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PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ !

PRZY ZAKUPIE BOJLERA ELEKTRYCZNEGO INDUKCYJNEGO (DALEJ - URZĄDZENIA),
SPRAWDZIĆ JEGO KOMPLETNOŚĆ, POPRAWNOŚĆ WPISANIA DATY SPRZEDAŻY W 
KARCIE GWARANCYJNEJ. PRAWIDŁOWOŚCI I KOMPLETNOŚCI WYPEŁNIENIA KART 
SPRZEDAŻY I PROTOKOŁU URUCHOMIENIA URZĄDZENIA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO INSTALACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZENIA  PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ 
W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO  MONTAŻU, REMONTU I KONSERWACJI 
URZĄDZENIA ORAZ DŁUGOTRWAŁEJ I BEZPIECZNEJ PRACY.

UWAGA !!! KOCIOŁ JAKO ELEMENT SYSTEMU GRZEWCZEWGO MONTUJEMY NA
ŚRUBUNKACH UNMOŻLIWIAJĄCYCH JEGO SZYBKI I BEZPIECZNY  DEMONTAŻ

UWAGA !!! KOCIOŁ JEST WYPOSARZONY W STEROWNIK TP- 16 BY ZALECA SIĘ 
PRZECZYTANIE INSTRUKCJI,W CELU  UNIKNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWEGO 
DZIAŁANIA URZĄDZENIA.

UWAGA!!! PROSZĘ O ZACHOWANIE INSTRUKCJI PRZEZ CAŁY OKRES 
GWARANCJI. JEŻELI NIE BĘDZIESZ POSTĘPOWAŁ ZGODNIE INSTRUKCJĄ, 
UTRACSZ PRAWO DO GWARANCJNEJ NAPRAWY URZĄDZENIA.

UWAGA!!! DZIAŁANIE URZĄDZENIA NA OBIEKTACH, W KTÓRYCH NIE MA OSÓB 
KONTROLUJĄCYCH POPRAWNOŚĆ PRACY URZĄDZENIA URZĄDZENIA JEST 
ZABRONIONE.

1. OPIS PRODUKTU

1.1 Urządzenie jest przeznaczone jako źródło ciepła dla budynków, pomieszczeń mieszkalnych i 
przemysłowych, z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. Dopuszcza się montaż w
instalacjach z zamkniętym obiegiem czynnika grzewczego
Urządzenie może być używane autonomicznie lub w połączeniu z urządzeniami pracującymi na 
innych rodzajach paliwa (gaz, węgiel, olej napędowy, drewno opałowe, palety itp.) 
1.2. Nadciśnienie wewnętrzne w zamkniętym systemie grzewczym nie powinno przekraczać
2,4 atm (2,4 bar). Wstępne ciśnienie w instalacji (przed pompą) musi wynosić co najmniej 0,5 bar
(0,5 bar);
1.3 Miejsce do zainstalowania urządzenia powinno spełniać poniższe kryteria:
- temperatura powietrza od 1 do 40 ° C;
- ciśnienie atmosferyczne od 84 do 107 kPa (od 630 do 800 mm Hg);
- wilgotność względna w pomieszczeniu do 80% przy 25 ° C;
1.4 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach: mokrych,
zagrożenia wybuchem ( EX), agresywnych środowiskowo .
1.5 Podczas instalacji i obsługi należy systematycznie kontrolować działanie urządzenia.
1.6 Możliwe zastosowanie: jako niezależne urządzenie lub w połączeniu z innymi źródłami
ciepła (połączenie równoległe lub sekwencyjne do kotłów gazowych lub na paliwo stałe).



2. SPECYFIKACJE 
tabela 1

Rodzaj kotła

B3 B5 B9 B10 B15

Zasilanie jednofazowe/trójfazowe
(1) 220± 10% 50Hz / (3) 380± 10% 50Hz

1 1 3 3 3

Znamionowy pobór mocy 3kW 5kW 9kW 10kW 15kW

Typ grzałki Induktor

Wydajność w % 99 %

Regulacja obiegu grzewczego °C Płynna 30°   C - 90° C (analogowa / cyfrowa)

Przekrój poprzeczny miedzianego
przewodu zasilającego

3x2,5 mm 3x4 mm 4x4 mm 4x4 mm 4x6mm

Pojemność zbiornika grzewczego nie mniej niż 3dm3

Klasa ochrony 1

Wymiary całkowite 320x180x600 180x320x1150

Wymiary z rozgałęzieniami, rury, inne elementy 325x190x650 190x325x1200

Waga 15 kg 25 kg

Powierzchnia ogrzewania w m2 Max 50 Max 80 Max 140 Max 160 Max 240

Kubatura do ogrzania w m3 90-120 150-200 270-360 300-400 450-600

Optymalna ilość wody w systemie w litrach 30 50 70 70 85

Oszczędność energii przy założeniu max
kubatury ogrzewania w %

30%

Oszczędność przy zastosowaniu pokojowego
czujnika temperatury w %

5-15%

2.1. Główne cechy urządzenia przedstawiono w tabeli 1.
2.2. Ogrzewanie czynnika w systemie grzewczym odbywa się za pomocą cewki indukcyjnej o 
wysokiej częstotliwości.
2.3. Korzystanie z termostatu na obudowie urządzenia.
Temperaturę czynnika w układzie ogrzewania jest regulowana termostatem na obudowie 
urządzenia. Możliwość wykorzystania jako czynnika wody, glikolu.
2.4. Wysoka niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.
2.5. Wykorzystując histerezę, prądy Foucaulta zwiększasz prędkość nagrzewania 
2.6. Bezpieczny ekologicznie, łatwy w instalacji i obsłudze.
2.7. Bezpieczeństwo pożarowe (brak połączeń wysokotemperaturowych).
2.8. Niski poziom hałasu.

3. URZĄDZENIE

3.1. Dostawa urządzenia obejmuje:

- Kocioł indukcyjny elektryczny 1 szt.
- Instrukcję obsługi i gwarancje 1 szt.
- Dodatkowe instrukcje (dla termostatów pokojowych i / lub modułów Wi-Fi) z programowaniem i
wskazaniem o ile są załączone do kotła 
3.2. Dodatkowe materiały do instalacji termostatów pokojowych zawartych w
zamówieniu i dostawie.



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

4.1. Wykonaj instalację i podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej zgodnie z warunkami
technicznymi i wymogami bezpieczeństwa. Wskazania środków bezpieczeństwa podane w tej 
sekcji muszą być bezwzględnie przestrzegane.
4.2. Konstrukcja urządzenia jest przystosowana do podłączenia jednofazowego napięcia
sieciowego 220 V lub trójfazowego 380 V, w zależności od typu urządzenia ( patrz tabela 1).
Niezbędne jest uziemienie urządzenia. Obowiązkowo należy zabezpieczyć urządzenie
bezpiecznikiem różnicowo prądowym w rozdzielnicy .
4.3. Obudowa urządzenia musi być uziemiona (oddzielnym) kablem o powierzchni przekroju nie
mniejszej niż pole przekroju przewodu fazowego. Wykorzystanie do tego celu przewodu zerowego
jest niedopuszczalne!
4.4. Stan uziemienia podlega obowiązkowej okresowej kontroli przez osoby uprawnione
przynajmniej raz w roku.
4.5. Urządzenie powinno być poprawnie uziemione.
4.6. Instalacja, podłączenie do instalacji elektrycznej i konserwacja muszą być wykonywane
przez personel posiadający stosowne uprawnienia eksploatacyjne dla instalacji elektrycznych o
napięciu do 1000 V. Prace muszą być wykonywane przez osoby, które zapoznały się z instrukcją
obsługi urządzenia, schematami połączeń.
4.7. Zabronione jest włączanie urządzenia przy braku czynnika grzewczego, lub przy zbyt niskim
ciśnieniu czynnika 0,5 bar.
4.8. Nie zaleca się włączania urządzenia bez wymuszonej cyrkulacji czynnika grzewczego
(pompy obiegowej).
4.9. Zabrania się używania czynnika przepływającego przez urządzenie na potrzeby ciepłej wody
użytkowej. Należy zastosować wymiennik ciepła
4.10. Wszystkie prace związane z użytkowaniem, konserwacją i naprawą powinny być
wykonywane tylko po odłączeniu od źródła prądu.
4.11. Po podłączeniu urządzenia do systemu grzewczego i instalacji elektrycznej pierwsze
uruchomienie musi być wykonane przez osoby uprawnione do wykonania takich prac lub 
autoryzowany serwis producenta
4.12. Uruchomienie obejmuje:
- weryfikacja prawidłowego podłączenia urządzenia do systemu grzewczego;
- sprawdzenie poprawnego podłączenia urządzenia do instalacji elektrycznej;
- uruchomienie urządzenia i regulacja jego działania;
- instruktarz ogólny o zasadach działania urządzenia.

5. URZĄDZENIE I ZASADA PRACY

5.1. Urządzenie znajduje się w metalowej kompaktowej obudowie, w którym jest automatyka
sterująca i cewka indukcyjna ogrzewająca czynnik grzewczy. Urządzenie działa na częstotliwości
prądu 20-35 kHz. Induktor jest metalowym cylindrem, na której znajduje się cewka indukcyjna.
Urządzenie ma także wbudowany system sterowania. Jest dostarczany z kablem połączeniowym (z 
gniazdem zasilającym i wtyczką), stycznikiem elektromagnetycznym (przekaźnik-rozrusznik, 
przekaźniki przeciwwybuchowe lub inne urządzenia przełączające), automatem przełączającym 
wł-wył, termostatem, czujnikiem temperatury (analogowym lub cyfrowym, w zależności od 
modelu),lampka/i kontrolne (wskaźnik pracy kotła) i systemem ochrony przed wzrostem 
temperatury powyżej 90 stopni Celsjusza.
5.2. Zasadą działania urządzenia jest ogrzewanie indukcyjne. Metodą ogrzewanie materiałów
przewodzących prąd o wysokiej częstotliwości.
5.3. Na przedniej części urządzenia znajdują się automatyczne przełączniki , które mają kilka 
funkcji:



- Włączanie / wyłączanie urządzenia
- Wybór mocy (dla kotłów, w których znajdują się 2 lub 3 cewki i płyty)
- Zabezpieczenie przed zwarciem
Za pomocą pokrętła termostatu (dla modeli analogowych) ustawiana jest temperatura czynnika .
Przy sterowniku cyfrowym, temperatura czynnika jest ustawiona za pomocą przycisków pod
wyświetlaczem LCD. Temperatura czynnika utrzymywana jest automatycznie, z tolerancją ± 4 0 C 
(w modelach analogowe) i z dokładnością do 1 ° C w formie regulowanej histerezy. Podczas
ogrzewania zapala się wskaźnik kotła (ogrzewania). Gdy płyn chłodzący osiągnie ustawioną
temperaturę , ogrzewanie się wyłącza i wskaźnik gaśnie.
5.4. Podczas korzystania z automatyki sterowania cyfrowego instrukcje programowania i regulacji
są dołączone do zestawu.
5.5 Zewnętrzna automatyka (dla połączonego ogrzewania lub podłączenia dodatkowych urządzeń
lub czujników) jest połączona typem „styku bez napięciowego NO” (styki „Blokada” (gdy styki są
zamknięte, kocioł spełnia jedną lub inną wbudowaną funkcję).

Ostrzeżenie!

Używanie do uziemiania urządzeń i instalacji sieci wodociągowych, grzewczych i gazowych 
jest zabronione !
Kontrola stanu przewodów zasilających i uziemienia powinna być przeprowadzana za 
każdym razem przed włączeniem urządzenia .

6. INSTALACJA URZĄDZENIA

Dziękujemy za zakup indukcyjnego kotła elektrycznego „Komfort”.

Prosimy o uważne przeczytanie tego rozdziału, prawidłowe podłączenie do systemu grzewczego, 
zasilania i pętli  uziemienia jest gwarancją bezpiecznego użytkowania urządzenia. Pamiętaj, że bez 
przestrzegania instrukcji obsługi możesz stracić prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej! Tylko 
wykwalifikowany personel może serwisować produkt.

6.1. Rozpakuj produkt (jeśli temp. zewnętrzna jest obniżona . Montaż urządzenia należy wykonać 
nie wcześniej niż 6 godzin po umieszczeniu w ogrzewanym pomieszczeniu).

Urządzenie może być instalowane w pomieszczeniach, które nie zawierają szkodliwych oparów 
kwasów, gazów wybuchowych, pyłu przewodzącego, o wilgotności względnej 80% w temperaturze
25 ° C.

6.2. Montaż Urządzenia
Podczas instalacji urządzenie powinno być zamocowane na kotwach przez otwory w wspornikach z
tylu, pod warunkiem, że zachowane są odległości serwisowe do ścian bocznych (nie mniej niż 250 
mm od bocznej części kotła) i odległość do podłoga (nie mniej niż 525 mm od dolnej części kotła).

6.3. Przy podłączaniu urządzenia  do systemu grzewczego dopuszcza się instalowanie na jego 
wejściu i wyjściu zaworów kulowych o przekroju nie mniejszym niż 1”.

Surowo zabrania się używania urządzenia przy zamkniętych zaworach odcinających. W systemie 
dostarczania ciepła należy zainstalować urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem 
(zawór bezpieczeństwa), o ciśnieniu nie większym niż 0.3 MPa (3 kg / cm2 lub 3 bary).

6.4. Podłączyć zasilanie w zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Przekroje przewodów muszą 
odpowiadać mocy nabytego kotła elektrycznego! (tabela 1).



7. SPOSOBY WŁĄCZENIA KOTŁÓW W SYSTEMIE OGRZEWANIA.

7.1. Podczas używania jako niezależnego urządzenia grzewczego konieczne jest podłączenie pompy
obiegowej do źródła zasilania ~ 220V.
Instalacja pompy obiegowej jest zawsze zalecana we wszystkich systemach grzewczych, co 
pozwala poprawić obieg czynnika i ma bezpośredni wpływ na prawidłową pracę  kotła 
7.1.1. Po instalacji system grzewczy należy poddać płukaniu, napełnić czystym, bez zanieczyszczeń
stałych i olejów mineralnych, chemicznie obojętną destylowaną wodą lub cieczą do systemów 
grzewczych (maksymalna zawartość glikolu wynosi 30%). Usunąć powietrze z systemu i 
wyeliminować wycieki.
W systemach grzewczych jako nośnik ciepła, z wyjątkiem wody, można stosować niezamarzający 
czynnik.
7.1.2. Uruchom instalację grzewczą na co najmniej 40 minut. Prawidłowe odpowietrzenie 
urządzenia i systemu jest bardzo ważne. Ciśnienie w systemie określają jednostki projektowe, ale 
nie więcej niż 2,5 bara.
7.1.3. Podłącz zasilanie urządzenia przez wtyczkę elektryczną.

Podłączenie urządzenia do sieci zasilania odbywa się za pomocą automatycznego przełącznika 
obliczonego na  podstawie prądu znamionowego urządzenia za pomocą kabla lub przewodu 
montażowego. Przewody fazowe powinny być podłączone zgodnie z oznaczeniem na zaciskach 
zacisku wejściowego, a przewód zerowy do odpowiedniej listwy zaciskowej. Podczas podłączania 
należy sprawdzić dokręcenie wszystkich dostępnych złączy stykowych i, jeśli to konieczne, puli.

7.1.4. Podłączenie elektryczne:
1. Wsunąć wtyczkę zasilającą do gniazda zasilania
2. Bezpieczniki na urządzeniu w górnej pozycji 
3. Ustaw wymaganą temperaturę nośnika ciepła

UWAGA!!! W przypadku zastosowania automatyki zewnętrznej zabezpiecz przejście przewód 
przez obudowę.
Pamiętaj o grupie bezpieczeństwa zabezpieczającej przed wzrostem ciśnienia.

8. KONSERWACJA.

Naprawy i konserwacje są przeprowadzane przez specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach-
wskazanych przez producenta lub dystrybutora. Kupując części zamienne, skontaktuj się z centrum 
serwisowym producenta lub dystrybutora;
8.1. Konserwacja urządzenia odbywa się tylko po odłączeniu zasilania;
8.2. Podczas obsługi urządzenia należy przynajmniej raz na sezon sprawdzić prawidłowość 
zamocowania kabli, przewodów, dokręcenia połączeń
gwintowanych.

9. ZASADY PRZECHOWYWANIA.

9.1. Przechowuj urządzenie w pomieszczeniu zamkniętym.
Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od 1 do 40 ° C, a wilgotność względna nie
ponad 80% w 25 ° C;
9.2. Zabrania się przechowywania urządzenia w pomieszczeniach wybuchowych i pomieszczeniach
agresywnych środowisko;
9.3. Urządzenie powinno być transportowane w opakowaniu zabezpieczone przed wilgocią.
9.4. Temperatura otoczenia podczas transportu powinna wynosić od -10 ° C do + 50 ° C,



wilgotność względna do 80% w temperaturze 21 i ° C.

10. MOŻLIWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ ROZWIĄZANIE

Słaby obieg w systemie Sprawdź filtr i pompę obiegową 

Powietrze w systemie Odpowietrz system 

Moc kotła nie odpowiada instalacji Wymień kocioł o odpowiednich parametrach 
patrz tabela 1

Brak ogrzewania Włącznik ustawiony na off/ uszkodzenie
włącznika 

Przegrzanie czynnika chłodzącego Sprawdź regulator temperatury na kotle.
Poczekaj na czujnik temperatury ostygnie,

zmniejsz do temp. minimalnej.

Styk otwarty do automatyzacji zewnętrznej Zamknij styk lub włóż wtyczkę

11. SCHEMATY PODŁĄCZEŃ URZĄDZENIA

11.1. Prawidłowa konfiguracja systemu grzewczego może przynieść znaczną oszczędność zasobów 
energetycznych i wydajność ogrzewania pomieszczenia. Sugerujemy zapoznanie się z rodzajami 
włączenia kotła do instalacji. 
Efektywne schematy włączania kotła elektrycznego, które zostały przedstawione na 
rysunkach znajdujących się na końcu niniejszego dokumentu, dowiodły praktyki wysokiej 
rentowności.

11.2. Korzystając z wielotaryfowych liczników energii elektrycznej, zalecamy korzystanie z 
akumulatora ciepła w systemie grzewczym. Gdy taryfa za energię elektryczną jest niska (noc), 
można gromadzić energię cieplną. Kotły KOMFORT, ze względu na wysoką dynamikę cieplną, 
umożliwiają podgrzanie akumulatora ciepła (przy prawidłowych obliczeniach) do wysokiej 
temperatury w krótkim czasie.

11.3. Zacznij od zasady „Szybki start”
Wszystkie elektryczne ogrzewacze (niezależnie od rodzaju ogrzewania) są uruchamiane przez 
zamknięcie wszystkich grzejników w systemie, z wyjątkiem jednego. Po włączeniu grzejnika do 
temperatury 60 ° C stopniowo włączać inne grzejniki (po jednym na raz) 1 kontrolować reżimy 
temperaturowe kotła (temperatura nośnika ciepła na „wejściu” i „wyjściu”. Pomoże to uniknąć 
ciągłej pracy kotła przez całą dobę w momencie rozproszenia do normalnej pracy ekonomicznej

Schematy podłączeń do instalacji grzewczej znajdują się na końcu dokumentu

12. STEROWNIK TP- 16 BY

Zaleca się przeczytanie instrukcji, w celu wyeliminowania  nieprawidłowego działania urządzenia. 

Regulator temperatury TP-16 BY jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania temperaturą kotła
indukcyjnego typu KOMFORT.



Funkcje sterownika TP- 16 BY:

- histereza temperatury,
- automatyczne przyciemnianie wyświetlacza,
- kontrola temperatury,
- blokowanie przycisków sterowania (Zabezpieczenie przed dziećmi),
- włącz / wyłącz przyrząd za pomocą przycisków sterujących.
Dane techniczne:
Napięcie robocze - 180-250 V.
Maksymalny prąd obciążenia wynosi 16 A.
Pobór mocy - 1,5 W.
Dolna granica pomiaru temperatury wynosi 0 ° C
Górna granica pomiaru temperatury wynosi 125 ° C
Utrzymanie ustawionej temperatury - 5 - 125Со
Dokładność pomiaru temperatury wynosi 0,5 C.
Histereza regulowana - 1,0-30,0 z krokiem 0,5 Co

Ustawienia domyślne:

Obsługiwana temperatura wynosi 30,0 Co
Histereza temperatury GS - 1,0 Co
Automatyczny ściemniacz wyświetlacza Lt-oFF
Procentowa kontrola temperatury Prt - oFF
Widok czujnika temperatury Snr - ntc

Te parametry są również zastępowane w przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych.

Ustawianie utrzymywanej temperatury:

Naciśnij krótko przycisk, aby wprowadzić ustawienie utrzymanej temperatury
↓ lub ↑ , ustawiona temperatura zacznie migać. Aby zwiększyć lub zmniejszyć
żądaną wartość temperatury można krótko nacisnąć lub przytrzymać ↓ lub ↑.
Po 5 sekundach po ostatnim naciśnięciu dowolnego przycisku urządzenie wyjdzie, a ustawiona
wartość pozostanie. Wymagane szybkie wyjście naciśnij przyciski jednocześnie ↓ i ↑.

***************************************************************************

MENU (GS, Lt, Prt, Snr)

W tym menu użytkownik może zmienić takie parametry jak:
GS - histereza temperaturowa. Wartość domyślna to 1,0 ° C.
Regulowany w zakresie od 1 ° C do 30 ° C w krokach 0,5 ° C.

Jak działa histereza?
Przykład: jeśli temperatura jest ustawiona na 30 ° C i ustawiona jest histereza
5° C, przekaźnik urządzenia zostanie włączony w temperaturze 25 ° C i zostanie wyłączony w 30 ° 
C,utrzymując w ten sposób temperaturę 25-30 ° C.

Uwaga: Nie ustawiać wysokiej temperatury histerezy. Przekaźnik przyrządu



może się nie włączyć z powodu dużej różnicy między temperaturą włączenia i wyłączenia.
Przykład:
TУСТ. 30° C - TГИСТ. 20° C = TВКЛ. РЕЛЕ 10 ° C
Jeśli zmierzona temperatura będzie wyższa niż 10 ° C, wtedy przekaźnik nigdy się nie włączy.

Lt - automatyczne przyciemnianie wyświetlacza ( domyślnie wyłączona)
OFF - Wył.
ON - funkcja włączona.

W tym menu możesz włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego zmniejszania jasność
wyświetlacza. Jeśli funkcja jest aktywna, wyświetli się wyświetlacz przyrządu zmniejsz blask po 10

sek. po ostatnim naciśnięciu dowolnego przycisku na panelu i przywróć oryginalną jasność, 
naciskając
dowolny przycisk.

Prt - Procentowa kontrola temperatury ( domyślnie wyłączona)
OFF – Wył.

Funkcja jest uważana za aktywną, jeśli wartość jest ustawiona w zakresie od 1.P do 90P.Może być
używane przez konsumenta tyko wtedy ,gdy czujnik temperatury instrumentu jest uszkodzony. Gdy 
ta funkcja jest aktywowana,przekaźnik przyrządu załączy obciążenie czasowe, wyrażone w 
procentach podczas jednej godziny.
Na przykład ustawiono 50R (50%), więc przekaźnik urządzenia zostanie włączony co 30 minut.

Snr - wybór czujnika temperatury.
Ntc jest instalowany domyślnie.
Możliwe warianty czujników ntc lub dS.

Funkcja ta pozwala wybrać jeden z potrzebnych typów czujników temperatury.
Jeśli konsument używał wcześniej starego regulatora temperatury lub regulatora innego producenta.

Urządzenie może współpracować z dwoma rodzajami czujników:
ntc - 10kм termistor, natywny czujnik urządzenia, który jest ustawiony domyślnie.
dS Cyfrowy czujnik - DS18B20, stosowany w starszych modelach termostatów.

Aby wejść do MENU2, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy. Przyciski ↓ i ↑ dalej przycisk ↑ , aby
wybrać jeden z parametrów do zmiany.

Naciśnij ↓ , wprowadź ustawienie parametru wybranego w MENU2 i ustaw żądaną wartość za
pomocą przycisków ↓ i ↑.
Po ustawieniu wymaganej wartości urządzenie automatycznie wyjdzie za 5 sekund z ustawień
parametrów w MENU2 i po kolejnych 10 sek. sterownik wyjdzie z MENU2. Dla szybkiego wyjścia
wymaga jednoczesnego naciśnięcia przycisków ↓ i ↑.
Włącz i wyłącz instrument za pomocą przycisku OFF na desce rozdzielczej

Sterownik można wyłączyć za pomocą przycisku na desce rozdzielczej. Aby to zrobić, naciśnij i
przytrzymaj przez 5 sekund. przycisk ↑.

Na ekranie krótko OFF zostanie wyświetlone. Aktywacja odbywa się przez 2 sekundy przez ten 
sam przycisk.



Blokowanie urządzenia przed dziećmi bLC

Funkcja pozwala w ten sposób zablokować przyciski z przodu sterownika tym samym zapobiegać
manipulowaniu ustawieniami przez nieupoważnionych użytkowników.
Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby zablokować instrument. przyciski w tym samym czasie 
↓ i ↑, , aż pojawi się wskazanie bLC. Po zablokowaniu, po naciśnięciu przyrząd wyświetli wartość 
bLC na dowolnym przycisku. Aby usunąć blokadę należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund. 
Przyciski w tym samym czasie ↓ i ↑.

Przywróć ustawienia fabryczne

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia można skorzystać z funkcji przywrócić 
ustawienia fabryczne. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj (około 10 sekund) ↓ i ↑, aż pojawi się 
„rES”, a następnie zwolnij. Po przywróceniu ustawień fabrycznych, w MENU (GS, Lt, Prt, Snr), 
ustawiając utrzymywaną temperaturę, wartości opisane będą z funkcji „ustawienia domyślne”.

Połączenie:
1.2 Podłączenie czujnika
3. Moc (faza)
4. Moc (zero)
5. Obciążenie (zero)

Uwaga: Gdy drut czujnika pęknie, wyświetlony zostanie ekran urządzenia
Err. Gdy wyjście czujnika jest zwarte, wyświetla się „3NE”.

Uwaga !!!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zużyty kocioł indukcyjny nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Należy 
skontaktować się ze specjalistycznym punktem przetwarzania urządzeń elektrycznych oraz 
elektronicznych. Odpowiedzialność za dostarczenie urządzenia do  miejsca przetwarzania spoczywa
na konsumencie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu należy 
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego lub ze służbami zagospodarowania 
odpadów.












