
MENU NASTAW

LATO/ZIMA PRIORYTET C.W.U.

PODGLĄD I USTAWIANIE TEMPERATUR KOTŁA I ZASOBNIKA

Po naciśnięciu przycisku MENU sterownik wyświetla “--” i czeka na wybór które parametry
użytkownik chce zmieniać:
- nacisnąć przycisk       dla parametrów z  MENU 1;
- nacisnąć przycisk       dla parametrów z  MENU 2.
Po tej czynności kolejne naciskanie przycisku MENU powoduje przejście do następnej kontrolki
Aktywna kontrolka pulsuje. W MENU 1 nieaktywne kontrolki są zgaszone, a w MENU 2 świecą w sposób ciągły.

-Czas trwania przedmuchów
(2) 0 - 30 sek.

(3,4)-Czas między przedmuchami
 10 sek. do 30 min. w minutach.

(5,6)-Maksymalna moc dmuchawy
 od 100% do minimalnej, co 10%.
-Temperatura załączania pompy c.o.
 20 - 80 °C.
-Temperatura załączania pompy c.w.u.
 20 - 70 °C.

-Czas ROZPALANIA
 0,5 - 4 godzin co 0,5 godziny.
-Czas WYGASZANIA
 0 - 4 godzin co 0,5 godziny. 

(5,6)-Minimalna moc dmuchawy
 20%, 30%, 40% lub 100%.

(1)-Temperatura WYGASZANIA
 20 - 50 °C.
-Wersja oprogramowania

4. Podłączenie przewodu zasilającego do wentylatora podmuchowego,
    pompy c.o. oraz pompy c.w.u

• do zacisku zera ochronnego silnika (oznaczonego odpowiednim symbolem) podłączyć najdłuższą
  żyłę koloru zielono-żółtego (zero ochronne) 3-żyłowego przewodu zasilającego.
• żyły brązową i niebieską podłączyć do odpowiednich zacisków silnika.
• w wersji ze złączem IEC połączyć złącza sterownika i urządzenia sterowanego.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda sieciowego 230V 50Hz z bolcem zerującym.
Temperatura otoczenia w miejscu zainstalowania sterownika nie powinna przekraczać 40 C.°

Uwaga: Sterownik MTS 10 może pracować tylko wtedy, gdy instalacja nie jest opróżniona.
              W przypadku opróżnienia instalacji sterownik należy wyłączyć z sieci.
              W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia pomp.

5. Podłączenie sterownika.

INSTALACJA

1. Mocowanie sterownika.
Zamocować sterownik na ścianie w pobliżu kotła c.o. za pomocą kołków rozporowych 6 mm
(kołki z wkrętami dołączone są do zestawu).

2. Mocowanie czujnika kotła i wyłącznika termicznego (rys. poniżej).
•  czujnik oraz wyłącznik termiczny zainstalować na nieosłoniętej rurze wyjściowej
    z kotła c.o., możliwie jak najbliżej kotła,
•  dopasować nakładkę czujnika do rury,
•  przełożyć opaskę zaciskową (3) przez otwory w nakładce czujnika (2)
   i zacisnąć wstępnie opaskę na rurze (zgodnie z rysunkiem),
•  wsunąć czujnik (1) między rurę (4) a nakładkę czujnika (2),
•  wsunąć wyłącznik termiczny (5) między nakładkę czujnika (2)
   a opaskę zaciskową (3)  i zacisnąć opaskę,
•  wskazane jest owinięcie rury z czujnikiem i wyłącznikiem termicznym materiałem termoizolacyjnym.

Uwaga: Czujniki nie s  przystosowane do pracy bezpośrednio w cieczy.ą

Uwaga: Przewód przyłączeniowy tego regulatora może być wymieniony wyłącznie przez producenta.

Uwaga: Instalacji regulatora może dokonać jedynie uprawniony elektryk.
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MENU 1: MENU 2:

Wyświetlacz pokazuje aktualną nastawę. Zmiana nastawy odbywa się przyciskiem        lub       .

Zamocować czujnik w miejscu przewidzianym przez producenta zasobnika.

3. Mocowanie czujnika temperatury zasobnika

Żółte kontrolki: pierwsza i druga sygnalizują która temperatura jest wyświetlana:
                         - temperatura kotła c.o.                 - temperatura zasobnika c.w.u.
1) Jeżeli wyświetlana jest temperatura kotła c.o.:
    a) Po naciśnięciu przycisku PLUS -       wyświetlacz zaczyna szybko migać, świeci kontrolka         .
        Przyciskami PLUS lub MINUS można zmienić żądaną temperaturę kotła c.o.
    b) Naciśnięcie przycisku MINUS -       spowoduje przełączenie na wyświetlanie temperatury
        zasobnika c.w.u.
2) Jeżeli wyświetlana jest temperatura zasobnika c.w.u.:
    a) Po naciśnięciu przycisku MINUS -       wyświetlacz zaczyna szybko migać, świeci kontrolka         .
        Przyciskami PLUS lub MINUS można zmienić żądaną temperaturę zasobnika c.w.u.
    b) Naciśnięcie przycisku PLUS -       spowoduje przełączenie na wyświetlanie temperatury
        kotła c.o. 
Zapis zmienionych nastaw temperatur nastąpi samoczynnie po 10 sekundach od ostatniej zmiany.
Uwaga: Temperatura kotła jest zawsze o 5 °C wyższa od temperatury zasobnika c.w.u.

PRACA STEROWNIKA Zapis zmian i opuszczenie MENU następuje gdy:
- przez 10 sek. nie zostanie naciśnięty żaden przycisk;
- podczas pulsowania dolnej kontrolki               zostanie naciśnięty przycisk MENU.
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Uwagi:

1. Temperatura kotła jest zawsze o 5 °C wyższa od temperatury WYGASZANIA.
2. Nastawa „0” oznacza wyłączenie przedmuchów (nie zaleca się ze względów bezpieczeństwa).
3. W czasie tym zawiera się długość przedmuchu.
4. Dla okresów krótszych niż 1 min. czas podawany jest w dziesiątkach sekund (np. „0.1” = 10 sek.).
5. Dmuchawa załącza się, aby można było ocenić jej rzeczywiste obroty.
6. Wskazanie „99” oznacza 100% mocy.
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W celu zmiany ustawień priorytetu c.w.u. lub trybu pracy LATO/ZIMA należy wyłączyć sterownik wyłącznikiem SIEĆ, 
nacisnąć przycisk PLUS         i nie zwalniając go włączyć sterownik, a po ustaniu sygnału dźwiękowego (około 2 sek.) 
zwolnić przycisk.
Po tej operacji wszystkie żółte kontrolki migają a na wyświetlaczu możliwe są cztery kombinacje:
   10 - tryb pracy ZIMA, priorytet c.w.u. wyłączony (nastawa fabryczna)
   00 - tryb pracy LATO, priorytet c.w.u. wyłączony
   11 - tryb pracy ZIMA, priorytet c.w.u. włączony
   01 - tryb pracy LATO, priorytet c.w.u. włączony
Zmiana LATO/ZIMA następuje przyciskiem PLUS      , włączanie/wyłączanie priorytetu przyciskiem MINUS      .
Po ponownym uruchomieniu sterownik będzie pracował według nowych ustawień.

   Po włączeniu sterownika przełącznikiem SIEĆ rozpoczyna się ROZPALANIE - zielona kontrolka pulsuje. 
Dmuchawa rozpędza się stopniowo do nastawionej maksymalnej mocy.
   Gdy czas ROZPALANIA upłynie sterownik przejdzie w stan PRACA - zielona kontrolka świeci w sposób ciągły.
   Zarówno w stanie ROZPALANIE jak i w stanie PRACA im bliżej żądanej temperatury, tym dmuchawa bardziej 
zwalnia i odwrotnie, ponieważ spalanie jest najbardziej ekonomiczne, gdy dmuchawa pracuje ciągle z niewielką mocą.
   Powyżej nastawionej temperatury dmuchawa zostaje wyłączona, ale załącza się okresowo na krótki czas 
zdefiniowany przez użytkownika - PRZEDMUCHY.
   Jeżeli w stanie PRACA temperatura kotła spadnie poniżej temperatury WYGASZANIA sterownik wejdzie w stan 
WYGASZANIE - wyłączy pracę ciągłą dmuchawy pozostawiając tylko PRZEDMUCHY.
   Gdy czas WYGASZANIA upłynie sterownik automatycznie zmieni stan pracy na STOP (kontrolka PRACA 
gaśnie).
   WYGASZANIE nie wystąpi jeżeli nie upłynął jeszcze czas ROZPALANIA.
   Pompa c.w.u. załącza się jeżeli temperatura w zasobniku nie jest osiągnięta, pod warunkiem wystarczająco wysokiej 
temperatury kotła (zabezpieczenie przed wychłodzeniem).
   Pompa c.o. załącza się według nastaw w trybie ZIMA i przy wyłączonym priorytecie c.w.u. Przy włączonym 
priorytecie c.w.u. pompa c.o. pracuje jeżeli temperatura w zasobniku jest osiągnięta. W trybie LATO pozostaje 
wyłączona (za wyjątkiem sytuacji awaryjnych).



Mikroprocesorowy sterownik wentylatora podmuchowego do kotła,
pompy obiegowej c.o. oraz pompy ładującej zasobnik c.w.u.

MTS 10

Firma TMK sp.j. Września 

ul. Szosa Witkowska 105
tel./fax 61 4379760

www.tmk.com.pl

Instrukcja obsługi
i instalowania

Sterownik, silniki dmuchawy oraz pomp zabezpieczone są bezpiecznikiem1,6 A, który przepala się 
w sytuacjach awaryjnych (np. zwarcie w silniku lub sterowniku). Dodatkowym zabezpieczeniem, 
w które wyposażono sterownik, jest wyłącznik termiczny wyłączający niezależnie od sterownika 
dmuchawę gdy temperatura kotła przekroczy 90 C (ponowne załączenie wyłącznika termicznego 
następuje po spadku temperatury o około 30 C).
Sytuacje takie mogą się zdarzyć w przypadku:

°
°

• awarii pompy,
• awarii sterownika.

• sterownik,
• nakładka czujnika, - 2 szt. • opaska zaciskowa z zawleczką - 2 szt.
• kołki rozporowe 6 mm - 2 szt.

GWARANCJA

Firma TMK sp.j. udziela gwarancji na sterownik MTS 10 przez 3 lata od daty zakupu przez 
użytkownika, lecz nie dłużej niż 4 lata od daty produkcji.

WARUNKI GWARANCJI

Warunkiem udzielania gwarancji jest stosowanie się do niniejszej instrukcji oraz ogólnych zasad
postępowania z urządzeniami elektronicznymi. Firma TMK sp.j. gwarantuje prawidłowość
wykonania, jakość oraz pewność działania sterownika MTS 10.  W przypadku zaistnienia
niedomagań w pracy sterownika lub powstania usterek z winy producenta, Firma TMK sp.j
zobowiązuje się do naprawy lub wymiany sterownika na wolny od wad w terminie 14 dni od
daty dostarczenia sterownika (osobiście lub za pośrednictwem Poczty). Z gwarancji wyłączone
są awarie powstałe z winy użytkownika, a w szczególności spowodowane uszkodzeniami
mechanicznymi, wadliwym montażem, zawilgoceniem lub eksploatacją niezgodną z ogólnymi
zasadami eksploatacji urządzeń elektronicznych.

DATA  SPRZEDAŻY:    ..........................             

    ..........................

    ...............................

DATA PRODUKCJI

dzień, miesiąc, rok

pieczęć i podpis sprzedawcy

ADRES PRODUCENTA:
Firma TMK sp.j.
62-300 Września
ul. Szosa Witkowska 105
tel./fax 61-437-97-60
www.tmk.com.pl

Zastosowanie

-Napięcie zasilania 230V/50Hz
-Obciążalność wyjść 3x100VA
-Zakres pomiaru temperatury 0 - 99 °C
-Alarm poniżej 9 °C i powyżej 92 °C
-Zakres nastaw temperatury kotła 35 - 90 °C
-Zakres nastaw temperatury zasobnika c.w.u. 30 - 80 °C
-Czas trwania przedmuchów 0 - 30 sek.
-Czas między przedmuchami 10 sek. do 30 min.
-Maksymalna moc dmuchawy od 100% do minimalnej (co 10%)
-Temperatura załączania pompy c.o. 20 - 80 °C
-Temperatura załączania pompy c.w.u. 20 - 70 °C
-Czas rozpalania 0,5 - 4 godz.
-Czas wygaszania 0 - 4 godz.
-Minimalna moc dmuchawy 20%, 30%,  40% lub 100%
-Temperatura wygaszania kotła 25 - 50 °C
-Ochrona pompy przed „zastaniem” po sezonie - uruchamianie co 14 dni na 30 sek. 
-Zmniejszenie ryzyka przemarzania instalacji - uruchamianie pompy poniżej 9 °C

Dane techniczne:

Opis kontrolek (podczas pracy sterownika):

50
40
6 sek.
5 min.
100%
30
30
2 godz.
1 godz.
30%
35

 °C
 °C

 °C
 °C

 °C

Nastawy
fabryczne

Dla utrzymania przez sterownik zadanej temperatury konieczne może okazać się uszczelnienie kotła.
W przeciwnym przypadku może ona rosnąć w sposób niekontrolowany, szczególnie podczas
wietrznej pogody.

PRZYWRÓCENIE NASTAW FABRYCZNYCH

Mikroprocesorowy regulator temperatury przeznaczony jest do sterowania nadmuchem przy kotłach, pompą 
obiegową c.o. oraz pompą ładującą zasobnik ciepłej wody użytkowej. Przeciwdziała efektowi „zastania” pompy 
c.o. po sezonie grzewczym, przez włączanie jej co 14 dni na 30 sek. Przez automatyczne uruchamianie pompy 
poniżej temp. 9 °C opóźnia przemarzanie najbardziej narażonych na wychłodzenie elementów instalacji c.o. 
Sterownik może realizować priorytet ciepłej wody użytkowej i dodatkowo zabezpiecza zasobnik oraz grzejniki 
przed wyziębianiem przez zbyt chłodny kocioł. MTS 10 może pracować w trybie ZIMA lub LATO (wyłączona 
pompa c.o.). Posiada dodatkowe zabezpieczenie zmniejszające ryzyko przegrzania kotła w postaci wyłącznika 
termicznego. 

- wyświetlana temperatura kotła (c.o.)

- wyświetlana temperatura zasobnika (c.w.u.)

- dmuchawa jest załączona

- pompa c.o. jest załączona

- pompa c.w.u. jest załączona

W celu przywrócenia nastaw fabrycznych należy wyłączyć sterownik wyłącznikiem SIEĆ, 
nacisnąć przycisk  MENU  i nie zwalniając go włączyć sterownik, a po ustaniu sygnału 
dźwiękowego (około 3 sek.) zwolnić przycisk.

Gwarancja ważna z dowodem zakupu.
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