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Regulator kot³a
z podajnikiem
t³okowym
Zasady bezpieczeństwa
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UWAGA!
Przed zainstalowaniem regulatora nale¿y starannie przeczytać instrukcję obs³ugi, oraz zapoznać siê z
warunkami gwarancji. Nieprawid³owe zamontowanie, u¿ywanie i obs³uga regulatora powoduje utratê
gwarancji.
Wszelkie prace przy³¹czeniowe mog¹ siê odbywać tylko przy wyjêtej wtyczce kabla zasilania z gniazdka
Prace przy³¹czeniowe i monta¿ powinny być wykonane wy³¹cznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
i uprawnieniami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami.
Nie wolno instalować i u¿ytkować regulatora z uszkodzon¹ mechanicznie obudow¹. Wystêpuje ryzyko
pora¿enia pr¹dem.
Instalacja, w której pracuje regulator COMPIT powinna być zabezpieczona bezpiecznikami odpowiednimi do
zastosowanych obci¹¿eñ
Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić czy pod³¹czenia s¹ zgodne z instrukcj¹ obs³ugi, oraz czy
napiêcie zasilaj¹ce regulator spe³nia wszelkie wymogi. Regulator mo¿e być zasilany jedynie z sieci
elektrycznej 230V ~(+10%, -15%)/50Hz.
Wszelkich napraw regulatorów mo¿e dokonywać 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

Zasada dzia³ania
Rapid3U jest mikroprocesorowym regulatorem steruj¹cym prac¹ kot³a wêglowego, wyposa¿onego w podajnik t³okowy,
wentylator, pompê C.O. i opcjonalnie C.W.U. Zadaniem regulatora jest utrzymanie nastawionej temperatury kot³a i
opcjonalnie zasobnika C.W.U. Regulacja temperatury kot³a jest realizowana przez prze³¹czanie siê regulatora miêdzy
trybami PRACA i PODTRZYMANIE. W celu za³adowania zasobnika C.W.U. regulator za³¹cza pompe C.W.U i ustawia
odpowiedni¹ temperaturê kot³a.

Tryb PRACA
Jest sygnalizowany œwieceniem ¿ó³tej kontrolki przy przycisku start. Regulator dzia³a w tym trybie je¿eli temperatura
zmierzona kot³a jest ni¿sza od temperatury wymaganej. W tym trybie wentylator pracuje ci¹gle ze sta³¹ nastawion¹
w parametrze “U” prêdkoœci¹. Podajnik za³¹cza siê cyklicznie, czas pomiêdzy kolejnymi za³¹czeniami podajnika
okreœla siê w parametrze “H”.

F01

Tryb PODTRZYMANIE
Tryb PODTRZYMANIE jest realizowany je¿eli temperatura kot³a osi¹gnie lub przekroczy temperatur¹ wymagan¹.Jest
sygnalizowany miganiem ¿ó³tej kontrolki przy przycisku start. W tym trybie regulator po upyniêciu czasu czasu
zadanego w parametrze “o” za³¹cza wentylator na czas ustawiony w parametrze F07. Nastêpnie wykonuje jeden
cykl pracy podajnika. Po wykonaniu podania wentylator pracuje jeszcze przez czas ustawiony w parametrze “b”.
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Je¿eli temperatura kot³a przekroczy temperature nastawion¹ o wiêcej ni¿ 15°C regulator wyd³u¿a czas “o” o 50%.
Je¿eli temperatura kot³a przekroczy temperaturê nastawion¹ o wiêcej ni¿ 20°C, to regulator wyd³u¿y czas “o” dwa
razy.
W trybiach PRACA i PODTRZYMANIE pompa C.O.
za³¹czy siê jeœli temperatura kot³a osi¹gnie temperaturê
PRZEDMUCH
minimaln¹ - 1°C. Pompa wy³¹cza siê je¿eli temperatura
PRACA
par."d"
kot³a spadnie o 3°C poni¿ej temperatury minimalnej.
Temperatura minimalna to najni¿sza wartoœæ jak¹
u¿ytkownik mo¿e ustawiæ w parametrze “n” (nastawiona
temperatura kot³a), fabrycznie wynosi 45°C.
PRZEDMUCH
PODTRZYMANIE
Pomiêdzy trybami PRACA i PODTRZYMANIE regulator
par.F06
prze³¹cza siê automatycznie wykonuj¹c nastawione cykle
przedmuchów. Zosta³o to zilustrowane na rysunku obok.

Tryb STOP
Jest sygnalizowany œwieceniem czerwonej kontrolki przy przycisku start. Wentylator i podajnik pozostaj¹ wy³¹czone.
Je¿eli kocio³ wygaœnie, regulator samoczynnie przechodzi z trybu “PRACA” do trybu “STOP”. Warunkiem uznania
kot³a za wygaszony, jest utrzymanie siê temperatury ni¿szej od minimalnej o co najmniej 9°C przez czas ustawiony
w parametrze “r” (fabrycznie przez 10 minut). W pocz¹tkowym okresie pracy wystêpuje blokada wy³¹czenia. Trwa
ona do czasu przekroczenia temperatury minimalnej o 6°C i jest sygnalizowana miganiem kontrolki termostatu
pokojowego.

Tryb PRACA RÊCZNA
Jest sygnalizowany miganiem czerwonej kontrolki przy przycisku start. W trybie PRACA RÊCZNA mo¿na, przy
odczycie temperatury kot³a na wyœwietlaczu regulatora, naciskaj¹c przycisk “+” za³¹czaæ/wy³¹czac podajnik,
natomiast przyciskiem “-” za³¹czaæ/wy³¹czac wentylator. Tryb ten jest przeznaczony do rozpalania w kotle.

Termostat pokojowy
Regulator Rapid3U 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¿ temperatura minimalna - 1°C i
wy³¹cza siê po spadku do temperatury minimalnej - 3°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.

£adowanie zasobnika C.W.U.
Ustawienie regulatora do ³adowania zasobnika C.W.U. polega na okreœleniu w parametrze “u” wartoœci nadwy¿ki
temperatury kot³a do ³adowania C.W.U., a nastêpnie w parametrze “c” zadanej temperatury C.W.U. Je¿eli temperatura
zasobnika C.W.U. jest ni¿sza od temperatury nastawionej w parametrze “c” regulator rozpoczyna ³adowanie
zasobnika C.W.U. 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. Temperatura zadana kot³a do ³adowania zasobnika C.W.U. nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ suma temperatury minimalnej
i wartoœci nastawionej w parametrze “u”. W przypadku gdy wyliczona suma jest mniejsza od temperatury nastawionej
w parametrze “n” regulator ³aduje zasobnik nie zmieniaj¹c temperatury zadanej kot³a. £adowanie zasobnika C.W.U.
koñczy siê je¿eli temperatura zasobnika przekroczy temperaturê nastawion¹ o 1°C.
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OBS£UGA REGULATORA
Regulator jest wyposa¿ony w cztery przyciski: “START”, “F”, “-”, “+”, wyœwietlacz i 6 kontrolek. Znaczenie kontrolek
przedstawiono ni¿ej.
sygnalizacja stanu termostatu pokojoweg, œwiecenie oznacza, ¿e termostat pokojowy jest zwarty, miganie
oznacza blokadê wy³¹czenia kot³a podczas rozpalania.

sygnalizacja pracy pompy ³aduj¹cej C.W.U.
sygnalizacja pracy pompy obiegowej C.O.
sygnalizacja pracy wentylatora nadmuchowego
¿ó³ta kontrolka sygnalizuje automatyczn¹ pracê kot³a; œwiecenie oznacza realizacje trybu PRACA,
miganie oznacza realizacjê trybu PODTRZYMANIE
œwiecenie czerwonej kontrolki sygnalizuje tryb STOP, miganie tryb PRACA RÊCZNA

START

STOP

START

PRACA
RÊCZNA

START

PRACA
AUTOMATYCZNA

STOP

Przycisk “START” umo¿liwia prze³¹czanie pomiêdzy trybami. Kolejne naciœniêcia powoduj¹ cyklicznie zmianê trybu.
Klawisz “F” s³u¿y do zmiany wyœwietlanego parametru a klawisze “+” i “-” do edycji wyœwietlanej wartoœci. Nie
mo¿na edytowac wartoœci temperatury zmierzonej kot³a i zasobnika C.W.U.
Po za³¹czeniu zasilania na wyœwietlaczu pojawi siê napis r3U, po kilku sekundach numer wersji oprogramowania
np: u10. Po chwili regulator wyœwietli zmierzon¹ temperaturê kot³a. Rozpalanie w kotle najwygodniej jest
przeprowadziæ 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.

PARAMETRY 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”. Regulator wyœwietli
komunikat E1. Przyciœniêcie klawiszy “-” i “F” powoduje przejœcie do trybu E0.

Opis parametrów u¿ytkownika E0
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.

H czas przerwy pomiêdzy kolejnymi podaniami wêgla. W³aœciwy dobór parametru ma du¿e
znaczenie dla sprawnoœci kot³a (1 - 999 sekund) [200]
U szybkoœæ pracy wentylatora. Nale¿y dobraæ w zale¿noœci od ci¹gu kominowego oraz od
rodzaju i jakoœci paliwa. W trakcie rozpalania mo¿na zmieniaæ prêdkoœæ w celu u³atwienia
rozpalania. (1 - 99) [32]
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Opis parametrów serwisowych E1
o: czas przerwy w trybie podtrzymanie. Jest to czas w którym wentylator i podajnkik s¹
wy³¹czone. Jest liczony do momentu wy³¹czenia wentylatora do chwili rozpoczêcia
przedmuchu przed kolejnym podaniem. Je¿eli temperatura kot³a przekroczy wartoœæ
nastawion¹ nie wiêcej ni¿ o 15°C regulator wykonuje czas przerwy wed³ug nastawy. Je¿eli
temperatura kot³a wzroœcnie o wiêcej ni¿ 15°C ustawiony czas zostanie zwiêkszony o 50%,
je¿eli temperatura kot³a wzroœnie o wiêcej ni¿ 20°C czas przerwy wyd³u¿y siê o 100%. Czas
podany w minutach. (2 - 300 minut) [55]
c: zadana wartoœæ temperatury wody w zbiorniki CWU. Parametr nie wystêpuje w uk³adach
bez realizacji CWU.(30 - 80°C) [45]

b czas pracy wentylatora po zakoñczeniu podania w trybie podtrzymanie. (1 - 999 sekund)
[120]

L: wybór sposobu sterowania podajnikiem
0 - z czujnikiem po³o¿enia podajnika, 1 - bez czujnika po³o¿enia podajnika. [0]
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) [--]
d: czas przedmuchu przy przejœciu z trybu PRACA do trybu PODTRZYMANIE. Przedmuch
zostanie skrócony je¿eli temperatura kot³a przekroczy temperaturê nastawion¹ w parametrze
“n” o wiêcej ni¿ 10°C, albo wzroœnie ponad 83°C. (1 - 999 sekund) [120]

Parametry serwisowe E2:
F01 - czas trwania jednego “ruchu” podajnika, ( 1 - 99 x 0,1s) [33]
F02 - ograniczenie minimalnej temperatury ustawianej przez u¿ytkownika, ( 1 - 95 °C) [45]
F03 - czas do wy³¹czenia (1 - 50 minut) [10]
F04 - maksymalna temperatura zadana C.W.U. (0 - 90°C) [60]
F05 - czas blokady wy³¹czenia pompy (C.O. lub C.W.U.) (0 - 999 sekund) [60]
F06 - czas przedmuchu realizowanego przy przejœciu z trybu PODTRZYMANIE w tryb PRACA (1-999 sekund) [20]
F07 - czas wyprzedzenia za³¹czenia wentylatora przed podajnikiem w trybie PODTRZYMANIE (0-999 sekund) [25]

Sygnalizacja stanów awaryjnych.
Regulator rozpoznaje piêæ stanów awaryjnych. S¹ wyœwietlane na przemian z odczytem temperatury. Stany awaryjne
kasuje siê przyciskiem TRYB.
A 1: Przekroczony czas powrotu podajnika. Przyczyna to zablokowanie podajnika. Alarm jest uaktywniany jeœli
podajnik nie wykona penego ruchu w czasie 2,2 raza du¿szym ni¿ ustawiony w parametrze “d”.
A 3: Temperatura kot³a przekroczy³a 95°C, czujnik temperatury kot³a jest niepod³¹czony albo uszkodzony.
A 4: Uszkodzony (zwarty) czujnik temperatury kot³a.
A 6: 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.

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE STB.
Regulator jest wyposa¿ony w niezale¿ne, elektromechaniczne zabezpieczenie termiczne STB. Zabezpieczenie to
wy³¹cza wentylator i podajnik jeœli temperatura kot³a przekroczy 95°C. Dzia³anie takie ma na celu zabezpieczenie
instalcji w przypadku awarii regulatora elektronicznego. Zabezpieczenie STB nie powraca samoczynnie do stanu z
przed zadzia³ania. Po spadku temperatury poni¿ej 80°C mo¿liwe jest rêczne odblokowanie zabezpieczenia. Polega
na odkrêceniu pokrywki i wciœniêciu znajduj¹cego siê pod ni¹ czerwonego przycisku.
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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 4A i
charakterystyce F.
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 zamontowac w przeznaczonym do tego celu miejscu w korpusie kot³a. Czujnik po³o¿enia
podajnika (kontaktron i magnes) nale¿y zamontowaæ na podajniku zgodnie z zaleceniami producenta kot³a. Przewody
przy³¹czeniowe czujnika po³o¿enia podajnika nale¿y przy³¹czyæ do kostki zaciskowej na przewodzie czujnika. Czujnik
temperatury zasobnika C.W.U o d³ugoœci oko³o 4 m, w przypadku ko¿ystania z funkcji ogrzewania zasobnika nale¿y
umieœcic 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.
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:
pobór mocy:
zakres pomiarowy:
rozdzielczoœæ:
dok³adoœæ:
wymiary:
waga:
wyjœcia:
obci¹¿alnoœæ maksymalna:
bezpiecznik
przy³¹cza:
- pompa C.O.
- pompa C.W.U.
- wentylator
- podajnik
temperatura pracy:
temp. sk³adowania:

230V~(+5, -10%) 50Hz,
wg/PN-IEC60038:1999;
2VA max.
0..99°C
1°C
2°C
170 x 120 x 110 mm
0,5 kg
spolaryzowane
250W
wkadka topikowa max. 4A (szybka)
przewód z gniazdem sieciowym
przewód z gniazdem sieciowym
przewód 3x0,5mm2 z gniazdem IBM
przewód 3x0,5mm2 z gniazdem IBM
od 0oC do 35oC
od 0oC do 60oC

Producent: COMPIT 42-200 Czêstochowa ul. Wielkoborska 77A www.compit.pl
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