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REGULATOR  TEMPERATURY  
KOTŁA C. O 

 
KOMFORT+ 

 
ZAŁĄCZNIK INSTALATORA 

 
 Załącznik ten należy traktować jako instrukcję instalacyjną, umożliwiającą 
dobór niektórych parametrów do indywidualnych wymagań obiektu regulacji i  
rodzaju dmuchawy. 
 

I. Załączanie regulatora dla trybu instalacyjnego. 
Aby umożliwić wyświetlenie parametrów instalacyjnych należy nacisnąć 

klawisz START (↑) i trzymając go załączyć regulator do sieci. W trybie tym kolejne 
od góry mrugające żółte lampki oznaczają: 

 
1. TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMPY 3065°C co 1°C 

-określa temperaturę załączania pompy obiegowej, temperatura jej wyłączenia 
jest o 5°C  niższa. 

2. MIN. OBROTY DMUCHAWY  125%  co 1%  
-określa minimalne obroty dmuchawy. 

3. MAX. OBROTY DMUCHAWY  3099%  co 1%  
-określa maksymalne obroty dmuchawy. 

4. TRYB WSPÓŁPRACY REGULATORA Z ZADAJNIKIEM POKOJOWYM 
 0 – bez zadajnika pokojowego 
 1 – z zadajnikiem pokojowym 

Podczas ustawiania tych parametrów regulator nie steruje dmuchawą, a w przypadku 
paramet ru 2 i 3 dmuchawa obraca się zgodnie z ustawianymi obrotami. 



II. Przyłączenie zadajnika pokojowego. 
 

1. Zastosowanie. 
 Regulator KOMFORT+ wraz z zadajnikiem pokojowym zapewnia 

w pomieszczeniu temperaturę zadaną.  
 Temperatura wody w kotle jest dobierana automatycznie w ten sposób, że 

nie przekracza ona temperatury zadanej w kotle ustawianej w regulatorze 
KOMFORT i nie powoduje wygaszenia kotła (35C).  

2. Instalacja. 
 Termostat należy zainstalować na ści anie wewnętrznej, około 1,5m. nad 

podłogą, w miejscu nie narażonym na przypadkową cyrkulację powietrza, z 
dala od elementów grzewczych. 

 Połączyć regulator z termostatem przy pomocy dołączonego wtyku oraz 
przewodu dwużyłowego. Zalecane j est zastosowanie przewodu w formie 
skrętki telefonicznej. 

 Załączyć regulator, dobrać parametry wg instrukcji.  
 Parametr instalacyjny nr 4 określający tryb współpracy ustawić w pozycję 1 

(patrz p. I).  
 Temperaturę zadaną wody w kotle ustawić tak, by była większa o około 

10C od temperatury zapewniającej osiągnieci e odpowiedniej temperatury w 
pomieszczeniu. 

 Ustawić odpowiednią t emperaturę zadaną w pomieszczeniu na termostacie 
pokojowym. 


