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Instrukcja Serwisowa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga ! 
Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem  

i uruchomieniem każdego z naszych urządzeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
prosimy o kontakt z naszą firmą w godzinach 8.00 ÷ 16.00. 

Na dole każdej strony podana jest data ostatniego wydania, prosimy o korzystanie zawsze  
z najnowszej wersji instrukcji, którą można otrzymać bezpłatnie pocztą  

po wcześniejszym zamówieniu. 
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1. Opis sterownika 
 
Sterownik GH25SB jest urządzeniem służącym do sterowania instalacjami podgrzewania 
wody za pomocą kolektorów słonecznych. Sterownik składa się z dwóch części:  

1) sterownika głównego wyposażonego w graficzny wyświetlacz LCD i klawiaturę, 
który stanowi kompletny interfejs użytkownika oraz częściowo moduł wykonawczy 
w jednym. 

2) skrzynki uzupełniającej, która zawiera dodatkową złączkę uzupełniającą 
wejścia/wyjścia sterownika. 

 
Sterownik  główny jest połączony ze skrzynką uzupełniającą za pomocą tasiemki (10pin) 
 
Ścienna zabudowa sterownika GH25SB umożliwia jego montaż w pobliżu zbiornika, pomp  
i dodatkowych źródeł ciepła, jak również w łatwo dostępnym miejscu w domu lub 
mieszkaniu. Sterownik umożliwia obsługę automatyczną trzech różnych schematów 
instalacji, które całkowicie zaspokajają wymagania instalatora.  Urządzenie jest wyposażone 
łącznie w pięć wejść czujników temperatury, dodatkowe wejście z przepływomierza oraz  
dwa wyjścia. Dzięki temu możliwe jest sterowanie automatyczne rozbudowanymi 
instalacjami z dwoma urządzeniami oraz dokładny pomiar prędkości przepływu.  
 
Podstawowe własności użytkowe sterownika to: 

 Kontrolowanie procesu przekazywania energii solarnej z kolektorów do zasobników 

 Prosty podgląd wszystkich mierzonych temperatur i stanów wyjść  

 Dokładny pomiar prędkości przepływu płynu solarnego  

 Płynna regulacja pracy pompy solarnej od 30% wydajności maksymalnej  

 Pomiar ilości zgromadzonej energii solarnej  

 Funkcja schłodzenia kolektorów do osiągnięcia wartości maksymalnej odbiornika  

 Możliwość dostosowania różnicy temperatur przy której nastąpi załączenie i 

wyłączenie pracy  pompy solarnej, pompy podmieszania i zaworu trójdrogowego  

 Możliwość ustawienia wartości minimalnej i maksymalnej temperatury kolektorów 

słonecznych   oraz maksymalnej temperatury zbiornika  

 Wyświetlanie struktury kodów umożliwiającej jasno określać powstałe 

nieprawidłowości w pracy  instalacji upraszczając procedury serwisowe  

 Sygnalizacja niepożądanego zjawiska grawitacyjnego unoszenia ciepła do kolektorów 

słonecznych  

 Zabezpieczenie wprowadzonych ustawień przed ingerencją osób nieuprawnionych  

 Pomiar czasu rzeczywistego 

 Posiadać przełącznik trybów wyłączony/ ręczny/ automat 

 Menu urządzeń i instrukcje obsługi w języku polskim  

 Funkcja Antylegionella 
 Funkcja Urlopowa 
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2. Dane techniczne 
 

Napięcie zasilania panelu użytkownika 230VAC/50Hz 
Typ pompy solarnej podłączanej do wyjścia O1-O2 Patrz Tabela 3.2 

Obciążalność prądowa wyjścia O5-06  

(przekaźnikowe napięciowe 230V~) 
Typ urządzeń podłączanych do wyjścia O5-06 

1A 
 

Patrz Tabela 3.2 
Typ czujnika temperatury podłączany na wejście T1-T1  PT1000 produkcji Geco 
Typ czujnika temperatury podłączany na wejście T2-T2 PT1000 produkcji Geco 
Typ czujnika temperatury podłączany na wejście T3-T3 PT1000 produkcji Geco 
Typ czujnika temperatury podłączany na wejście T4-T4 NTC10k produkcji Geco 
Typ czujnika temperatury podłączany na wejście T5-T5 PT1000 produkcji Geco 

Typ czujnika przepływu podłączany na wejście F1-F2-F3 Patrz Tabela 3.1b 
Temperatura pracy sterownika od +5°C do +40°C 

Wilgotność od 20% do 80% RH 

 
UWAGA !!!  
Na każdej obudowie znajduje się nalepka oznaczająca: 

 numer seryjny  
 opis wejść / wyjść 

 
3. Wymagania odnośnie instalacji elektrycznej i podłączenia sterownika 
 
UWAGA !  
Okablowanie sterownika oraz podłączanie urządzeń technologicznych może 
wykonywać jedynie osoba posiadająca aktualne uprawnienia do wykonywania prac 
elektroinstalacyjnych. Zaleca się, aby takie prace przeprowadzał wykwalifikowany 
instalator. 
Poniżej podano podstawowe wymagania odnośnie instalacji elektrycznej zasilającej 
przedmiotowy sterownik: 

1. Jakichkolwiek napraw, konserwacji i pozostałych czynności w instalacji można 
dokonywać tylko przy odłączonym na głównym zabezpieczeniu napięciu zasilania.  

2. Pomieszczenie, w którym, zainstalowano sterownik powinno być wyposażone  
w instalację elektryczną 230V/50Hz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

3. Sterownik należy zasilać z wydzielonego obwodu sieci energetycznej 230VAC/50Hz, 
zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym 

4. Kabel zasilający moduł wykonawczy (typ YKY) powinien mieć przekrój ze względu na 
wytrzymałość mechaniczną min. 2.5 [mm2] 

5. Kabel należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez 
prowadzenie w peszlu lub korytku 
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3.1. Podłączenie zasilania oraz czujników i urządzeń do wejść / wyjść  sterownika.  
 

Po przygotowaniu okablowania można przystąpić do podłączenia zasilania sterownika oraz 
czujników temperatury, przepływu i urządzeń zewnętrznych (pomp lub zaworu): 
 Sterownik należy zasilać z wydzielonego obwodu sieci energetycznej 230VAC/50Hz, 

zabezpieczonego wyłącznikiem nad prądowym. Zasilanie sieciowe  
230 VAC należy podłączyć do sterownika do zacisków opisanych symbolem „L, N”. 

 Czujniki temperatury (PT1000 i NTC10k produkcji GECO) należy podłączyć do wejść  
zgodnie z tabelami zamieszczonymi w instrukcji w punkcie 8: „Układy pracy instalacji” – 
stosownie do wybranego schematu instalacji. Należy pamiętać, że liczba czujników 
temperatury zależy od rodzaju obsługiwanej instalacji, a wejścia nieużywanych 
czujników można zostawić niepodłączone. 

 Czujnik przepływu należy podłączyć do wejścia opisanego F1 – F2 – F3 
 Urządzenia technologiczne (pompy / zawór) należy podłączyć do wyjść, zgodnie  

z tabelami zamieszczonymi w punkcie 8: „Układy pracy instalacji” – stosownie do 
wybranego schematu instalacji. 
 

Opis parametrów wejść przedstawiono w tabeli 3.1a i 3.1b, a wyjść w tabeli 3.2 
 

Tabela 3.1a Opis wejść sterownika 
Czujnik 

Temperatury 
Rodzaj wejścia 

Oznaczenie  
na sterowniku 

T1 PT1000 produkcji Geco T1 – T1  
T2 PT1000 produkcji Geco T2 – T2 
T3 PT1000 produkcji Geco T3 – T3 
T4 NTC10k produkcji Geco T4 – T4 
T5 PT1000 produkcji Geco  T5 – T5 

 
Tabela 3.1b Opis wejść sterownika – wejście czujnika przepływu 

Oznaczenie  
w skrzynce 

uzupełniającej 
Rodzaj wejścia Typ czujnika 

F1 – F2 – F3 Impulsowe  
Huba Control OEM Flow sensor 
for liquid media typ 200 DN15 

 
 
 

Tabela 3.2 Opis wyjść sterownika 

Urządzenie Instalacji Rodzaj wyjścia 
Oznaczenie  
w skrzynce 

uzupełniającej 

Typ 
podłączonego 

urządzenia  

P (pompa solarna) Napięciowe 0..10V O1 – O2 
Wilo-Stratos 

PARA/-Z 

K (pompa podmieszania 
/  

        zawór trójdrogowy) 
Przekaźnikowe O5 – O6 

Pompa 
cyrkulacyjna 

LFP 25PWr40C 
 

Siłownik 
obrotowy 

Belimo  
TRF230-O  
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3.2. Graficzny opis podłączenia: 
 
1) Sterownik posiada naklejkę zawierającą opis poszczególnych wejść / wyjść: 
 

 
 

 
 

2) Sposób podłączenia okablowania w złączce skrzynki uzupełniającej: 
 
Fizyczne połączenie sterownika ze skrzynką jest rozwiązane za pomocą tasiemki (10pin). 
Poniżej przedstawiony jest szczegółowy schemat poszczególnych wejść / wyjść: 
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4. Obsługa sterownika 
 
W bieżącym rozdziale opisano sposób obsługi sterownika: włączenie, posługiwania się 

klawiaturą oraz strukturę menu i dostępne funkcje sterownika. Przedmiotowy sterownik 

może pracować w trzech trybach: 

 czuwania – algorytm sterowania nie jest realizowany, przy czym pracuje zegar czasu 

rzeczywistego RTC i są pamiętane poprzednie nastawy i wybrany schemat instalacji, 

 automatyczny – jest realizowany algorytm sterowania dla wybranego schematu 

instalacji.  

 ręczny – tryb ten służy TYLKO do sprawdzenia poprawności załączania / wyłączania 

(testów) poszczególnych urządzeń technologicznych instalacji, dlatego należy 

pamiętać, że po skończeniu testów należy przejść do ekranu głównego. 

 Jeżeli użytkownik tego nie zrobi to po 60 sekundach od ostatniego naciśnięcia 

klawisza nastąpi automatyczne wyjście z trybu sterowania ręcznego do ekranu 

głównego, w którym odbywa się sterownie automatyczne. 

 

4.1. Tryb czuwania 

Po wykonaniu czynności instalacyjnych opisanych w powyższych rozdziałach sterownik 

GH25SB zostanie załączony w trybie czuwania. W trybie tym wyświetlacz LCD będzie miał 

wyłączone podświetlenie, a na ekranie zostanie wyświetlona nazwa firmy Geco, oraz strona 

internetowa. 

 

 

Rys 4.1 Ekran sterownika w trybie czuwania 
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Gdy sterownik znajduje się w stanie czuwania, można go włączyć do trybu automatycznego  

za pomocą przycisku . Podczas normalnej pracy sterownika w każdej chwili możliwe jest 

wprowadzenie go ponownie w tryb czuwania przyciskając przycisk .  

W trybie czuwania wyłączone są wszystkie wyjścia oraz dźwiękowa sygnalizacja alarmów. 

Gdy sterownik zostanie włączony do pracy automatycznej, na ekranie pojawi się ekran 

główny sterownika. 

 

4.2. Opis przycisków funkcyjnych sterownika. 

4.2.1. Przycisk  załącz/wyłącz . 

Przycisk  służy do załączania/wyłączania sterownika czyli odpowiednio  

do wprowadzania sterownika w tryb pracy automatycznej lub wprowadzania sterownika  

w tryb czuwania.  Tryb pracy, po włączeniu do źródła zasilania, jest zależny od stanu,  

w którym sterownik był w chwili odłączenia źródła zasilania (sterownik posiada funkcję 

zapamiętywania ostatniego trybu pracy na wypadek niekontrolowanego wyłączenia 

zasilania). Oznacza to, że gdy zasilanie zostanie przywrócone, a sterownik znajdował się  

w trybie pracy automatycznej, to nastąpi samoczynny powrót on do tego trybu pracy, przy 

czym podczas pierwszego włączenia do źródła napięcia, sterownik włączy się w stanie 

czuwania. W trybie czuwania na ekranie wyświetlacza pojawi się nazwa sterownika oraz 

strona internetowa. Po włączeniu do trybu pracy automatycznej na ekranie wyświetlacza  

będą wyświetlane: 

 aktualny schemat instalacji wraz z animacjami poszczególnych urządzeń, 

 numer schematu instalacji 

 aktualny czas / data 

 wartości temperatur mierzonych przez czujniki,  

 aktualny przepływ płynu solarnego, naprzemiennie z mocą chwilową kolektora 

(jeżeli parametr serwisowy „CzPrzepl.” jest ustawiony na „Tak”) 
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Rysunek 4.2 Widok ekranu głównego dla przykładowego schematu instalacji 

 

 

4.2.2. Przycisk funkcyjny zmiany trybu pracy sterownika – . 

 

Przycisk  służy do zmiany trybu pracy sterownika między trybem automatycznym a ręcznym, 

przy czym sterownik po załączeniu z pozycji czuwania przechodzi zawsze do trybu 

automatycznego. Opcja trybu ręcznego służy tylko do sprawdzenia poprawności 

załączania/wyłączania (testów) poszczególnych urządzeń technologicznych instalacji. Należy 

pamiętać, aby po skończeniu testów przejść do trybu automatycznego za pomocą przycisku . 

Jeżeli użytkownik tego nie zrobi to po 60 sekundach od ostatniego naciśnięcia klawisza nastąpi 

automatyczne wyjście z trybu sterowania ręcznego do ekranu głównego, w którym odbywa się 

sterownie automatyczne.  W chwili wejścia do ekranu sterowania ręcznego nastąpi automatyczne 

wyłączenia wszystkich urządzeń. Na ekranie wyświetlacza pojawi się rysunek przedstawiający 

schemat instalacji oraz klawisze sterujące załączeniem / wyłączeniem odpowiadające przyciskom: 

, . Klawisze sterujące poszczególnymi urządzeniami mają przyporządkowane 

oznaczenia literowe identyczne tak jak sterowane przez nie urządzeniana schemacie. 
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Rys. 4.3 Obraz wyświetlany na ekranie wyświetlacza podczas sterowania ręcznego. 

Włączenie urządzenia będzie sygnalizowane miganiem jego ikony na rysunku instalacji, 

natomiast wyłączenie urządzenia spowoduje wyłączenie pulsowania ikony (w przypadku 

zaworu następuje zmiana jego pozycji) .  

W zależności od wybranej konfiguracji instalacji, sterownik obsługuje od 1 do 2 urządzenia 

zewnętrzne. Każde urządzenie może być osobno włączane lub wyłączane, a jego aktualny 

stan jest zawsze widoczny na schemacie instalacji.  Po załączeniu pompy solarnej P pracuje 

ona z minimalną wydajnością, aby przetestować zwiększanie / zmniejszanie obrotów pompy 

należy użyć przycisków   lub . 

4.2.3. Przycisk funkcyjny informacji serwisowej INFO  – . 

Przycisk funkcyjny  służy do wyświetlenia informacji o danych kontaktowych firmy 

serwisującej urządzenie. Wyjście do ekranu glównego za pomocą tego samego przycisku. 

 

Rys. 4.4 Obraz przedstawia dane z klawisza Info. 
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4.2.4. Przycisk funkcyjny podglądu MENU sterownika – . 

Przycisk funkcyjny  służy do wejścia w MENU sterownika, co pokazuje poniższy 

rysunek: 

 

Rys. 4.5 Widok wyświetlacza LCD po przejściu do edycji MENU sterownika. 

 

Używając przycisków  lub  można poruszać się po menu podświetlając odpowiednie 

opcje do wyboru. Aby wejść w wybraną opcję menu należy przycisnąć przycisk .  

Powrót do ekranu poprzedniego następuje za pośrednictwem przycisku . 
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4.3. Opis MENU. 

Poniżej zamieszczono strukturę menu dostępną w przedmiotowym sterowniku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Wybór schematu instalacji. 

Sterownik umożliwia sterowanie trzech różnymi konfiguracjami instalacji z kolektorami 

słonecznymi. Szczegółowy opis układów instalacji znajduje się w rozdziale „Układy pracy 

instalacji”. W menu jest możliwość podglądu dostępnych konfiguracji instalacji.  

W celu wybrania żądanej konfiguracji instalacji, należy przejść do parametrów serwisowych 

dostępnych tylko dla serwisanta i edytować parametr „NrSchem.” ustawiając określoną 

wartość schematu.  

 

Rys. 4.6 Obraz prezentowany na ekranie wyświetlacza LCD podczas podglądu  

schematu konfiguracji instalacji z pozycji menu. 
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Za pomocą przycisków (strzałek) lewo / prawo , . należy wyszukać żądany schemat. 

Aby wyjść z podglądu schematów należy wybrać przycisk . Zmiana schematu dostępna 

tylko dla serwisanta w parametrach serwisowych. 

4.3.2. Parametry i funkcje. 

W celu dokonania edycji ustawień parametrów sterowania oraz ustawień sterownika, należy 

po podświetlaniu opcji „Parametry i funkcje” przycisnąć przycisk .  

Na ekranie wyświetlacza pojawi się rysunek przedstawiający dostępne opcje podmenu tak, 

jak pokazano na rysunku 4.7: 

 

Rys. 4.7 Dostępne opcje podmenu „Parametry i funkcje”  

4.3.2.1. Parametry sterownia. 

W celu zmiany nastaw parametrów sterowania należy podświetlić opcję  

„Param. sterowania” i nacisnąć przycisk , wchodząc do ekranu edycji parametrów 

sterowania. Na ekranie wyświetlacza pojawi się pierwszy parametr do edycji. Przedmiotowy 

ekran pokazano na poniższym rysunku: 

 

Rys. 4.8 Obraz ekranu, który pojawia się podczas edycji parametrów sterowania. 
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Po wybraniu poszukiwanego parametru serwisowego zmiana bieżącej nastawy parametru 

jest możliwa za pomocą przycisków , .  Przejście do edycji kolejnego parametru 

odbywa się za pomocą przycisku . Gdy wszystkie żądane parametry zostaną zmienione, 

poprzez przyciśniecie przycisku  mamy możliwość wyjścia z edycji parametrów 

sterowania, potwierdzając zmiany przyciskiem . 

4.3.2.2. Funkcja urlopowa. 

W celu zmiany nastaw parametrów sterowania należy podświetlić opcję  

„Funkcja Urlopowa” i nacisnąć przycisk , wchodząc do ekranu funkcji urlopowej.  

Na ekranie wyświetlacza pojawi się parametry do edycji: Początek, Koniec, Urlop. 

Przedmiotowy ekran pokazano na poniższym rysunku: 

 

Rys. 4.9 Obraz ekranu, który pojawia się podczas edycji funkcji urlopowej. 

Za pomocą przycisków  i  można przełączać się pomiędzy poszczególnymi 

parametrami, a naciśnięcie przycisku  spowoduje wejście do edycji aktualnie 

podświetlanego parametru. 

 Podczas edycji parametrów funkcji urlopu podświetlona jest aktualnie edytowana 

wielkość. Poruszanie się w między wielkościami w zakresie danego parametru odbywa się 

za pomocą przycisków ,  .  

Za pomocą przycisków  i  można dokonać zmiany aktualnie podświetlonej 

(edytowanej) wielkości, a naciśnięcie przycisku  spowoduje zapisanie zmian, przy czym 

naciśnięcie tego przycisku podczas edycji roku spowoduje przejście do kolejnej pozycji w 

danym parametrze. Naciśnięcie przycisku  spowoduje anulowanie zmian i wyjście z 
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edycji danego parametru. Jeżeli status funkcji urlopowej ustawiony jest na „Tak”, zmiana 

daty początku lub końca urlopu spowoduje automatycznie zmianę statusu na „Nie”. 

Naciśnięcie przycisku  (podczas nieaktywnej edycji parametru) spowoduje powrót do 

ekranu menu „Parametry i funkcje”. 

Naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście sterownika do trybu czuwania. 

 
4.3.2.3. Funkcja chłodzenia. 

W ekranie tym jest możliwość ustawienia temperatury włączenia oraz wyłączenia 

chłodzenia. Za pomocą przycisków  i  można przełączać się pomiędzy 

poszczególnymi parametrami. 

Za pomocą przycisków ,  można ustawić nową wartość parametru. Naciśnięcie 

przycisku  spowoduje zapisanie nowej wartości oraz wyjście z edycji parametru. 

Naciśnięcie przycisku  spowoduje anulowanie zmiany i wyjście z edycji parametru. 

Naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście sterownika do trybu czuwania. 

Aktywność funkcji chłodzenia jest ustawiana w parametrach serwisowych parametrem 

„Chlodz.” 

 

Rys. 4.10 Obraz ekranu, który pojawia się podczas edycji funkcji chłodzenia. 
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4.3.2.4. Funkcja Legionella. 

W ekranie tym jest możliwość uruchomienia funkcji, ustawienia dnia tygodnia, w którym 

funkcja Legionella jest realizowana oraz godziny rozpoczęcia przedmiotowej funkcji. 

Za pomocą przycisków  i  można przełączać się pomiędzy poszczególnymi 
parametrami. 

Za pomocą przycisków ,  można ustawić nową wartość parametru. Naciśnięcie 

przycisku  spowoduje zapisanie nowej wartości oraz wyjście z edycji parametru. 

Naciśnięcie przycisku  spowoduje anulowanie zmiany i wyjście z edycji parametru. 

Naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście sterownika do trybu czuwania. 
 

 

Rys. 4.11 Obraz ekranu, który pojawia się podczas edycji funkcji Legionella 

4.3.2.5. Korekta czujników. 

Sterownik GH25SB jest wyposażony w kanały pomiarowe (T1,T2,T3,T5) umożliwiające 

podłączenie czujników platynowych PT 1000 produkcji GECO oraz kanał pomiarowy 

umożliwiające podłączenia czujnika NTC10k produkcji GECO (T4). Aby wyeliminować błędy 

pomiarowe, które mogą pojawić się przy stosowaniu długich przewodów miedzy czujnikiem, 

a sterownikiem, zastosowano programową możliwość korekty temperatury mierzonej przez 

czujniki T1,T2,T3,T4 i T5. Aby przejść do ustawień korekty czujników należy podświetlić 

opcję „Korekta czujnikow” i przejść do edycji parametrów dźwięków za pomocą 

przycisku . W ekranie tym jest możliwość uruchomienia chłodzenia, a także ustawienia 

temperatury włączenia oraz wyłączenia chłodzenia i godziny zakończenia chłodzenia. 

Za pomocą przycisków  i  można przełączać się pomiędzy poszczególnymi 

parametrami. 
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Za pomocą przycisków ,  można ustawić nową wartość parametru. Naciśnięcie 

przycisku  spowoduje zapisanie nowej wartości oraz wyjście z edycji parametru. 

Naciśnięcie przycisku  spowoduje anulowanie zmiany i wyjście z edycji parametru. 

Naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście sterownika do trybu czuwania. 

 

Rys. 4.12 Obraz ekranu, który pojawia się podczas ustawień korekty czujników. 

4.3.3 Ustawienia panela. 

W celu dokonania edycji ustawień parametrów sterowania oraz ustawień sterownika, należy 

po podświetlaniu opcji „Ustawienia Panela” przycisnąć przycisk .  

Na ekranie wyświetlacza pojawi się rysunek przedstawiający dostępne opcje podmenu tak, 

jak pokazano na rysunku 4.13: 

 

Rys. 4.13 Dostępne opcje podmenu „Parametry i funkcje”  
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4.3.3.1. Wyświetlacz. 

Sterownik GH25SB jest wyposażony w możliwość regulacji poziomu jasności oraz czasu 

wygaszania podświetlania wyświetlacza. Aby przejść do ustawień wyświetlacza należy 

podświetlić opcję „Wyswietlacz” i przejść do edycji jego parametrów za pomocą 

przycisku . Używając przycisków  lub  można podświetlać wybrany parametr do 

edycji. Podświetloną wartość można zmienić za pomocą przycisków  lub . Zakres 

parametru „Poziom jasnosci” wynosi 0 ÷ 5 (0 – wyłączone podświetlenie, 5 – maksymalny 

poziom podświetlenia), natomiast parametru „Wygaszenie” wynosi 1 ÷ 10 (1 – wyłączenie 

podświetlenia nastąpi po 1 minucie, 10 – wyłączenie podświetlenia nastąpi po 10 minutach). 

Możliwości zapisania wprowadzonych zmian za pomocą przycisku klawiatury . Jeżeli 

użytkownik nie chce zapisywać zmian, to należy wybrać przycisk . Wybranie jednego z 

wymienionych klawiszy spowoduje automatyczny powrót do podmenu „Ustawienia panela” 

 

Rys. 4.14 Obraz ekranu, który pojawia się podczas edycji parametrów wyświetlacza 

4.3.3.2. Data i czas. 

W celu zmiany daty i godziny, należy przejść do menu głównego do Ustawienia panelu. 

Następnie, podświetlając za pomocą przycisków  lub  opcje „Data i czas” należy 

wybrać te opcje przyciskając przycisk . Na wyświetlaczu LCD pojawi się ekran 

ustawiania daty i godziny przedstawiony na rysunku 4.15: 
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Rys. 4.15 Widok wyświetlacza LCD przedstawiający ekran nastawiania daty i godziny. 

Używając przycisków  lub . można podświetlać wybrane pole do edycji. Podświetloną 

wartość można zmienić za pomocą przycisków  lub . Zapisanie wprowadzonych zmian 

za pomocą przycisku klawiatury . Jeżeli użytkownik nie chce zapisywać zmian, to należy 

wybrać przycisk . Wybranie jednego z wymienionych klawiszy spowoduje, że sterownik 

powróci do menu głównego.  

4.3.3.3. Dźwięki. 

Sterownik GH25SB jest wyposażony jest w opcje załączania lub wyłączania dźwięków 

alarmu oraz klawiszy. Aby przejść do ustawień dźwięków należy podświetlić opcję „Dzwieki” 

i przejść do edycji parametrów dźwięków za pomocą przycisku . Używając przycisków  

lub .  można podświetlać wybrany parametr do edycji. Podświetloną wartość można 

zmienić za pomocą przycisków  lub . ustawiając ją na „Tak” lub „Nie”. Wybranie 

opcji „Tak” powoduje, że dźwięki dla danej opcji będą aktywne. Wybranie opcji „Nie” 

powoduje, że dźwięki dla danej opcji będą nieaktywne. Wprowadzonych zmian za pomocą 

przycisku klawiatury . Jeżeli użytkownik nie chce zapisywać zmian, to należy wybrać 

przycisk . Wybranie jednego z wymienionych klawiszy spowoduje automatyczny powrót do 

podmenu „Ustawienia panela”. 
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Rys. 4.16 Obraz ekranu, który pojawia się podczas edycji  dźwięków. 

4.3.3.4. Przywracanie ustawień fabrycznych 

Sterownik GH25SB daje możliwość przywrócenia nastaw fabrycznych wszystkich 

parametrów sterownia i parametrów samego sterownika. Zestawienie i opis dostępnych dla 

użytkownika parametrów panelu znajduje się w tabeli poniżej. Wartości fabryczne 

parametrów sterowania, które zostaną przewrócone znajdują się w rozdziale „Układy pracy 

instalacji”. Każdy schemat instalacji posiada zestaw parametrów, których wartości fabryczne 

znajdują się w tabeli „Zestawienie parametrów dostępnych dla użytkownika” (kolumna 

Ustawienia fabryczne).  

Podczas przywracania ustawień fabrycznych odtwarzane są również domyślne ustawienia 

parametrów panelu, których zestawienia znajduje się w poniższej tabeli: 
Zestawienie parametrów sterownika GH25SB 

Parametr Opis 
Zakres 

parametru 
Ustawienie 
fabryczne 

Wyświetlacz:  
Poziom jasności 

Parametr definiuje poziom jasności 
wyświetlacza: 
0 – wyłączone podświetlenie,  
5 – maksymalny poziom podświetlenia 

0 ÷ 5 5 

Wyświetlacz:  
Wygaszenie 

Parametr określa czas, po jakim 
podświetlanie wyświetlacza zostanie 
wyłączone z uwagi na oszczędność energii: 
1 – wyłączenie podświetlenia nastąpi  
po 1 minucie,  
10 – wyłączenie podświetlenia nastąpi  
po 10 minutach 

1min  
÷ 10min 

10min. 

Dźwięki 
alarmów 

Parametr włączający lub wyłączający 
sygnalizacje dźwiękową alarmów podczas 
odłączenia lub uszkodzenia czujników 
temperatury 

 

Tak / Nie Tak 

Dźwięki 
klawiszy 

Parametr włączający lub wyłączający 
sygnalizacje dźwiękową przyciśnięcia 
przycisku  

 

Tak / Nie Tak 

Wartości 
korekcyjne 

dla czujników 
temperatury 

Parametry te określają wartości 
korekcyjne wyświetlanych czujników 
temperatury T1 ÷ T5 

-9⁰C  +9⁰C 
0⁰C  

(dla wszystkich 
czujników) 
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W celu przywrócenia ustawień fabrycznych, należy przejść w menu głównym do opcji 

„Ustawienia panela”. Następnie należy wybrać te opcje przyciskając przycisk .  

Następnie, podświetlając za pomocą przycisków  lub  opcje „Nastawy fabryczne” 

należy wybrać te opcje przyciskając przycisk . Na wyświetlaczu LCD pojawi się 

komunikat z zapytaniem o zamiar przywrócenia ustawień fabrycznych przedstawiony na rysunku 

4.17: 

 
 

Rys. 4.17 Komunikat wyświetlany po wejściu do ekranu przywracania ustawień fabrycznych 
 
 

Naciśnięcie przycisku  spowoduje przywrócenie parametrów fabrycznych sterownika oraz 

parametrów fabrycznych sterowania (związanych z algorytmami sterowania). Jeżeli użytkownik 

zdecyduje, żeby nie przywracać ustawień fabrycznych, to należy wybrać przycisk . Wybranie 

jednego z wymienionych klawiszy spowoduje, że sterownik powróci do menu głównego. 
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4.3.4 Licznik energii. 

Funkcja liczników energii i mocy kolektorów jest dostępna dla wszystkich schematów: 1, 2 
oraz 3. 

 
Rys. 4.18 Komunikat wyświetlany po wejściu do ekranu licznik energii. 

 

 Sterownik posiada wbudowany moduł zapisu wartości mocy średniej kolektorów 
oraz energii wytworzonej przez kolektory. Sterownik umożliwia zapis i odczyt statystyk 
mocy i energii dla następujących przedziałów czasowych: 
 
 Ostatnich 60 zarejestrowanych dni, 
 Ostatnich 20 zarejestrowanych tygodni,  
 Ostatnich 12 zarejestrowanych miesięcy, 
 Ostatnich 10 zarejestrowanych lat.  

 
 W menu liczniki energii znajduje się także całkowity licznik energii. Licznik ten 
zlicza ciągłą uzyskana energię od momentu włączenia sterownika.  W celu podglądu 
liczników energii, należy w ekranie menu głównego wybrać opcję „Liczniki energii”. 

 Liczniki średniej mocy kolektorów. 

 W celu podglądu liczników średniej mocy kolektorów należy w ekranie menu 
głównego wybrać opcję „Liczniki energii”, a następnie w ekranie menu liczników energii 
wybrać opcję „Moc kolektora”. 

 
Rys. 4.19 Komunikat wyświetlany po wejściu do ekranu moc kolektora. 
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Na ekranie pojawi się opcja wyboru rodzaju raportu: 
 Raport dobowy, 
 Raport tygodniowy, 
 Raport miesięczny, 
 Raport roczny. 

Po wybraniu żądanego raportu na ekranie pojawi się lista zawierająca datę oraz wartość 
średniej mocy dla danego przedziału czasowego (dzień, tydzień, miesiąc rok).  
Aby przejść do edycji rozkładu mocy w danym przedziale czasowym, należy za 

pośrednictwem przycisków  lub  wybrać żądany przedział czasowy i przycisnąć 

przycisk .  Za pośrednictwem przycisku  możliwy jest powrót się do poprzedniego 
menu. 
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5. Opis parametrów  

Zamieszczona poniżej tabela 5.1 zawiera opis wszystkich możliwych parametrów 
sterowania dostępnych dla użytkownika w podmenu „Parametry i funkcje / Param. 
sterowania” 

Tabela 5.1 Opis funkcji parametrów sterowania 
Parametr Opis 

ΔTNmin 
Parametr związany z regulacją prędkości obrotowej pompy solarnej P. 
Parametr ten określa różnicę temperatur (T1-T2), dla której pompa solarna P 

załączy się i pracuje z minimalną prędkością obrotową. 

ΔTNmax 
Parametr związany z regulacją prędkości obrotowej pompy solarnej P. 
Parametr ten określa różnicę temperatur (T1-T2), dla której pompa solarna P 

zaczyna pracować z maksymalną prędkością obrotową. 

ΔT5 

Parametr związany ze sterowaniem pompy podmieszania K / zaworu 
trójdrogowego K. Parametr ten określa różnicę między temperaturą 
zasobnika solarnego (T3), a temperaturą zasobnika istniejącego (T5), czyli 
(T3 – T5), dla której następuje przełączanie sterowania pompy / zaworu. 

T1max 

Parametr ten jest skojarzony z czujnikiem T1 umieszczonym na 
kolektorach. Parametr określa maksymalną dopuszczalną temperaturę 
mierzoną przez czujnik T1, powyżej której zostaje załączona funkcja 
przeciw przegrzaniu kolektorów (przy spełnieniu dodatkowych warunków 
opisanych w punkcie: „Funkcja przeciw przegrzaniu kolektorów” 

T2max 

Parametr ten jest skojarzony z czujnikiem T2 umieszczonym w zbiorniku 
bezpośrednio ogrzewanym przez kolektory. Parametr określa maksymalną 
dopuszczalną temperaturę mierzoną przez czujnik T2, powyżej której 
pompa kolektorowa / solarna P zostaje wyłączona. 

T3max 

Parametr ten występuje w schemacie instalacji 2 i 3 i jest skojarzony  
z czujnikiem T3 umieszczonym w górnej części zasobnika solarnego. 
Parametr określa maksymalną dopuszczalną temperaturę mierzoną przez 
czujnik T3, powyżej której pompa podmieszania K zostaje wyłączona. 

T5max 

Parametr ten występuje w schemacie instalacji 2 i 3 i jest skojarzony  
z czujnikiem T5 umieszczonym w zasobniku istniejącym. Parametr określa 
maksymalną dopuszczalną temperaturę mierzoną przez czujnik T5, 
powyżej której pompa podmieszania K zostaje wyłączona (schemat 2) 
bądź też zawór trójdrogowy K pozostaje w pozycji równoległej pracy 
instalacji zapobiegając przepływnie ciepła do zbiornika z czujnikiem T5. 

TmaxPrzeg 

Parametr ten występuje we wszystkich schematach instalacji i określa 
maksymalną temperaturę w zasobniku solarnym, podczas gdy aktywna 
jest funkcja przeciw przegrzaniu kolektorów. Parametr ten jest nadrzędny 
nad parametrem T2max. 

T5ZmKier. 

Parametr ten występuje w schemacie instalacji 2 i określa temperaturę  
w zasobniku istniejącym, powyżej której pompa podmieszania K zostaje 
załączona, aby przenieść „nadmiar” ciepła z zasobnika istniejącego do 
zasobnika solarnego 

TSygKonw. 
Parametr ten jest związany z wyświetlaniem informacji o grawitacyjnym 
unoszeniu ciepła do kolektorów słonecznych. Szczegółowy opis tego 
parametru jest podany w punkcie: „Funkcja Konwekcja ciepła” 
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Zamieszczona poniżej tabela 5.2 zawiera opis możliwych parametrów sterowania 
dostępnych dla użytkownika w podmenu: „Parametry i funkcje / Funkcja Urlopowa” 
„Parametry i funkcje / Funkcja Chlodzenie”„Parametry i funkcje / Funkacja Legionella” 

 
Tabela 5.2 Opis funkcji parametrów funkcji dodatkowych 

Parametr Opis 

Poczatek Parametr określa datę początku urlopu w formacie Dzień/ miesiąc/Rok 

Koniec Parametr określa datę końca urlopu w formacie Dzień/ miesiąc/Rok 

Urlop 
Parametr określa aktywność funkcji urlopowej: Tak – Funkcja aktywna / 
Nie – Funkcja nieaktywna 

Temp. 
zalaczenia 

Parametr ten występuje we wszystkich schematach instalacji i jest 
skojarzony z czujnikiem T2 umieszczonym w zbiorniku bezpośrednio 
ogrzewanym przez kolektor(y). Parametr określa temperaturę mierzoną 
przez czujnik T2, powyżej której funkcja chłodzenia zostaje załączona. 

Temp. 
wylaczenia 

Parametr ten występuje we wszystkich schematach instalacji i jest 
skojarzony z czujnikiem T2 umieszczonym w zbiorniku bezpośrednio 
ogrzewanym przez kolektor(y). Parametr określa temperaturę mierzoną 
przez czujnik T2, poniżej której funkcja chłodzenia zostaje wyłączona. 

Legionella 
Parametr określa aktywność funkcji Antylegionella: Tak – Funkcja aktywna 
/ Nie – Funkcja nieaktywna 

Dzien 
tygodnia 

Parametr określa dzień tygodnia, w którym funkcja Legionella jest 
aktywna 

Godzina 
startu 

Parametr określa pełną godzinę, o której następuje załączenie funkcji 
Legionella 

 
Tabela 5.3 Opis funkcji parametrów serwisowych  

(dostęp serwisanta po podaniu hasła) 
Parametr Opis 

NrSchem. Parametr definiuje numer schematu instalacji 

NosnikC Temperatura krzepnięcia nośnika ciepła („glikolu”) 

Przec.Zam 

Parametr ten występuje we wszystkich schematach instalacji i pozwala na 
załączenie („Tak”) / wyłączenie („Nie”) funkcji antyzamrożeniowej dla 
kolektorów. Algorytm funkcji antyzamrożeniowej znajduje się w opisie 
funkcji dodatkowych. 

ZabPrzeg. 

Parametr ten występuje we wszystkich schematach instalacji i pozwala na 
załączenie („Tak”) / wyłączenie („Nie”) funkcji przeciw przegrzaniu 
kolektorów. Algorytm działania tej funkcji znajduje się w opisie funkcji 
dodatkowych. 

Chlodz. 
Parametr ten występuje we wszystkich schematach instalacji i pozwala na 
załączenie („Tak”) / wyłączenie („Nie”) funkcji chłodzenia kolektorów. 
Algorytm działania tej funkcji znajduje się w opisie funkcji dodatkowych. 

CzLegion. Parametr podaje czas trwania funkcji legionella 

PrzepMin. 
Parametr określa wartość minimalnego natężenia przepływu, po 
przekroczeniu którego następuje wyświetlanie informacji alarmowej  
o niewłaściwym przepływie. 

CzPrzepl. 
Obecność czujnika przepływu („Tak” – czujnik obecny),  
(„Nie” – czujnik nieobecny), 
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6. Algorytmy sterowania urządzeniami technologicznymi 
 

6.1. Pompa solarna P (schemat nr 1,2,3) 
Sterowanie pompą solarną P odbywa się przy pomocy czujnika kolektorowego T1 oraz 
czujnika T2 umieszczonego w dolnej części zbiornika. Sygnałem wejściowym  

w algorytmie sterowania tej pompy jest, więc różnica temperatur między kolektorem,  

a zbiornikiem CWU. Aby zapewnić płynne sterowanie pracą pompy solarnej użytkownik ma 

możliwość ustawienia 2 parametrów związanych z regulacją prędkości pompy solarnej: 

 ΔTNmin – czyli różnica temperatur, dla której pompa solarna P załączy się i pracuje  

z minimalną prędkością 

 ΔTNmax – czyli różnica temperatur, dla której pompy solarna P zaczyna pracować  

z maksymalną prędkością 

Jeżeli aktualna różnica między temperaturą kolektora i zbiornika należy do przedziału 
wyznaczonego przez ΔTNmin i ΔTNmax, wtedy sterownik płynnie dostosowuje prędkość 
pompy solarnej P. Jeżeli aktualna różnica między temperaturą kolektora  

i zbiornika jest większa od parametru ΔTNmax, wtedy pompa solarna pracuje  
z maksymalną prędkością.  Jeżeli aktualna różnica między temperaturą kolektora  

i zbiornika jest mniejsza od parametru ΔTNmin, wtedy pompa solarna pozostaje wyłączona.  
Na pracę pompy solarnej P wpływają również poniższe parametry: 

 NosnikC 

 Przec.Zam 

 T1max 

 T2max 

 ZabPrzeg. 

 TmaxPrzeg. 

związane z zabezpieczeniem instalacji solarnej, które opisano w rozdziale „Opis algorytmów 
dodatkowych” 
 

6.2. Pompa podmieszania K (schemat nr 2) 
 
Pompa podmieszania K spełnia 2 funkcje w instalacji:  
Funkcja 1: W sytuacji, gdy temperatura w zasobniku solarnym jest wyższa od temperatury 
w zasobniku istniejącym wtedy pompa podmieszania jest załączana, aby przenieść ciepło do 
zbiornika istniejącego. Praca pompy podmieszania wymaga wtedy jednoczesnego spełnienia 
poniższych warunków: 
 temperatura wody w zasobniku istniejącym mierzona czujnikiem T5 będzie mniejsza 

od parametru T5max. W celu zabezpieczenia pompy podmieszania przed oscylacyjnym 
załączaniem i wyłączaniem, gdy temperatura w zbiorniku mierzona czujnikiem T5 = 
T5max, zastosowano dodatkowo histerezę przy wyłączeniu wynoszącą 1⁰C, a przy 
załączeniu wynoszącą -2⁰C. 

 różnica między temperaturą zasobnika solarnego (T3), a temperaturą zasobnika 
istniejącego (T5) będzie większa od parametru ΔT5, czyli: (T3 – T5) > ΔT3. Dodatkowo, 
aby zabezpieczyć pompę podmieszania przed oscylacyjnym załączaniem i 
wyłączaniem, gdy różnica między temperaturą zasobnika solarnego (T3), a 
temperaturą zasobnika istniejącego (T5) będzie równa parametrowi ΔT5, czyli: (T3–
T5)=ΔT3, zastosowano dodatkowo histerezę przy załączeniu wynoszącą  
-2⁰C, a przy wyłączeniu wynoszącą +1⁰C. 

W przypadku nie spełnienia jednego z powyższych warunków pompa podmieszania K 
pozostanie wyłączona. 
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Funkcja 2: Drugą funkcją pompy podmieszania jest rozszerzenie pojemności magazynu 
ciepła – w sytuacji, gdy zasobnik istniejący jest podłączony do istniejącego źródła ciepła 
wtedy, gdy temperatura w istniejącym zbiorniku jest wyższa od parametru „T5ZmKier” 
pompa podmieszania K jest również załączana, aby zgromadzić „nadmiar” ciepła  
w zbiorniku solarnym. Praca pompy podmieszania dla tej funkcji wymaga wtedy 
jednoczesnego spełnienia poniższych warunków: 
 temperatura wody w zasobniku istniejącym mierzona czujnikiem T5 będzie większa od 

parametru T5ZmKier, 
 temperatura wody w zasobniku solarnym mierzona czujnikiem T3 będzie mniejsza od 

parametru T3max. W celu zabezpieczenia pompy podmieszania przed oscylacyjnym 
załączaniem i wyłączaniem, gdy temperatura w zbiorniku solarnym mierzona 
czujnikiem T3=T3max, zastosowano dodatkowo histerezę przy wyłączeniu wynoszącą 
1⁰C, a przy załączeniu wynoszącą -2⁰C. 

W przypadku nie spełnienia jednego z powyższych warunków pompa podmieszania K 
pozostanie wyłączona. 
 

6.3. Zawór trójdrogowy K (schemat nr 3) 
 
Zawór trójdrogowy K umożliwia pracę instalacji w dwóch konfiguracjach: szeregowej lub 

równoległej do zasobnika istniejącego. 

W konfiguracji szeregowej zgodnie ze schematem hydraulicznym układ solarny wraz  

z zasobnikiem solarnym będzie stanowił wstępny podgrzew wody. Woda wstępnie lub 

wystarczająco podgrzana w zasobniku solarnym pod ciśnieniem sieci będzie przepływała do 

zasobnika istniejącego, gdzie ewentualnie uzupełniony zostanie niedobór temperatury przez 

istniejące źródło. Taki system pracy panował będzie w okresach mniejszego nasłonecznienia oraz 

podczas sezonu grzewczego, gdy istniejące źródło zaopatrywało będzie również instalację 

grzewczą budynku.  

W konfiguracji równoległej zawór trójdrogowy jest w pozycji A-AB=100%, co oznacza, że jest 

odcięty przepływ przez zbiornik istniejący. Taki system pracy pojawi się w okresach większego 

nasłonecznienia zwłaszcza poza sezonem grzewczym, co zapewni możliwość wyeliminowania 

używania istniejącego źródła na paliwo stałe do ogrzewania zasobnika istniejącego. 

Położenie zaworu trójdrogowego jest ustawienie siłownikiem sterowanym sygnałem 230V. 

 

Praca zaworu trójdrogowego w konfiguracji szeregowej wymaga jednoczesnego spełnienia 
poniższych warunków: 
 temperatura wody w zasobniku istniejącym mierzona czujnikiem T5 będzie mniejsza 

od parametru T5max. W celu zabezpieczenia zaworu trójdrogowego przed 
oscylacyjnym załączaniem i wyłączaniem, gdy temperatura w zbiorniku mierzona 
czujnikiem T5 = T5max, zastosowano dodatkowo histerezę przy wyłączeniu wynoszącą 
1⁰C, a przy załączeniu wynoszącą -2⁰C. 

 różnica między temperaturą zasobnika solarnego (T3), a temperaturą zasobnika 
istniejącego (T5) będzie mniejsza od parametru ΔT5, czyli: (T3 – T5) < ΔT5. 
Dodatkowo, aby zabezpieczyć zawór trójdrogowy przed oscylacyjnym załączaniem  
i wyłączaniem, gdy różnica między temperaturą zasobnika solarnego (T3), a 
temperaturą zasobnika istniejącego (T5) będzie równa parametrowi ΔT5, czyli: (T3–
T5)=ΔT5, zastosowano dodatkowo histerezę przy załączeniu wynoszącą -2⁰C, a przy 
wyłączeniu wynoszącą +1⁰C. 

W przypadku nie spełnienia jednego z powyższych warunków zawór trójdrogowy będzie się 
znajdował w położeniu do konfiguracji równoległej. 
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7. Opis funkcji dodatkowych 
 

7.1. Funkcja przeciw przegrzaniu kolektorów 
Funkcja przeciw przegrzaniu kolektorów jest załączana za pomocą parametru serwisowego 
„ZabPrzeg.” Parametr ten występuje we wszystkich schematach instalacji i pozwala na 
załączenie („Tak”) lub wyłączenie („Nie”) funkcji przeciw przegrzaniu kolektorów.  
Z przedmiotową funkcją jest związany dodatkowy parametr „TmaxPrzeg”, który określa 
dopuszczalną temperaturę w zbiorniku jaką użytkownik jest w stanie zaakceptować  
w przypadku, gdy zajdzie konieczność odbierania ciepła z kolektora, a temperatura  
w odbiorniku ciepła przekracza użytkową wartość maksymalną T2max.  
Działanie funkcji jest następujące:  

 jeżeli parametr serwisowy „ZabPrzeg.” jest ustawiony na „Tak” 
 temperatura w odbiorniku ciepła nie przekracza temperatury TmaxPrzeg  

(T2 < TmaxPrzeg) 
to, gdy temperatura na kolektorze T1 przekroczy wartość parametru T1max pompa solarna 
P załącza się, aby odebrać ciepło z kolektora i będzie pracować do momentu obniżenia 
temperatury na kolektorze do T1max-10[⁰C]. Jeżeli temperatura w odbiorniku ciepła 
przekroczy wartość TmaxPrzeg to pompa kolektorowa bezwzględnie się wyłączy.  
 

7.2. Funkcja przeciw zamrożeniu kolektorów 
Funkcja przeciw zamrożeniu kolektorów jest załączana za pomocą parametru serwisowego  
„Przec.Zam” Parametr ten występuje we wszystkich schematach instalacji i pozwala na 
załączenie („Tak”) lub wyłączenie („Nie”) funkcji przeciw zamrożeniu kolektorów. Z 
przedmiotową funkcją jest związany parametr określający temperaturę krzepnięcia nośnika 
ciepła („glikolu”). Wartość tego parametru jest nastawiana przez producenta lub instalatora 
instalacji kolektorów słonecznych na podstawie znajomości parametrów krzepnięcia 
nośnika ciepła. Działanie funkcji jest następujące:  

 jeżeli parametr „Przec.Zam” jest ustawiony na „Tak” 
 temperatura kolektora T1 jest niższa od temperatury krzepnięcia ustawianej przez 

instalatora w parametrach serwisowych – parametr „NosnikC” 
to, gdy temperatura T2 w zbiorniku będzie większa od 7[⁰C] pompa solarna P załączy się, 
aby podnieść temperaturę na kolektorze. Jeżeli jednak temperatura T2  
w zbiorniku spadnie poniżej 5[⁰C], pompa solarna P wyłączy się. 
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7.3. Funkcja Legionella 
Funkcja Legionella pomaga zapobiegać tworzeniu się bakterii Legionella w instalacji CWU. 
Parametr „Legionella” pozwala na załączenie („Tak”) lub wyłączenie („Nie”) funkcji 
Antylegionella. Funkcja uaktywnia się zawsze raz w tygodniu, w dniu określonym przez 
parametr: „Dzien tygodnia”, o pełnej godzinie określonej przez parametr „Godzina startu”.  
Działanie funkcji polega na możliwie szybkim przegrzaniu wody w zasobniku solarnym do 
temperatury 70[⁰C] poprzez odbieranie ciepła z kolektorów przez pompę kolektorową P, 
pracująca z maksymalną wydajnością. Możliwość uzyskania temperatury 70[⁰C] jest 
oczywiście uzależniony od warunków nasłonecznienia, dlatego też maksymalny czas 
trwania funkcji Legionella jest zdefiniowany w parametrach serwisowych i wynosi od 3 ÷ 10 
godzin. 
W trakcie działania funkcji Legionella pozostałe urządzenia technologiczne instalacji 
solarnej (o ile występują) pozostaje wyłączone. Jeżeli uda się osiągnąć w zbiorniku CWU 
temperaturę T3 = 70[⁰C] funkcja Legionella zostaje automatycznie wyłączona, a jej kolejne 
uaktywnienie nastąpi w kolejnym tygodniu. 
Funkcja Antylegionella nie jest dostępna, jeśli jest aktywna funkcja urlopowa. 
 

7.4. Funkcja Urlopowa 
Funkcja urlopowa polega na automatycznym uaktywnieniu funkcji chłodzenia kolektorów  

(bez względu na to czy jest ona włączona). Gdy sterownik zakończy realizować funkcję urlopową, 

zostanie ona automatycznie dezaktywowana tak, aby nie załączyła się ponownie w kolejnym roku. 

Funkcję tę należy ustawiać ręcznie przed każdym planowanym urlopem. 

 
 

7.5. Funkcja chłodzenia  
Funkcja chłodzenia pomaga zapobiegać przegrzewaniu kolektorów słonecznych, gdy 
użytkownik z powodu np. wyjazdu nie korzysta ze zbiornika CWU. Funkcja chłodzenia jest 
załączana za pomocą parametru serwisowego „Chlodz.” Parametr ten występuje dla 
wszystkich schematach instalacji i pozwala na załączenie („Tak”) lub wyłączenie („Nie”) 
funkcji chłodzenia. Funkcja chłodzenia obejmuje swoim działaniem tylko zbiornik 
posiadający czujnik T2. Z przedmiotową funkcją są dodatkowo związane 2 parametry 
„Temp. zalaczenia” oraz „Temp. wylaczenia”. Parametr „Temp. zalaczenia” jest skojarzony  
z czujnikiem T2 umieszczonym w zbiorniku bezpośrednio ogrzewanym przez kolektory  
i określa temperaturę mierzoną przez czujnik T2, powyżej której funkcja chłodzenia zostaje 
załączona. Parametr „Temp. wylaczenia” jest skojarzony z czujnikiem T2 umieszczonym  
w zbiorniku bezpośrednio ogrzewanym przez kolektory i określa temperaturę mierzoną 
przez czujnik T2, poniżej której funkcja chłodzenia zostaje wyłączona.  
Działanie funkcji jest następujące:  
 jeżeli parametr „Chlodz.” jest ustawiony na „Tak” 
 jeżeli jest godzina 00:00 ÷ 05:59 
 jeżeli temperatura w zbiorniku CWU mierzona czujnikiem T2 jest większa od parametru 

„Temp. zalaczenia” (T2 > „Temp. zalaczenia”) i mniejsza od parametru T2max, 
to następuje załączenie pompy solarnej P, która odbiera zmagazynowane ciepło ze zbiornika 
CWU i rozprasza je do otoczenia. Pompa solarna P pozostanie załączona dopóki temperatura 
w zbiorniku CWU mierzona czujnikiem T2 nie spadnie poniżej parametru „Temp. 
wylaczenia” (T2 < „Temp. wylaczenia”). Gdy temperatura w zbiorniku będzie niższa od 
temperatury „Temp. zalaczenia”, pompa P nie załączy się. Podczas procesu chłodzenia 
zbiornika, działa tylko pompa solarna P, a pozostałe urządzenia technologiczne nie działają.  
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7.6. Funkcja  - „Konwekcja ciepła” 
Funkcja konwekcja ciepła ma zadanie informować użytkownika o występowaniu 
niepożądanego zjawiska unoszenia się ciepła do kolektorów słonecznych w godzinach 
nocnych. Sterownik w godzinach od 22.00 – 5.00 obserwujący wzrost temperatury T1 
kolektorze słonecznym o wartość „TSygKonw” zgłasza taka informację użytkownikowi 
poprzez wyświetlenie na ekranie napisu „Grawitacyjne unoszenie ciepla do kolektorow 
slonecznych”  na wyświetlaczu sterownika. Funkcja nie wpływa na działanie układu, ma 
jedynie zadanie informacyjne. 
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8. Układy pracy instalacji 
 
8.1 Instalacja kolektorów słonecznych nr 1 

 

Schemat nr 1. 

 

Poniżej zamieszczono zestawienie określające parametry dostępne dla użytkownika, 
serwisanta oraz przyporządkowanie wyjść do urządzeń technologicznych oraz wejść do 
czujników temperatury i przepływu 
 

Schemat nr 1 – Zestawienie parametrów  
dostępnych dla użytkownika 

Parametr Zakres 
Ustawienia 
fabryczne 

ΔTNmin [°C] 2 ÷ 4 3 
ΔTNmax [°C] 5 ÷15 8 
T1max [°C]  90 ÷130 110 
T2max [°C] 10 ÷ 85 65 
T3max [°C] 10 ÷ 85 65 
TmaxPrzeg [°C] 60 ÷ 85 80 
T1SygKonw [°C] 25 ÷ 60 30 

Funkcje dodatkowe 
Funkcja Urlopowa 

Początek Dzień/ miesiąc/Rok 01.08.12 
Koniec Dzień/ miesiąc/Rok 20.08.12 
Urlop Tak / Nie Nie 

Funkcja Chłodzenie 
Temp. zalaczenia [°C] 50 ÷ 80 60 
Temp. wylaczenia [°C] 20 ÷ 40 40 

Funkcja Legionella 
Legionella Tak / Nie Nie 
Dzien tygodnia Pn-Nd Pn 
Godzina startu [h] 9 ÷ 16 10 
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Schemat nr 1 – Zestawienie parametrów  
dostępnych dla serwisanta (wymagane podanie hasła) 

NrSchem. 1 1 
NosnikC [°C]  - 25 ÷ 0 0 
Przeciw.Zam Tak / Nie Tak 
ZabPrzeg. Tak / Nie Tak 
Chlodz. Tak / Nie Tak 
CzLegion. [h] 3 ÷ 10 6 [h] 
PrzepMin. [l/min] 0 ÷ 10 0 [l/min] 
CzPrzepl. Tak / Nie Tak 

 

 

Schemat nr 1 – Przyporządkowanie wyjść sterownika 
do urządzeń technologicznych 

Wyjście Podłączane urządzenie 
O1-O2 Pompa solarna P 
O5-O6 --- 

 

Schemat nr 1 – Przyporządkowanie wejść sterownika 
do czujników instalacji 

Czujnik Opis 
T1 Czujnik temperatury kolektora 
T2 Czujnik temperatury w dolnej części 

zasobnika solarnego 
T3 Czujnik temperatury w górnej części 

zasobnika solarnego 
T4 Czujnik do obliczania mocy 
T5 --- 

F1 – F2 – F3 Czujnik przepływu 
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8.2 Instalacja kolektorów słonecznych nr 2 
 

Schemat nr 2 

 

Poniżej zamieszczono zestawienie określające parametry dostępne dla użytkownika, 
serwisanta oraz przyporządkowanie wyjść do urządzeń technologicznych oraz wejść do 
czujników temperatury i przepływu 
 

Schemat nr 2 – Zestawienie parametrów  
dostępnych dla użytkownika 

Parametr Zakres 
Ustawienia 
fabryczne 

ΔTNmin [°C] 2 ÷ 4 3 
ΔTNmax [°C] 5 ÷15 8 
ΔT5 [°C] 5 ÷15 5 
T1max [°C]  90 ÷130 110 
T2max [°C] 10 ÷ 85 65 
T3max [°C] 10 ÷ 85 65 
T5max [°C] 10 ÷ 85 65 
TmaxPrzeg [°C] 60 ÷ 85 80 
T5ZmKier [°C]  40 ÷ 65 60 
T1SygKonw [°C] 25 ÷ 60 30 

Funkcje dodatkowe 
Funkcja Urlopowa 

Początek Dzień/ miesiąc/Rok 01.08.12 
Koniec Dzień/ miesiąc/Rok 20.08.12 
Urlop Tak / Nie Nie 

Funkcja Chłodzenie 
Temp. zalaczenia [°C] 50 ÷ 80 60 
Temp. wylaczenia [°C] 20 ÷ 40 40 

Funkcja Legionella 
Legionella Tak / Nie Nie 
Dzien tygodnia Pn-Nd Pn 
Godzina startu [h] 9 ÷ 16 10 



Strona 34                                                      Wydanie I 12.09.2012 

 

Schemat nr 2 – Zestawienie parametrów  
dostępnych dla serwisanta (wymagane podanie hasła) 

NrSchem. 2 1 
NosnikC [°C]  - 25 ÷ 0 0 
Przeciw.Zam Tak / Nie Tak 
ZabPrzeg. Tak / Nie Tak 
Chlodz. Tak / Nie Tak 
CzLegion. [h] 3 ÷ 10 6 [h] 
PrzepMin. [l/min] 0 ÷ 10 0 [l/min] 
CzPrzepl. Tak / Nie Tak 

 

Schemat nr 2 – Przyporządkowanie wyjść sterownika 
do urządzeń technologicznych 

Wyjście Podłączane urządzenie 
O1-O2 Pompa solarna P 
O5-O6 Pompa podmieszania K 

 

Schemat nr 2 – Przyporządkowanie wejść sterownika 
do czujników instalacji 

Czujnik Opis 
T1 Czujnik temperatury kolektora 
T2 Czujnik temperatury w dolnej części 

zasobnika solarnego 
T3 Czujnik temperatury w górnej części 

zasobnika solarnego 
T4 Czujnik do obliczania mocy 
T5 Czujnik temperatury w zasobniku 

istniejącym 
F1 – F2 – F3 Czujnik przepływu 
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8.3 Instalacja kolektorów słonecznych nr 3 

 

Schemat nr 3  

 

Poniżej zamieszczono zestawienie określające parametry dostępne dla użytkownika, 
serwisanta oraz przyporządkowanie wyjść do urządzeń technologicznych oraz wejść do 
czujników temperatury i przepływu 
 

Schemat nr 3 – Zestawienie parametrów  
dostępnych dla użytkownika 

Parametr Zakres 
Ustawienia 
fabryczne 

ΔTNmin [°C] 2 ÷ 4 3 
ΔTNmax [°C] 5 ÷15 8 
ΔT5 [°C] 5 ÷15 5 
T1max [°C]  90 ÷130 110 
T2max [°C] 10 ÷ 85 65 
T3max [°C] 10 ÷ 85 65 
T5max [°C] 10 ÷ 85 65 
TmaxPrzeg [°C] 60 ÷ 85 80 
T5ZmKier [°C]  40 ÷ 65 60 
T1SygKonw [°C] 25 ÷ 60 30 

Funkcje dodatkowe 
Funkcja Urlopowa 

Początek Dzień/ miesiąc/Rok 01.08.12 
Koniec Dzień/ miesiąc/Rok 20.08.12 
Urlop Tak / Nie Nie 

Funkcja Chłodzenie 
Temp. zalaczenia [°C] 50 ÷ 80 60 
Temp. wylaczenia [°C] 20 ÷ 40 40 

Funkcja Legionella 
Legionella Tak / Nie Nie 
Dzien tygodnia Pn-Nd Pn 
Godzina startu [h] 9 ÷ 16 10 
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Schemat nr 3 – Zestawienie parametrów  
dostępnych dla serwisanta (wymagane podanie hasła) 

NrSchem. 3 1 
NosnikC [°C]  - 25 ÷ 0 0 
Przeciw.Zam Tak / Nie Tak 
ZabPrzeg. Tak / Nie Tak 
Chlodz. Tak / Nie Tak 
CzLegion. [h] 3 ÷ 10 6 [h] 
PrzepMin. [l/min] 0 ÷ 10 0 [l/min] 
CzPrzepl. Tak / Nie Tak 

 

 

 

Schemat nr 3 – Przyporządkowanie wyjść sterownika 
do urządzeń technologicznych 

Wyjście Podłączane urządzenie 
O1-O2 Pompa solarna P 
O5-O6 Zawór trójdrogowy K 

 

Schemat nr 3 – Przyporządkowanie wejść sterownika 
do czujników instalacji 

Czujnik Opis 
T1 Czujnik temperatury kolektora 
T2 Czujnik temperatury w dolnej części 

zasobnika solarnego 
T3 Czujnik temperatury w górnej części 

zasobnika solarnego 
T4 Czujnik do obliczania mocy 
T5 Czujnik temperatury w zasobniku 

istniejącym 
F1 – F2 – F3 Czujnik przepływu 
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9. Alarmy 
 

9.1. Alarm podłączenia czujników 

Sterownik jest wyposażony w kontrolę podłączenia i zwarcia czujników temperatury. Gdy 
czujnik ulegnie uszkodzeniu, przewód zostanie przerwany lub czujnik zostanie odłączony, 
sterownik zgłosi alarm takiego czujnika. Podczas alarmu wszystkie wyjścia są odłączone,  
a dodatkowo, gdy sterownik wyświetla ekran główny, alarm sygnalizowany jest sygnałem 
dźwiękowym. W trybie alarmu możliwe jest przeglądanie menu, konfiguracja parametrów, 
a także sterowanie ręczne urządzeniami zewnętrznymi. Informacja o tym, który czujnik 
zgłasza alarm dostępna jest na ekranie głównym. Zamiast temperatury obok oznaczenia 
czujnika, jest wyświetlany napis: 

„Er” 

Gdy sterownik zgłasza alarm czujników, po odłączeniu napięcia zasilania należy sprawdzić 
instalację pod kątem prawidłowości montażu i podłączenia czujników. 

 
9.2. Alarm niewłaściwego przepływu 

W przypadku, gdy pompa solarna P jest załączona, a przepływ jest mniejszy od wartości 
parametru „PrzepMin.” sterownik na ekranie głównym będzie okresowo co 10 sekund 
wyświetlał komunikat:  

„Brak przepływu – możliwe uszkodzenie pompy solarnej” 

Gdy sterownik zgłasza ten alarm, należy sprawdzić instalację solarną pod kątem 
ewentualnego zapowietrzenia, uszkodzenia samej pompy solarnej lub też uszkodzenia 
czujnika przepływu. 
 

9.3. Alarm wyczerpania baterii 

W przypadku, gdy zostanie wyczerpana bateria podtrzymująca zegar czasu rzeczywistego, 
na wyświetlaczu pojawi się komunikat:   

Uszkodzona bateria!  
Skontaktuj sie z serwisem Geco:   

www.geco.pl 

 

 

http://www.geco.pl/
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10.  Ustawienia serwisowe. 
 

W celu dokonania edycji ustawień parametrów sterowania oraz ustawień sterownika, należy 

po podświetlaniu opcji „Ustawienia serwisowe” przycisnąć przycisk .  

Dostęp do parametrów serwisowych musi być poprzedzony wprowadzeniem hasła 

składającego się z czterech cyfr. 

Wybór konkretnych cyfr do hasła odbywa się za pomocą przycisków  lub . 

Potwierdzenie wybranej cyfry za pomocą przycisku klawiatury .  Następnie po podaniu 

hasła wchodzimy do menu- parametrów serwisowych (rys. 9) 

 

Rys. 10 Komunikat wyświetlany po wejściu do ustawień serwisowych. 

 

 

Zestawienie parametrów serwisowych przedstawione jest w pkt. 8 w tabeli indywidualnie 

przy każdym schemacie instalacji.  

Dla serwisanta dostępna jest również opcja zmiany standardowego hasła oraz zmiany 

oprogramowania.   
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11. Informacja dotycząca oznaczenia i zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego.  

 

 
UWAGA!  
Symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu 
wskazuje na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, że produkt ten 
nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami 
domowymi. Właściwe usuwanie starych i zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych pomoże uniknąć 
potencjalnie niekorzystnych skutków dla środowiska  
i zdrowia ludzi.  
Obowiązek selektywnego zbierania zużytego sprzętu 
spoczywa na użytkowniku, który powinien oddać go 
zbierającemu zużyty sprzęt.  

 
 
 

 
 

P.P.U.H. „Geco” Sp. z o. o. 
32-060 Liszki, Polska 

 Cholerzyn 376 
tel.  012 6369811, 6361290 

fax. 012 6362002 
http://www.geco.pl 

 
 
 
 


