć przycisk WYJŚCIE - spowoduje to załączenie wentylatora a na
sterowniku załączą się diody „praca ręczna” oraz „wentylator”. Ponowne
naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie się funkcji rozpalania (czyli
pracy ręcznej). Po załączeniu funkcja ta będzie aktywna do czasu, gdy
temperatura kotła osiągnie 30°C (jest to temperatura progowa załączenia pompy
i przejścia do trybu pracy). Gdy temperatura kotła osiągnie 30°C regulator
przechodzi do trybu pracy. Po osiągnięciu temperatury zadanej, sterownik
przechodzi w tryb podtrzymania. W tym trybie praca sterownika polega na
załączaniu się przedmuchów z częstotliwością zależną od ustawień użytkownika.
Czas pracy i przerwy przedmuchu należy dobrać odpowiednio do rodzaju paliwa
spalanego w kotle.

Temperatura zadana
Zadana temperatura to żądana temperatura na kotle. Zmieniamy ją wprost
z głównego widoku ekranu przez naciśnięcie przycisku
(podnoszenie
temperatury) oraz
(obniżanie temperatury), podczas gdy wyświetlacz pulsuje.
Po 4 sekundach na wyświetlaczu powraca widok aktualnej temperatury kotła.

Funkcje sterownika (menu użytkownika – opcje)
Funkcja regulacja obrotów (funkcję można uruchomić wciskając przycisk
OPCJE - zapala się dioda „regulacja obrotów"). Funkcja ta steruje szybkością
pracy wentylatora. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 6 lub w zależności od programu - od 1 do 10 (można przyjąć że są to biegi
wentylatora). Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator. Zmiany biegów
wentylatora możliwe są za pomocą przycisków
i
. Ustawienie odpowiedniej
prędkości wentylatora zapobiega wygaśnięciu płomienia w kotle i sprzyja
lepszemu spalaniu.
Po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł przechodzi w tzw. stan
podtrzymania (aby ograniczyć dalszy wzrost temperatury). Dla właściwej pracy
kotła użytkownik ustawia dwa parametry – pracę przedmuchu i przerwę
przedmuchu.
Funkcję praca przedmuchu uruchamia się wciskając dwukrotnie przycisk
OPCJE – zapala się dioda „praca przedmuchu". Za pomocą tego ustawienia
należy zadać czas pracy przedmuchu wentylatora (w sekundach) w trakcie
trwania podtrzymania.
Funkcję przerwa przedmuchu uruchamia się wciskając trzykrotnie przycisk
OPCJE – zapala się dioda „przerwa przedmuchu". Za pomocą tego ustawienia
należy zadać czas przerwy przedmuchu wentylatora (w minutach) w trakcie
trwania podtrzymania.
5

Tryb podtrzymania (gdy temperatura CO utrzymuje się powyżej zadanej)
zapobiega wygaśnięciu kotła oraz ogranicza dalszy wzrost temperatury.
UWAGA: Błędne ustawienie pracy i przerwy przedmuchu może spowodować
stałe wzrastanie temperatury! Szczególnie przerwa przedmuchu nie powinna być
zbyt krótka a praca przedmuchu nie powinna być zbyt długa.

START/STOP wentylatora
(funkcja dostępna w zależności od wersji programu)
Przycisk WYJŚCIE służy do załączenia wentylatora podczas rozpalania. Po
załączeniu tej funkcji zapala się jednocześnie dioda „wentylator” oraz dioda „praca
ręczna”. Jeżeli kocioł osiągnie temperaturę wyższą niż 30°C zamiast diody „praca ręczna”
zapali się dioda „pompa CO” i załączy się pompa obiegowa a regulator przejdzie do trybu pracy.
Przycisk ten w trybie pracy sterownika będzie służył do wyłączenia/załączenia wentylatora
(np. podczas dokładania opału), wtedy po wyłączeniu wentylatora zacznie pulsować dioda „praca
ręczna”. Funkcja pozwala na bezpieczną obsługę kotła. Przy włączonym wentylatorze nie wolno
otwierać drzwiczek paleniska.

Praca pompy CO
Pompa CO pracuje w zależności od temperatury obiegu kotła. Załączenie następuje po osiągnięciu
30°C Powyżej tej temperatury pompa pracuje bez przerwy. Wyłączenie nastąpi poniżej 28°C,
zapobiega to zbędnej pracy pompy. Jeżeli pompa pracuje, świeci się dioda z jej symbolem.

Zabezpieczenia
Sterownik wyposażony jest w szereg zabezpieczeń zapewniających
bezpieczną eksploatację. Wszelkie błędy wyświetlane są na wyświetlaczu LED:
E4 - oznacza przekroczenie maksymalnej temperatury kotła (ustalonej na 85°C)
E5 - oznacza uszkodzenie czujnika temperatury.
W obu przypadkach wyłączany jest wentylator, załącza się pompa CO
(w przypadku, gdyby nie była załączona) oraz pojawia się alarmowy sygnał
dźwiękowy. W przypadku wystąpienia błędu E4, po obniżeniu się
temperatury do bezpiecznego poziomu, alarm można skasować za pomocą
klawisza OPCJE. Jeżeli wystąpił alarm E5 należy wymienić czujnik na nowy
(po upewnieniu się, że kabel czujnika nie jest zwarty ani rozłączony)
Ponadto sterownik zabezpieczony jest miniczujnikiem bimetalicznym
(tzw. termik), który mechanicznie rozłącza zasilanie wentylatora po
osiągnięciu temperatury około 85°C (pompa CO pracuje cały czas).
Zapobiega to zagotowaniu się wody w instalacji, w przypadku przegrzania kotła bądź
uszkodzenia regulatora. Po zadziałaniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do
bezpiecznej wartości, czujnik odblokuje się samoczynnie i alarm wyłączy się. W przypadku
uszkodzenia termika nie działa wentylator zarówno w pracy ręcznej jak i w pracy
automatycznej.
Regulatory ST-22,24.30,80 posiadają dwie wkładki topikowe rurkowe
WT1,6A zabezpieczające sieć. Stosowanie bezpiecznika o większej
wartości może spowodować uszkodzenie sterownika.
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PARAMETRY TECHNICZNE
L.p.

Wyszczególnienie

Jedn.

1

Zasilanie

V

230V/50Hz +/-10%

2

Maksymalny pobór mocy

W

4

3

Temperatura otoczenia

C

5÷50

4

Obciążenie wyjścia pompy obiegowej

A

0,5

5

Obciążenie wyjścia wentylatora

A

0,6

6

Zakres pomiaru temperatury

O

C

0÷90

7

Dokładność pomiaru

O

C

1

8

Zakres nastaw temperatur

O

C

30÷80

9

Wytrzymałość temp. czujnika

O

C

-25÷90

10

Wkładka bezpiecznikowa

A

1,6

O

Konserwacja
W sterowniku ST-22, 24, 30, 80 należy sprawdzić stan techniczny
przewodów przed sezonem grzewczym oraz w czasie jego trwania. Należy
również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych
zanieczyszczeń; należy również dokonać pomiaru uziemienia silników
(pompy i nadmuchu).

Schemat podłączenia okablowania do sterownika

PE - UZIEMIENIE (ŻÓŁTO-ZIELONY)
N - NEUTRALNY (NIEBIESKI)
L - FAZA (BRĄZOWY)
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