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Regulator kot³a 
z podajnikiem œlimakowym 

Rapid3L jest mikroprocesorowym regulatorem steruj¹cym prac¹ kot³a wêglowego, wyposa¿onego w podajnik 
œlimakowy, wentylator, pompê C.O. i opcjonalnie C.W.U. Umo¿liwia ustalenie prêdkoœci obrotowej wentylatora, 
która pozostaje sta³a podczas pracy regulatora. Regulacja temperatury kot³a realizowana jest przez prze³¹czanie 
siê regulatora miêdzy trybami PRACA i PODTRZYMANIE. W trybie PRACA wentylator pracuje ci¹gle ze sta³¹ 
nastawion¹ prêdkoœci¹, natomiast podajnik za³¹cza siê cyklicznie. Tryb PODTRZYMANIE ma na celu zmniejszenie 
iloœci produkowanego ciep³a do wartoœci minimalnej, która wystarczy do podtrzymania procesu spalania. W trybie 
PODTRZYMANIE co pewien d³u¿szy czas regulator realizuje kilka (od 1 do 5) cykli pracy, pozosta³¹ czêœæ czasu 
podajnik i wentylator s¹ wy³¹czone. Regulator umo¿liwia realizacjê ³adownaia zasobnika ciep³ej wody. Na czas 
³adowania zasobnika pompa CO zostaje wy³¹czona - podgrzewanie CWU ma wy¿szy priorytet. W okresie letnim 
mo¿liwe jest wy³¹czenie realizacji ogrzewania CO, pod warunkiem, ¿e regulator jest skonfigurowany do ³adowania 
zasobnika CWU. 
INSTALACJA:  Regulator nale¿y zamontowaæ w miejscu nie nara¿onyma na przegrzewanie. Maksymalna 
temperatura otoczenia regulatora nie mo¿e przekraczaæ 35°C. Odbiorniki pod³¹cza si¹ do odpowiednich gniazd. 
Obci¹¿alnoœæ wyjœæ wynosi 200W/230V. Nale¿y zadbaæ o dobry kontakt cieplny pomiêdzy czujnikiem temperatury 
a korpusem kot³a. Zapewni to prawid³owe odczyty temperatury kot³a. 

UWAGA! Wszystkich prac przy³¹czeniowych wolno dokonywaæ tylko przy wyci¹gniêtej z gniazdka 
wtyczce zasilania. 

Zasady bezpieczeństwa 

 UWAGA!  
• Przed zainstalowaniem regulatora nale¿y starannie przeczytać instrukcję obsługi, oraz zapoznaæ siê z 

warunkami gwarancji. Nieprawid³owe zamontowanie, u¿ywanie i obs³uga regulatora powoduje utratê 
gwarancji. 

• Wszelkie prace przy³¹czeniowe mog¹ siê odbywaæ tylko przy wyjêtej wtyczce kabla zasilania z gniazdka  
• Prace przy³¹czeniowe i monta¿ powinny byæ wykonane wy³¹cznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami 

i uprawnieniami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami. 
• Nie wolno instalowaæ i u¿ytkowaæ regulatora z uszkodzon¹ mechanicznie obudow¹. Wystêpuje ryzyko 

pora¿enia pr¹dem. 
• Instalacja, w której pracuje regulator COMPIT powinna byæ zabezpieczona bezpiecznikami odpowiednimi do 

zastosowanych obci¹¿eñ 
• Przed pierwszym uruchomieniem sprawdziæ czy pod³¹czenia s¹ zgodne z instrukcj¹ obs³ugi, oraz czy 

napiêcie zasilaj¹ce regulator spe³nia wszelkie wymogi. Regulator mo¿e byæ zasilany jedynie z sieci 
elektrycznej 230V ~(+10%, -15%)/50Hz. 

• Wszelkich napraw regulatorów mo¿e dokonywaæ wy³¹cznie serwis producenta. Dokonywanie napraw 
regulatorów przez osobê nieupowa¿nion¹ przez firmê COMPIT powoduje utratê gwarancji. 

Odpowiednie deklaracje  dostêpne s¹ na stronie www.compit.pl 

Rapid 3L 
Wersje u30 do u39 
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URUCHOMIENIE: Jeœli regulator jest prawid³owo przy³¹czony, po za³¹czeniu zasilania pojawi siê na wyœwietlaczu 
napis r3L, uXX gdzie XX oznacza numer wersji oprogramowania. Po kilku sekundach zostanie wyœwietlona zmierzona 
temperatura kot³a. Regulator jest wyposa¿ony w trzycyfrowy wyœwietlacz i 6 lampek kontrolnych. Znaczenie lampek 
kontrolnych przedstawiono poni¿ej. 

Kontrolka za³¹czenia termostatu pokojowego - œwiecenie, miganie podczas dzia³ania blokady wy³¹czenia. 
Kontrolka za³¹czenia pompy ³aduj¹cej C.W.U., 
Kontrolka za³¹czenia pompy obiegowej C.O. 
Kontrolka za³¹czenia wentylatora 

Œwiecenie - tryb PRACA,  mruganie tryb - PRZEDMUCH lub PODTRZYMANIE. 
Œwiecenie - tryb STOP, mruganie - PRACA RÊCZNA. 

OBS£UGA: Regulator pracuje w jednym z czterech trybów: STOP, PRACA RÊCZNA, PRACA, 
PODTRZYMANIE. Prze³¹czenia trybu dokonuje siê naciskaj¹c przycisk START.  Przycisk ten pozwala na nastêpuj¹ce 
prze³¹czenia trybów. 

STOP => PRACA RÊCZNA; PRACA RÊCZNA => PRACA; PRACA => STOP; PODTRZYMANIE => STOP 
Przejœcie z trybu PRACA do trybu PODTRZYMANIE nastêpuje automatycznie, gdy temperatura kot³a w 

trybie PRACA osi¹ga temperaturê nastawion¹. 
W trybie STOP podajnik i wentylator s¹ zawsze wy³¹czone. Rozpalania w kotle najwygodniej jest dokonywaæ 

w trybie PRACA RÊCZNA. Mo¿na wtedy, przy odczycie temperatury kot³a na wyœwietlaczu regulatora, naciskaj¹c 
przycisk ‘+’ za³¹czaæ/wy³¹czaæ podajnik, natomiast przyciskiem ‘-’ za³¹czaæ/wy³¹czaæ wentylator. Po uznaniu, ¿e 
kocio³ jest rozpalony trzeba przycisn¹æ przycisk START w celu przejœcia do trybu PRACA. Od tej pory kocio³ pracuje 
automatycznie. W trybie PRACA wentylator pracuje ci¹gle, natomiast podajnik za³¹cza siê co czas zadany w 
parametrze ‘b’ na czas proporcjonalny do parametru “d”, czyli wype³nienia. Np. jeœli czas b=200 sekund, a parametr 
d=10% wtedy podajnik bêdzie pracowa³ przez 10% czasu b, czyli 20 sekund. Jeœli temperatura kot³a osi¹gnie 
wartoœæ nastawion¹, oraz zakoñczy siê cykl pracy, regulator wykona przedmuch i prze³¹czy siê do trybu 
PODTRZYMANIE. Czas trwania przedmuchu wynosi 10s. 

W trybie PODTRZYMANIE wentylator pozostaje wy³¹czony przez czas ustawiony w parametrze “o”. Nastêpnie 
regulator za³¹cza wentylator na 20 sekund a potem rozpoczyna realizacjê kilku normalnych cykli pracy. Po zakoñczeniu 
tych cykli przez 10 sekund realizuje wybieg wentylatora. Liczba wykonywanych cykli podawania w trybie 
PODTRZYMANIE jest ustawiana w parametrze “L”. Po spadku temperatury kot³a o 2°C poni¿ej temperatury zadanej 
regulator powraca do trybu PRACA. 

Jeœli kocio³ wygaœnie, regulator samoczynnie przechodzi z trybu PRACA do trybu STOP. Za wygaœniêcie 
uznaje siê spadek temperatury kot³a poni¿ej 31°C i utrzymanie siê poni¿ej tego parametru przez czas zadany w 
parametrze “r”. W pocz¹tkowym okresie pracy wystêpuje blokada wy³¹czenia. Trwa ona do czasu osi¹gniêcia 
przez kocio³ temperatury  minimalnej (fabrycznie 40°C). Blokadê sygnalizuje mrugaj¹ca kontrolka za³¹czenia 
termostatu pokojowego. 
Rysunek przedstawia przebiegi pracy podajnika i wentylatora w trybach PRACA i PODTRZYMANIE. W trybie PRACA 
wentylator pracuje ca³y czas. Podajnik za³¹cza siê co czas “b” na czas równy (b*d)/100. Parametr “d” to procent 
czasu “b”. Ni¿ej znajduje siê przyk³adowy przebieg dla trybu PODTRZYMANIE. Najpierw za³¹cza siê wentylator, po 
20 sekundach rozpoczyna siê “L”  normalnych cykli pracy jak w trybie PRACA. PóŸniej nastêpuje wybieg wentylatora 
trwaj¹cy 10 sekund a nastêpnie przerwa w pracy wentylatora i podajnika do przez czas ustawiony w parametrze 
“o”. 

Parametr "d"

Parametr "b"

20s Par. "L" (liczba cykli)

Parametr "o"
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Opis parametrów dodatkowych E1: 
c: zadana wartoœæ temperatury wody w zbiorniki CWU. Parametr nie wystêpuje w uk³adach bez realizacji 
CWU.(30..80°C) [45] 
b: czas cyklu w trybie praca. (30..500 sekund)[60]. 
U: zadana szybkoœæ pracy wentylatora. (1..99)[20] 
o: czas wy³¹czenia wentylatora i podajnika w trybie PODTRZYMANIE. Je¿eli temperatura kot³a przekroczy wartoœæ 
nastawion¹ nie wiêcej ni¿ o 15°C regulator realizuje cykl podtrzymania wed³ug nastawy. Je¿eli temperatura kot³a 
wzroœcnie o wiêcej ni¿ 15°C cykl podtrzymania wyd³u¿y siê o 50%, je¿eli temperatura kot³a wzroœnie o wiêcej ni¿ 
20°C cykl podtrzymania wyd³u¿y siê o 100%. Czas podany w minutach. (1..250 minut) [50] 
L: liczba normalnych cykli pracy w trybie podtrzymanie.(1..5) [1] 
u: nadwy¿ka temperatury do ³adowania CWU. Je¿eli regulator ³aduje zasobnik CWU, to temperatura zadana kot³a 
jest wyliczana jako suma paramertu “u” i temperatury zadanej zasobnika (parametr “c”). Jeœli wejœcie termostatu 
pokojowego jest zwarte, wyliczona temperatura kota jest podwy¿szana o 5°C. W przypadku gdy wyliczona suma 
jest mniejsza od temperatury nastawionej w parametrze “n” regulator ³aduje zasobnik nie zmieniaj¹c temperatury 
zadanej kot³a. Ustawienie wartoœci “--” powoduje blokadê funkcji ciep³ej wody. Regulator nie wyœwietla wtedy 
parametrów “C” i “c”. (“--”, 5..10°C) [--] 
P: odczyt zmierzonej temperatury podajnika. 

Opis parametrów serwisowych E2: 
E: minimalna wartoœæ temperatury kot³a jak¹ mo¿e ustawiæ u¿ytkownik w parametrze “n”, (10..80°C)[45] 
H: temperatura zadzia³ania zabezpieczenia od przekroczonej temperatury podajnika. Po przekroczeniu tej wartoœci 
przez temperaturê podajnika jest sygnalizowany alarm A2. (0..99°C)[60] 
r: czas po spadku temperatury do uznania kot³a za wygaszony.(1..50 minut) [20] 
J: maksymalna wartoœæ temperatury C.W.U. jak¹ mo¿e ustawiæ u¿ytkownik w parametrze c. (0..90°C) [60] 
  : zw³oka wy³¹czenia pompy (C.O. lub C.W.U) (0..999sekund) [60] 

OCHRONA PRZED PRZEKROCZENIEM TEMPERATURY PODAJNIKA  Kiedy temperatura podajnika 
przekroczy wartoœæ ustawion¹ w parametrze “H” minus 10°C, regulator skraca o po³owe czas cyklu ustawiany w 
parametrze “b” wyd³u¿aj¹c jednoczeœnie dwa razy czas pracy podajnika wynikaj¹cy z parametrów “d” i “b”. Np: 
jeœli czas b=200, parametr d=10 i temperatura podajnika zbli¿a siê na mniej ni¿ 10°C do temperatury “H”, to 
podajnik bêdzie za³¹cza³ siê co 100 sekund na 40 sekund. W trybie podtrzymanie dla temperatury podajnika wy¿szej 
ni¿ “H” minus 10°C, czas cyklu PODTRZYMANIA - parametr “o” jest skracany dwukrotnie, a dla temperatury 
podajnika wy¿szej ni¿ “H” minus 5°C, czterokrotnie. 

PARAMETRY PRACY REGULATORA. Parametry pracy regulatora zosta³y podzielone na 3 grupy. Pierwsza 
podstawowa grupa parametrów: E0 - “parametry u¿ytkownika”, jest dostêpna zawsze. Druga grupa to parametry 
dodatkowe E1. Sk³adaj¹ siê na ni¹ parametry istotne dla stabilnej pracy regulatora. Zmiany tych parametrów powinna 
dokonywaæ osoba œwiadoma tego co ich zmiana za sob¹ poci¹ga. Trzecia grupa to parametry serwisowe E2. Dostêp 
do parametrów E2 ma tylko producent kot³a. 

Po za³¹czeniu zasilania dostêpne s¹ parametry u¿ytkownika. Naciœniêcie przycisku ‘F’ zmienia cyklicznie 
wyœwietlane parametry. Podczas wyœwietlania wybranego parametru przyciskami ‘+’ ‘-’ mo¿na zmieniaæ ich wartoœæ. 

Aby dostaæ siê do parametrów dodatkowych E1, nale¿y prze³¹czyæ regulator w tryb “STOP” i ustawiæ na 
wyœwietlaczu odczyt temperatury kot³a. Nastêpnie przyciskamy klawisz “+” i nie puszczaj¹c go klawisz “F”. Regu-
lator wyœwietli komunikat E1. Przyciœniêcie klawiszy “-” i “F” powoduje przejœcie do trybu E0. 
W nawiasach podano dostêpne zakresy nastaw. 

Opis parametrów u¿ytkownika: 
W nawiasach () podane dopuszczalne zakresy nastawy, w nawiasach [ ] nastawy fabryczne. 

odczyt zmierzonej temperatury kot³a. 

n: zadana temperatura kot³a przy zwartym wejœciu termostatu. Je¿eli regulator realizuje funkcjê 
³adowania zasobnika CWU, to ustawiaj¹c “--” mo¿na zablokowaæ pracê pompy CO. 
(“--”, 40..85°C)[55] 

C: odczyt zmierzonej temperatury wody w zbiorniku CWU. Parametr nie wystêpuje w uk³adach bez 
realizacji CWU. 

d: wype³nienie. Parametr okreœlaj¹cy jaki % czasu “b” ma trwaæ podawanie wêgla przez podajnik. 
Jeœli w kotle nastêpuje przesypywanie niespalonego wêgla parametr “d” trzeba zmniejszyæ. Jeœli 
natomiast nastêpuje niedobór wêgla w palenisku parametr “d” trzeba zwiêkszyæ. (1..100%) [20] 
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SYGNALIZACJA STANÓW AWARYJNYCH. Regulator rozpoznaje piêæ stanów awaryjnych. S¹  wyœwietlane na 
przemian z odczytem temperatury. Stany awaryjne kasuje siê przyciskiem TRYB. 

A2: Przekroczona temperatura podajnika. Przyczyna to cofniêcie p³omienia do podajnika. Regulator 
automatycznie dokonuje przepchniêæ wêgla (co 3 minuty za³¹cza podajnik na czas piêciokrotnie d³u¿szy ni¿ czas 
dzia³ania podajnika w trybie praca). Przepchniêcia s¹ realizowane do czasu spadku temperatury poni¿ej paramertu 
“H”. Wentylator pozostaje wy³¹czony. Alarm ten mo¿e wyst¹piæ w przypadku od³¹czenia lub uszkodzenia (rozwarcia) 
czujnika temperatruy podajnika. 

A3: Temperatura kot³a przekroczy³a 95°C, czujnik temperatury kot³a jest niepod³¹czony albo uszkodzony. 
A4: Uszkodzony (zwarty) czujnik temperatury  kot³a. 
A5: Uszkodzony (zwarty) czujnik temperatury podajnika. 
A6: Uszkodzony (zwarty) czujnik temperatury CWU. 
Wyst¹pienie alarmu A3, A4, A5 i A6 powoduje wy³¹czenie podajnika i wentylatora oraz za³¹czenie pompy 

CO i CWU. 
Od³¹czenie czujników powoduje, ¿e regulator odczytuje temperaturê wy¿sz¹ ni¿ 99°C. Jest sygnalizowane 

wyœwietlaniem dwóch poziomych kresek w miejscu odczytu odpowiedniej dla od³¹czonego czujnika temperatury. 
Oznacza to, ¿e zmierzona wartoœæ temperatury znajdujê siê poza zakresem pomiarowym. 
PRACA Z TERMOSTATEM POKOJOWYM: Regulator posiada wejœcie do przy³¹czenia termostatu pokojowego. 
Mo¿na u¿yæ dowolnego termostatu, który posiada wyjœcie przekaŸnikowe beznapiêciowe. Jeœli regulator ma pracowaæ 
bez termostatu, jego wejœcie w regulatorze trzeba zewrzeæ za pomoc¹ do³¹czonej wtyczki. 

Je¿eli w pomieszczeniu w którym jest zainstalowany termostat panuje temperatura ni¿sza od zadanej na 
termostacie, termostat zwiera swe styki wyjœciowe. Sygnalizuje to zapalona zielona kontrolka oznaczona symbolem 
termometru. Regulator pracuje wtedy z temperatur¹ nastawion¹ w parametrze n. Pompa C.O. pracuje jeœli temperatura 
kot³a jest wy¿sza ni¿ 31°C i wy³¹cza siê po spadku do 30°C. 

Termostat rozwiera styk, jeœli temperatura w pomieszczeniu przekroczy wartoœæ ustawion¹ na nim. Gaœnie 
wtedy kontrolka termostatu na regulatorze a kocio³ przestawia siê na pracê z temperatur¹ zadan¹ równ¹ temperaturze 
minimalnej (fabrycznie 45°C). Pompa obiegowa C.O. zostaje wy³¹czona po zakoñczeniu cyklu pracy i up³yniêciu 
czasu wybiegu pompy (fabrycznie 60 sekund). Je¿eli temperatura kot³a wzroœnie po wy¿ej 85°C regulator awaryjnie 
za³¹czy pompy C.O. i C.W.U 

Je¿eli pomimo zadzia³ania termostatu w pomieszczeniach panuje zbyt niska temperatura nale¿y zwiêkszyæ 
temperaturê nastawion¹ kot³a (parametr ‘n’). 

Usytuowanie termostatu pokojowego. Termostat nale¿y umieœciæ w najwiêkszym pomieszczeniu w 
budynku. W pomieszczeniu tym nie mog¹ byæ zainstalowane termostatyczne zawory przygrzejnikowe. Nale¿y go 
umieœciæ na wysokoœci oko³o 1,5m nad pod³og¹ z dala od okien i grzejników. W pozosta³ych pomieszczeniach 
mo¿na za³o¿yæ zawory termostatyczne. Je¿eli budynek jest przegrzewany pomimo zainstalowania termostatu, zaleca 
siê za³o¿enie zaworu mieszaj¹cego za kot³em w celu obni¿enia temperatury wody wychodz¹cej do grzejników. 

Nie zalecamy stosowania termostatu pokojowego w du¿ych obiektach typu: szko³a, hotel, ze wzglêdu 
na znaczny rozk³ad temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. 
SYTUACJE AWARYJNE I JAK SOBIE Z NIMI PORADZIÆ. 
Objawy: regulator nie pracuje 
Mo¿liwa przyczyna usterki: przepalony bezpiecznik zasilania regulatora. Prawdopodobnie uszkodzony 
jeden z silników, lub w sieci wyst¹pi³o przepiêcie np. na skutek burzy. 
Sposób usuniêcia usterki: Sprawdziæ stan silników. Wymieniæ bezpiecznik na nowy o wartoœci 3,15A 
Mo¿liwa przyczyna usterki: Brak napiêcia w gnieŸdzie zasilania regulatora lub uszkodzony kabel zasilaj¹cy 
regulator. 
Sposób usuniêcia usterki: Sprawdziæ, czy w gnieŸdzie zasilania jest napiêcie, sprawdziæ stan kabla 
zasilaj¹cego. 
Objawy: Zamiast odczytu temperatury wyœwietlane s¹ dwie poziome kreski, lub skacz¹ odczyty temperatury o 
wartoœæ wiêksz¹ ni¿ ±2°C, 
Mo¿liwa przyczyna usterki:Uszkodzony lub nie pod³¹czony czujnik temperatury. 
Sposób usuniêcia usterki: Sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czenia czujnika. Wymieniæ czujnik na nowy typu 
COMPIT T2001. 

MONTA¯ REGULATORA 
Przed rozpoczêciem wszelkich czynnoœci monta¿owych trzeba koniecznie upewniæ siê, ¿e wtyczka kabla zasilaj¹cego 
jest wyjêta z gniazda sieciowego. Regulator trzeba umieœciæ w miejscu nie nara¿onym na przegrzewanie. Maksymalna 
temperatura otoczenia regulatora nie mo¿e przekraczaæ 55°C. Przewód oznaczony “Wentylator” nale¿y przy³¹czyæ 
do wentylatora. Przewód oznaczony “Podajnik” przy³¹czyc do silnika podajnika.  W gniazdo sieciowe oznaczone 
“Pompa C.O.” nale¿y w³¹czyc wtyczkê przewodu pompy obiegowej. W gniazdko sieciowe oznaczone “Pompa C.W.U” 
nale¿y w³¹czyc wtyczkê przewodu zasilaj¹cego pompê ³aduj¹c¹ C.W.U. Czujnik o d³ugoœci oko³o 60 cm to czujnik 
temperatury kot³a i nale¿y go zamontowaæ w przeznaczonym do tego celu miejscu w korpusie kot³a. Czujnik 
temperatury podajnika ma d³ugoœæ oko³o 2 m i nale¿y go zamontowaæ na podajniku tak, aby regulator prawid³owo 
odczyta³ wzrost temperatury podajnika spowodowany ewentualnym zapaleniem siê paliwa w podajniku. Czujnik 
temperatury zasobnika C.W.U o d³ugoœci oko³o 4 m, w przypadku ko¿ystania z funkcji ogrzewania zasobnika nale¿y 
umieœciæ w odpowiednim miejscu w zasobniku. Czujników temperatury nie zalewaæ ¿adn¹ ciecz¹. Przewód 
zakoñczony wtyczk¹ sieciow¹, po pod³¹czeniu wszystkich odbiorników, nale¿y w³¹czyæ do gniazdka sieciowego. 
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Producent: COMPIT  42-200 Czêstochowa ul. Wielkoborska 77A   www.compit.pl 

UWAGI! 
Bezpieczniki mo¿na wymieniaæ tylko przy wtyczce kabla zasilaj¹cego wyci¹gniêtej z gniazdka sieciowego. 
Podczas pracy regulatora zabrania siê dokonywania jakichkolwiek prze³¹czeñ w obwodzie wentylatora (w 
tym równie¿ zmiany biegów w wentylatorze kilkubiegowym). Przed odkrêceniem tylniej œcianki regulatora 
i dokonywaniem jakichkolwiek czynnoœci monta¿owych trzeba koniecznie wyj¹æ wtyczkê kabla zasilaj¹cego 
z gniazdka sieciowego. 

DANE TECHNICZNE 
zasilanie: 230V~(+5, -10%) 50Hz, wg/PN-IEC60038:1999; 
pobór mocy: 2VA max. 
zakres pomiarowy: 0..99°C 
rozdzielczoœæ: 1°C 
dok³adoœæ: 2°C 
wymiary: 170 x 120 x 110 mm 
waga: 0,5 kg 
wyjœcia: spolaryzowane 
obci¹¿alnoœæ maksymalna: 250W 
bezpiecznik wkadka topikowa max. 4A (szybka) 
przy³¹cza: 
- pompa C.O. przewód z gniazdem sieciowym 
- pompa C.W.U. przewód z gniazdem sieciowym 
- wentylator przewód 3x0,5mm2  z gniazdem IBM 
- podajnik przewód 3x0,5mm2  z gniazdem IBM 
temperatura pracy: od 0oC do 35oC 
temp. sk³adowania: od 0oC do 60oC 


