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Gwarancja 
ważna na terenie Niemiec i Austrii 
Poniższe warunki opisujące założenia i zakres 
naszych świadczeń gwarancyjnych nie naruszają 
obowiązków udzielenia gwarancji przez sprzedawcę 
wynikających z umowy kupna-sprzedaży z odbiorcami 
końcowymi. Na przyrządy te udzielamy gwarancji 
zgodnie z następującymi warunkami: 
Usuwamy bezpłatnie te usterki w urządzeniu, które są 
uzasadnione i wynikają z wad materiałowych i/lub 
produkcyjnych, jeżeli zostaną one u nas zameldowane 
niezwłocznie po ich ustaleniu i w ciągu 24 miesięcy od 
daty dostawy do pierwszego odbiorcy końcowego. W 
przypadku zastosowania przemysłowego okres ten 
wynosi 12 miesięcy. Jeżeli usterka wystąpi w ciągu 6 
miesięcy od dostawy nasuwa się przypuszczenie, że 
chodzi o wadę materiałową lub błąd produkcyjny. 
Przyrząd podlega tej gwarancji tylko wtedy, gdy został 
on zakupiony od firmy w jednym z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli w chwili 
wystąpienia usterki był eksploatowany w Niemczech 
lub Austrii oraz gdy świadczenia z tytułu roszczeń 
gwarancyjnych mogą być realizowane także w 
Niemczech lub Austrii. 
Usunięcie uznanych przez nas usterek podlegających 
obowiązkowi uzyskania gwarancji odbywa się w ten 
sposób, że wadliwe części zostaną przez nas 
bezpłatnie naprawione lub wymienione na inne, 
nienagannie działające części. Nie zostaną przejęte 
wyjątkowe koszty usunięcia usterki uwarunkowane 
rodzajem lub miejscem zastosowania przyrządu.  
Swobodny dostęp do przyrządu powinien zostać 
zapewniony przez końcowego odbiorcę. Wszystkie 
wymontowane części, które podlegają zwrotowi, 
przechodzą na naszą własność. Okres gwarancyjny 
dla poprawek i części zamiennych kończy się wraz z 
upływem pierwotnego okresu gwarancyjnego 
przyrządu.  
 

Gwarancja nie obejmuje bardzo kruchych części, które 
tylko nieznacznie ujemnie wpływają na wartość lub 
przydatność użytkową przyrządu. Należy przedłożyć 
zawsze oryginalny dowód zakupu z datą kupna i/lub 
dostawy. 
W celu uzyskania gwarancji dla mat ogrzewania 
podłogowego należy w ciągu czterech tygodni od 
zamontowania ogrzewania przesłać wypełniony 
protokół kontrolny znajdujący się w dokumentacji 
projektowej lub instrukcji montażu na poniższy adres. 
Świadczenia z tytułu roszczeń gwarancyjnych są 
wykluczone, jeżeli nie były przestrzegane przez 
odbiorcę końcowego lub osoby trzecie odpowiednie 
przepisy VDE, ustalenia lokalnego zakładu 
energetycznego lub też nasza instrukcja montażu i 
obsługi. Nieprawidłowe przeprowadzenie zmian lub 
czynności w/przy urządzeniu przez odbiorcę 
końcowego lub osoby trzecie prowadzi do zniesienia 
odpowiedzialności za wynikające z tego skutki. 
Gwarancja obejmuje części nabyte u dostawcy. 
Roszczenia gwarancyjne nie przysługują w 
odniesieniu do tych części, które nie zostały nabyte u 
dostawcy oraz do wad przyrządów/urządzeń 
wynikających z używania takich części. 
O ile usterka nie może zostać usunięta lub dokonanie 
poprawek zostanie przez nas odrzucone lub też nie do 
zaakceptowania opóźnione, to producent dostarczy 
bezpłatną część zastępczą lub wypłaci odszkodowanie 
dla niższej wartości. W przypadku dostawy części 
zamiennych zastrzegamy sobie wytoczenie 
powództwa z powodu stosownego zaliczenia 
wykorzystania urządzenia w dotychczasowym czasie 
użytkowania. Inne roszczenia, a szczególnie takie, 
które dotyczą wymiany uszkodzeń powstałych poza 
urządzeniem są wykluczone, o ile nie istnieje 
zarządzenie prawne o konieczności poniesienia 
odpowiedzialności. W przypadku odpowiedzialności 
według § 478 BGB (niemiecki kodeks cywilny), 
odpowiedzialność dostawcy ogranicza się do 
ryczałtów serwisowych dostawcy jako najwyższej 
kwoty. 
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Opis urządzenia 
Mikrokomputerowy sterownik ładowania ZWM 05 AC 
steruje w zależności od temperatury zewnętrznej, 
nastawieniem i sygnałem sterującym ładowania 
podłogowego ogrzewania akumulacyjnego i/lub ładowaniem 
urządzeń ogrzewania  akumulacyjnego. 

Posiada on następujące właściwości: 

 ładowanie zależne od temperatury zewnętrznej, 
 funkcja czasu dla sterowania przedniego, wstecznego, 

oraz środkowego, 
 pierwszo- i drugoplanowe wykorzystywanie okresów 

zezwolenia na włączanie przy niskiej i wysokiej taryfie, 
 możliwość bezpośredniego nasterowania poprzez 

przewód sterowniczy ładowania Z1/Z2, 
 samoczynna korekta ładowania przez ustalenie średniej 

temperatury zewnętrznej w przypadku ekstremalnych 
wahań temperatury (temperatury dzień/noc) w czasie 
przejściowym, 

 
 
 możliwość przełączania charakterystyki przez 

sterowanie zewnętrzne, 
 duży, przejrzysty, podświetlony, alfanumeryczny  

wyświetlacz wielofunkcyjny LCD ze wskaźnikami stanu 
eksploatacji i serwisu 

 możliwość spełnienia wszystkich wymogów zakładów 
energetycznych, 

 możliwość wyboru przyłączenia do czujnika 
zewnętrznego NTC lub starszego PTC, 

 zegar czasu rzeczywistego do redukcji ładowania 
(program tygodniowy i nieobecność do 30 dni). 

 
Zakres dostawy 
- Mikrokomputerowy centralny przyrząd sterowniczy ZWM 
05 AC 
- Czujnik zewnętrzny NTC z 2 m przewodem 
przyłączeniowym 
- Instrukcja montażu i obsługi. 

  
Informacje techniczne dotyczące urządzenia 
Napięcie przyłączenia 1/N/ AC 230V ~ 50/60 Hz 
Pobór mocy ok. 2 VA 
wielkość przewodnia na zaciskach Z1, Z2:  napięcie zmienne sterowane wiązkami impulsów 230V~, 
 czas cyklu 10 sekund 
maksymalne obciążenie 300 W 
zdolność łączenia wyjścia SH 6 A, 230 V ~ 
zabezpieczenie urządzenia wkładka topikowa G F2 według DIN 41660 (1,6A T) 
rezerwa pracy ok. 6h (czas biegu i zegar) 
temperatura otoczenia 0° C do 50° C 
Klasa ochrony  II po odpowiednim zamontowaniu (patrz podrozdział: 
 Montaż) 
stopień ochrony IP 20 według DIN 40050 po odpowiednim zamontowaniu 
Norma DIN EN 50350 
zapotrzebowanie na miejsce 6 jednostek podziałowych według DIN 43880 
zamocowanie szyna kołpakowa 
zaciski przyłączeniowe 11, przekrój poprzeczny 2,5 mm² 
Wymiary patrz rysunek wymiarowy 
Ciężar ok. 320g 
 

 
Czujnik temperatury zewnętrznej 
Rodzaj czujnika czujnik NTC według DIN EN 50350 w obudowie izolacyjnej 
Przewód przyłączeniowy o długości 2m (możliwość przedłużenia maksymalnie do  
 30 m) 
Klasa ochrony II według DIN EN 60730-1 
Klasa ochrony IP 54 według DIN 40050 
Wymiary patrz rysunek wymiarowy 

 

1250 mm
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Instrukcja obsługi dla użytkownika
Ogólne wskazówki 
Przy instalacji, eksploatacji i konserwacji należy 
przestrzegać niniejszej instrukcji montażu i obsługi. 
Urządzenie może być zainstalowane i naprawiane tylko 
przez odpowiedniego fachowca. Nieprawidłowo 
przeprowadzone naprawy mogą spowodować znaczne 
zagrożenia dla użytkownika. Zgodnie z obowiązującymi 
normami instrukcja montażu i obsługi musi być zawsze 
dostępna i udostępniona fachowcowi w celu zaznajomienia 
się z nią w przypadku pracy przy urządzeniu. 
Dlatego też, w przypadku zmiany mieszkania prosimy 
państwa o przekazanie instrukcji kolejnemu lokatorowi. 

W ten sposób funkcjonuje Wasz system ogrzewania 
W okresach, gdy inni odbiorcy nie potrzebują prądu lub 
zapotrzebowanie na prąd jest mniejsze – tzw. okresach 
małego zapotrzebowania – zakład energetyczny udostępnia 
prąd do ogrzewania elektrycznego. 
W pierwszym rzędzie prąd o tańszej taryfie zostaje 
udostępniony przez zakład energetyczny podczas nocnych 
okresów zezwolenia. W niektórych zakładach 
energetycznych prąd do ogrzewania zostaje dodatkowo 
zwolniony w ciągu dnia, podczas tzw. okresu trwania 
zezwoleń dodatkowych. Dla okresów trwania zezwoleń 
standardowych i dodatkowych mogą obowiązywać różne 
warunki taryf. Informacji udziela Wasz elektryk instalator lub 
zakład energetyczny. 
Ustalone w umowie okresy ładowania są odostępniane z 
reguły przez zakład energetyczny za pomocą  przyrządu 
sterowniczego (odbiornik sterowania okrężnego lub zegar 
sterujący). Przez zastosowanie mikrokomputerowego 
sterownika ładowania ZWM 05 AC zostaje zapewnione 
takie ładowanie Waszego ogrzewania akumulacyjnego, 
które spełnia wymogi konsumpcyjne. 
Aby zostały zachowane techniczne warunki przyłączeniowe 
danego zakładu energetycznego, elektryk instalator 
dokonuje dokładnego nastawienia wszystkich koniecznych 
wartości na centralnym przyrządzie sterowniczym i na 
regulatorach ładowania. 

Sterowanie centralne i regulacja ładowania 
Za pomocą czujnika zewnętrznego znajdującego  się w 
murze, mikrokomputerowy sterownik ładowania ZWM 05 
AC rejestruje warunki pogodowe wraz z bezwładnością 
budynku. 

Ta wielkość przewodnia zostaje powiązana z różnymi 
wartościami nastawczymi, czasem pracy oraz w zależności 
od sygnałów przy zaciskach sterowniczych z wielkością 
wyjściową centralnego przyrządu sterowniczego (zadany 
stopień ładowania= sygnał ED na Z1/Z2). 
Regulator ładowania zamontowany seryjnie w ogrzewaczu 
akumulacyjnym jest elektronicznie lub termomechanicznie 
pracującym regulatorem dwupunktowym. Jego wartość 
zadana zostaje ustalona przez nadchodzący  sygnał ED (na 
zaciskach przyrządu A1~/A2~) oraz przez nastawnik 
intensywności (pokrętło wyboru ładowania przy ogrzewaczu 
akumulacyjnym). 
Wartość rzeczywista ładowania każdego ogrzewacza 
akumulacyjnego zostaje wykazana za pomocą czujnika 
ciepła resztkowego w wyniku pomiaru temperatury jądrowej. 
Regulator ładowania porównuje wartość zadaną z wartością 
rzeczywistą i z różnicy obydwu wielkości zostaje wykazana 
wielkość koniecznego naładowania. Zatem przełączanie 
mocy w ogrzewaczu akumulacyjnym zostaje regulowane 
przez regulator ładowania. 

Ustawienie nastawnika intensywności (pokrętło 
wyboru ładowania) w ogrzewaczu akumulacyjnym 
W trybie pracy automatycznej nastawnik intensywności w 
ogrzewaczu akumulacyjnym znajduje się w położeniu 
prawego oporu (nastawienie fabryczne), tzn. ogrzewacz 
ładuje do wartości zadanej przez mikrokomputerowy 
sterownik ładowania  ZWM 05 AC. 
W pomieszczeniach ze stale redukowanym 
zapotrzebowaniem ciepła, np. sypialniach można 
przystosować ogrzewacz akumulacyjny przez zmniejszenie 
ładowania akumulatora pokręcając pokrętło wyboru w lewo. 
W lewym skrajnym położeniu nie odbywa się z zasady 
żadne ładowanie. 
Aby uniknąć błędnej obsługi i niezamierzonego 
przestawienia, w przypadku trybu pracy automatycznej 
zaleca się zdjęcie guzika regulatora z nastawnika 
intensywności ogrzewacza akumulacyjnego i osłonięcie go 
nasadką zamykającą. 
Jeżeli w miesiącach letnich, nawet w czasie chłodnych nocy 
nie powinno następować ładowanie urządzenia 
akumulacyjnego, to zaleca się całkowite wyłączenie 
urządzenia. Prosimy zwrócić się w tej sprawie do instalatora. 
Należy przestrzegać technicznych warunków podłączenia 
zakładów energetycznych.

 
 
 
 

 
 
 

W sterowniku ładowania może zostać zmniejszona lub zwiększona akumulacja ciepła całego systemu ogrzewania. 
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Menu wpisu dla użytkownika 
W normalnej eksploatacji przyrząd znajduje się w trybie użytkownika. Wskaźnik LED ‚Mode‘ nie świeci się. 
 
Ukazany na wyświetlaczu punkt menu zależy przy tym od pozycji obrotowego przełącznika preselekcyjnego oraz od ustawienia 
punktu menu ANZ. W trybie użytkownika mogą zostać wywołane pojedyncze punkty menu użytkownika za pomocą przycisków 
DO PRZODU [▼] lub DO TYŁU [▲]. Pojedyncze punkty menu można wywołać bezpośrednio za pomocą obrotowego 
przełącznika preselekcyjnego. Przestawienie migających parametrów nastawczych jest możliwe za pomocą przycisków 
"plus" [+] lub "minus" [-]. 
Wraz z tym przestawieniem zostają automatycznie przejmowane wszelkie zmiany.  Po upływie 3 minut bez nastąpienia 
przestawienia przyrząd sterowniczy zmienia automatycznie znowu do wybranego wskazania stanu i zmiany zostają zapisane w 
pamięci. 

 
Punkt menu / wskazanie Uwagi Przestawienie 

   

Wskazanie dnia tygodnia i czasu w rodzaju eksploatacji funkcji 
zegarowej (ZEGAR = TAK) oraz WSK = zegar lub WSK = AU 

 
 
START menu użytkownika 
 
Czas pracy LA   

   

Wskazanie czasu, który upłynął od rozpoczęcia nocnego okresu 
zezwolenia ładowania (start zezwolenia  LF) (Wskazówka: 
Przestawienie czasu pracy jest zablokowane przy aktywnej 
synchronizacji zezwolenia z zegarem (FSU = TAK)).   

Poziom ładowania E5   

   

Zmiana zasadniczego poziomu ładowania wszystkich systemów 
podłączonych do sterownika ładowania. W zależności od 
potrzeby, ładowanie zadane może zostać podwyższone lub 
obniżone o maks. +30% lub -30%. Zmiana poziomu ładowania 
powinna być przeprowadzana małymi krokami, ponieważ 
następstwa zmiany są dostrzegalne  dopiero po zakończeniu 
ładowania przyrządu.  

 

Początek ładowania E2   

   

Wielkość zadana efektywnej temperatury zewnętrznej (ATW), od 
której powinno rozpoczynać się ładowanie akumulacyjne. (Im 
wyższa będzie wybrana wartość nastawcza, tym wcześniej 
rozpocznie się ładowanie i tym wyższa jest wielkość ładowania 
zadanego przy jednakowo efektywnej temperaturze zewnętrznej 
ATW). 

 

Próg rozpoczęcia ładowania E15   

   

Wielkość zadana minimalnego progu ładowania, który staje się 
aktywny przy nieosiągnięciu nastawionej przez E2 efektywnej 
temperatury zewnętrznej. 
Zalecenie nastawienia: 
zbyt małe ładowanie w okresie przejściowym: E15 nastawić o 
5% do 10% większe, 
zbyt duże ładowanie w okresie przejściowym: E15 nastawić o 
5% mniejsze 

 

Ładowanie dodatkowe (ładowanie dzienne) 
E10  

 

   

Redukcja wzgl. podwyższenie istniejącego dziennego ładowania 
uzupełniającego E10 = 0% oznacza brak ładowania 
uzupełniającego po południu niezależnie od efektywnej 
temperatury zewnętrznej. 
 
Wskazówki: W przypadku, gdy przy wyższych efektywnych 
temperaturach zewnętrznych dzienne ładowanie uzupełniające 
zostanie powstrzymane  za pomocą nastawnika TAS (TAS = E1 
bzw. TAS = TE) dostępnego tylko fachowcowi, to nastawnik E10 
nie będzie skuteczny powyżej tych temperatur. 

 

Efektywna temperatura zewnętrzna ATW   

   

Wskazanie efektywnej temperatury zewnętrznej w miejscu 
montażu czujnika zewnętrznego (przy ATM = 1: ATW 
odpowiada temperaturze średniej;  
przy ATM = 0: ATW odpowiada temperaturze aktualnej) 

nie jest 
możliwe 
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(ciąg dalszy) menu użytkownika 
 
Punkt menu / wskazanie Uwagi Przestawienie 

Zegar czasu rzeczywistego   

   

Mikrokomputerowy sterownik ładowania jest wyposażony w 
funkcję czasu rzeczywistego (program tygodniowy) (zegar = 
TAK) Może ona być wykorzystywana jako czysta informacja 
dodatkowa lub też do automatycznego obniżania ładowania przy 
wielodniowej nieobecności wzgl. zgodnie z programem 
tygodniowym. Ponadto, w połączeniu z FSU = JA, oferuje ona 
możliwość zależnego od czasu zezwolenia lub indywidualnego 
maskowania ładowania w obszarach bez sygnału zezwolenia.  

 

 Wskazówka: Po aktywacji zegara czasu rzeczywistego nie może on już zostać wyłączony! 

    

Rozszerzona funkcja czasu pracy (funkcja czasu rzeczywistego) 
jest aktywna. 

 

 Nastawić czas zegarowy   
 

  

Nastawienie aktualnego czasu zegarowego  

  
 

 Dzień tygodnia   
 

  

Nastawienie aktualnego dnia tygodnia: 
 T1 = poniedziałek T5 = piątek 
 T2 = wtorek T6 = sobota 
 T3 = środa T7 = niedziela 
 T4 = czwartek  

 Wskazanie   
 

  

Wybór żądanego trybu wskazania w eksploatacji normalnej   
ANZ = AS: Wskazanie według pozycji obrotowego przełącznika 
preselekcyjnego 
ANZ = zegar: Wskazanie czasu zegarowego i dnia tygodnia 
ANZ = AU: automatycne przełączanie wskazania pomiędzy 
pozycją obrotowego przełącznika preselekcyjnego a czasem 
zegarowym/dniem tygodnia 

 

 Dni nieobecności   
 

  

Na okres trwania podanych dni (1 do 30) zostanie uaktywnione 
przełączanie charakterystyki KU według parametrów 
nastawczych KUT wzgl. KUP. 
Po upływie okresu nieobecności zostaje przełączone z 
powrotem na normalną charakterystykę ładowania.  

 Program tygodniowy   
 

  

W celu uwzględnienia cyklicznych przyzwyczajeń użytkowania 
istnieje możliwość dokonywania wyboru za pomocą 
odpowiedniego programu tygodniowego między normalnym i 
obniżonym ładowaniem. 
Aktywny program tygodniowy zostanie  
wskazany w wyświetlaczu za pomocą  
symbolu 'program tygodniowy' 

 

  Dzien tygodnia   

  

  

W przypadku WoP = TAK, dla każdego dnia tygodnia (pon. – 
niedz.) może zostać przyporządkowana żądana charakterystyka 
ładowania (ładowanie normalne wzgl. obniżone). 
Nor: ładowanie normalne 
KU: od godz. 20.00 dnia poprzedniego zostaje 
 uaktywnione ładowanie obniżone KU 

 

Koniec menu użytkownika 
 
Zmiana do trybu wskazania menu instalatora 
Jeżeli przycisk DO PRZODU [▼] zostanie naciśnięty przez ok. 10 sekund, to przyrząd zmienia do trybu wskazania. W trybie 
wskazania świeci się wskaźnik LED (zielony), a informacje o nastawieniach konfiguracyjnych można uzyskać za pomocą 
przycisków " " i " ". Nie jest możliwa zmiana wartości nastawczych. 
Jeżeli w aktywnym trybie wskazania, przez 3 minuty nie zostanie naciśnięty już więcej  żaden przycisk, to po upływie tego 
czasu przyrząd powraca automatycznie z powrotem do trybu użytkownika. Tryb wskazania może zostać także zakończony 
przez naciśnięcie przycisku DO PRZODU [▼] przez 10 sekund. Wskazany zostaje punkt menu wybrany za pomocą 
obrotowego przełącznika preselekcyjnego.
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Instrukcja montażu i użytkowania dla specjalisty 
Montaż centralnego przyrządu sterowniczego 
Montaż może być przeprowadzany tylko przez 
odpowiedniego fachowca, który posiada zezwolenie 
stosownego zakładu energetycznego. Należy przestrzegać 
przepisów kompetentnego zakładu energetycznego oraz 
odnośnych przepisów VDE (VDE - Niemiecki Związek 
Elektrotechników). 
Zapotrzebowanie miejsca przyrządu wynosi 6 jednostek 
podziałowych według DIN 43880. Zabezpieczenie przed 
dotykiem według klasy ochrony II jest zapewnione przez 
zamontowanie w: 

 małym rozdzielaczu instalacyjnym według DIN 
57603/VDE 0603 (np. rozdzielacz systemu N) 

 rozdzielaczu instalacyjnym według DIN 57659/VDE 
0659. 

Sterownik ładowania należy umieścić w najzimniejszym 
miejscu, tzn. w najniższym rzędzie montażu rozdzielacza. 
Po obydwu stronych należy zachować swobodny odstęp o 
wartości co najmniej jednej jednostki podziałki. Przyrząd 
zostanie dostarczony z zaplombowanymi pokrywami do 
zastosowania przy montażu w rozdzielaczu instalacyjnym. 
Przed montażem pokrywy te muszą zostać usunięte. 

Montaż czujnika zewnętrznego 
Czujnik zewnętrzny NTC należy zamontować co najmniej 
2m ponad podłogą w murze zewnętrznym głównej strefy 
użytkowej (w przypadku dużych instalacji) lub głównego 
pomieszczenia użytkowego (w przypadku instalacji 
pojedynczych). Czujnik nie może być poddawany działaniu 
promieni słonecznych. Źródła ciepła (np. kanały 
wentylacyjne lub uchylone okna) nie powinny wpływać na 
czujnik, a tym samym na mikrokomputerowy sterownik 
ładowania ZWM 05 AC. 
Należy zwrócić uwagę na to, żeby 

 czujnik zewnętrzny został zalany w zaprawie 
 prowadzenie kabla zostało starannie uszczelnione 

materiałem termoizolacyjnym. 
Czujnik zewnętrzny NTC posiada przewód przyłączeniowy o 
długości 2m i może zostać przedłużony przewodem 
instalacyjnym (min. 1,5mm²) do maks. 30m. 
 
 

 

Przyłącze elektryczne 
Połączenie ustalone przez lokalny zakład energetyczny może 
odbiegać od przedstawionych przykładów połączeń. 
Aktualnie obowiązujące połączenie jest najczęściej 
podawane w załączniku do „Technicznych warunków 
przyłączeniowych TAB“ danego zakładu energetycznego. 
Zaciski LF, LL oraz LZ należy przyłączyć odpowiednio do 
przepisów miejscowego zakładu energetycznego poprzez 
wolne od potencjalu styki, np. odbiornika sterowania 
okrężnego lub taryfowego zegara sterującego. 

 

 
 
Przy podłączaniu mikrokomputerowego sterownika ładowania 
ZWM 05 AC należy uwzględnić następujące punkty:  
 
 nie zamieniać przyłączy na zaciskach L i N 
 przewody sterownicze LL, LF, LZ i KU muszą zostać 

podłączone zgodnie z fazami L 
 jeżeli w wyniku błędu okablowania zostanie podłączona 

faza do zacisków W1, W2, Z1 lub Z2 to nastąpi 
zniszczenie przyrządu 

 zgodnie z DIN 44573 przewody sterownicze muszą zostać 
ułożone dwużyłowo zgodnie z wytyczną VDE 0100. Te 
dwie żyły mogą zostać ułożone w jednym kablu z żyłami 
sieciowymi 

 
 
 
Mur z izolacją zewnętrzną Mur z lub bez izolacji wewnętrznej 

  
 
 
  
Elewacja osłonowa Gotowa ściana budynku 
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Moc sterowania 
Maksymalna moc sterowania sterownika ładowania ZWM  
05 AC wynosi 300 W. 
Moc sterowania systemu ogrzewania zależy od typu 
przyrządów i ich ilości. Wynika ona z sumy mocy sterowania 
każdego ogrzewacza akumulacyjnego. 
W poniższej tabeli zostały wymienione wartości mocy 
wybranych typów ogrzewaczy akumulacyjnych. 
 
Budowa sterownika ładowania ZWM 05 AC 

 
Objaśnienie wskazań na wyświetlaczu 
wielofunkcyjnym 
LL: aktywny przy nasterowanym zacisku LL 
LF: aktywny przy nasterowanym zacisku LF 
LZ: aktywny przy nasterowanym zacisku LZ 
KU: aktywny przy nasterowanym zacisku KU 
ED: aktywny przy wydaniu sygnału sterującego 
ATM: aktywny w trybie eksploatacji ustalenia średniej 

temperatury zewnętrznej (ATM = TAK) 
Abw: aktywny w trybie nieobecności 
SUT: aktywny w przypadku powstrzymania sygnału 

sterującego w charakterystyce dziennej 
D: aktywny w trybie eksploatacji nasterowania 

bezpośredniego 
SUS: aktywny w przypadku powstrzymania sygnału 
sterującego, jeżeli temperatura zewnętrzna ATW jest większa 
niż wartość nastawiona dla E2 

: Wskazanie programu tygodniowego „WoP=tak“ 
: Synchronizacja ładowania z zegarem „LSU = tak“ 

 
 

Typ przyrządu Moc sterowania każdego przyrządu 
VFM 10 Watt 
VNM 14 Watt 
VKM, ESK 9 Watt 
VFMi, ESS, ESF, ESN, EST 9 Watt 
VFDi, VFD 0,5 Watt 
VNDi, VTDi 0,5 Watt 
VKD 0,5 Watt 
FSD 0,5 Watt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wskaźnik LED trybu eksploatacji: 
 
nie świeci się – aktywny tryb użytkownika  
świeci się zielono – aktywny tryb wskazania menu instalatora 
świeci się czerwono – aktywny tryb nastawczy menu 
instalatora 
świeci się krótko pomarańczowo – nastąpił reset programu

 
.
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Przykłady sterowania mikrokomputerowego sterownika ładowania ZWM 05 AC 
Sterowanie wsteczne lub rozwarte z funkcją członu czasowego 
Instalacja standardowa ze stycznikiem ogrzewania lub sterowanie bezpośrednie (poprzez przewód sterowniczy ładowania) bez 
stycznika ogrzewania 

 

Sygnał zezwolenia LF na zaciskach LL i LF 

Napięcie na zacisku “LF”: 
 Wydanie sygnału sterującego ED zależnego od warunków 

pogodowych i czasu pracy  
 Aktywny człon czasowy (zegar chodzi) 

Brak napięcia na zacisku “LF”: 
 Czas pracy LA < czas samotrzymania SEH: 

 człon czasowy wyłączony (zegar stoi). 
 Czas pracy LA > czas samotrzymania SEH: 

 aktywny człon czasowy (zegar chodzi). Wydanie 
zależnego od pogody 
 i czasu pracy sygnału sterującego ED. 

 Przy aktywnym trybie nasterowania bezpośredniego: 
skok bezpieczeństwa na 100% ED 
(= powstrzymanie ładowania) 

*W przypadku modeli ładowania z okresami dziennego ładowania 
uzupełniającego i sygnałem zezwolenia musi zostać nasterowany 
zacisk “LZ” 
(uwzględnić techniczne warunki przyłączeniowe danego zakładu 
energetycznego). 

Sterowanie przyrostowe bez funkcji członu czasowego 
Instalacja standardowa ze stycznikiem ogrzewania 

 

Usunąć mostek LL-LF i wykonać mostki pomiędzy L-LF 
oraz LF-LZ 

 Wydanie zależnego od pogody sygnału sterującego ED 
 Człon czasowy nie jest aktywny (zegar stoi). 
 Wskazanie czasu pracy = LA 0.00 h 

Sterowanie przyrostowe z funkcją członu czasowego 
Instalacja standardowa ze stycznikiem ogrzewania lub sterowanie bezpośrednie (poprzez przewód sterowniczy ładowania) bez 
stycznika ogrzewania 

Sygnał zezwolenia LF lub SH od zakładu energetycznego 
na zacisk “LF” i wykonać mostek między LF-LZ 

Napięcie na zacisku “LF” 
 Wydanie zależnego od pogody sygnału sterującego ED 
 Aktywny człon czasowy (zegar chodzi) 

 
Brak napięcia na zacisku “LF”: 
 Czas pracy LA < czas samotrzymania SEH: 

człon czasowy wyłączony (zegar stoi). 
 Czas pracy LA > czas samotrzymania SEH: 

aktywny człon czasowy (zegar chodzi). 
 Przy aktywnym trybie nasterowania bezpośredniego: 

skok bezpieczeństwa na 100% ED 
(= powstrzymanie ładowania) 

 



 
10 Ilustracja przyłączenia ZW

M
 05 AC

 do elektrycznych akum
ulacyjnych urządzeń grzew

czych 
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Ilustracja przyłączenia ZW
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ania SH
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Bezpośrednie nasterowanie poprzez przewód sterowniczy ładowania Z1/Z2  
Mikrokomputerowy sterownik ładowania ZWM 05 AC jest 
stosowany do nasterowania bezpośredniego ogrzewaczy 
akumulacyjnych VFDi, VFD, FSD, VNDi, VTDi oraz VKD z 
elektronicznym regulatorem ładowania poprzez przewód 
sterowniczy ładowania.  
 
W przypadku nasterowania bezpośredniego poprzez 
przewód sterowniczy ładowania Z1/Z2, przyłączenie do 
sieci nie zostanie poprowadzone przez stycznik ogrzewania, 
lecz bezpośrednio do zacisków przyłączeniowych 
ogrzewacza akumulacyjnego. Do zacisków L1, L2 i L3 jest 
przyłożone napięcie trwałe.  

Nasterowanie do zezwolenia ładowania zostaje włączone 
przez zakład energetyczny poprzez centralny przyrząd 
sterowniczy. Na zaciskach Z1/Z2 tylko przy nasterowaniu 
zacisku “LF” wzgl. “LZ” jest przyłożone napięcie sterownicze 
zależne od pogody i czasu pracy.  
Przy nie nasterowanym zacisku “LF” wzgl. “LZ” centralny 
przyrząd sterowniczy wydaje 100% sygnał ED (napięcie 
trwałe) i w ten sposób blokuje ładowanie ogrzewaczy 
akumulacyjnych. 
Przy bezpośrednim sterowaniu musi być zaprogramowane 
nastawienie cyfrowe systemu D = TAK.

 
 
 
Nastawienie sterownika ładowania 
Nastawienie sterownika ładowania może być 
przeprowadzone tylko przez odpowiedniego specjalistę. 
 
Mikrokomputerowy sterownik ładowania ZWM 05 AC jest 
fabrycznie nastawiony wstępnie jako sterowanie wsteczne 
dla wyłącznie 8-godzinnego zezwolenia dla niskiej taryfy. 
Jeżeli konieczne są dopasowania w menu instalatora, to 
przez naciśnięcie przycisku „Nastawienia specjalne“ należy 
uaktywnić tryb konfiguracji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

charakterystyki
ładowania 

 

charakterystyki
nocne 

charakterystyki 
dzienne 

zadana zaw. 
cieplna w % 

efektywna temp. 
zew. w °C  

LA w h

ED w % E10 
w % 

E4 
w %
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Przykłady nastawień 

Nastawnik charakterystyki 
Ładowanie całkowite  

E1 
Model 
ładowa-

nia 

Czas trwania 
zezwolenia 

tF 

Czas trwania 
zezwolenia 

dodatkowego 
tF 

Temp. zewn. θa 
według DIN EN 

12831 
Początek 
ładowania 

Próg 
rozpoczę-

cia 
ładowania 

E15 

Ładowanie 
dodatkowe 

 
E10 

Przyrzą-
dowe 

ogrzewa-
nie 

akumula-
cyjne 

Podłogowe 
ogrzewa-

nie 
akumula-

cyjne 

Czas 
ładowania 
głównego 

 
E3 

Próg 
minimalny 

 
E4 

 między 21:00  - 10° C    - 10° C    
 a 7:00  - 12° C np. np. nie - 12° C   nie 

8 +  0 h  - - 14° C + 15° C 15% skuteczne - 14° C ** 7 h skuteczne 
 8 h  - 16° C    - 16° C    
 wstecz  - 18° C    - 18° C    
 między 21:00 między 13:00 - 10° C    - 4° C - 10° C   
 a 7:00 a 16:00 - 12° C np. np.  -  6° C - 12° C  25 % 

8 + 2 h   - 14° C + 15° C 15% 100 % - 7° C - 14° C 7 h  
 8 h 2 h - 16° C    - 9° C - 16° C   
 wstecz drugoplanowy - 18° C    - 10° C - 18° C   
   - 10° C    0° C - 10° C   
   - 12° C np. np.  - 1° C - 12° C   

8 + 4 h   - 14° C + 15° C 15% 100 % - 3° C - 14° C 4 h 30 % 
 8 h 4 h - 16° C    - 4° C - 16° C   
 rozwarcie drugoplanowy - 18° C    - 5° C - 18° C   
 między 21:00 między 12:00 - 10° C    + 4° C - 10° C   
 a 07:00 a 21:00 - 12° C np. np.  + 3° C - 12° C   

8 + 7 h   - 14° C + 15° C 15% 100 % + 3° C - 14° C 7 h 30 % 
 8 h 7 h - 16° C    + 1° C - 16° C   
 wstecz drugoplanowy - 18° C    0° C - 18° C   
 między 21:00  - 10° C    - 10° C    
 a 07:00  - 12° C np. np. nie - 12° C   nie 

9 + 0 h  - - 14° C + 15° C 15% skuteczne - 14° C ** 8 h skuteczne 
 9 h  - 16° C    - 16° C    
 wstecz  - 18° C    - 18° C    
 między 21:00 między 13:00 - 10° C    - 4° C - 10° C   
 a 07:00 a 16:00 - 12° C np. np.  - 6° C - 12° C   

9 + 2 h   - 14° C + 15° C 15% 100 % - 8° C - 14° C 8 h 25 % 
 9 h 2 h - 16° C    - 10° C - 16° C   
 wstecz drugoplanowy - 18° C    - 11° C - 18° C   
 między 20:00  - 10° C    - 10° C    
 a 06:00  - 12° C np. np. nie - 12° C   nie 

10 + 0 h  - - 14° C + 15° C 15% skuteczne - 14° C ** 9 h skuteczne 
 10 h  - 16° C    - 16° C    
 wstecz  - 18° C    - 18° C    
 między 20:00 między 12:00 - 10° C    + 1° C - 10° C   
 a 6:00 a 18:00 - 12° C np. np.  + 0° C - 12° C   

10 + 6 h   - 14° C + 15° C 15% 100 % - 1° C - 14° C 9 h 30 % 
 10 h 6 h - 16° C    - 2° C - 16° C   
 wstecz drugoplanowy - 18° C    - 4° C - 18° C   

 
*   Jeżeli próg rozpoczęcia ładowania E15 zostanie nastawiony na 0%, to zaleca się skorygowanie rozpoczęcia ładowania na  
    + 20° C. 
** Model ładowania bez dodatkowego czasu zezwolenia w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym nie jest zalecane 
 
 
Uwagi dotyczące urządzeń z akumulacyjnymi przyrządami grzewczymi i modelami ładowania z drugoplanowym 
zezwoleniem dodatkowym: 
 Jeżeli obowiązuje temperatura zewnętrzna odbiegająca od wartości podanej w niniejszej tabeli, 

to nastawnik charakterystyki ładowania całkowitego należy określić w następujący sposób: 
 

 )20(*201 e
ZFF

F C
tt

tCE  

 
 W przypadku drugoplanowych okresów trwania zezwoleń dodatkowych tZF (taryfa wysoka) zaleca się aktywację skoku 

dziennego (TAS = E1). 
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Menu wpisu mikrokomputerowego sterownika ładowania dla instalatora 
Jeżeli przycisk DO PRZODU [▼] zostanie naciśnięty przez ok. 10 sekund, to przyrząd zmienia na tryb wskazania (menu 
instalatora). W trybie wskazania menu instalatora świeci się wskaźnik LED (zielony), a informacje o nastawieniach 
konfiguracyjnych można uzyskać za pomocą przycisków " " i " ". Nie jest możliwa zmiana wartości nastawczych. 
Jeżeli w aktywnym trybie wskazania, przez 3 minuty nie zostanie naciśnięty już więcej żaden przycisk, to po upływie tego czasu 
przyrząd powraca automatycznie z powrotem do trybu użytkownika. Tryb wskazania może zostać także zakończony przez 
naciśnięcie przycisku DO PRZODU [▼] przez 10 sekund. Wskazany zostaje punkt menu wybrany za pomocą obrotowego 
przełącznika preselekcyjnego. 
 
Jeżeli konieczne są zmiany w menu instalatora, to przez naciśnięcie przycisku „Nastawienia specjalne“ należy uaktywnić tryb 
konfiguracji. 
 
W trybie konfiguracji świeci się wskaźnik LED (czerwony), a informacji o nastawieniach konfiguracyjnych można uzyskać za 
pomocą przycisków " " i " ".  Migające punkty menu mogą zostać zmienione za pomocą przycisków "plus" [+] oraz "minus"  
[-]. Zmiany zostaną przejęte automatycznie wraz z przestawieniem i zapisane w pamięci podczas opuszczenia trybu 
konfiguracji. Po upływie 3 minut bez przestawienia lub też przez naciśnięcie przycisku „Nastawienia specjalne” przyrząd 
sterowniczy zmienia znowu na wybrane wskazanie stanu. Wyjątek: w przypadku aktywnej funkcji serwisowej SEL % wskazanie 
pozostaje w tym punkcie menu przez 4 godz. Podświetlenie tła wyświetlacza gaśnie po ok. 3 minutach. 

Punkt menu / wskazanie Uwagi Przestawienie

START menu instalatora 
 
Ładowanie całkowite  E1 [-25 ... 15°C]   

   

Ładowanie całkowite E1 definiuje efektywną wartość 
temperatury zewnętrznej (ATW), od której przez sterownik 
ładowania zostanie zadane ładowanie całkowite do regulatura. 
(Wartość nastawcza jest zależna od modelu ładowania oraz 
lokalizacji urządzenia)  

Główny czas ładowania E3 [0 ... 14h]   

   

Główny czas ładowania E3 ustala, po upływie której godziny 
czasu pracy charakterystyki zostanie osiągnięty stopień 
ładowania zadanego zależny od warunków pogodowych. Uwaga: 
wartość E3 nastawić nie większą niż zezwolenie dla niskiej 
taryfy. 
 przy sterowaniu wstecznym:  E3 = tF - 1 h 
 przy sterowaniu rozwartym:  E3 = tF x 0,5 
 przy sterowaniu przyrostowym: E3 = 0 h 
(np. zezwolenie dla niskiej taryfy 8h i sterowanie wsteczne  
E3 = 7 h) 

 

Próg minimalny E4 [0 ... 100%]   

   

W przypadku modeli ładowania z  okresami dziennego 
ładowania uzupełniającego próg minimalny E4 ustala wysokość 
progu ciepła resztkowego na końcu charakterystyki dziennej. 
Wskazówka: W przypadku nastawienia E4 należy uwzględnić 
warunki taryfowe danego zakładu energetycznego. Przy 
jednocześnie nasterowanych zaciskach “LF” i  “LZ” nastawnik 
E4 jest pozbawiony funkcji (sterowanie przyrostowe). 

 

Skok dzienny TAS  [E1/NIE/-10..10°C]   

   

Nastawnik służący do automatycznego powstrzymania 
dziennego ładowania uzupełniającego zależnego od temperatury 
zewnętrznej, 
TAS = E1: dzienne ładowanie uzupełniające, np. w 
 przypadku zezwolenia na wysoką taryfę, zostaje 
 powstrzymane do temperatury ładowania 
 całkowitego nastawionej przez E1. 
TAS = NIE: skok dzienny wyłączony; dzienne ładowanie 
 uzupełniające odbędzie się w zależności od 
 nastawników charakterystyki E10 i E4. 
TAS = ..°C Dzienne ładowanie uzupełniające, np. w 
 przypadku zezwolenia na wysoką taryfę, zostaje 
 powstrzymane aż do nastawionej, efektywnej 
 temperatury zewnętrznej (- 10 ... 10°C). 

 

Przełączenie dzienne TU [6 ... 14h]   

   

Przełączenie dzienne TU wyznacza ten moment czasu pracy, w 
którym mikrokomputerowy sterownik ładowania przełącza z 
charakterystyki nocnej na dzienną. 
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Ciąg dalszy menu instalatora 

Punkt menu / wskazanie Uwagi Przestawienie 

Samotrzymanie SEH [0 ... 8h]   

   

Samotrzymanie SEH wyznacza ten moment, w którym 
mikrokomputerowy sterownik ładowania przełącza do stanu 
samotrzymania. W stanie samotrzymania człon czasowy 
przebiega niezależnie od LL wzgl. nasterowania LL/LF aż do 
końca czasu trwania cyklu UMD. 
Samotrzymanie zostaje wyliczone z czasu trwania zezwolenia 
tF - 2 h i powinno być większe niż dodatkowy czas trwania 
zezwolenia. 

 

Czas trwania cyklu UMD [8 ... 23h]   

   

Czas trwania cyklu UMD wyznacza ten czas pracy, po którym 
może zostać uaktywniony ponowny cykl dzienny poprzez start 
członu czasowego (nasterowanie LL) mikrokomputerowego 
sterownika ładowania. 

 

Przełączenie charakterystyki KU [KUT/KUP]   

   

    

W aktywnym trybie przełączania charakterystyki KU 
(nasterowanie zacisku KU wzgl. automatyczny program 
obniżenia) odbywa się przełączenie na drugą charakterystykę 
ładowania z możliwością nastawienia za pomocą KUT lub KUP. 

 
KUT = .. °C [5 ... 15°C] 
Przy KUT i aktywnym trybie przełączania charakterystyk KU 
(eksploatacja obniżenia wzgl. ochrony przed mrozem) zostaje 
uaktywniona druga charakterystyka ładowania, która wynika z 
równoległego przesunięcia charakterystyki ładowania ustalonej 
za pomocą E1, E2 i E15 na nastawialny początek ładowania 
(KUT w ° C). 
KUP = .. %: [0 ... 100%] 
Przy KUP i nasterowanym zacisku KU zostaje uaktywniona 
druga charakterystyka (zredukowanie procentualne). 
Charakterystyka ustalona za pomocą E1, E2 i E15 zostanie 
przy tym procentualnie zredukowana do wartości nastawionej 
przez KUP.  

 

Ustalanie średniej temperatury zewnętrznej 
ATM [TAK/NIE]  

 

   

Przy aktywnym ustalaniu średniej temperatury zewnętrznej 
(ATM = TAK), do obliczania zadanego stopnia ładowania 
zostanie  wykorzystana średnia wartość temperatury dziennej 
wykazana według odpowiedniego wzoru matematycznego. 
(Wyrównanie większych wahań temperatury, niskich temperatur 
nocnych i wysokich temperatur dziennych, podczas okresu 
przejściowego.) 
Uwaga: Przy aktywnym ustalaniu średniej temperatury 
zewnętrznej ATM=TAK średnią temperaturą jest wskazana 
efektywna temperatura zewnętrzna ATW. 
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Ciąg dalszy menu instalatora 
Punkt menu / wskazanie Uwagi Przestawienie 

Typ czujnika zewnętrznego [NTC/PTC]   

   

Urządzenie sterujące może zostać podłączone do czujnika 
NTC-DIN lub PTC (700Ohm przy 20°C). Wskazany zostanie 
automatycznie rozpoznany typ czujnika.  Możliwa jest korekta 
wartości pomiarowej temperatury zewnętrznej [ -10 ... 10 °C]. 
 
Korekta czujnika zewnętrznego powinna zostać 
przeprowadzona tylko wtedy, gdy znane jest miejsce 
zamontowania czujnika oraz gdy może zostać zmierzona 
temperatura czujnika lub muru (zależnie od sytuacji 
montażowej)! Ustalanie średniej temperatury zewnętrznej musi 
być wyłączone podczas pomiaru (ATM = NIE). 
(Przykład: ATW jest o 4° C za niska w porównianiu ze 
zmierzoną wartością, wówczas przyciskiem “+” należy nastawić 
wartość korekcyjną “4° C”) 

 

System ED (EDS)  [37 ... 100%]   

   

Do nastawienia możliwe są systemy ED pomiędzy 37% a 
100%. Konieczne w przypadku zastosowania 
mikrokomputerowego sterownika ładowania w starszych 
urządzeniach z ogrzewaczami akumulacyjnymi dla np. systemu 
ED 37%, 40%, 68% lub 72%.  

System cyfrowy D  [NIE/TAK]   

   

Nasterowanie bezpośrednie poprzez  przewód sterowniczy 
ładowania Z1/Z2 
(objaśnienie patrz strona 12) 

 

Zadany stopień ładowania LAD  [Wskazanie 0 .. 100%]  

   

Wskazanie chwilowego zadanego stopnia ładowania LAD w % 
wyliczonego przez centralny przyrząd sterujący. 
Zależność pomiędzy zadanym stopniem ładowania LAD a 
sygnałem sterującym ED przy EDS = 80% wynosi: 
 Początek ładowania  Ładowanie całkowite 
LAD [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
ED [%]  80 72 64 57 49 41 33 25 18 10 2 

(skok bezpieczeństwa w celu powstrzymania ładowania:  
100 %ED) 

nie jest 
możliwe 

Funkcja serwisowa SER [NIE/TAK]   

   

    

Za pomocą przełączenia na SER = TAK istnieje możliwość 
selektywnego przetestowania instalacji ogrzewania 
akumulacyjnego przez wybiórcze ustawienie serwisowego 
stopnia ładowania SEL w % 
- SEL 0% 
Wydanie sygnału sterującego ED o wartości > 80% ED (przy 
EDS 80%). Instalacja lub przyrządy nie powinny być 
podłączone do sieci. 
- SEL 1%...100% 
Wydanie sygnału sterującego ED odpowiednio do powyższej 
tabeli.  (przy EDS 80%). Instalacja lub przyrządy zostają 
podłączone do sieci przy nastawieniu na  100% (wyjątek: 
instalacja jest całkowicie naładowana). 
Funkcja serwisowa odłącza się automatycznie po upływie 4 h 
lub też wraz z opuszczeniem tego punktu menu. 

 

Napięcie sieciowe NET   

   

Wskazanie chwilowego napięcia sieciowego w V 
pomiędzy zaciskami L, N. 

nie jest 
możliwe 

Sygnał sterujący ED   

   

Wskazanie rachunkowego sygnału sterującego ED w % 
pomiędzy zaciskami sterującymi Z1/Z2 

nie jest 
możliwe 
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Ciąg dalszy menu instalatora 
Punkt menu / wskazanie Uwagi Przestawienie 

Wstrzymanie sygnału Tag SUT [NIE/TAK]   

   

Jeżeli aktywny jest SUT (SUT = TAK) to podczas 
charakterystyki dziennej, tzn. między punktem przełączenia 
dziennego (TU) a końcem czasu trwania cyklu (UMD), nie 
będzie wydany żaden sygnał sterujący ED, dopóki nie zostaną 
nasterowane zaciski LF lub LZ.  

Wstrzymanie sygnału w okresie letnim SUS [NIE/TAK]  

   

Wstrzymanie sygnału sterującego przy wyższych 
temperaturach zewnętrznych (tryb letni) służy w połączeniu z 
elektromechanicznymi regulatorami ładowania zaoszczędzeniu 
energii sterowania. Przy aktywnym trybie wstrzymaniu sygnału 
w okresie  letnim (SUS = TAK) zostaje tak długo wydawany ED 
o wartości 0%, jak długo efektywna temperatura zewnętrzna 
będzie ATW >E2. Przekaźnik SH-t nie zostanie przy tym 
nasterowany 

 

* Synchronizacja zezwolenia z zegarem FSU [NIE/TAK]  

    

    

Jeżeli zostanie nastawione FSU = TAK, to synchronizacja 
zezwolenia z zegarem jest aktywna. Czas pracy LA jest 
wówczas sprzężony z zegarem czasu rzeczywistego i nie może 
już zostać zmieniony. 
Synchronizacja odbywa się automatycznie w momencie LFS. 
(Funkcja zacisków LL, LF i LZ oraz funkcja samotrzymania 
pozostają niezmienione.) 
Jeżeli w eksploatacji normalnej, w momencie LFS czas pracy 
LA nie wynosi LA = 00.00h, to zostaje przestawiony na 00.00h. 
Oprócz tego rodzaj eksploatacji FSU = TAK w połączeniu z 
LSU = TAK może zostać wykorzystany do wydania zezwolenia 
na ładowanie w zależności od czasu, w obszarach bez sygnału 
zezwolenia lub z bardzo długim czasem trwania zezwolenia. W 
tych okresach czasu, w których nie powinno odbywać się 
ładowanie, zostaje wydany skok bezpieczeństwa 100%. 

 

 ** Najwcześniejszy początek zezwolenia LFS   [00:00 ... 23:59]  
 

  

Moment, od którego może odbyć się najwcześniej ładowanie 
akumulacyjne podczas nasterowania LF lub LZ. 
(Punkt startowy czasu pracy LA przy LSU = TAK) 

 

 ** Maksymalny czas trwania zezwolenia LFD   [00:00 ... 23:59 h]  
 

  

Maksymalny czas trwania ładowania akumulacyjnego podczas 
nocnego czasu trwania zezwolenia. 

 

 ** Najwcześniejszy początek zezwolenia dodatkowego LFS  [00:00 ... 23:59]  
 

  

Moment, od którego może odbyć się najwcześniej dodatkowe 
ładowanie akumulacyjne podczas nasterowania LF lub LZ. 

 

 ** Maksymalny czas trwania zezwolenia dodatkowego LFD  [00:00 ... 23:59]  
 

  

Maksymalny czas trwania ładowania podczas czasu trwania 
zezwolenia dodatkowego 

 

 ** Synchronizacja ładowania za pomocą zegara LSU  [NIE/TAK]  
 

  

Aktywację synchronizacji ładowania włączonej po sygnałach 
sterujących zakładu energetycznego za pomocą integrowanego 
zegara należy zaprogramować według  parametru LSU = TAK. 
Aktywna synchronizacja ładowania zostanie wskazana na 
wyświetlaczu za pomocą symbolu 'zegar'.  

* Ukazuje się w menu tylko wtedy, gdy w menu użytkownika zegar czasu rzeczywistego jest nastawiony na "TAK” 
** Ukazuje się w menu tylko wtedy, gdy w menu użytkownika zegar czasu rzeczywistego jest nastawiony na "TAK”,  

a ponadto nastawione jest "FSU = TAK". 
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Ciąg dalszy menu instalatora 

Punkt menu / wskazanie Uwagi Przestawienie 

Wyjście SH w dzień SHT [NIE/TAK/NASTER%]   

   

Podczas eksploatacji centralnego przyrządu sterującego jako 
sterowania wstecznego, zacisk SH może zostać wykorzystany 
do nasterowania stycznika ogrzewania lub grupy grzejników. W 
ten sposób możliwe jest np. sterowanie ogrzewaczy 
akumulacyjnych bez wejścia sygnału sterującego w zależności 
od warunków pogodowych. 
SHT = NIE: Zacisk SH przełącza sygnał L wtedy, gdy nadszedł 
sygnał LF lub LZ, czas pracy LA  TU, a obliczony zadany 
stopień ładowania jest większy od 0%. 
SHT = TAK: Zacisk SH przełącza sygnał L , jeżeli nadszedł 
sygnał LF lub LZ, a obliczony zadany stopień ładowania jest 
większy niż 0%. 
SHT = AN% 
Ten punkt menu może zostać wybrany wtedy, gdy FSU = 
TAK, a przy LZD nie został nastawiony czas >00:00h.  
SHT = AN% oraz LA  TU 
Zacisk SH przełącza sygnał L, jeżeli nadszedł sygnał LF lub LZ, 
a obliczony zadany stopień ładowania jest większy niż 0% (z 
histerezą o wartości 4%). 
SHT = AN oraz LA > TU 
Zacisk SH przełącza w ciągu czasu trwania zezwolenia LZD 
(dla czasu trwania LZD x LAD do momentu LZB/100) sygnał L, 
jeżeli nadszedł sygnał LF lub LZ. 

 

Wersja programu T1 [Wskazanie]   

   

Wersja programu µP 1 nie jest 
możliwe 

Wersja programu T2 [Wskazanie]   

   

Wersja programu µP 2 nie jest 
możliwe 

Test segmentów [Wskazanie]   

   

Wszystkie segmenty wskaźnikowe wyświetlacza LC są aktywne nie jest 
możliwe 

 

KONIEC menu instalatora 

 

 

Reset oprogramowania 
Za pomocą funkcji reset oprogramowania wszystkie wartości nastawcze zostają cofnięte do nastawienia fabrycznego. 
 
1. Uaktywnić tryb konfiguracji przez naciśnięcie przycisku „Nastawienia specjalne” (LED 'MODE' świeci się kolorem 

czerwonym) 
2. Przyciski DO PRZODU " " i DO TYŁU " " nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez ok. 60 sekund. 
3. Krótkotrwała zmiana koloru wskazania LED z czerwonego na pomarańczowy wskazuje, że odbył się reset oprogramowania. 
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 Pierwsze uruchomienie 
Wskazanie temperatury zewnętrznej ATW:  
Jeżeli centralny przyrząd sterowniczy zostanie podłączony do napięcia, to temperatura zewnętrzna zostanie prawidłowo 
zarejestrowana i wskazana po upływie ok. 1 minuty.  

Nastawienie czasu pracy LA przy eksploatacji sterownika ładowania z funkcją czasu 
Sterownik ładowania dysponuje automatyczną synchronizacją czasu pracy. W chwili dostawy czas pracy jest nastawiony na 
0.00 h. W przypadku modelów z wyłącznym ładowaniem nocnym (np. 8 + 0 h) nastawienie to można tak pozostawić. Przy 
następnym zezwoleniu niskiej taryfy sterownik ładowania synchronizuje się samoczynnie. W przypadku modelów z 
dodatkowymi okresami ładowania w ciągu dnia, czas pracy musi zostać nastawiony przy  pierwszym uruchomieniu. 
 
Zaleca się przy tym następujące sposoby postępowania: 
Od 24 należy odjąć punkt startowy zezwolenia niskiej taryfy i dodać do tego aktualną godzinę. 
 
Przykład: Początek zezwolenia niskiej taryfy godz. 22.00; aktualny czas 10.15 
 24.00 h – 22.00 h + 10.15 h = 12.15 h  
 → Czas pracy LA musi zostać nastawiony na 12.15. (patrz menu użytkownika) 
Wskazówka: Przy aktywnym zegarze czasu rzeczywistego (zegar = TAK) w połączeniu z FSU = TAK, czas pracy nie może być 
zmieniony. 
Synchronizacja czasu pracy LA w chwili LFS odbywa się wówczas automatycznie. 
 
Pierwsze uruchomienie ogrzewaczy akumulacyjnych 
Przy pierwszym uruchomieniu ogrzewaczy akumulacyjnych muszą one zostać najpierw naładowane zgodnie z ich instrukcją 
montażu i obsługi. 
 
Protokół pierwszego uruchomienia 

Krótkie 
oznakowanie menu 

użytkownika 

Nazwa menu 
użytkownika 

Ustawienie 
fabryczne  menu 

użytkownika 

Nastawione wartości 
Data: 

Zmienione wartości 
Data: 

LA Czas pracy 0 h   

E5 Poziom ładowania 0 %   

E2 Początek ładowania 15° C   

E15 Próg rozpoczęcia 
ładowania 15 %   

E10 Ładowanie 
dodatkowe 85 %   

ATW 
Efektywna 

temperatura 
zewnętrzna 

Wskazanie 
temperatury 
zewnętrznej 

  

Zegar Zegar czasu 
rzeczywistego nie nie □   tak □ nie □   tak □ 

*TAE Nastawa dnia T 1   

*Anz Wskazanie AS AS □  zegar □  AU □ AS □  zegar □  AU □ 

*Abw Dni nieobecności 0 T   

*Wop Program tygodniowy nie nie □   tak □ nie □   tak □ 

**MO Nor/MO KU poniedziałek Nor Nor □   KU □ Nor □   KU □ 

**DI Nor/DI KU wtorek Nor Nor □   KU □ Nor □   KU □ 

**MI Nor/MI KU środa Nor Nor □   KU □ Nor □   KU □ 

**DO Nor/DO KU czwartek Nor Nor □   KU □ Nor □   KU □ 

**FR Nor/FR KU piątek Nor Nor □   KU □ Nor □   KU □ 

**SA Nor/SA KU sobota Nor Nor □   KU □ Nor □   KU □ 

M
en

u 
uż

yt
ko

w
ni

ka
 

**SO Nor/SO KU niedziela Nor Nor □   KU □ Nor □   KU □ 

* Tylko przy ustawieniu "zegar = TAK"; ** tylko przy ustawieniu "WOP = TAK" 
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Protokół pierwszego uruchomienia 
 

Krótkie oznakowanie 
menu użytkownika 

Nazwa menu 
użytkownika 

Ustawienie 
fabryczne menu 

użytkownika 

Nastawione wartości 
Data: 

Zmienione wartości 
Data: 

E1 Ładowanie całkowite -12° C   

E3 Czas głównego 
ładowania 7 h   

E4 Minimalny próg 
ładowania  25 %   

TAS Skok dzienny E1 E1 □  Nie □   °C __ E1 □  Nie □   °C __ 

TU Przełączenie dzienne 10 h   

SEH Samopodtrzymanie 6 h   

UMD Czas trwania cyklu 22 h   

KUT/KUP Przełączanie 
charakterystyki 7° C/ 40 % KUT __°C  KUP __% KUT __°C  KUP __% 

ATM 
Ustalanie średniej 

temperatury 
zewnętrznej 

Tak tak □   nie □ tak □   nie □ 

NTC/PTC Typ czujnika 
zewnętrznego NTC 0° C NTC __ °C  PTC __ °C  NTC __ °C  PTC __ °C 

EDS System ED 80 %   

D 
Bezpośrednie 

nasterowanie poprzez 
przewód sterowniczy 
ładowania Z1/Z2  

Nie nie □   tak □ nie □   tak □ 

LAD Zadany stopień 
ładowania 

Wskazanie stopnia 
ładowania   

SER Serwisowy stopień 
ładowania Nie   

NET Napięcie sieciowe    

ED Sygnał ED przy Z1/Z2    

SUT Powstrzymanie sygnału 
w dzień Nie nie □   tak □ nie □   tak □ 

SUS Powstrzymanie sygnału 
okres letni Nie nie □   tak □ nie □   tak □ 

FSU Synchronizacja 
zezwolenia z zegarem Nie nie □   tak □ nie □   tak □ 

*LFS 
Zezwolenie 

najwcześniejszego 
rozpoczęcia 

godz. 21:00   

*LFD 
Zezwolenie 

maksymalnego czasu 
trwania 

8 h   

*LZS 
Dodatkowe zezwolenie 

najwcześniejszego 
rozpoczęcia 

godz. 14:00   

*LZD 
Dodatkowe zezwolenie 
maksymalnego czasu 

trwania 
0 h   

*LSU 
Synchronizacja 

ładowania za pomocą 
zegara 

Nie nie □   tak □ nie □   tak □ 

M
en

u 
in

st
al

at
or

a 

SHT Wyjście SH w ciągu 
dnia Nie nie □  tak □  AN □ nie □  tak □  AN □ 



 21

PR1 Część programu wersji 1  Wskazanie   
wersji programu µP 1   

PR2 Część programu wersji 2  Wskazanie   
wersji programu µP 2   

 

 Test segmentów    
 
* Tylko przy ustawieniu "FSU = TAK" 
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Korekta ustawienia podstawowego 
Zalecane ustawienie podstawowe są wartościami orientacyjnymi, których zmiany są konieczne ze względu na rodzaj i 
położenie budynku, miejsce zamontowania czujnika zewnętrznego, czas trwania zezwolenia i zezwolenia dodatkowego, 
techniczne warunki przyłączeniowe zakładu energetycznego oraz przyzwyczajenia użytkowników. 

Przy zmianie nastawień należy zwrócić uwagę na to, aby przeprowadzone korekty były realizowane dopiero następnego dnia 
po zakończeniu ładowania przyrządu. Zmiany w sterowniku ładowania mają wpływ na całe urządzenie grzewcze! 

 
 
Podstawowa zmiana poziomu ładowania 
 
Podstawowy poziom ładowania urządzenia grzewczego może zostać zmieniony za pomocą nastawnika poziom ładowania E5 
(menu użytkownika)  
 
Aby podwyższyć ładowanie przyrządu należy przestawić nastawnik E5 w zakres plusowy. 
Przestawienie w zakres minusowy powoduje obniżenie ładowania przyrządu. 
 
 
Urządzenia bez dodatkowego czasu trwania ładowania w ciągu dnia 

Korekty nastawień 
Opis usterki Temperatura zewnętrzna 

E1 E2 E15 

zimniej niż 0° C +3° C - - 

od 0° C do 10° C +2° C + 2° C + 5% za małe ładowanie 

cieplej niż 0° C - + 3° C + 5% 

zimniej niż 0° C - 2° C - - 

od 0° C do 10° C - 2° C - 2° C - 5% za duże ładowanie 

cieplej niż 0° C - - 2° C - 5% 
 
 
Urządzenia z dodatkowym czasem trwania ładowania w ciągu dnia 

Korekty nastawień Opis usterki Temperatura zewnętrzna 
E1 E2 E15 E4 E10 TAS TAS ° C 

zimniej niż 0° C + 3° C - - - - -  

od 0° C do 10° C + 2° C + 2° C + 5% - - -  za małe ładowanie 
cieplej niż 0° C - + 3° C + 5% - - -  

zimniej niż 0° C - 2° C - - - - -  

od 0° C do 10° C - 2° C - 2° C - 5% - - -  za duże ładowanie 
cieplej niż 0° C - - 2° C - 5%  - -  

cieplej niż E1 lub TAS ° C - - - - - nie + 3° C brak lub zbyt małe dzienne 
ładowanie uzupełniające zimniej niż E1 lub TAS ° C - - - + 10% + 10% - - 

cieplej niż E1 lub TAS ° C - - - - - E1 - 3° C zbyt wysokie dzienne 
ładowanie uzupełniające zimniej niż E1 lub TAS ° C - - - - 10% - 10% - - 

 
"+" → podwyższenie nastawionej wartości o podaną sumę 
"-" → zmniejszenie nastawionej wartości o podaną sumę
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Wskazówki kontrolne 

Na zaciskach Z1/Z2 centralnego przyrządu sterującego czeka sygnał ED zależny od pogody i czasu pracy tylko przy 
nasterowaniu zacisku LF wzgl. LZ. W przypadku nie nasterowanego zacisku LF wzgl. LZ, centralny przyrząd sterowniczy 
wydaje zawsze napięcie trwałe (100% ED). W celu sprawdzenia sygnału napięcia sterowniczego jest zatem konieczne 
nasterowanie zacisku LF (zezwolenie na ładowanie). 
 
 
Kontrola całkowitego oporu sterowania 
Maksymalna wyjściowa moc sterowania centralnego przyrządu sterującego ZWM 05AC wynosi 300W ( = obciążenie wtórne 
176Ohm) 
Przed włączeniem napięcia sieciowego należy zmierzyć opór całkowity oporników sterowania podłączonych do wyjścia 
sterowania Z1 i Z2. Zmierzony opór nie może być mniejszy niż 176 Ω. 
 
W celu pomiaru nie powinny być podłączone przewody przyłączeniowe Z1 i Z2.  
 
Wskazówka: W przypadku starszych ogrzewaczy akumulacyjnych, oporniki sterowania elektromechanicznych regulatorów 
ładowania mogą być czasami odłączone poprzez czwarty styk załączający regulatora. Z tego względu należy odczekać  
10 minut i wtedy dokonać pomiaru oporu całkowitego wszystkich oporników sterowania. 
 
 
Kontrola triaka 
Wskazanie wyświetlacza jest ED jest aktywne wtedy, gdy triak jest przełączony. Kontrolka faz przy zacisku Z1 miga w takcie ze 
wskazaniem punktowym. 
 
 
Kontrola czujnika zewnętrznego 
Obrotowy przełącznik preselekcyjny ustawić na wskazanie temperatury zewnętrznej "ATW". Na wyświetlaczu sterownika 
ładowania zostaje teraz wskazywana efektywna temperatura zewnętrzna, która służy jako podstawa do obliczania sygnału 
sterowania ED. 
Aby przeprowadzić badanie danych co do ich prawdopodobieństwa (tzn. czy temperatura zmierzona czujnikiem zewnętrznym 
jest całkowicie zgodna z temperaturą wskazaną ATW), podczas tego sprawdzania musi być wyłączone ustalanie średniej 
temperatury zewnętrznej ATM (ATM = NIE). Przy aktywnym ustalaniu średniej temperatury zewnętrznej (ATM = TAK) nie 
zostaje wskazywana na wyświetlaczu chwilowo aktualna temperatura na czujniku zewnętrznym, lecz średnia temperatura 
zewnętrzna. 
 
Temperatura na czujniku zewnętrznym °C 20 16 12 8 4 0 - 4 - 8 - 12 - 16 - 20 

Wartość oporu NTC normowego czujnika 
zewnętrznego kΩ 2,43 2,85 3,36 3,98 4,73 5,64 6,76 8,14 9.84 11,96 14,62 

Czujnik zewnętrzny PTC (czujnik 
Bauknecht) Ω 700 692 684 676 668 660 652 644 636 628 620 

 
 
Wskazania błędów 
Błąd rozpoznany przez centralny przyrząd sterujący zostanie wskazany na wyświetlaczu z odpowiednim kodem 
błędów F ...; 
wskazanie miga. 
 

WFU 
F001 czujnik pogodowy-przerwanie skontrolować czujnik pogodowy i w razie potrzeby wymienić 

na nowy 
WFK 
F002 czujnik pogodowy-zwarcie skontrolować czujnik pogodowy i w razie potrzeby wymienić 

na nowy 
F003 

: 
kody błędów od F003  => usterka 
przyrządu konieczna wymiana przyrządu 

 
 
 
Zachowanie się w przypadku przerwy w dopływie napięcia elektrycznego 
Centralny przyrząd sterowniczy posiada rezerwę pracy ok. 6 godzin. 
W przypadku wystąpienia przerw w dopływie napięcia trwających dłużej niż ok. 6 godzin, jeżeli aktywny jest zegar czasu 
rzeczywistego należy ponownie nastawić godzinę. 
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Serwis klienta 

W razie potrzeby należy poinformować firmę Robert Bosch Hausgeräte GmbH jako kompetentnego serwisu obsługi klienta.  
 
Robert Bosch Hausgeräte GmbH Niemcy 

Przyjmowanie zamówień  Zamawianie części zamiennych 
Nr tel. 01801 / 22 33 55 Nr tel. 01801 / 33 53 04 
Nr faksu: 01801 / 33 53 07 Nr faksu: 01801 / 33 53 08 
  E-Mail: spareparts@bshg.com 
Firma Robert Bosch Hausgeräte-GmbH Niemcy jest osobiście do Państwa dyspozycji przez 7 dni, 24 godziny! 
Rysunki oraz zamawianie części zamiennych w firmie Robert Bosch Hausgeräte GmbH są dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.dimplex.de/quickfinder 
 
Robert Bosch Hausgeräte GmbH Austria 

Przyjmowanie zamówień  Zamawianie części zamiennych 
Nr tel. 0810 240 260 Nr tel. 0810 240 261  
Nr faksu: (01)  60575 51212 Nr faksu: (01)  60575 51212 
E-Mail: hausgeraete.ad@bshg.com E-Mail: hausgeraete.et@bshg.com 
 

Do opracowania zleceń potrzebny jest numer produktu E-Nr. oraz data produkcji FD przyrządu.  
Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej. 

Pogotowie awaryjne w razie konieczności także w dni wolne od pracy i święta! 
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