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Wskazówki bezpieczeństwa: 
1. Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z 
normą PN-IEC 60364. 
2. Instalacje elektryczne powinna wykonywać osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia, przy odciętym 
dopływie energii elektrycznej i wody.  
3. Instalacja elektryczna kotła powinna być wyposażona w 
urządzenie ochronne różnicowoprądowe oraz odpowiedni 
wyłącznik zasilania! 
4. Regulator elektroniczny jest urządzeniem wrażliwym na 
przepięcia. Ze względu na konieczność zapewnienia pracy 
ciągłej, instalacja elektryczna musi zawierać urządzenia 
ochrony przeciwprzepięciowej. 
5. W czasie przerwy miedzy sezonami grzewczymi, kiedy 
kocioł nie jest używany, należy ustawić regulator w tryb 
pracy postojowej i nie wyłączać zasilania kotła. W 
przeciwnym przypadku może dojść (szczególnie w 
przypadku napełnienia instalacji wodą) do zablokowania 
wirników pomp. 
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 I. Opis ogólny regulatora. 
„Lider Kolor E” jest regulatorem pracy elektrycznego kotła cen-

tralnego ogrzewania; posiada następujące funkcjonalności: 

 może pełnić funkcję głównego (z opcją obsługi bufora) lub 
pomocniczego  źródła ciepła, 

 regulację temperatury wyjściowej zasilania wg ustawionej (ręcznie lub 
programowo) temperatury zadanej lub regulacji pogodowej, 

 skokową regulację mocy kotła w zależności od zapotrzebowania na 
ciepło (regulator PI),  

 możliwość sterowania pracą kotła wg temperatur pomieszczenia, za 
pomocą: czujnika temperatury, termostatu pokojowego lub regulatora 
pokojowego Roomster, 

 program korekcji temperatur zmieniający w określonych przedziałach 
czasowych zadaną temperaturę kotła lub pomieszczenia, 

 przy pracy z buforem program pracy kotła, umożliwiający ładowanie 
bufora wyłącznie w określonym czasie, np. podczas obowiązywania 
taryfy nocnej. 

 automatyczną obsługę wbudowanej pompy cyrkulacyjnej kotła, 
 sterowanie jednym wydzielonym obwodem grzewczym przy użyciu 

oddzielnej pompy obwodu grzewczego i zaworu mieszającego (trój- lub 
czterodrogowego) – możliwość pracy bez zaworu w trybie pompy 
podłogowej;  

 sterowanie kilkoma niezależnymi obwodami grzewczymi po dołączeniu 
dodatkowych modułów obsługi zaworów, 

 regulacja pogodowa wg krzywych grzewczych z wykorzystaniem 
czujnika pogodowego – niezależnie dla kotła i każdego wydzielonego 
obwodu grzewczego 

 przygotowanie ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) włącznie z możliwością 
włączenia funkcji neutralizacji bakterii Legionella, 

 obsługa ręczna lub programowa pompy cyrkulacji C.W.U. 

II. Uruchomienie i obsługa regulatora. 
1. Ogólne zasady obsługi. 

Po włączeniu zasilania kotła na ekranie wyświetlone zostanie logo 
producenta oraz wersja oprogramowania zainstalowanego w regulatorze. 

W kolejnym kroku regulator sprawdza konfigurację kotła i instalacji 
grzewczej. Jeżeli konfiguracja nie została jeszcze dokonana, to wyświetli się 
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seria ekranów umożliwiających prawidłowe skonfigurowanie regulatora 
(patrz p. I.2).  Następnie wyświetli się ekran główny: 

 
Na głównym ekranie wyświetlane są informacje o aktualnej pracy 

kotła oraz przyciski funkcyjne. 
1. W górnym wierszu:  

- typ kotła (lub moc znamionowa),  
- tryb pracy (zima, zima+cwu, lato, postój), 
- dzień tygodnia i godzina 

2. W lewej części ekranu (dotyczącej kotła): 
- aktualna i zadana temperatura wyjścia zasilającego instalację, 

- aktywny program grzania kotła (przy pracy z buforem), 

-  aktywne grzanie wymiennika (grzałki włączone), 

- aktywny program korekcji temperatury kotła  wraz z aktualną 
korekcją temperatury. 

3. W części środkowej ekranu: 

- pracę pompy głównej (pompy kotła, 

- aktualną temperaturę pomieszczenia - w przypadku 
sterowania kotła pracą kotła za pomocą panelu Roomster lub czujnika 
temperatury pomieszczenia 
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-  aktywny zawór mieszający wydzielonego obwodu grzewczego, 

-  temperaturę zewnętrzną  (jeżeli jest aktywna regulacja 
pogodowa) 

4. W prawej części ekranu: 
- aktualna i zadana temperatura CWU, 

- aktywny program temperatury zadanej CWU 

-  aktywne grzanie zasobnika CWU 

-  aktywny program czasowy cyrkulacji CWU 

- pracę pompy (jeżeli jest obecna) cyrkulacji CWU  
 

5. Przycisk  przełącza do ekranu informującego o szczegółowych 
parametrach pracy kotła. 

6. Przycisk  przełącza do ekranu głównego menu regulatora. 
 

W większości ekranów występują następujące, wspólne przyciski : 

 - powrotu do poprzedniego ekranu (lub rezygnację z wprowadzonej 
zmiany) 

 - potwierdzenia ustawionej wartości 

 i  - zmiany ustawianej wartości 

 i  - wylączenia / włączenia funkcji programu 

 i  - przejścia do poprzedniej - następnej pozycji lub następnego 
ekranu 

 i  - zmiany wybranej pozycji na liście 
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2. Pierwsze uruchomienie regulatora - konfigurator. 
Konfigurator, jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. po podłączeniu 

nowego czujnika), można uruchomić w dowolnym czasie, po wpisaniu 
w menu instalatora kodu – 3455. 

Bezpośrednio po uruchomieniu sprawdzana jest konfiguracja 
regulatora tj.: typ kotła, podłączone czujniki, przyłączone pompy i moduły 
sterowania zaworami trójdrogowymi. Jeżeli regulator wykryje, że nie 
wykonano jeszcze konfiguracji lub nie ustawiono jeszcze parametrów 
startowych, uruchamiana jest procedura konfiguracji. Wyświetlana jest 
sekwencja ekranów z zapytaniami, na które użytkownik lub instalator 
powinien dokonać odpowiedzi.  

1) JĘZYK – ustawia się wybrany język interfejsu  

 

Do wyboru jest pięć języków. Należy wybrać język i przejść dalej . 
W kolejnych ekranach ustawia się: 

2) TYP KOTŁA – wybiera się z listy typ palnika 
3) FUNKCJA KOTŁA w instalacji grzewczej: 

 KOCIOŁ GŁÓWNY – ustawienie standardowe, gdzie kocioł jest 
jedynym źródłem ciepła i zasila całą instalację CO, z możliwością 
przygotowania CWU, 

 KOCIOŁ POMOCNICZY – kocioł jest dodatkowym źródłem ciepła, 
włączanym przez sygnał z urządzenia nadrzędnego; nie wyklucza 
przygotowania CWU, ale tylko wtedy, gdy urządzenie nadrzędne na 
to pozwoli, 

 GRZANIE BUFORA – kocioł grzeje wyłącznie bufor ciepła (z 
możliwością pracy wg programu grzania np. przy taryfie nocnej) ew. 
przygotowuje CWU; odbiór ciepła z bufora jest realizowany poprzez 
wbudowany moduł obsługi zaworu lub niezależnie, 
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4) KONTROLA CIŚNIENIA: 
 AKTYWNA – ustawienie domyślne, dla instalacji zamkniętej z 

przeponowym naczyniem wzbiorczym, 
 NIEAKTYWNA – dla instalacji otwartej, 

5) OBSŁUGA CWU: 
 ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY (nieobecny/obecny) – należy ustawić czy 

podłączony jest trójdrogowy zawór przełączający do ładowania 
zasobnika ciepłej wody, 

 POMPA CYRKULACYJNA CWU (nieobecna/obecna) - należy zaznaczyć, 
czy do regulatora podłączona jest oddzielna pompa cyrkulacyjna CWU.  

6) WYDZIELONY OBWÓD GRZEWCZY - należy odpowiednio włączyć lub 
wyłączyć wbudowany moduł obsługi wydzielonego obwodu grzewczego 
(oddzielna pompa i ew. zawór mieszający).  

7) WYKRYTE OBWODY GRZEWCZE i ich KONFIGURACJA – wyświetla się 
tylko wtedy, gdy moduł wbudowany (poprzedni punkt) jest włączony 
albo wykryto przynajmniej jeden zewnętrzny moduł sterujący obwodu 
grzewczego.  

3. Uzyskanie dodatkowych informacji o pracy kotła. 
Aby przejść do ekranu INFO, gdzie INFO użytkownik otrzymuje 

dostęp do informacji o parametrach pracy kotła, na ekranie głównym należy 

wybrać przycisk . Pokaże się tekstowy ekran informacyjny : 

 
Wyświetlane będą informacje uzgodnione z producentem kotła. 

Wybranie przycisku  spowoduje powrót do ekranu głównego. 



LIDER KOLOR  – REGULATOR KOTŁA C.O. Z PALNIKIEM NA PELET 
 

9 

4. Główne menu. 

Wybranie, na głównym ekranie, przycisku  powoduje 
wyświetlenie ekranu głównego menu: 

 
Wybranie w menu odpowiedniego przycisku powoduje wywołanie 

odpowiednich funkcjonalności programu regulatora: 

 powrót do ekranu głównego (patrz pkt.II.1), 

 przełączanie kotła w tryb postojowy (patrz pkt.II.5). 

 tryb pracy (patrz pkt.II.6) 

 ustawianie temperatur zadanych kotła i/lub pomieszczenia (patrz 
pkt.II.7) 

  wydzielone obwody grzewcze (patrz pkt. II.8) 

  sterowanie bufora (patrz pkt. II.9) 

 przygotowanie CWU (patrz pkt. II.10) 

 ustawienia pozostałe, dostęp do menu instalatora, wprowadzanie 
kodów serwisowych (patrz pkt. II.11). 

5. Tryb postojowy. 
W trybie postojowym generalnie wszystkie urządzenia zewnętrzne 

są wyłączone. Na wyświetlaczu wyświetlany jest wygaszacz ekranu.  



LIDER KOLOR  E – REGULATOR ELEKTRYCZNEGO KOTŁA C.O. 
 

10 

Raz na dobę, w określonym przez instalatora czasie, pompy i zawory 
mogą być krótkotrwale włączane. 

Wyjście z trybu postojowego następuje poprzez ponowne wybranie 

. Następuje restart regulatora a kocioł uruchamia się w standardowym 
trybie pracy. 

6. Tryb pracy. 
Możliwe jest ustawienie następujących trybów pracy kotła: 

a) Standardowy – kocioł pracuje w sposób zdefiniowany w parametrach 
instalatora; temperatura zadana na wyjściu kotła jest ustawiana ręcznie lub 
poprzez regulację pogodową; włączenie i wyłączenie grzania następuje z 
histerezą po przekroczeniu temperatury zadanej lub po osiągnieciu zadanej 
temperatury pomieszczenia; 
b) Ręczny – kocioł pracuje do odwołania z zadaną ręcznie temperaturą 
pomieszczenia / temperaturą kotła; 
c) Party - kocioł pracuje przez  określony czas (1 – 24h) z zadaną ręcznie 
temperaturą pomieszczenia / temperaturą kotła; po upłynięciu ustawionego 
czasu kocioł wraca do Standardowego trybu pracy; 
d) Wakacje - kocioł pracuje przez  określony czas (1 – 60 dni) z minimalną 
temperaturą pomieszczenia (ustawienia szczegółowe); po upłynięciu 
ustawionego czasu kocioł wraca do Standardowego trybu pracy; 
e) Turbo – jeżeli temperatura pomieszczenia spadnie poniżej zadanej  
minimalnej temperatury pomieszczenia, kocioł będzie pracował z mocą 
maksymalną aż do osiągnięcia wymaganej temperatury pomieszczenia. 

7. Ustawianie temperatur pracy. 

 
Jeżeli bufor ciepła nie jest obsługiwany, na ekranie możemy ustawić 

temperaturę zadaną dla kotła i budynku – w zależności od aktualnego 
sposobu ustalania danej temperatury. Jeżeli danej temperatury nie można 
ustawić (np. temperatura zadana kotła jest wyliczana automatycznie jeżeli 
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używana jest regulacja pogodowa) to wyświetlona zostanie odpowiednia 
informacja. 

8. Obwody grzewcze (moduły zaworów) . 
Dostęp do ustawiania parametrów wydzielonych obwodów 

grzewczych, oczywiście jeżeli są aktywne, otrzymujemy po wybraniu z 

głównego menu  przycisku . 

 
W tym ekranie wybiera się z dostępnej listy moduł zaworu do edycji - 

patrz rozdział IV. Jeżeli nie jest podłączony żaden moduł zaworu, po wybraniu 
tej pozycji pokaże się odpowiedni komunikat. 

Jeżeli kocioł pracuje jako źródło ciepła dla bufora, to ustawianie jest 
niedostępne. 

 
Jeżeli obsługa bufora jest włączona, na ekranie, w zależności od 

ustawionego podczas konfiguracji sposobu ustawiania temperatur, możemy 
ustawić  górną temperaturę zadaną bufora  oraz histerezę temperatur 
góra/dół. W przypadku półautomatycznego ustawiania temperatur 
użytkownik ustawia tylko histerezę temperatur góra/dół. W przypadku 
automatycznego ustawiania temperatur będzie tu tylko informacja o 
aktualnych, automatycznie ustawionych, wartościach. 
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9. Obsługa bufora ciepła. 
Pozycja menu jest dostępna jeżeli obsługa bufora jest włączona. 

Włączenie obsługi bufora ciepła następuje podczas konfiguracji systemu 
(patrz pkt II.2). Ustawiane są: górna temperatura zadana bufora oraz 
histereza temperatur góra-dół bufora, w granicach ustalonych podczas 
konfiguracji. 

 
Jeżeli instalator skonfigurował ręczne ustawianie temperatur, 

użytkownik oba te parametry musi ustawić samodzielnie. 
Jeżeli ustawione jest półautomatyczne ustawianie temperatur 

użytkownik ustawia tylko histerezę temperatur góra/dół. 
Jeżeli ustawione jest automatyczne ustawianie temperatur, 

wyliczone wartości są tylko wyświetlane, bez możliwości ich zmiany. 
Automatyczne i półautomatyczne ustawianie temperatur jest 

możliwe tylko  wtedy, gdy temperatura zasilania obwodów grzewczych 
podłączonych do bufora jest regulowana przez trójdrogowy zawór 
mieszający. Temperatury zadane bufora ustawiane są wtedy na poziomie 
maksymalnego zapotrzebowania na temperaturę wody grzewczej w ciągu 
ostatniej doby.  

Automatyczne i półautomatyczne ustawianie temperatur różnią się 
tym, że przy ustawianiu automatycznym histereza temperatur góra/dół jest 
zawsze równa 0. 

10. Przygotowanie CWU. 
Dostępne są następujące pozycje: 

 Temperatura zadana – jest to standardowa temperatura docelowa 
wody w zasobniku CWU, gdy program temperatury CWU jest 
nieaktywny; pozycja jest niedostępna gdy zawór przełączający dla 
CWU jest nieobecny lub grzanie CWU jest włączane przez urządzenie 
zewnętrzne; 

 Program temperatury CWU – umożliwia włączenie/ wyłączenie 
programu korekcji temperatury zadanej CWU w określonych strefach 
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czasowych; pozycja jest niedostępna gdy zawór przełączający dla 
CWU jest nieobecny lub grzanie CWU jest włączane przez urządzenie 
zewnętrzne; 

 Program cyrkulacji CWU – umożliwia włączenie/ wyłączenie 
programu włączania pompy cyrkulacyjnej  w określonych strefach 
czasowych; pozycja niedostępna gdy pompa jest nieobecna  

11. Ustawienia. 

Przyciski Instalator  , Producent , Parametry pracy  
(patrz p.III.10) widoczne i dostępne będą wyłącznie po wprowadzeniu 

odpowiedniego kodu serwisowego wybierając przycisk . 

 

III. Ogólna zasada działania regulatora. 
1. Praca grzałek i pompy kotła. 

W zależności od sposobu regulacji sygnał włączenia grzania jest 
generowany przez urządzenie zewnętrzne lub regulator kotła. 

Jeżeli kocioł pracuje w układzie zamkniętym warunkiem koniecznym 
do uruchomienia pompy i grzałek jest odpowiednie ciśnienie w instalacji. 
Jeżeli kocioł pracuje w układzie otwartym warunek ten jest pomijany. 

Jeżeli jest spełniony powyższy warunek, jako pierwsza włącza się 
pompa kotła. Dopiero po  uzyskaniu sygnału z czujnika o odpowiednim 
przepływie czynnika grzewczego, włączane są grzałki odpowiednio do 
zapotrzebowania na moc.  

Maksymalna moc kotła może być ograniczona przez użytkownika 
parametrem MOC KOTŁA dostępnym w ustawieniach spalania. Sposób 
regulacji mocy grzałek w trakcie GRZANIA ustawiany jest przez instalatora. 
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 W regulacji standardowej kocioł pracuje zawsze z maksymalną mocą 
dozwoloną przez użytkownika. W ten sposób kocioł pracuje również podczas 
ładowania bufora ciepła. 

 W regulacji modulowanej grzałki włączane są wg aktualnego 
zapotrzebowania na ciepło. Aktualny poziom mocy wybierany jest 
automatycznie. 

Poziom generowanej mocy chwilowej zależy od ilości grzałek oraz ich 
mocy. Regulator może obsłużyć od dwóch do pięciu grzałek. Od ilości grzałek 
oraz ich mocy znamionowych (jednolitej lub niejednolitej) zależy możliwa do 
uzyskania ilość poziomów mocy..  

W celu równomiernego zużycia grzałek program zapisuje czas pracy 
każdej z nich i raz na dobę odpowiednio zmienia kolejność ich włączania. 

2. Stosowane systemy zabezpieczeń. 
a) Czujnik temperatury zasilania i czujnik temperatury powrotu kotła: 

Przekroczenie założonej w programie maksymalnej temperatury 
zasilania lub minimalnej różnicy temperatur zasilania i powrotu powoduje 
wyłączenie grzałek i zgłoszenie alarmu przegrzania 
b) Czujnik ciśnienia w instalacji (czujnik obecności czynnika grzewczego): 

W przypadku instalacji zamkniętej zgłoszenie przez czujnik braku 
ciśnienia we instalacji jest uważane za brak czynnika grzewczego i 
uniemożliwia włączenie pompy oraz grzałek. Zgłaszany jest alarm niskie 
ciśnienie w instalacji. 
c) Czujnik przepływu czynnika grzewczego: 

Po włączeniu pompy, jeżeli przez określony czas czujnik będzie 
zgłaszał zbyt niską wartość przepływu, grzałki zostaną wyłączone. Zgłoszony 
zostanie alarm brak przepływu.  
d) Niezależne zabezpieczenie STB przed przegrzaniem: 

Czujnik zabezpieczenia STB powinien być umieszczony w 
odpowiedniej studzience pomiarowej wymiennika ciepła. Rozwarcie styku na 
skutek przegrzania jest sygnałem do wyłączenia głównego stycznika z 
którego są zasilane grzałki. Jeżeli stycznik główny będzie posiadał styk 
pomocniczy, sygnał  zwrotny z tego styku może być przekierowany do 
regulatora i spowoduje zgłoszenie alarmu przegrzania. 


