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INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przeznaczenie

Regulator ATOS jest przeznaczony do sterowania wentylatorem nadmuchowym w
kotłach c.o. oraz do załczania pompy obiegowej. Wyposaony w dodatkowe wyjcie
umoliwiajce podłczenie termostatu pokojowego pozwala take na utrzymywanie zadanej
temperatury w pomieszczeniu. Sterownik posiada bardzo duo nowych funkcji.
Charakteryzuje si prost obsług oraz niezawodnym działaniem.

2. Programowanie ustawie menu

Aby dokona zmian w menu sterownika naley przycisn przycisk MENU i przytrzyma
go przez 3 sekundy. Na wywietlaczu pojawi si pierwszy parametr. Przyciskami + , moemy wybra co chcemy zmieni. Po wybraniu odpowiedniego parametru naley
przycisn ponownie przycisk MENU. Wtedy za pomoc + lub – zmniejszamy lub
zwikszamy jego warto. Przycinicie kolejny raz MENU spowoduje zapamitanie
zmiany. Sterownik automatycznie wyjdzie z MENU jeli nie przyciniemy adnego
przycisku przez 3 sekundy.
Moliwy jest take powrót do ustawie fabrycznych w przypadku rozregulowania
sterownika. W tym celu parametr funkcji (UF) naley ustawi na I i przycisn przycisk
„MENU” w celu zapamitania.

OBJASNIENIE FUNKCJI W MENU STEROWNIKA
- CP (czas przedmuchu) – czas na jaki ma si załczy dmuchawa w czasie przedmuchu
( regulacja w zakresie 5-59 sek. )
- PP (przerwa przedmuchu)- przerwa pomidzy przedmuchami
(regulacja w zakresie 1-99 min.)
- Ob (obroty dmuchawy) – siła nadmuchu wyraona w procentach
(regulacja w zakresie 30-99 %, przy czym 99 oznacza pełn moc dmuchawy)
- OP (obroty w czasie przedmuchów)- siła nadmuchu podczas przedmuchów
(regulacja w zakresie 30-99%)
- tP ( Temperatura załczenia pompy c.o.)- temperatura przy jakiej załczy si pompa c.o.
(regulacja w zakresie 25-70 )
- HI (histereza )- parametr ten mówi nam o ile stopni ma spa temperatura na kotle poniej
zadanej aby załczyła si dmuchawa (regulacja w zakresie 0-5 stopni)
- bu (wyłczenie/włczenie na stałe sygnalizacji dwikowej informujcej o braku
opału).Ustawienie parametru na 0 oznacza brak sygnałów dwikowych
- tO (granica spowalniania obrotów)- bardzo wana funkcja, przydatna zwłaszcza w małych
kotłach oraz przy dmuchawach wyposaonych w klapki na wylocie powietrza. Za pomoc
funkcji ustalamy od kiedy dmuchawa ma zacz zwalnia obroty kiedy temperatura na kotle
dochodzi do temperatury zadanej na regulatorze. (regulacja w zakresie 0-10, przy czym 0
oznacza całkowite wyłczenie spowalniania obrotów!).
Ustawienie parametru na 10 oznacza e 10 stopni przed temperatur zadan dmuchawa
zaczyna zwalnia obroty. Ustawienie parametru na 1 oznacza zwalnianie 1 stopie przed.

Za pomoc funkcji „tO” moemy:
- wyregulowa spowalnianie obrotów tak aby temperatura nie przekraczała zbyt duo
temperatury zadanej
- ograniczy efekt niedoboru powietrza. W dmuchawach wyposaanych w klapki czsto
zdarza si (gdy obroty ustawimy np. na 30% a dmuchawa zbyt wczenie zwalnia przy
dochodzeniu do temperatury zadanej) e klapka zbyt wczenie si zamyka a kocioł nie
zdył osign temperatury zadanej.
Tylko sterownik wyposaony w tak funkcj pozwala unikn tych problemów.
- tu (Temperatura wyłczenia regulatora)- temperatura poniej której sterownik przechodzi w
stan czuwania. Zapala si lampka STOP i wyłcza si dmuchawa. (regulacja w zakresie 2550 stopni).
UWAGA: Minimalna temperatura jak moemy ustawi na regulatorze bdzie zawsze o 10
stopni wysza ni temperatura wyłczenia regulatora – parametr „tu” Np. jeli parametr „tu”
ustawimy na 40 to minimalna temperatura jak bdzie mona ustawi na kotle bdzie 50
stopni. Ma to na celu uniknicie niechcianego wygaszenia si kotła w przypadku gdy
moliwe by było np. ustawienie temperatury na kotle o 3 stopnie wyszej ni parametr „tu”.
Wtedy bowiem mogło by si zdarzy e temperatura zmalała by o 3 stopnie (histereza) i
sterownik przeszedł by w stan czuwania.
- CO (czas odłczenia pompy c.o.)- Funkcja wykorzystywana podczas pracy regulatora z
termostatem pokojowym (wyjcie na termostat jest wyposaeniem dodatkowym- OPCJA).
Mamy moliwo ustawienia na jaki czas ma zosta odłczana pompa obiegowa w celu
ewentualnej stabilizacji temperatury w pomieszczeniu. Pompa podczas pracy termostatu
załcza si cyklicznie na 30 sekund z przerwami ustawianymi opisywanym parametrem
„CO”
- UF (ustawienia fabryczne)- Ustawienie parametru na 1 oznacza powrót do ustawie
fabrycznych.

3. ROZPALANIE W KOTLE
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Załczy zasilanie sterownika włcznikiem sieciowym
Ustawi dan temperatur przyciskami(+),(-).W trakcie nastawiania
pojawi si na wywietlaczu pulsujca warto temperatury nastawionej
Przycinicie przycisku START powoduje załczenie nadmuchu w kotle i
zapalenie diody ostrzegawczej(ROZRUCH).Po osigniciu nastawionej
temperatury nadmuch automatycznie si włczy. Zapali si dioda NADZÓR

Po wykonaniu powyszych czynnoci sterownik zapewnia:
Utrzymanie stałej nastawionej temperatury kotła C.O.przez automatyczne załczanie
nadmuchu w palenisko. Dmuchawa załcza si gdy temperatura spadnie poniej a
wyłczy si gdy j osignie.
Automatyczne załczenie pompy obiegowej C.O.po osigniciu przez kocioł
temperatury nastawionej dla pompy obiegowej
Samoczynne wyłczenie zasilania nadmuchu i pompy obiegowej po wyczerpaniu si
zapasu opału w palenisku.
Cigły odczyt temperatury kotła na wywietlaczu LED

4. Lampki kontrolne informujce o pracy sterownika:

STOP- zakoczenie pracy sterownika. Jeli dioda STOP mruga informuje to o
wyczerpaniu si opału w kotle. Załczany jest wtedy take sygnalizator dwikowy.
ROZRUCH- sygnalizuje o załczeniu si procedury rozpalania. Kontrolka ta pali
si a do momentu gdy kocioł nie osignie temperatury nastawionej przez uytkownika
NADZÓR- zapalona dioda informuje o osigniciu prze kocioł temperatury
zadanej. Mrugajca dioda NADZÓR informuje o pracy termostatu pokojowego (OPCJA)
ALARM- dioda sygnalizujca stany alarmowe. Załczania jest równoczenie z
sygnalizacj dwikow.
POMPA- sygnalizuje o załczeniu pompy obiegowej
DMUCHAWA- sygnalizuje o załczeniu dmuchawy

W sterowniku ATOS mona w kadej chwili wyłczy dmuchaw. W tym celu naley
przycisn przycisk STOP. Wyłczenie dmuchawy przydaje si zwłaszcza podczas
dokładania do pieca. Aby aktywowa dmuchaw naley wcisn przycisk START
Po osigniciu przez kocioł zadanej temperatury w trybie nadzoru sterownik ATOS
umoliwia okresowe załczanie dmuchawy (tzw.Przedmuch)

5. Zasada działania regulatora
Regulator Temperatury ATOS moe pracowa w 5 trybach pracy:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpalanie
Regulacja
Nadzór
Alarm
Wygaszanie

ROZPALANIE
Po załadunku kotła opałem nastawiamy dan temperatur, jak chcemy uzyska na
kotle. W tym celu przyciskami ( + , - ) wybieramy dan warto. Nastpnie wciskamy
przycisk START. Nastpuje rozpalanie w piecu. Dmuchawa bdzie tak długo działa a
woda w kotle nie osignie temperatury ustawionej na sterowniku. Podczas rozpalania jak
i całego procesu palenia na wywietlaczu pojawia si aktualna temperatura wody.
REGULACJA
W tym trybie pracy regulator ma za zadanie utrzymywa jak najbardziej stabiln
temperatur wody w kotle. Odbywa si to na zasadzie załczania dmuchawy, gdy
temperatura spadnie poniej zadanej oraz wyłczania, gdy temperatura wody przekroczy
nastawion przez uytkownika. Po przekroczeniu temperatury zadanej sterownik
automatycznie przechodzi w tryb nadzoru.
NADZÓR (PRZEDMUCHY)
W ten tryb pracy sterownik przechodzi, gdy temperatura wody w kotle bdzie wysza
od temperatury zadanej. W trybie tym zaczyna działa funkcja przedmuch. Jest to

cykliczne załczanie si dmuchawy w zalenoci od tego jak ustawimy t funkcj.
Moemy dowolnie ustawi, co jaki czas ma si włcza dmuchawa i na jak długo.
Dziki przedmuchom usuwane s gazy spalinowe z paleniska. Przedmuch ma take za
zadanie jak najdłuej podtrzyma sterownik w trybie nadzoru. Funkcj t mona tez
całkowicie wyłczy. Naley tak ustawi przedmuchy, aby niebyły zbyt czste gdy
bdzie to powodowa nieoczekiwane wzrosty temperatur. Cykliczne załczanie si
dmuchawy bdzie podawa wtedy zbyt due dawki powietrza do paleniska i powodowa
zwikszanie temperatury.
ALARM
(sterownik ATOS wyposaony jest w sygnalizacj dwikow informujc m.in. o wyczerpaniu
si paliwa w kotle, o przekroczeniu temperatury 90 oC , spadku temperatury poniej 5 oC, oraz o
uszkodzonym czujniku kotła)

Po przekroczeniu temperatury wody w kotle 90 oC nastpuje załczanie procedury
wychładzania kotła. Nastpuje automatyczne odcicie zasilania dmuchawy i
bezwzgldne załczenie pompy obiegowej. Na wywietlaczu pojawi si komunikat –
oraz załczy si sygnalizacja dwikowa oraz dioda ALARM
Gdy temperatura spadnie sterownik powróci do normalnego trybu pracy. W wersji
sterownika z dodatkowym czujnikiem (termostatem awaryjnym) instalacje przed
przegrzanie chroni take drugi czujnik, który niezalenie od pracy sterownika wyłczy
zasilanie dmuchawy po przekroczeniu temperatury krytycznej.

UWAGA: W sterowniku jest moliwo wyłczenia sygnalizacji alarmowej informujcej o wyczerpaniu si
opału (wygaszenie w kotle) Aby wyłczy sygnał dwikowy na stałe naley w menu sterownika parametr bu
ustawi na warto 0. Fabrycznie ustawiona jest warto 1 co oznacza aktywny sygnał dwikowy
informujcy o wygaszeniu w kotle.

WYGASZANIE
Po wykryciu braku opału sterownik przechodzi w stan wygaszania, co sygnalizowane
jest alarmem dwikowym, mruganiem diody ROZRUCH, oraz ustawieniem obrotów
"Obroty w podtrzymaniu". Jeli temperatura wzronie o 2 stC to układ wróci do stanu
regulacji. Jeli temperatura spadnie poniej parametru "Temperatura wyłczania
regulatora" sterownik przejdzie w stan czuwania (dioda STOP mruga). Aby wyj z
trybu czuwania trzeba dwa razy wcisn rodkowy przycisk - za pierwszym razem
nastpuje wyłczenie układu, a za drugim włczenie i rozpoczcie pracy od pocztku.

6. Praca z termostatem pokojowym

Podłczenie termostatu jest moliwe jeli na obudowie sterownika jest zainstalowane
gniazdo chinch (OPCJA)
Termostat pokojowy bada temperatur w pomieszczeniu. Na jej podstawie regulowana
jest temperatura na kotle. Sterownik pokojowy po podłczeniu otrzymuje wyszy
priorytet. Termostat pokojowy podłczamy za pomoc przewodu 2-yłowego. Od strony
sterownika ATOS stosujemy wtyk chinch. Komunikacja pomidzy urzdzeniami odbywa
si na zasadzie zwarcia lub rozwarcia styków. Rozwarte- jeli temperatura zadana na
termostacie jest wysza od temperatury pomieszczenia. Zwarte- jeli temperatura
zostanie osignita.

7. Podłczenie pompy obiegowej i silnika dmuchawy do
sterownika.
RYS 1. Dotyczy sterownika w wersji z przewodami do pompy i wentylatora zakoczonymi
gniazdami.

W wersji sterownika z przewodem do pompy bez kocówki (długi 1,5m przewód)
podłczamy go bezporednio do pompy obiegowej.
1. Zdejmujemy pokryw puszki pompy
2. Do zacisku zerowego,oznaczonego symbolem PE podłczy w puszce zył koloru zielonoółtego- ZERO OCHRONNE
3. yły brzow i niebiesk (N i L1 230V) podłczy do listwy zaciskowej
4. Sprawdzi poprawno połcze i przykrci puszk.
UWAGA nieprawidłowe podłczenie przewodów spowoduje uszkodzenie sterownika
lub urzdze do niego podłczanych.
--------Podłcze moe dokonywa tylko osoba uprawniona--------

!! Przed podłczeniem pompy i dmuchawy wyj z gniazdka sieciowego
wtyczk przewodu zasilajcego regulator.!!

PARAMETRY REGULATORA
Napicie zasilania
230 V 50 Hz
Obcienie wyj
Pompa 130W,Dmuchawa 130 W
Zakres pomiaru temperatury
5-90 oC

Dokładno pomiaru

Zakres nastaw temperatury

+/- 1 oC
35-80 oC

Funkcja Anty Stop pompy c.o.
Funkcja Anty Mróz

Co 7 dni na 10 sekund
Poniej 5 oC

Sygnalizacja alarmowa

Poniej 5 oraz powyej 90 oC
Współpraca z termostatem pokojowym
Regulowana temperatura wyłczenia
25-50 oC
sterownika

W pełni regulowane czasy przedmuchów
Regulowana moc dmuchawy
30 – 100 %
Temperatura załczania pompy
35-70 oC

Obroty podczas przedmuchów
Histereza

30-100 %
0-5 oC

Temperatura dla spowalniania
obrotów

0-10 oC lub moliwo wyłczenia
spowalniania
Płynny start dmuchawy

UWAGI OGÓLNE
1.
2.
3.

Czujnik temperatury naley montowa na sucho,tzn.bez uycia oleju itp.!
Sterownik naley montowa w miejscu uniemoliwiajcym jego nagrzanie do
temperatury powyej 50ºC
Instalowanie sterownika powierzy naley osobie uprawnionej

FUNKCJA ANTY STOP oraz ANTY MRÓZ
Sterownik ATOS został wyposaony w funkcje ANTY STOP pompy obiegowej
(cykliczne załczanie si pompy w okresie letnim , co zapobiega „zastaniu” si pompy oraz
gromadzeniu kamienia) Funkcja Anty Mróz chroni instalacj przed zamarzniciem.
Aby jednak zadziałały te funkcje sterownik musi by włczony (w stanie czuwaniazapalona dioda STOP)
BEZPIECZETWO UYTKOWANIA REGULATORA
1.
2.
3.
4.
5.

Nie mona naraa regulatora na zalanie wod, prac w zawilgoconym pomieszczeniu oraz w
temperaturze przewyszajcej 50 0C

W momencie podłczania lub odłczania od regulatora urzdze zewntrznych, rozkrcania
obudowy lub wymiany bezpieczników naley bezwzgldnie wyj wtyczk zasilajc z gniazda
sieciowego.
W czasie wyładowa atmosferycznych lub skoków napicia naley regulator odłczy od gniazda
sieciowego
Podczas niejasnoci lub problemów z montaem regulatora naley skontaktowa si z
odpowiedni osob. Numer podany jest na stronie tytułowej niniejszej instrukcji.
Montau regulatora powinna dokonywa osoba uprawniona. Niewłaciwy monta zwłaszcza
podłczenie urzdze zewntrznych moe spowodowa uszkodzenie regulatora.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR
MIKROPROCESOROWY
REGULATOR TEMPERATURY
TEMPERATURY
„ATOS”
ATOS

KARTA GWARANCYJNA
KARTA GWARANCYJNA
DATA PRODUKCJI………….………
DATA SPRZEDAY…………………
Piecz punktu sprzeday…………………………….
WARUNKI GWARANCJI:
1. Producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
oferowanego sterownika w punkcie serwisowym.
2. Producent Firma KOM-STER udziela gwarancji na bezawaryjne
działanie urzdzenia na okres…24….miesicy od daty sprzeday
potwierdzonej na karcie gwarancyjnej przez sprzedajcego, nie
wicej jednak ni 36 miesicy od daty produkcji.
3. Producent gwarantuje bezpłatne usunicie wady sprztu w
okresie objtym gwarancj w cigu 14 dni roboczych od daty
dostarczenia lub przesłania sterownika do naszej siedziby.
4. Sterownik wraz z kart gwarancyjn, adresem zwrotnym i
informacj o uszkodzeniu naley przesła na adres
KOM-STER , 63-300 Pleszew, ul. Armii Pozna 7
5. Producent zwolniony jest z odpowiedzialnoci z tytułu gwarancji
za wady spowodowane wadliwym uytkowaniem oraz
samodzielnym wykonywaniem napraw
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodze mechanicznych i
termicznych sterownika wraz z czujnikiem temperatury oraz
uszkodze wywołanych nieprawidłow instalacj
7. Zerwanie plomby gwarancyjnej powoduje utrat praw
gwarancyjnych

