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PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE 
 
Regulator MR208-SB48 w maksymalnej konfiguracji przeznaczony jest do sterowania 
układem zgodnie z poniższym układem. 
 

 
  
 
 
Ważniejsze funkcje realizowane przez regulator: 
� sterowanie dwustanowe pompą solarną, 
� ochrona wymiennika przed zamarzaniem (opcja), 
� sterowanie ładowaniem bufora z rozdziałem na zaworze (opcja), 
� sterowanie ładowaniem bufora 2 wstępnego podgrzewu CWU z bufora zasadniczego, 
� sterowanie przepompowywaniem między zasobnikiem CWU a buforem wstępnego podgrzewu, 
� funkcje ochrony zasobników przed przegrzaniem, 
� funkcja ochrony kolektora przed przegrzaniem, 
� tryb FERIE pozwalający na nocne schładzanie bufora, 
� wyświetlanie wszystkich mierzonych temperatur, 
� sygnalizacja stanów alarmowych (dźwiękowa z możliwością wyłączenia), 
� funkcja testu wyjść umożliwiająca sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych, 
� dwa porty komunikacyjne obsługujące protokół MODBUS RTU, 
� możliwość współpracy z modułem komunikacyjnym (wymagany port RS232) 

pozwalającym na zdalną obsługę regulatora za pośrednictwem sieci internet. 
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 CZUJNIKI TEMPERATURY  
 
Charakterystyki elementów pomiarowych 
Do pomiaru temperatury kolektora i zasilania wymiennika (Tkol, Twym) stosuje się czujnik 
z elementem pomiarowym Pt1000. Zakres mierzonej temperatury wynosi od -30°C do 
280°C . Do pomiaru temperatur w pozostałych punktach stosuje się czujniki z elementem 
pomiarowym KTY81-210 (zakres od -30°C do 95°C). Cha rakterystyki obu elementów 
pomiarowych przedstawiają poniższe tabele: 
 

KTY81-210  PT1000 
Temperatura (°C) Rezystancja (Ω)  Temperatura (°C) Rezystancja (Ω) 

-20 1372  -20 921,6 
-10 1500  0 1000,0 
0 1634  20 1077,9 
10 1774  40 1155,4 
20 1922  60 1232,4 
25 2000  80 1308,9 
30 2078  100 1385,0 
40 2240  120 1460,6 
50 2410  140 1535,8 
60 2590  160 1610,4 
70 2780  180 1684,6 
80 2978  200 1758,4 
90 3182  220 1831,7 

 
Standardowo do pomiaru temperatury kolektora stosuje się czujnik CTZ1.5S-Pt1000 z 
przewodem silikonowym o długości 1,5m. Średnica gilzy, w której umieszczono element 
pomiarowy wynosi 6mm.  
Czujnik należy instalować w pochwie pomiarowej kolektora zgodnie z wymaganiami 
producenta kolektora. 

� Czujnik temperatury kolektora może być dostarczony wraz z kieszenią pomiarową 
KP100 o długości 100mm z gwintem ½” i dławikiem uniemożliwiającym wysunięcie się 
czujnika z kieszeni. Dławik zabezpiecza również kieszeń przed wnikaniem wody z 
opadów atmosferycznych.  

 
Czujnik temperatury kolektorów można w miarę potrzeb przedłużać przewodem 
dwużyłowym o przekroju żyły od 0,5mm2 do 1,5mm2. Połączenia powinny być dobrze 
izolowane i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. 

� Informacje na temat dostępnych typów czujników z elementem pomiarowym      
KTY81-210 oraz zalecenia dotyczące ich instalacji można znaleźć na stronie 
www.frisko.pl. 
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 MONTAŻ I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE  
 
Regulator jest przeznaczony do montażu na szynie DIN. Zajmuje szerokość 9 
standardowych modułów (o szerokości 17,5mm). Schemat połączeń elektrycznych 
regulatora przedstawiono niżej. 

� Monta ż regulatora nale ży powierzy ć firmie instalacyjnej lub wykwalifikowanemu 
elektrykowi. Samodzielne wykonywanie poł ączeń elektrycznych grozi 
pora żeniem lub uszkodzeniem regulatora nie podlegaj ącym gwarancji. 
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� Zasilanie regulatora zabezpieczone jest wkładką topikową 250mA/250V umieszczoną 
pod pokrywą złącz L, N. Pokrywa przymocowana jest przy pomocy zatrzasku 
umieszczonego jak na poniższym rysunku. Demontaż pokrywy polega na podważeniu 
tego zatrzasku cienkim wkrętakiem. Ewentualną wymianę wkładki topikowej należy 
powierzyć firmie instalacyjnej lub wykwalifikowanemu elektrykowi. 
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Skróty użyte na schematach przedstawia poniższa tabela: 
 

N Biegun neutralny zasilania sieciowego 230V/50Hz. 
L Faza zasilania sieciowego 230V/50Hz. 
L' Zasilanie urządzeń wykonawczych - faza zasilania sieciowego 230V/50Hz. 

Zasilanie urządzeń wykonawczych należy zabezpieczyć niezależnym 
wyłącznikiem instalacyjnym uwzględniając prądy pobierane przez 
urządzenia lub sterujące elementy pośrednie. 

zWYM Siłownik zaworu wymiennika. W stanie beznapięciowym zawór powinien 
otworzyć drogę omijającą wymiennik.  

zR Siłownik zaworu rozdzielającego ładowanie bufora 1. W stanie 
beznapięciowym zawór powinien otwierać drogę na ładowanie środkowej 
części bufora. 

pZRZUTU Pompa zrzutu ciepła z bufora.  
pKOL Pompa solarna.  
pB1 Pompa ładująca bufor 1. 
pB2_1 Pompa ładująca bufor 2 - obwód po pierwotnej stronie wymiennika.  
pB2_2 Pompa ładująca bufor 2 - obwód po wtórnej stronie wymiennika. 
pCWU Pompa ładująca zasobnik CWU z bufora 2 (wstępnego podgrzewu).  
Tkol Czujnik temperatury kolektora. Element pomiarowy Pt1000. 
Twym Czujnik temperatury zasilania wymiennika solarnego. Czujnik nie jest 

wymagany w układach bez zaworu zWYM (parametr Zawor zWYM:NIE ). 
Element pomiarowy Pt1000. 

Tzas Czujnik temperatury zasilania bufora 1. Element pomiarowy KTY81-210. 
Czujnik nie jest wymagany w układach bez zaworu zR rozdzielającego 
zasilanie bufora. Zastosowanie czujnika pozwala opóźnić wyłączenie 
pompy ładującej bufor 1. 

Tb_d Czujnik temperatury zasilania w dolnej części bufora 1. Element pomiarowy 
KTY81-210. 

Tb_s Czujnik temperatury zasilania w środkowej części bufora 1. Czujnik nie jest 
wymagany, jego brak nie jest sygnalizowany. Element pomiarowy     
KTY81-210. 

Tb_g Czujnik temperatury zasilania w górnej części bufora 1. Element pomiarowy 
KTY81-210. 

Tb2 Czujnik temperatury bufora 2. Element pomiarowy KTY81-210. 
Tcwu Czujnik temperatury zasobnika CWU. Element pomiarowy KTY81-210. 

� Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia przekaźnikowego wynosi 1A/230V. 
Sumaryczna obciążalność grupy wyjść przekaźnikowych o zaciskach 14...17 wynosi 
3A/230V. Sterowanie urządzeniami o większej mocy lub trójfazowymi musi się 
odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników. 

� Przewody czujników powinny być ekranowane i układane w odległości minimum 30 cm 
od przewodów energetycznych. Niedopuszczalne jest prowadzenie wszystkich 
przewodów (czujnikowych i zasilania urządzeń) w jednej wiązce. Przewody czujników 
lub przewody energetyczne (zasilanie regulatora, przewody sterujące urządzeniami) 
nie mogą tworzyć wokół regulatora pętli. 

� Obwody zasilania regulatora i urządzeń wykonawczych powinny być zabezpieczone 
oddzielnymi wyłącznikami instalacyjnym. Umożliwia to, oprócz funkcji 
zabezpieczającej, łatwe wyłączenie zasilania regulatora i urządzeń wykonawczych. 

� Podtrzymanie nastaw regulatora wynosi minimum 30 dni. Wyłączenie napięcia 
zasilania na dłuższy okres czasu spowoduje utratę nastaw parametrów i niewłaściwą 
pracę regulatora. 



®

 
 

Instrukcja obsługi MR208-SB48 5
 

Porty komunikacyjne 
 
Sterownik jest wyposażony w dwa porty komunikacyjne RS1 typu RS232 lub RS485 oraz 
RS2 typu RS485. Porty posiadają zaimplementowaną obsługę protokołu MODBUS RTU. 
 
Parametry portów komunikacyjnych: 
 

 RS232 RS485 
Zasięg 15m 1200m 

Maksymalna liczba 
dołączonych urządzeń 

1 32 

Separacja galwaniczna brak brak 
Medium transmisyjne kabel 3 żyłowy (Tx, Rx, GND) skrętka o impedancji falowej 

100Ω (±15Ω) 
Przyłącze portów RS złącze pod wtyczkę RX-W3 złącze pod wtyczkę RX-W3 

 
Parametry transmisji: 
 

Szybkość transmisji 9600bps 
Format znaku 8N1 (8 znaków bez kontroli parzystości, 1 bit stopu) 
Adres Ustawiany parametrem 
Protokół MODBUS-RTU 
Realizowane funkcje 03 - odczyt grupy rejestrów 

04 - odczyt rejestru wejściowego 
06 - zapis pojedynczego rejestru 
16 (10HEX) - zapis grupy rejestrów 
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OBSŁUGA 
 
Regulator ma podświetlany wyświetlacz LCD 2x16 znaków oraz klawiaturę składającą się 
z 6 przycisków.  

 
 

W prawym górnym rogu pulpitu znajduje się dioda statusowa. Jeżeli sprawne są wszystkie 
tory pomiarowe dioda świeci na zielono. Czerwony kolor diody statusowej sygnalizuje stan 
alarmowy (np. uszkodzenie czujnika). Ponadto dioda statusowa sygnalizuje bieżący tryb: 
świecenie ciągłe oznacza tryb użytkownika, mruganie diody oznacza tryb serwisowy.  
 
Po lewej stronie znajduje się gniazdo RJ-45 opcjonalnego modułu komunikacyjnego 
umożliwiającego podłączenie sterownika do sieci ethernetowej. Moduł komunikacyjny jest 
opcjonalnym wyposażeniem sterownika. 
 
Po włączeniu zasilania wyświetlany jest ekran zawierający nazwę sterownika oraz 
informację o wersji struktury programowej. Przyciśnięcie klawisza <ESC> lub <OK> 
powoduje wyświetlenie głównego ekranu sterownika: 
 

Pn 12:34          

OK          enuM
  

 

W pierwszym wierszu wyświetlany jest bieżący dzień tygodnia oraz bieżący czas. 
 
W drugim wierszu wyświetlany jest status sterownika oraz napis "Menu ". Pozioma kreska 
widoczna pod literą "M" w prawym dolnym rogu ekranu to kursor, który wskazuje aktywny 
element ekranu.  
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Pole statusu może przyjmować następujące komunikaty: 
Status Interpretacja 
OK Normalna praca sterownika, brak awarii. 
OK(FER) Praca w trybie FERIE. 
OK(Dez) Trwa dezynfekcja obwodu CWU.  
MAX Tkol Wzrost temperatury kolektora powyżej wartości parametru TmaxKOL . 

Sygnalizowane zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony. 
MAX Tb Wzrost temperatury bufora 1 w punkcie Tb_d powyżej wartości parametru 

TmaxB1 .  
MAX Tb2 Wzrost temperatury bufora 2 w punkcie Tb2 powyżej wartości parametru 

TmaxB2 . 
Err Temp Uszkodzenie jednego z czujników temperatury. Sygnalizowane zapaleniem 

diody statusowej na kolor czerwony, załączeniem buzera oraz wyjścia 
sygnalizacji stanów alarmowych. 

 
Pozycję kursora można zmieniać naciskając przyciski: 
� < > przesuniecie kursora do góry, na pierwszy aktywny element linii ekranu; w 

przypadku, gdy kursor znajduje się w górnym wierszu ekranu naciśnięcie klawisza 
spowoduje przewiniecie ekranu w górę, 

� < > przesunięcie kursora w dół, na pierwszy aktywny element linii ekranu; w 
przypadku, gdy kursor znajduje się w dolnym wierszu ekranu naciśnięcie klawisza 
spowoduje przewiniecie ekranu w dół, 

� < > przesuniecie kursora w prawo, na kolejny aktywny element linii ekranu; w 
przypadku gdy kursor znajduje się na ostatnim aktywnym elemencie wiersza ekranu 
naciśnięcie klawisza spowoduje ustawienie kursora na pierwszym aktywnym elemencie 
tego samego wiersza, 

� < > przesuniecie kursora w lewo, na poprzedni aktywny element linii ekranu; w 
przypadku gdy kursor znajduje się na pierwszym aktywnym elemencie wiersza ekranu 
naciśnięcie klawisza spowoduje ustawienie kursora na ostatnim aktywnym elemencie 
tego samego wiersza. 

 
Aktywnym elementem na ekranie (elementem, pod którym można ustawić kursor) jest 
funkcja Menu  umożliwiająca wyświetlenie ekranu z głównym menu sterownika. 
 
 
Menu  
 
Naciśnięcie przycisku <OK> przy kursorze ustawionym pod literą "M" spowoduje 
wyświetlenie ekranu zawierającego dwie pierwsze pozycje z menu sterownika. 
 

Pomiary

Nastawy
 

 
Naciśnięcie przycisku < > spowoduje wyświetlenie kolejnych pozycji menu. Poszczególne 
napisy są elementami menu umożliwiającymi przejście do realizacji związanych z nimi 
funkcji. Naciśnięcie przycisku <OK> spowoduje uruchomienie funkcji związanej z 
aktywnym elementem menu.  
 

W przypadku, gdy lista parametrów nie mieści się na jednym ekranie sterownika, w 
prawym dolnym lub górnym rogu tego ekranu wyświetlone zostaną znaki: " ", " ". Ekran 
można przewijać klawiszami: < > - w górę, < > w dół. 
 
Powrót do ekranu głównego następuje po naciśnięciu przycisku <ESC>.  
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Elementy menu przedstawia poniższa tabela. 
 

Parametr Interpretacja 
Pomiary Funkcja umożliwiająca wyświetlenie mierzonych temperatur. 
Nastawy Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw. Większość nastaw dostępna jest 

tylko w trybie instalatora. 
Zegar Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw zegara sterownika. 

Parametry Funkcja umożliwiająca zmianę parametrów sterownika.  

Test wyjsc Funkcja umożliwiająca dokonanie testu wyjść sterownika.  

Kalibracja Funkcja umożliwiająca dokonanie kalibracji torów pomiarowych.  

Ustaw 
fabryczne 

Funkcja umożliwiająca przywrócenie nastaw fabrycznych regulatora. 

Serwis Funkcja umożliwiająca przejście do trybu instalatora.  
 
 
Pomiary 
 
ekran: Menu - Pomiary 

Parametr Interpretacja 
Tkol  Zmierzona temperatura kolektora słonecznego. 
Twym Zmierzona temperatura zasilania wymiennika solarnego. W układzie bez 

zaworu zWYM pomiar jest wyświetlany, gdy podłączony jest czujnik 
zasilania wymiennika. 

Tzas Zmierzona temperatura zasilania bufora 1. W układzie bez zaworu zR 
pomiar jest wyświetlany, gdy podłączony jest czujnik zasilania bufora. 

Tb_d  Zmierzona temperatura w dolnej części bufora 1 w punkcie Tb_d. 
Tb_s  Zmierzona temperatura w środkowej części bufora 1 w punkcie Tb_s. 

Pomiar wyświetlany, gdy jest podłączony czujnik temperatury w środkowej 
części bufora 1. 

Tb_g Zmierzona temperatura w górnej części bufora 1 w punkcie Tb_g. 
Tb2 Zmierzona temperatura bufora 2. 
Tcwu Zmierzona temperatura w zasobniku CWU. 

� Regulator kontroluje sprawność torów pomiarowych. Uszkodzenie jednego z torów 
sygnalizowane jest krótkim przerywanym dźwiękiem, zapaleniem diody statusowej na 
kolor czerwony oraz wyświetlaniem w polu odpowiedniej temperatury znaków "???.?" i 
litery "A" w miejscu jednostek. Dodatkowo załączane jest wyjście sygnalizacji stanów 
alarmowych. Skasowanie sygnalizacji dźwiękowej następuje po naciśnięciu klawisza 
<ESC>.  
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Nastawy  
 
ekran: Menu - Nastawy  

Parametr Interpretacja 
FERIE Praca w trybie FERIE. Opcje: 

� WYL - tryb FERIE wyłączony. Normalna praca układu. 
� ZAL  - załączony tryb FERIE. Regulator ładuje bufor 1 do temperatury 

TferieB1 . Dalsze ładowanie bufora do temperatury 90°C reali zowanie 
jest tylko w ramach ochrony kolektora przed przegrzaniem. Działa 
funkcja schładzania nocnego bufora 1 przez kolektor. Bufor może 
zostać schłodzony do temperatury TferieB1 . 

FerieDni Ilość dni obowiązywania trybu FERIE. Licznik jest automatycznie 
dekrementowany przez sterownik. Nastawa FerieDni=0  powoduje 
bezterminowe obowiązywanie trybu FERIE. Parametr wyświetlany gdy 
FERIE:ZAL . 

TferieB1 Zadana minimalna temperatura bufora 1 w trybie FERIE. 
TdezCWU Temperatura dezynfekcji bufora 2 (zasobnika wstępnego podgrzewu 

CWU). Nastawa jest porównywana ze zmierzoną temperaturą w zasobniku 
CWU. Gdy Tcwu>TdezCWU  oraz Tb2<Tcwu-5°C  regulator załącza 
pompę pCWU. Po uzyskaniu w buforze 2 wymaganej temperatury 
TdezCWU pompa pCWU pozostaje załączona przez czas CzasDez 
realizując dezynfekcję bufora 2. Maksymalny czas pracy pompy pCWU 
określa parametr MaxCzasDez . Program dezynfekcji może się uruchomić 
tylko raz na dobę. Bufor 2 i zasobnik CWU mogą zostać zdezynfekowane 
ciepłem odebranym z bufora 1 jeżeli TmaxB2>=TdezCWU . W takim 
przypadku dezynfekcja zasobnika CWU przeprowadzona przez sterownik 
kotłowni nie spowoduje dezynfekcji bufora 2 co znacznie wpływa na 
redukcje kosztów. Nastawa TdezCWU=0 wyłącza mechanizm dezynfekcji. 

t_Dez 
 

Czas pracy pompy pCWU w ramach dezynfekcji bufora 2 wyrażony w 
minutach.  

t_maxDez 
 

Maksymalny czas pracy pompy pCWU od momentu gdy Tcwu>TdezCWU  
wyrażony w minutach. 

∆ZalpKOL 
 

Różnica temperatur Tkol-Tb_d  powodująca załączenie pompy solarnej 
pKOL. Pompa ładowania bufora 1 pB1 zostanie uruchomiona gdy 
Twym>TminWYM  i Twym-Tb_d> ∆WylpKOL . Dla poprawnej pracy 
regulatora musi być spełniony warunek ∆ZalpKOL> ∆WylpKOL . 

∆WylpKOL 
  

Różnica temperatur Tkol-Tb_d  powodująca wyłączenie pompy solarnej i 
ładującej bufor 1 (gdy podłączony jest czujnik zasilania bufora 1 pompa 
ładowania pB1 zostanie wyłączona gdy Tzas-Tb_d<2°C ). 

TminWYM 
 

Minimalna temperatura zasilania wymiennika solarnego. Przy wyłączonej 
pompie solarnej zawór zWYM zawsze otwiera drogę omijającą wymiennik. 
Po załączeniu pompy solarnej ze zwłoką 20 sekund sprawdzana jest 
temperatura zasilania wymiennika w punkcie Twym. Wzrost temperatury 
Twym  powyżej TminWym+5°C  powoduje przełączenie zaworu i zasilanie 
wymiennika. Gdy Twym<TminWYM  zawór zawsze otwiera drogę 
omijającą wymiennik. Parametr wyświetlany, gdy sterownik obsługuje 
zawór zWYM. 

TmaxB1 
 

Maksymalna temperatura bufora 1. Wzrost temperatury w punkcie Tb_d 
powyżej nastawionej wartości powoduje wyłączenie pompy solarnej oraz 
ładującej bufor 1. Dalsze ładowanie bufora 1 maksymalnie do 90°C 
realizowane jest tylko w ramach ochrony kolektora przed przegrzaniem. 
Spadek temperatury w buforze o 5°C powoduje powrót do normalnej 
pracy. Parametr ograniczony 5°C÷85°C. 
Wzrost temperatury bufora do 90°C sygnalizowany jes t załączeniem 
wyjścia sygnalizacji stanów alarmowych. 
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Nastawy - ciąg dalszy. 
Parametr Interpretacja 
Tzrzutu 

 
Temperatura aktywacji zrzutu ciepła z bufora 1. Wzrost temperatury w 
dolnej części bufora 1 w punkcie Tb_d  powyżej nastawionej wartości 
powoduje załączenie pompy zrzutu ciepła pZRZUTU. Wyłączenie pompy 
następuje, gdy temperatura w punkcie Tb_d  spadnie poniżej wartości             
Tzrzutu -∆zrzutu .  
Nastawa Tzrzutu=0 wył ącza funkcje zrzutu.  

∆zrzutu 
 

Wymagany spadek temperatury w buforze 1 powodujący wyłączenie 
pompy zrzutu ciepła. 

∆ZalpB2 
 

Różnica temperatur Tb_g-Tb2  powodująca załączenie ładowania bufora 2 
(pomp pB2_1 i pB2_2). Ładowanie bufora 2 ograniczone jest temperaturą 
TmaxB2 . Dla poprawnej pracy regulatora musi być spełniony warunek 
∆ZalpB2>∆WylpB2 . 

∆WylpB2 
 

Różnica temperatur Tb_g-Tb2  powodująca wyłączenie ładowania bufora 2 
(pomp pB2_1 i pB2_2). 

TmaxB2 
 

Maksymalna temperatura bufora 2 oraz zasobnika CWU. Wzrost 
temperatury w buforze 2 powyżej nastawionej wartości powoduje 
wyłączenie ładowania bufora 2 z bufora 1. Ponowne ładowanie rozpocznie 
się po spadku temperatury o 5°C.  

∆ZalpCWU 
 

Różnica temperatur Tb2-Tcwu  powodująca załączenie przepompowania 
między buforem 2 a zasobnikiem CWU (załączenie pompy pCWU). 
Ładowanie zasobnika CWU ograniczone jest temperaturą             
TmaxB2-∆WylpCWU . Dla poprawnej pracy regulatora musi być spełniony 
warunek ∆ZalpCWU>∆WylpCWU . 

∆WylpCWU 
 

Różnica temperatur Tb2-Tcwu  powodująca wyłączenie pompy pCWU. 

TmaxKOL 
 

Maksymalna temperatura kolektora. Wzrost temperatury kolektora w 
punkcie Tkol powyżej nastawionej wartości powoduje ładowanie bufora 1 
do 90°C niezale żnie od nastawy TmaxB1 . Spadek temperatury kolektora o 
5°C powoduje powrót do normalnej pracy.  
Nastawa TmaxKOL=0  wyłącza mechanizm kontroli temperatury kolektora. 

Zawor zR 
 

Wykorzystanie zaworu zR rozdzielającego zasilanie bufora 1. Opcje: 
� NIE - brak zaworu zR w układzie. Czujnik temperatury zasilania nie jest 

wymagany. 
� TAK  - zawór zR występuje w układzie. Do pracy wymagany jest czujnik 

temperatury zasilania. 
Zawor zWYM 

 
Wykorzystanie zaworu zWYM ochrony wymiennika solarnego. Opcje: 
� NIE - brak zaworu zWYM w układzie. Czujnik temperatury zasilania 

wymiennika Twym  nie jest wymagany. 
� TAK  - zawór zWYM występuje w układzie. Do pracy wymagany jest 

czujnik temperatury zasilania wymiennika. 
 
Załączenie/wyłączenie trybu FERIE. 
� przyciskami < >,< >,< >,< > ustawić kursor w polu FERIE pod pierwszą literą 

wartości parametru, 
� nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt, 
� naciskając przyciski < >,< > wybrać z listy żądaną opcję: WYL (wyłączenie trybu 

FERIE) lub ZAL  (załączenie trybu FERIE), 
� nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby 

porzucić edycję. 
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Nastawianie ilości dni obowiązywania trybu FERIE. 
� przyciskami < >,< >,< >,< > ustawić kursor w polu FerieDni  pod pierwszą cyfrą 

zadanej wartości, 
� nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej 

cyfry, 
� naciskając przyciski < >,< > nastawić pierwszą cyfrę zadanej wartości dni, 
� naciskając przycisk <►> ustawić kursor na kolejnej cyfrze wartości, 
� naciskając przyciski < >,< > nastawić cyfrę wartości zadanej dni, 
� nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby 

porzucić edycję wartości dni. 

� Edycja pozostałych parametrów sterownika odbywa się w sposób analogiczny do 
opisanych powyżej. 

 
 
Zegar 
 
ekran: Menu - Zegar 
Parametr Interpretacja 
Czas - godzina Godzina bieżącego czasu dnia. 
Czas - minuty Minuty bieżącego czasu dnia. 
Dzien Aktualny dzień tygodnia: Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, Ni. 

 
 

 Parametry  
 
ekran: Menu - Parametry 

Parametr Interpretacja 
Sygnal 
 

Sygnalizacja stanów alarmowych. Opcje: 
� NIE - sygnalizacja alarmów wyłączona, 
� TAK  - sygnalizacja alarmów załączona – regulator przerywanym 

sygnałem dźwiękowym sygnalizuje następujące stany: 
� uszkodzenie lub brak danego czujnika temperatury, 
� wzrost temperatury w buforze 1 powyżej wartości 90°C. 

Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza 
<ESC>.  

TrybKom Parametr określa tryb komunikacji z regulatorem, opcje: 
� MODBUS – interfejs (port RS1: RS232 lub RS485) regulatora realizuje 

protokół MODBUS RTU oraz umożliwia komunikację z poziomu 
systemu FRISKO-ONLINE. 

� LAN  – interfejs regulatora realizuje protokół umożliwiający połączenie 
regulatora, za pośrednictwem modułu komunikacyjnego (wymagany 
port RS232), z panelem zdalnego dostępu. Aplikacja "Panel zdalnego 
dostępu", dostępna jest na stronie internetowej www.frisko.pl i 
umożliwia zmianę wszystkich nastaw regulatora za pośrednictwem sieci 
ethernet. 

 
Po zmianie parametru TrybKom  należy wyłączyć i ponownie załączyć 
zasilanie sterownika! 

HasloLAN Hasło dostępu do sterownika z poziomu systemu FRISKO-ONLINE. 
Adres Adres sieciowy na potrzeby komunikacji. 
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 Test wyj ść 
 
ekran: Menu – Test wyjsc  

Parametr Interpretacja 
pKOL 
 

Stan wyjścia sterującego pracą pompy solarnej. Opcje: 
� ZAL  – pompa załączona, 
� WYL – pompa wyłączona. 

zWYM Stan wyjść sterujących siłownikiem zaworu wymiennika zWYM. Opcje: 
� WYM – otwieranie zaworu (zasilanie wymiennika solarnego), 
� SOLAR  – zamykanie zaworu (ominięcie wymiennika solarnego). 

zR Stan wyjść sterujących siłownikiem zaworu bufora 1 zR. Opcje: 
� GORA – otwieranie zaworu (zasilanie górnej części bufora 1), 
� SRODEK – zamykanie zaworu (zasilanie środkowej części bufora 1). 

pB1 
 

Stan wyjścia sterującego pracą pompy ładowania bufora 1. Opcje: 
� ZAL  – pompa załączona, 
� WYL – pompa wyłączona. 

pB2_1 Stan wyjścia sterującego pracą pompy ładowania bufora 2 (obwód po 
pierwotnej stronie wymiennika). Opcje: 
� ZAL  – pompa załączona, 
� WYL – pompa wyłączona. 

pB2_2 
 

Stan wyjścia sterującego pracą pompy ładowania bufora 2 (obwód po 
wtórnej stronie wymiennika). Opcje: 
� ZAL  – pompa załączona, 
� WYL – pompa wyłączona. 

pCWU Stan wyjścia sterującego pracą pompy ładowania zasobnika CWU. Opcje: 
� ZAL  – pompa załączona, 
� WYL – pompa wyłączona. 

pZRZUTU Stan wyjścia sterującego pracą pompy zrzutu. Opcje: 
� ZAL  – pompa załączona, 
� WYL – pompa wyłączona. 

� Funkcja Test umożliwia sprawdzenie wyjść regulatora oraz właściwego podłączenia 
urządzeń. W czasie wyświetlania ekranów funkcji wyjścia przyjmują stany zgodne z 
wyświetlanymi na tych ekranach. Po powrocie do menu serwisowego regulator 
ustawia wyjścia w stany wynikające z działania automatyki. 
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 Kalibracja  
 
ekran: Menu - Kalibracja 

Parametr Interpretacja 
Tkol W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tkol 

wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po 
znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tkol. 

Twym W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Twym 
wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po 
znaku "/" współczynnik kalibracji toru Twym. 

Tzas W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tzas 
wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po 
znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tzas. 

Tb_d W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tb_d 
wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po 
znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tb_d. 

Tb_s W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tb_s 
wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po 
znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tb_s. 

Tb_g W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tb_g 
wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po 
znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tb_g. 

Tb2 W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tb2 
wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po 
znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tb2. 

Tcwu W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tcwu 
wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po 
znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tcwu. 

� Wartości współczynników kalibracji dodawane są do wartości mierzonych. Kalibracja 
pozwala wyeliminować błędy pomiarów związanych m.in. z rezystancją przewodów 
czujnikowych. Korzystanie z możliwości kalibracji wymaga stosowania dokładnych 
termometrów. Pomiar wzorcowy powinien być dokonywany w tym samym punkcie, w 
którym zainstalowano czujniki pomiarowe.  

 
 

 Nastawy fabryczne  
 
Uruchomienie funkcji "Ustaw fabryczne" spowoduje wyświetlenie poniższego ekranu. 
 

Ustaw fabryczne?     

NIE          TAK
 

Opcje: 
� TAK  - przywrócenie nastaw fabrycznych, 
� NIE - powrót do menu regulatora, bez przywracania nastaw fabrycznych. 
 



®

 
 

14 Instrukcja obsługi MR208-SB48 
 

Nastawy fabryczne parametrów regulatora przedstawia poniższa tabela: 
Pozycja menu Parametr Nastawa fabryczna 

FERIE WYŁ 
FerieDni 0 
TferieB1 50°C 

Nastawy 

TdezCWU 70°C 
t_Dez 10 minut 
t_maxDez 60 minut 
∆ZalpKOL 12°C 
∆WylpKOL 4°C 
TminWYM 20°C 
TmaxB1 80°C 
Tzrzutu 85°C 
∆zrzutu 5°C 
∆ZalpB2 10°C 
∆WylpB2 4°C 
TmaxB2 70°C 
∆ZalpCWU 8°C 
∆WylpCWU 2°C 
TmaxKOL 120°C 
Zawor zR TAK 

 

Zawor zWYM TAK 
Czas Aktualny czas Zegar 
Dzien Aktualna data 
Sygnal NIE 
TrybKom MODBUS 
HasloLAN 0000 

Parametry 
 

Adres 1 
Kalibracja 

 
Jednakowa wartość dla wszystkich 
współczynników kalibracji. 

0,0°C 

 
 
 
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE  
 

Zasilanie 230V/50Hz 4VA 
Temperatura otoczenia od +5°C do +40°C 
Ilość wejść pomiarowych Pt1000 2 
Zakresy pomiarowe od -30°C do +280°C 
Błąd odczytu temperatury ±1°C 
Ilość wejść pomiarowych KTY81-210 6 
Zakresy pomiarowe od -30°C do +95°C 
Błąd odczytu temperatury ±1°C 
Ilość wyjść przekaźnikowych 8 
Obciążalność wyjścia przekaźnikowego maksymalnie 1A/230V 
Sumaryczna obciążalność wyjść  
przekaźnikowych o zaciskach 14...17 

maksymalnie 3A/230V 

Podtrzymanie zegara minimum 48 godzin 
Podtrzymanie nastaw regulatora minimum 30 dni 
Wymiary 160x90x62mm 
Masa 0,6 kg 
Klasa ochronności II 
Stopień ochrony IP20 
Klasa oprogramowania A 
  

 
 

 

 


