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1. Dostarczane akcesoria 
i przeznaczenie

1 Zasilacz 24 V AC dla sterownika Microtech III (Siemens)
2 Sterownik centralny POL687.70 Microtech III  

(Siemens/McQuay)
3 Złącza dla sterownika Microtech III
4 Uchwyt czujnika
5 Czujnik wspólnego wylotu wody
6 Instrukcje montażu podstawowego

Przeznaczenie

Sterownik centralny jest używany do kaskadowego sterowania 
następującymi urządzeniami.

 Z serii EKHBRD*

 Z serii EKHVM*

 HXHD125*

 EWAQ16..64

 EWYQ16..64

 SEHVX*

 EH*CA

Każde urządzenie (lub grupa urządzeń) jest podłączone 
do sterownika centralnego przez bramę ModBus (do kupienia 
osobno w firmie Daikin). Informacje na temat wymaganego typu 
bramy Modbus zawiera katalog ogólny.

Ponadto sterownik centralny może kontrolować inne elementy 
instalacji w sposób opisany w punkcie "2. Ogólny układ i konfiguracja 
systemu" na stronie 2.

Opcje

 EKCLWS 
Czujnik dla centralnego zbiornika DHW.

 EKCMBACIP 
Umożliwia konfigurowanie EKCC za pośrednictwem protokołu 
BacNetIP. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 
"10. Moduły opcjonalne" na stronie 18.

 EKCMBACMSTP 
Umożliwia konfigurowanie EKCC za pośrednictwem protokołu 
BacNet MSTP. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 
"10. Moduły opcjonalne" na stronie 18.

 EKCM200J 
Umożliwia konfigurowanie EKCC za pośrednictwem protokołu 
Modbus. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 
"10. Moduły opcjonalne" na stronie 18.

 EU.SB.5000002 
Zaawansowany serwer WWW. Umożliwia przesyłanie komuni-
katów za pośrednictwem poczty e-mail. Więcej informacji można 
znaleźć w punkcie "10. Moduły opcjonalne" na stronie 18.
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2. Ogólny układ i konfiguracja systemu

Sterownik centralny może kontrolować w systemie:

 Temperaturę wody na wylocie do obiegu pomocniczego (obwód 
do urządzeń emitujących ciepło) 
Można ustawić nastawę temperatury wody na wylocie do 
obwodu pomocniczego. W celu osiągnięcia tej nastawy sterow-
nik centralny będzie zmieniać nastawy urządzeń i włączać albo 
wyłączać dodatkowe urządzenia.

 Pompę obwodów pomocniczych (2 strefy)

 Grzałkę dodatkową w instalacji grzewczej

 Temperaturę ciepłej wody w centralnym zbiorniku ciepłej wody 
w gospodarstwie domowym

W przypadku systemu z ciepłą wodą na potrzeby gospodarstwa 
domowego taki system można skonfigurować na 2 sposoby:

1. System ze zintegrowanymi zbiornikami ciepłej wody 
(z modułami wodnymi EKHBRD/EKHVM)
Przykłady konfiguracji zawiera Rysunek 3: System ze 
zintegrowanymi zbiornikami ciepłej wody na stronie 12.
W takim przypadku urządzenia z ciepłą wodą na potrzeby 
gospodarstwa domowego mają własny zbiornik, zawór 3-
drogowy i układ sterowania zaworem 3-drogowym. Parametry 
ogrzewania ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego 
(nastawa, harmonogram itp.) muszą zostać skonfigurowane na 
sterowniku urządzenia. Odpowiednie informacje podano 
w instrukcji obsługi/montażu urządzenia.
Na sterowniku centralnym można określić, czy urządzenie 
dysponuje funkcją ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego, czy nie. (Można to zdefiniować w obszarze 
ustawień montera. Zob. "Configuration" na stronie 6).
Jeśli urządzenie jest zdefiniowane jako urządzenie 
zapewniające ciepłą wodę dla gospodarstwa domowego, 
zawsze będzie uzyskiwać najniższy priorytet uruchamiania 
podczas pracy instalacji grzewczej w celu zachowania jak 
największej ilości ciepła na potrzeby ogrzewania cw. Podczas 
chłodzenia pomieszczeń zawsze będzie otrzymywać najwyższy 
priorytet w celu odzyskiwania ciepła do zbiornika cw.
Gdy system jest ustawiony na ogrzewanie lub chłodzenie (na 
sterowniku centralnym lub za pośrednictwem styku zewnętrz-
nego podłączonego do sterownika centralnego), sterownik cen-
tralny włączy pompę obwodu pomocniczego i zmieni nastawę 
modułów wodnych w celu osiągnięcia nastawy temperatury 
wody na wylocie do obwodu pomocniczego.
Jeśli moduły wodne nie mogą osiągnąć ustawionej temperatury 
do obwodu pomocniczego, wówczas — w zależności od innych 
parametrów ustawionych na sterowniku centralnym — sterownik 
centralny włączy także grzałkę dodatkową i otworzy zawór tej 
grzałki.

2. System z głównym zbiornikiem ciepłej wody na potrzeby 
gospodarstwa domowego
Przykłady konfiguracji zawiera Rysunek 2: System z głównym 
zbiornikiem ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego na stronie 11.
W takim przypadku czujnik zbiornika w zbiorniku głównym jest 
podłączony do sterownika centralnego. Gdy temperatura 
w zbiorniku stanie się zbyt niska, sterownik centralny zwiększy 
nastawę urządzeń i przełączy zawór 3-drogowy. Zbiornik może 
być również podgrzewany przez grzałkę dodatkową. Zob. 
"4.4. Centralized DHW tank?", Ustawienia grzałki dodatkowej.

Gdy system jest ustawiony na ogrzewanie lub chłodzenie (na 
sterowniku centralnym lub za pośrednictwem styku zewnętrz-
nego podłączonego do sterownika centralnego), sterownik 
centralny włączy pompę obwodu pomocniczego, włączy/
wyłączy moduły wodne i zmieni nastawę w celu osiągnięcia 
nastawy temperatury wody na wylocie do obwodu 
pomocniczego.
Jeśli moduły wodne nie mogą osiągnąć ustawionej temperatury 
do obwodu pomocniczego, wówczas — w zależności od innych 
parametrów ustawionych na sterowniku centralnym — sterownik 
centralny włączy grzałkę dodatkową i zawór tej grzałki w celu 
ogrzewania pomieszczeń.
Gdy styk S3 ze stacji solarnej jest zamknięty, ogrzewanie wody 
ciepłej na potrzeby gospodarstwa domowego przez pompę 
ciepła lub grzałkę dodatkową będzie niemożliwe.
Uwaga: W przykładzie BUH1 i BUH2 działają jako grzałki 
dodatkowe dla kroku 1 i kroku 2 ogrzewania pomieszczeń. 
BUH2 działa również jako grzałka dodatkowa cw i w takiej 
sytuacji jest włączona przez wyjście D08 (BUHw).

INFORMACJA

To oznacza, że urządzenia działają w trybie 
ogrzewania w celu ogrzewania zbiornika cw. Z tego 
powodu taka konfiguracja może być stosowana tylko 
względem urządzeń EKHBRD*AC, w których 
obowiązuje tak zwane "ustawienie cw".

W celu wprowadzenia takiego ustawienia należy 
skonfigurować następujące parametry urządzenia 
wewnętrznego: 5-04=1 oraz 7-01=1. Więcej informacji 
na temat konfigurowania parametrów zawiera 
instrukcja montażu urządzeń wewnętrznych.

Należy również zapoznać się z konfiguracją C 
opisaną w dokumentacji "Application guide Altherma 
flex for commercial applications" (Podręcznik do 
komercyjnych zastosowań rozwiązania Altherma flex).

Taka konfiguracja nie jest zalecana dla urządzeń 
EKHVM, ponieważ tryb ogrzewania jest możliwy tylko 
do temperatury zewnętrznej 25°C.

W przypadku urządzeń EWYQ konieczne może być 
ogrzewanie końcowe wody ciepłej na potrzeby 
gospodarstwa domowego, ponieważ maksymalna 
temperatura wody na wylocie w tych urządzeniach 
jest ograniczona do 50°C.
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3. Montaż

3.1. Miejsce montażu

Gdy sterownik centralny jest włączony, będzie on kontrolować 
urządzenia (ustawienia nastaw, stan włączenia/wyłączenia itp.). To 
spowoduje unieważnienie ustawienia włączenia/wyłączenia na 
poszczególnych pilotach zdalnego sterowania. Jeśli wymagane jest, 
aby piloty zdalnego sterowania kontrolowały stan włączenia/
wyłączenia urządzeń, sterownik centralny musi być wyłączony. Jeśli 
lokalne sterowanie urządzeniami ma być możliwe w każdej sytuacji, 
sterownik centralny musi być zamontowany w pobliżu poszczegól-
nych pilotów zdalnego sterowania.

3.2. Podłączanie przewodów do sterownika 
centralnego

Patrz również Rysunek 1: Schemat elektryczny okablowania na 
stronie 10.

 Połączenie z szyną Modbus
Sterownik używa szyny Modbus w celu komunikowania się 
z modułami wodnymi. Przewodami RS485 (skrętka 2-żyłowa + 
ekran) należy połączyć sterownik centralny z czujnikami RTD*.
Ponadto adresy na czujnikach RTD* muszą zostać poprawnie 
skonfigurowane (informacje zawiera instrukcja obsługi czujnika 
RTD*).

 Wejścia cyfrowe
W celu uruchamiania systemu w trybie ogrzewania/chłodzenia 
za pomocą zewnętrznego styku beznapięciowego należy 
podłączyć następujące wejścia cyfrowe:
- X1-M: Włączanie ogrzewania w strefie 1
- X2-M: Włączanie chłodzenia w strefie 1
- X3-M: Włączanie ogrzewania w strefie 2
- X4-M: Włączanie chłodzenia w strefie 2

- X5-M: To wejście beznapięciowe zmienia wartość 
temperatury zewnętrznej, przy której może działać grzałka 
dodatkowa. Patrz również "4.5. Backup heater room 
heating?" na stronie 5. 

- X6-M: To wejście beznapięciowe wykrywa alarmy grzałki 
dodatkowej.

- X7-M: To wejście beznapięciowe zatrzymuje ogrzewanie cw 
przez pompę ciepła i grzałkę dodatkową, gdy jest zamknięte 
(np. styk ze stacji solarnej).

- X8-M: Ten styk zmienia nastawę głównego zbiornika ciepłej 
wody (w gospodarstwie domowym) zdefiniowaną na sterow-
niku (np. w celu przechowywania cw z wyższą temperaturą 
w sytuacji nadmiaru energii elektrycznej z instalacji 
fotowoltaicznej.

- DI1/2-M: Ten styk będzie zliczał impulsy z licznika impulsów i 
przekształcał je na wartość zdefiniowaną na sterowniku.

 Wejścia analogowe
- AI1-M: Wspólny czujnik wody na wylocie. Ten czujnik mierzy 

temperaturę wody na wylocie do obwodu pomocniczego. 
(Dostarczany z urządzeniem EKCC8-W).

- AI2-M: Temperatura ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego. (Opcjonalne rozwiązanie EKCLWS firmy Daikin). 
Tylko wówczas, gdy istnieje zbiornik główny, a cw musi być 
kontrolowana przez sterownik centralny.

 Wyjścia cyfrowe
- C1-DO1B: Styk, który powoduje załączenie zaworu 

3-drogowego w celu ogrzewania cw. Ten styk jest zamykany 
każdorazowo, gdy sterownik centralny aktywuje ogrzewanie 
cw przez pompy ciepła.

- C2-DO2A/DO2B: Styk przełączania dla wyjścia sygnału 
alarmowego.

- C3-DO3: Styk, który uruchamia pompę pomocniczą 
STREFY 1. Ten styk jest zamknięty zawsze, gdy włączone 
jest ogrzewanie lub chłodzenie dla STREFY 1.

- C4-DO4: Styk, który uruchamia pompę pomocniczą 
STREFY 2. Ten styk jest zamknięty zawsze, gdy włączone 
jest ogrzewanie lub chłodzenie dla STREFY 2. (Chyba że 
ogrzewanie jest żądane przez STREFĘ1, a chłodzenie przez 
STREFĘ2. Ogrzewanie ma priorytet wyższy niż chłodzenie).

- C5-DO5: Styk, który uruchamia grzałkę dodatkową, krok 1. 
Ten styk zostanie zamknięty, gdy tylko wydajność grzewcza 
dla ogrzewania pomieszczenia stanie się zbyt niska.

- C6-DO6: Styk, który uruchamia grzałkę dodatkową, krok 2. 
Ten styk zostanie zamknięty, gdy tylko wydajność grzewcza 
dla ogrzewania pomieszczenia stanie się zbyt niska, gdy 
jednocześnie włączona jest grzałka dodatkowa, krok 1.

- C7-DO7: Styk, który powoduje załączenie zaworu grzałki 
dodatkowej w celu ogrzewania pomieszczenia. Ten styk 
zostanie zamknięty z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim 
nastąpi uruchomienie grzałki dodatkowej.

- C8-DO8: Styk, który powoduje załączenie zaworu grzałki 
dodatkowej i/lub grzałki do ogrzewania ciepłej wody na 
potrzeby gospodarstwa domowego. Ten styk zostanie 
zamknięty, gdy tylko pojawi się potrzeba dodatkowego 
ogrzewania ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego.

- C9-DO9: Ogrzewanie. Ten styk jest zamknięty, gdy system 
działa w trybie ogrzewania pomieszczeń.

- C10-D010: Chłodzenie. Ten styk jest zamknięty, gdy system 
działa w trybie chłodzenia pomieszczeń.

OSTRZEŻENIE

Wszystkie przewody elektryczne muszą zostać zainstalo-
wane przez uprawnionego elektryka i zgodne z przepisami 
lokalnymi.

INFORMACJA

 Sterownik centralny można również skonfiguro-
wać w taki sposób, aby możliwe było urucha-
mianie na nim ogrzewania/chłodzenia. W takim 
przypadku podłączanie tych styków nie jest 
konieczne.

 Sygnał HEATING ON (Włączanie ogrzewania) 
ma priorytet wyższy niż COOLING ON 
(Włączanie chłodzenia).

INFORMACJA

Parametry znamionowe styku:

 Napięcie przełączania AC 24 V…230 V (–20%, 
+10%)

 Prąd znamionowy (roz./wsk.) Maks. AC 3 A/2 A 
(cos φ0.6)

 Prąd przełączania przy AC 19 V min. AC 30 mA

Maks. bezpiecznik zewnętrznej linii zasilania — 
bezpiecznik zwłoczny 6,3 A lub wyłącznik automatyczny.

OSTRZEŻENIE

 Do tego samego przyłącza nie należy podłączać 
SELV/PELV i napięcia sieciowego.

 W przypadku ładunku indukcyjnego należy stosować 
zabezpieczenie zewnętrzne.
Instrukcja montażu i instrukcja obsługi
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4. Ustawienia wybierane przez montera

Podstawowe informacje dotyczące obsługi sterownika centralnego 
zawiera sekcja "9. Działanie sterownika centralnego i struktura 
menu" na stronie 13. 
Wszystkie elementy, jakie zawiera menu "Installer settings", zostały 
szczegółowo opisane poniżej. 
Aby uzyskać dostęp do ustawień wybieranych przez montera, należy 
przewinąć do pozycji "Installer password" w menu głównym i 
wprowadzić hasło montera (domyślnie: "6000"), a następnie przejść 
do menu "Installer settings".

4.1. Potwierdzenie ustawień wybieranych przez 
montera

W przypadku niektórych ustawień wymagany jest restart sterownika 
centralnego, ponieważ te ustawienia obowiązują dopiero po 
restarcie. Jeśli jest to wymagane, odpowiednia informacja jest 
widoczna w pierwszym wierszu menu "Installer settings". Jeśli 
w wierszu widoczny jest komunikat "Restart now?", oznacza to, że w 
ustawieniach wybieranych przez montera zostały wprowadzone 
zmiany, które wymagają restartu. Należy przejść do tego wiersza i 
wybrać restart sterownika centralnego. 
Gdy w wierszu widoczny jest komunikat "No need to restart", 
oznacza to, że wszystkie zmiany już obowiązują.

4.2. Language

Należy wybrać żądany język.

4.3. Operating modes?

Wymagane jest zdefiniowanie trybów pracy systemu.

 Heating only/Cooling only/Heating and cooling/tylko cw

W ten sposób można określić tryby, które będzie mógł wybierać 
użytkownik. Po zmianie tych ustawień należy zrestartować sterownik 
centralny, ponieważ dopiero po restarcie zmiany zaczną 
obowiązywać.

4.4. Centralized DHW tank?

Należy określić, czy system obejmuje główny zbiornik cw.

Jeśli system obejmuje główny zbiornik ciepłej wody na potrzeby 
gospodarstwa domowego i zawór 3-drogowy, należy wybrać 
ustawienie:

 Centralized tank

Ustawienia systemu w połączeniu z ogrzewaniem pomieszczeń

Należy przejść do menu Settings in combination with RH i 
wprowadzić żądaną wartość dla ustawienia:

 DT LWT-SP tank 
Ta wartość określa różnicę temperatur między nastawą 
temperatury wody na wylocie z urządzenia a nastawą zbiornika. 
Im wyższa jest ta wartość, tym szybciej zbiornik będzie 
podgrzewany. Im niższa jest ta wartość, tym bardziej wydajnie 
zbiornik będzie podgrzewany.

 DHW differential 
Różnica dotycząca ogrzewania zbiornika.

1 Różnica dla cw
2 Nastawa dla zbiornika (ustawiana przez użytkownika)
3 Rozpoczęcie ogrzewania zbiornika
4 Zatrzymanie ogrzewania zbiornika

 Ustawienia grzałki dodatkowej
W tym miejscu należy wprowadzić informację o tym, czy 
dostępna jest grzałka dodatkowa na potrzeby ogrzewania cw.
Jeśli dostępna jest grzałka dodatkowa na potrzeby ogrzewania 
cw, należy wprowadzić krzywą, aby zdefiniować okoliczności 
ogrzewania zbiornika przez pompy ciepła i przez grzałkę 
dodatkową, co przedstawia rysunek poniżej.

1 Temperatura wody na wylocie
2 Ogrzewanie cw grzałką dodatkową
3 Ogrzewanie cw pompą ciepła
4 Temperatura zewnętrzna

- Grz. dodatk. w t. zewn. < X°C 
Należy zdefiniować wartość X. Jeśli temperatura zewnętrzna 
spadnie poniżej X, zbiornik cw zawsze będzie podgrzewany 
przez grzałkę dodatkową.

- Maks. temp. zbiornika przy X°C= Y°C 
Należy zdefiniować wartość Y — jest to maksymalna 
temperatura, do której podgrzewany będzie zbiornik przez 
pompę ciepła, gdy temperatura zewnętrzna wynosi X.

- BUH at outd. temp. (Grz. dodatk. w t. zewn.) > Z°C 
Należy zdefiniować wartość Z. Jeśli temperatura zewnętrzna 
wzrośnie powyżej Z, zbiornik cw zawsze będzie 
podgrzewany przez grzałkę dodatkową.

- Maks. temp. zbiornika przy Z°C= Q°C 
Należy zdefiniować wartość Q — jest to maksymalna 
temperatura, do której podgrzewany będzie zbiornik przez 
pompę ciepła, gdy temperatura zewnętrzna wynosi Z.

Ustawienia dotyczące systemu, który obejmuje tylko cw

System przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń i wody ciepłej na 
potrzeby gospodarstwa domowego ogrzeje wodę ciepłą tak szybko, 
jak to będzie możliwe, aby jak najszybciej wrócić do ogrzewania 
pomieszczeń, natomiast system dedykowany do ogrzewania wody 
ciepłej na potrzeby gospodarstwa domowego będzie podgrzewać cw 
z optymalną równowagą szybkości i wydajności. Z tego powodu 
będzie zmieniać temperaturę wody na wylocie, jaka jest wysyłana do 
wężownicy nagrzewającej zbiornik. Jeśli temperatura zbiornika jest 
daleka od jego nastawy, system zwiększy temperaturę wody 
wysyłaną do zbiornika, aby przyspieszyć nagrzewanie; gdy 
temperatura zbiornika zacznie się zbliżać do nastawy, temperatura 
wody wysyłana do zbiornika zostanie zmniejszona w celu 
zwiększenia wydajności.

4

3

2
1

INFORMACJA

 Uwaga 1: Należy się upewnić, że wartości 
należą do zakresu roboczego pompy ciepła.

 Uwaga 2: Jeśli temperatura wody na wylocie i 
temperatura zewnętrzna są takie, że 
ogrzewanie cw jest realizowane przez pompę 
ciepła, cw może być również podgrzewana 
dodatkowo. Do takiej sytuacji dojdzie 
w przypadku alarmu jednej z pomp ciepła 
skonfigurowanej na potrzeby ogrzewania 
wody ciepłej (na potrzeby gospodarstwa 
domowego).

 Uwaga 3: Po aktywacji dodatkowego 
ogrzewania wody ciepłej (na potrzeby 
gospodarstwa domowego) sterownik zamknie 
wyjście D08 (a nie D05 ani D06).

1

Q

Y

X Z
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Należy wprowadzić następujące parametry:

 Maks. różnica temperatur 
Definiuje maksymalną różnicę temperatur między nastawą 
temperatury wody na wylocie z urządzeń a nastawą zbiornika. 
Jeśli np. nastawa zbiornika =50°C, a parametr Max. DT=20°C, 
maksymalna temperatura wody wysyłana do wężownic 
nagrzewających będzie wynosiła 50°C+20°C=70°C.

 Min. DT 
Definiuje minimalną różnicę temperatur między nastawą 
temperatury wody na wylocie z urządzeń a nastawą zbiornika. 
Jeśli np. nastawa zbiornika =50°C, a parametr Min. DT=10°C, 
maksymalna temperatura wody wysyłana do wężownic 
nagrzewających będzie wynosiła 50°C+10°C=60°C.

 Różnica dla cw 
Informacje zawiera sekcja dotycząca ustawień dla systemów, 
które obejmują ogrzewanie pomieszczeń.

 Ustawienia grzałki dodatkowej 
Informacje na temat ustawień można znaleźć w sekcji dotyczą-
cej ogrzewania pomieszczeń przy użyciu grzałki dodatkowej.

4.5. Backup heater room heating?

W tym miejscu należy zdefiniować, czy system obejmuje grzałkę 
dodatkową, a także liczbę kroków (1 lub 2). Jeśli obejmuje, należy 
wybrać opcję "Backup heating method" i zdefiniować następujące 
ustawienia.

Na potrzeby ogrzewania dodatkowego można zdefiniować 
3 sposoby:

 Sposób 1: Outd Temp
Grzałka dodatkowa może działać w zależności od temperatury 
zewnętrznej.
- BUH allowed: Poniżej tej temperatury grzałka dodatkowa 

może działać, ale ma najniższy priorytet.
Powyżej tej temperatury będą działać tylko pompy ciepła 
(nawet wówczas, gdy nie można osiągnąć docelowej 
temperatury wody na wylocie i o ile nie wystąpił alarm pompy 
ciepła — w takiej sytuacji również zostanie uruchomiona 
grzałka dodatkowa).

- BUH only: Poniżej tej temperatury wszystkie pompy ciepła 
zostaną zatrzymane dla ogrzewania pomieszczeń i tylko 
grzałka dodatkowa będzie działać dla ogrzewania 
pomieszczeń.

1 Przy rosnącej temperaturze zewnętrznej
2 Przy malejącej temperaturze zewnętrznej
3 Tylko grzałka dodatkowa
4 Dozwolona grzałka dodatkowa
5 Temperatura zewnętrzna
A Strefa tylko z grzałką dodatkową
B Dozwolona grzałka dodatkowa
C Grzałka dodatkowa niedozwolona

 Sposób 2: Outd. Temp. + ext. contacts
Należy zdefiniować następujące ustawienia:
- With open contact

BUH allowed: Należy zdefiniować temperaturę zewnętrzną 
dla ustawienia "BUH allowed", gdy styk jest OTWARTY.
BUH only: Należy zdefiniować temperaturę zewnętrzną dla 
ustawienia "BUH only", gdy styk jest OTWARTY.

- With closed contact
BUH allowed: Należy zdefiniować temperaturę zewnętrzną 
dla ustawienia "BUH allowed", gdy styk jest ZAMKNIĘTY.
BUH only: Należy zdefiniować temperaturę zewnętrzną dla 
ustawienia "BUH only", gdy styk jest ZAMKNIĘTY.

 Sposób 3: Outd. Temp. + time
- Time Zone 1

Należy zdefiniować temperaturę zewnętrzną dla ustawień 
"BUH allowed" i "BUH only" począwszy od Time Zone 1.

- Time Zone 2
Należy zdefiniować temperaturę zewnętrzną dla ustawień 
"BUH allowed" i "BUH only" począwszy od Time Zone 2.

- Select time zones
Dla każdego dnia tygodnia należy wybrać czas i strefę (Time 
Zone 1=Z1/Time Zone 2=Z2)

 Delay BUH:
Należy wprowadzić opóźnienie w sekundach dla stanu "ON" 
styku grzałki dodatkowej w porównaniu do wartości "ON" 
zaworu grzałki dodatkowej. (Może to być wymagane, jeśli zawór 
wymaga czasu na otwarcie zanim dozwolone będzie 
uruchomienie grzałki dodatkowej).

 BUH Loaddown Timer:
Określa czas, jaki musi upłynąć, zanim możliwe będzie kolejne 
obniżenie wydajności po kroku 1 lub 2 obniżenia wydajności 
grzałki.

INFORMACJA

W przypadku systemów obejmujących tylko cw 
wyjścia D05 i D06 będą działać jako dodatkowe 
wyjścia ogrzewania na potrzeby ogrzewania cw.

1

2

3 4 5

A B

B C

C

A

1°C

INFORMACJA

Uwaga ogólna na temat ustawień harmonogramu:

Ustawienia, w których czas jest zdefiniowany jako *:*, są 
ignorowane.
Instrukcja montażu i instrukcja obsługi
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4.6. System layout?

ON/OFF method

W tym miejscu należy zdefiniować, czy system musi zostać 
ustawiony na tryb wyłączenia, ogrzewania lub chłodzenia na 
sterowniku centralnym (patrz menu "User settings" > Set room 
mode), czy przy użyciu styków zewnętrznych.

Liczba stref

Wprowadzić liczbę stref (obwodów pomocniczych do kontrolowania). 
(1 lub 2)

Configuration

Należy wprowadzić

 No of RTD* installed: Liczbę zamontowanych czujników RTD*.

 Configure unit type auto
Jeśli wybrana jest opcja "YES", system automatycznie wykryje i 
skonfiguruje typ urządzenia (tylko chłodzenie/tylko ogrzewanie/
odwracalne).

 RTD* configuration:
Dla każdego czujnika RTD* należy wprowadzić następujące 
pozycje (numer w kolumnie "RTD*" odpowiada adresowi na 
czujniku RTD*).
• Grupa (GRP)

Wprowadzić grupę, do której należy czujnik RTD*. Czujniki 
RTD* należące do tej samej grupy są zwykle podłączone do 
tego samego urządzenia zewnętrznego, ponieważ program 
będzie uruchamiał urządzenia należące do tej samej grupy 
jako pierwsze, przed uruchomieniem urządzeń należących 
do innej grupy. Takie rozwiązanie eliminuje przypadki pracy 
kilku urządzeń zewnętrznych w tym samym czasie z niskim 
obciążeniem.

• Typ (TYP)
Zaleca się automatyczne skonfigurowanie typu urządzenia 
(patrz powyżej). Jednak w razie potrzeby typ urządzenia 
można zmienić. W takim przypadku należy wprowadzić 
informację o tym, czy funkcja urządzenia obejmuje tylko 
chłodzenie, tylko ogrzewanie, czy chłodzenie i ogrzewanie.

• Ciepła woda na potrzeby gospodarstwa domowego (DHW)
Konsekwencje wprowadzenia wartości Tak (Y) są zależne od 
tego, czy ciepła woda na potrzeby gospodarstwa domowego 
jest kontrolowana przez sterownik centralny. (Zob. "2. Ogólny 
układ i konfiguracja systemu" na stronie 2).
Jeśli funkcja ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domo-
wego jest kontrolowana przez same urządzenia (zbiornik 
zintegrowany), a DHW=Y (cw=Tak) dla danego urządzenia, 
urządzenie zawsze otrzyma najniższy priorytet uruchamiania 
w trybie ogrzewania, aby wykorzystać urządzenie wydajniej 
dla ogrzewania wody ciepłej na potrzeby gospodarstwa 
domowego. W trybie chłodzenia urządzenie zawsze otrzyma 
najwyższy priorytet, aby przeprowadzić odzyskiwanie ciepła. 
Ogrzewanie ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego będzie realizowane zgodnie z konfiguracją na 
pilocie zdalnego sterowania urządzenia.
Jeśli funkcja ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego jest kontrolowana przez sterownik centralny (zob. 
Installer settings – Centralized DHW tank?), dla urządzeń 
funkcji ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego 
należy skonfigurować ustawienie DHW=Y. Gdy pojawi się 
żądanie ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego, 
sterownik centralny zwiększy nastawę tylko dla tych urządzeń.

4.7. Control parameters

 Diff. LWT Heat On/Off i Diff. LWT Cool On/Off
Definiuje różnicę, powyżej/poniżej której system podejmuje 
działanie w celu włączania lub wyłączania urządzeń. (Następuje 
uruchomienie licznika TempxTime, zob. poniżej).

 Wzrost temperatury dla urządzeń podrzędnych (Temp. Incr. 
slaves)
Ten parametr określa wzrost (ogrzewanie)/spadek (chłodzenie) 
temperatury dla urządzeń podrzędnych. Nastawa urządzenia 
"wiodącego" będzie równa nastawie temperatury wody na 
wylocie do obwodu pomocniczego. Nastawa urządzeń podrzęd-
nych będzie nastawą temperatury wody na wylocie do obwodu 
pomocniczego powiększoną o wartość wzrostu temperatury dla 
urządzeń podrzędnych (i pomniejszoną o wartość wzrostu dla 
urządzeń podrzędnych, które działają w trybie chłodzenia). To 
spowoduje pełne zwiększenie wydajności urządzeń podrzęd-
nych i wywoła sterowanie wydajnością przez urządzenie 
wiodące.

 TempxTime dla stanów ON i OFF
Definiuje wartość temperatura×czas, która musi zostać 
przekroczona, zanim urządzenie zostanie włączone lub 
wyłączone. Niska wartość spowoduje szybkie przełączanie 
stanów ON/OFF (Wł./Wył.), a wysoka wartość spowoduje 
powolne przełączanie stanów ON/OFF (Wł./Wył.).

 Start delay units (w sekundach)
Określa czas, jaki musi upłynąć, zanim sterownik uruchomi (ON) 
licznik TempxTime zgodnie z powyższym wyjaśnieniem, po 
uruchomieniu urządzenia. Urządzenia potrzebują czasu na 
zwiększenie wydajności, dlatego zalecane jest, aby ta wartość 
wynosiła powyżej 500 sekund.

 Corr. CLWT sensor
To jest wartość korekty dla wspólnego czujnika wody na wylocie.

 P-heating/P-cooling
Wpływa ona na liczbę urządzeń uruchamianych jednocześnie 
(z odstępem czasu wynoszącym około 10 sekund), gdy 
włączone jest ogrzewanie lub chłodzenie. Niska wartość 
spowoduje uruchamianie większej liczby urządzeń, wyższa 
wartość — mniejszej liczby.
Liczba jednostek uruchamianych po włączeniu ogrzewania lub 
chłodzenia jest obliczana w następujący sposób:

np.: Nastawa temp. wody na wylocie=50°C
Nastawa temp. wody na wylocie w momencie 
uruchomienia=22°C
Liczba urządzeń w systemie=12
Ogrzewanie P=50°C
→ ((50–22)/50)*12=7 urządzeń zostanie włączonych 
jednorazowo (z przesunięciem wynoszącym około 
10 sekund)

4.8. Diagnostics

 Manual operation
Należy zmienić ustawienie "Auto" na "Manual".
Dzięki temu możliwe będzie ręczne sterowanie stanem 
włączenia/wyłączenia wyjść cyfrowych.
(Należy zwrócić uwagę, że podczas tej operacji sterownik 
centralny jest wyłączony).

 Status digital inputs
Przedstawia status wejść cyfrowych.

 Running timers
Umożliwia odczyt rzeczywistej wartości działających zegarów 
czasowych ustawionych w parametrach sterowania.

INFORMACJA

Na sterowniku centralnym zostanie wyświetlona 
maksymalna liczba czujników RTD*, jaka może być 
kontrolowana. Należy skonfigurować tylko taką liczbę 
czujników RTD, jaka została wprowadzona powyżej. 
Po restarcie sterownika centralnego lista czujników 
RTD* będzie ograniczona do liczby zainstalowanych 
czujników RTD*.

UWAGA

Przed zamknięciem tego menu należy przywrócić 
ustawienie "Auto".

Nastawa temp. wody na wylocie – temp. wody na wylocie( )
Ogrzewanie P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EKCC8-W
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 Application info
Przedstawia informacje o zainstalowanym oprogramowaniu.

4.9. IP settings

Żądany protokół DHCP, adres IP, nazwa użytkownika i hasło muszą 
zostać wprowadzone, a sterownik musi zostać zrestartowany.

5. Obsługa

5.1. Sterowanie podstawowe

Podstawowe informacje dotyczące obsługi sterownika centralnego 
zawiera sekcja "9. Działanie sterownika centralnego i struktura 
menu" na stronie 13.

Wszystkie elementy struktury menu są szczegółowo wyjaśnione 
poniżej.

5.2. Main menu

To System info

Umożliwia przejście do ekranu zawierającego podstawowe 
informacje dotyczące systemu.

 Godzina i data

 System mode
System może działać w trybie OFF (Wył.), HEATING 
(Ogrzewanie), COOLING (Chłodzenie) albo DHW only (Tylko 
cw). Jeśli tryb ogrzewania lub chłodzenia jest widoczny ze 
znakiem zapytania, oznacza to, że ten tryb jest żądany, ale jego 
aktywacja nie następuje, ponieważ temperatura zewnętrzna jest 
zbyt wysoka (dla ogrzewania) albo zbyt niska (dla chłodzenia).

 SP for LWT i Actual LWT
Nastawa i rzeczywista wartość temperatury wody na wylocie do 
obwodu pomocniczego.

 Outdoor temperature

 No of units ON
Liczba włączonych urządzeń.

 Backup heating
Wskazuje, czy ogrzewanie dodatkowe pomieszczeń jest 
włączone, czy wyłączone.

To Unit info

Umożliwia przejście do ekranu zawierającego informacje o 
urządzeniu.

Widoczna jest lista zdefiniowanych czujników RTD. Obok pozycji 
czujnika RTD widoczna jest liczba godzin pracy urządzeń należących 
do danego czujnika RTD, tryb (ON/OFF/HEATING/COOLING), a 
w przypadku błędu także kod błędu grupy. Poniżej informacji o 
czujniku RTD widoczne są informacje o maksymalnie 4 urządzeniach 
podłączonych do RTD (numer urządzenia, temperatura wody na 
wylocie, temperatura wody na powrocie, temperatura wody ciepłej na 
potrzeby gospodarstwa domowego oraz kod błędu, jeśli wystąpił błąd 
urządzenia).

Należy zwrócić uwagę na to, że temperatura wody ciepłej na 
potrzeby gospodarstwa domowego to temperatura wykryta przez 
czujnik tej wody podłączony do urządzenia.

Jeśli w urządzeniu występuje błąd, przedstawiony jest odpowiedni 
kod błędu. Jeśli widoczny jest komunikat "MDB" (awaria szyny 
Modbus), należy sprawdzić połączenie i stan czujnika RTD*.

Jeśli widoczny jest komunikat U5, należy sprawdzić połączenie P1P2 
do czujnika RTD* oraz pilota zdalnego sterowania.

W celu wyświetlenia historii błędów urządzenia należy przewinąć do 
wiersza czujnika RTD i nacisnąć przycisk Enter. Następnie wybrać 
numer urządzenia, dla którego wymagane jest wyświetlenie historii 
błędów.

To DHW info

Ta opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy w ustawieniach 
wybieranych przez montera wybrane jest ustawienie "Centralized 
tank". Przedstawia nastawę, rzeczywistą temperaturę wody ciepłej 
na potrzeby gospodarstwa domowego, status zaworu 3-drogowego, 
a także informację o tym, czy grzałka dodatkowa ogrzewania cw na 
potrzeby gospodarstwa domowego jest włączona, czy wyłączona.

To User settings

Umożliwia otwarcie menu "User settings", które zawiera następujące 
pozycje:

 Time/date
Jeśli planowane jest korzystanie z harmonogramów trybu pracy 
cichej, ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania cw na potrzeby 
gospodarstwa domowego, należy wprowadzić odpowiednie 
godziny i daty.

 Quiet mode
- Wybrać opcję OFF, ON lub SCHEDULED.

Sterownik centralny wyśle polecenie trybu pracy cichej do 
wybranych urządzeń. (Należy się upewnić, że żądany 
poziom trybu pracy cichej jest ustawiony na samych 
urządzeniach. Odpowiednie informacje podano w instrukcji 
montażu urządzeń).

- Jeśli wybrana jest opcja "SCHEDULED", należy przejść do 
harmonogramu trybu pracy cichej.

 Set room mode
- Wybrać tryb OFF, COOLING, HEATING lub AUTOMATIC.

Jeśli opcja "By external contacts" jest wybrana w obszarze 
Installer settings - System layout? - ON/OFF method, trybu 
nie można wybrać na sterowniku centralnym, ale tylko przez 
styki zewnętrzne.
Jeśli wybrany jest tryb AUTOMATIC, system będzie 
automatycznie przełączać ogrzewanie i chłodzenie 
w zależności od ustawień "Max Ta heating" i "Min Ta cooling" 
(patrz poniżej), co przedstawia poniższy rysunek.

1 Tryb pracy
2 Maks. temperatura zewnętrzna podczas ogrzewania
3 Min. temperatura zewnętrzna podczas chłodzenia
4 Temperatura zewnętrzna

Ogrzewanie
Wył.
Chłodzenie

1 Tryb pracy
2 Maks. temperatura zewnętrzna podczas ogrzewania
3 Min. temperatura zewnętrzna podczas chłodzenia
4 Temperatura zewnętrzna

Ogrzewanie
Wył.
Chłodzenie

1°C 1°C

OFF

1

2 3
4

OFF

1

3 2
4
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 Settings for room

 Room heating
- Leaving water temp. 

Należy zdefiniować krzywą ogrzewania (temperatura 
wody na wylocie w funkcji temperatury zewnętrznej).

1 Temp. wody na wylocie przy niskiej Ta
2 Temp. wody na wylocie przy wysokiej Ta
3 Niska Ta
4 Wysoka Ta

UWAGA: Jeśli zdefiniowane są 2 strefy (w ustawieniach 
wybieranych przez montera), temperatura wody na wylocie 
musi zostać wprowadzona dla obu stref. Jeśli w obu strefach 
występuje żądanie ogrzewania, sterownik ustawi najwyższą 
nastawę.
Jeśli w obu strefach występuje żądanie chłodzenia, sterownik 
ustawi najniższą nastawę.
Jeśli w jednej strefie występuje żądanie chłodzenia, a 
w drugiej żądanie ogrzewania, ogrzewanie ma priorytet 
wyższy niż chłodzenie.
UWAGA: Nie ma potrzeby definiowania nastawy na 
urządzeniach. Nastawa jest przesyłana przez sterownik 
centralny. Należy się upewnić, że funkcja sterowania 
zależnego od pogody na urządzeniach jest wyłączona!
- Max Ta heating 

Należy wprowadzić temperaturę w pomieszczeniu, 
powyżej której system nie powinien aktywować 
ogrzewania.

- LWT schedule 
Należy wprowadzić odchylenie od krzywej ogrzewania 
w funkcji czasu.

 Room cooling
Informacje zawiera sekcja dotycząca ogrzewania 
pomieszczenia.

 Set DHW mode
- DHW setpoint

Należy wprowadzić żądaną nastawę ogrzewania cw na 
potrzeby gospodarstwa domowego.

- Select DHW mode
Należy wprowadzić OFF lub ON.

- DHW schedule
Należy wprowadzić odchylenie od żądanej nastawy w funkcji 
czasu.

- Disinfection
Należy określić, czy dezynfekcja musi być aktywna, czy nie.
Jeśli ma być aktywna, należy wprowadzić żądany czas 
trwania, dzień oraz godzinę rozpoczęcia.
Zbiornik będzie ogrzewany do momentu uzyskania 
wprowadzonej temperatury dezynfekcji przez (skumulowany) 
czas, aż do osiągnięcia czasu trwania dezynfekcji.

- Reheat now?
Jeśli wymagane jest ponowne natychmiastowe ogrzewanie 
zbiorników do żądanej temperatury wprowadzonej 
w obszarze "Reheat now till:", należy ustawić parametr ON.

- Reheat now till:
Nastawa temperatury zbiornika, gdy aktywne jest ponowne 
ogrzewanie.

6. Obsługa alarmów

Mogą pojawiać się alarmy urządzeń i alarmy systemowe. 
W przypadku obu typów alarmów wyjście cyfrowe alarmu (C2-DO2B) 
zostanie zamknięte, a po wygenerowaniu alarmu wskazanie alarmu 
pojawi się w prawym górnym narożniku wyświetlacza.

6.1. Alarmy urządzeń

Gdy wystąpi alarm urządzenia, sterownik centralny przestanie 
używać tego urządzenia (albo grupy urządzeń podłączonych do tego 
samego czujnika RTD*).

Gdy przyczyna alarmu zostanie wyeliminowana, urządzenie będzie 
ponownie kontrolowane przez sterownik centralny i będzie włączane 
oraz wyłączane odpowiednio do potrzeb.

6.2. Alarmy systemowe

Mogą pojawiać się następujące alarmy systemowe:

 Awaria wspólnego czujnika wody na wylocie
Gdy wspólny czujnik wody na wylocie wskazuje wartość poniżej 
0°C lub powyżej 150°C (czujnik otwarty), następuje wygenero-
wanie alarmu i wówczas wszystkie urządzenia są włączane 
w aktualnie żądanym trybie, aż do uzyskania aktualnie żądanej 
nastawy.
Urządzenia skonfigurowane w celu ogrzewania głównego 
zbiornika wody ciepłej na potrzeby gospodarstwa domowego są 
przełączane na ogrzewanie pomieszczeń, ale jeśli żądane jest 
ogrzewanie wody ciepłej, nastawa zostanie zwiększona, zawór 
3-drogowy zostanie załączony i będzie działać w trybie normal-
nego ogrzewania cw na potrzeby gospodarstwa domowego.

 Awaria czujnika ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego (zbiornik główny)
Gdy czujnik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego 
wskazuje wartość poniżej 0°C lub powyżej 150°C (czujnik 
otwarty), następuje wygenerowanie alarmu i wówczas wszystkie 
urządzenia skonfigurowane na potrzeby ogrzewania DHW 
realizują ogrzewanie cw na potrzeby gospodarstwa domowego, 
a gdy pojawi się żądanie trybu DHW, następuje załączenie 
zaworu 3-drogowego ogrzewania wody ciepłej.
(System działa w taki sposób, jakby rejestrował temperaturę 
ogrzewania wody ciepłej, która nigdy nie osiąga nastawy).

 Alarm grzałki dodatkowej
Gdy alarm grzałki dodatkowej jest aktywny (zamknięty jest styk 
X6-M), generowany jest alarm.

6.3. Menu alarmów

Aby uzyskać dostęp do poniższego ekranu, należy nacisnąć przycisk 
alarmu:

 Alarm list
Przedstawia listę bieżących alarmów.

INFORMACJA

To ustawienie może być dostępne również na 
urządzeniach. Należy się upewnić, że wartość 
ustawiona na urządzeniu jest równa ustawieniu na 
sterowniku centralnym lub wyższa od niego.

1

2

3 4
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7. Rozwiązywanie problemów

 Komunikat MDB w menu "Unit info".
Należy upewnić się, że podłączenie szyny Modbus do czujnika 
RTD* o odpowiednim adresie jest prawidłowe.
Należy upewnić się, że w ustawieniach określanych przez 
montera zdefiniowana jest właściwa liczba podłączonych 
urządzeń.

 Komunikat U5 w menu "Unit info".
Należy upewnić się, że połączenie P1P2 do czujnika RTD* o 
odpowiednim adresie jest prawidłowe. Jeśli tak jest, należy 
wyłączyć zasilanie czujnika RTD* i podłączyć je ponownie.

 Niektóre wiersze są niedostępne w menu.
Należy wprowadzić właściwe ustawienia określane przez 
montera i zrestartować sterownik.

 Nie można ustawić trybu pomieszczenia. Wyświetlany jest tekst 
"Not available. By external contacts".
Tryb pomieszczenia można ustawić tylko przez styki zewnętrzne 
z termostatu. W celu ustawienia trybu na sterowniku centralnym 
należy zmienić ustawienia określane przez montera.
Instrukcja montażu i instrukcja obsługi
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8. Rysunki

Rysunek 1: Schemat elektryczny okablowania
SLWR: Wspólny czujnik wody na wylocie
SDHW: Czujnik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa 

domowego
TH1: Strefa 1 termostatu
TH2: Strefa 2 termostatu

S1: Przesunięcie grzałki dodatkowej
S2: Alarm grzałki dodatkowej
S3: Styk stacji solarnej (wyłączone jest ogrzewania wody 

ciepłej na potrzeby gospodarstwa domowego)
S4: Zwiększenie nastawy ogrzewania wody ciepłej na potrzeby 

gospodarstwa domowego
P1 i P2: Strefa 1 i strefa 2 pompy pomocniczej
VDHW: Zawór ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego

BUH1 i BUH2: Krok 1 i krok 2 grzałki dodatkowej dla ogrzewania 
pomieszczeń

VBUHr: Ogrzewanie pomieszczeń przez zawór grzałki dodatkowej
VBUHw: Grzałka dodatkowa dla ciepłej wody na potrzeby 

gospodarstwa domowego
F: Bezpiecznik

230 V

RTD* RTD*

X1 M X2AI1 M AI2 M
T8T8T7

TH1 TH2

T9 T9 T10
M

S1 S2 S3 S4

M M

+

R
E
F-

M

F F F F
F F

B
U
H
2

B
U
H
1

F F

D
O
1B

D
O
2BC
1

C
2

D
O
3

C
3

D
O
4

C
4

D
O
6

D
O
5

C
5-
6

VD
H
W

P1 P2

D
O
10

D
09

C
9-
10

F F

D
O
8

D
07

C
7-
8

T12

T2 T3 T3 T3 T4 T4 T5

SL
W
R

SD
H
W

X3 X4 X5 X6 X7 X8 Dl1 Dl2

M
VB
U
H
r

B
U
H
w

EKCC8-W
Sterownik centralny dla modułów wodnych
4P364459-1A – 2016.03

Instrukcja montażu i instrukcja obsługi

10



4PPL364459-1A_2016_03.book  Page 11  Thursday, April 7, 2016  6:41 PM
Rysunek 2: System z głównym zbiornikiem ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego
TH1: Termostat pokojowy, strefa 1
TH2: Termostat pokojowy, strefa 2

SLWR: Czujnik wody na wylocie do pomieszczenia 
(dostarczany z EKCC)

P1: Strefa 1 obwodu pompy pomocniczej
P2: Strefa 2 obwodu pompy pomocniczej

SDHW: Czujnik temperatury ciepłej wody na potrzeby 
gospodarstwa domowego (opcja dla EKCLWS)

BUHw: Grzałka dodatkowa dla ciepłej wody na potrzeby 
gospodarstwa domowego

BUH1: Krok 1 grzałki dodatkowej na potrzeby ogrzewania 
pomieszczeń

BUH2: Krok 2 grzałki dodatkowej na potrzeby ogrzewania 
pomieszczeń

VBUHr: Ogrzewanie pomieszczeń przez zawór grzałki dodatkowej
U1..5: Urządzenia Daikin 1..5

VDHW: Zawór 3-drogowy ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego

S3: Stacja pompowa zestawu solarnego
ZV: Zawór strefowy (Działa niezależnie! Nie jest kontrolowany 

przez EKCC)
NRV: Zawór zwrotny
ASV: Zawór regulacyjny Aquastat. Uniemożliwia powrót zbyt 

gorącej wody w przypadku awarii systemu. (Działa 
niezależnie! Nie jest kontrolowany przez EKCC)

NRV6
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NRV7
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Rysunek 3: System ze zintegrowanymi zbiornikami ciepłej wody
TH1: Termostat pokojowy, strefa 1
TH2: Termostat pokojowy, strefa 2

SLWR: Czujnik wody na wylocie do pomieszczenia 
(dostarczany z EKCC)

P1: Strefa 1 obwodu pompy pomocniczej
P2: Strefa 2 obwodu pompy pomocniczej

BUH1: Krok 1 grzałki dodatkowej
BUH2: Krok 2 grzałki dodatkowej

VBUHr: Ogrzewanie pomieszczeń przez zawór grzałki dodatkowej
U1..5: Urządzenia Daikin 1..5

ZV: Zawór strefowy (Działa niezależnie! Nie jest kontrolowany 
przez EKCC)

NRV: Zawór zwrotny
ASV: Zawór regulacyjny Aquastat. Uniemożliwia powrót zbyt 

gorącej wody w przypadku awarii systemu.
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9. Działanie sterownika centralnego i struktura menu

1 Przycisk alarmu: ten przycisk należy nacisnąć, aby przejść do 
menu alarmów.

2 Przycisk menu głównego: naciśnięcie tego przycisku umożliwia 
powrót do ekranu "MAIN MENU" za każdym razem.

3 Przycisk powrotu: ten przycisk należy nacisnąć, aby wrócić do 
poprzedniego ekranu.

4 Przycisk wyboru: ten przycisk należy obracać, aby przechodzić 
w górę i w dół przez opcje menu. Naciśnięcie tego przycisku 
umożliwia wprowadzenie wyboru.

5 Dioda LED BSP. Ta dioda LED powinna mieć kolor zielony. 
Poniżej przedstawiono możliwe stany tej diody LED.

1 2 3

4

5

Status diody LED BSP

Co sekundę następuje 
zmiana kolorów między 
czerwonym i zielonym

Trwa pobieranie z karty SD

Zielony Aplikacja działa

Żółty Aplikacja została załadowana, ale 
nie działa

Miga w kolorze żółtym Aplikacja nie jest załadowana

Miga w kolorze czerwonym Błąd BSP (błąd oprogramowania)

Świeci na czerwono Błąd sprzętowy
Instrukcja montażu i instrukcja obsługi
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Wyszarzone nazwy ekranów są widoczne tylko w zależności od opcji wybranych w menu montera.

SYSTEM INFO
15.02.2013 15:21:33
System mode Heating
SP for LWT 30.0°C
Actual LWT 30.8°C
Outdoor temperature 9.0°C
Nr of units ON 0/3
BUH room step 1 OFF

UNIT INFO
Nr LWT RWT DHWT Err code 
RTD_1:330h HEATING
00 50 45 
01 50 45
RTD_2:350h OFF
00 45 45 65

ERROR HISTORY UNIT
SELECT RTD No 2  
11/11/2012 10:38 A6

DHW INFO
DHW mode ON
DHW setpoint 60.0°C
DHW temperature 58.6°C
DHW 3-way valve OFF

MAIN MENU
To System info
To Unit info
To DHW info
To Metering info
To User settings
To Installer settings
Installer password

MAIN MENU
To System info
To Unit info
To DHW info
To Metering info
To User settings
To Installer settings
Installer password

MAIN MENU
To System info
To Unit info
To DHW info
To Metering info
To User settings
To Installer settings
Installer password

TIME/DATE

21.11.2012 16:00:29

USER SETTINGS
Time/date
Quiet mode
Set room mode
Domestic hot water

TIME/DATE

21.11.2012 16:00:29

QUIET MODE
 
 SCHEDULED

USER SETTINGS
Time/date
Quiet mode
Set room mode
Domestic hot water

SET ROOM MODE
 HEATING
 Settings for room heating 
 Settings for room cooling 

QUIET MODE SCHEDULE
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

MONDAY
Time 1 06:00
Value 1 OFF
Time 2 22:00
Value 2 ON

LWT SCHEDULE HEATING
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

MONDAY
Time 1 06:00
Value 1 +10°C
Time 2 22:00
Value 2 0°C

SETTINGS FOR ROOM HEATING 
Leaving water temp
Max Ta heating
LWT schedule

DEFINE HEATING CURVE 
ZONE 1

Low Ta –10°C
LWT at low Ta 60°C
High Ta 15°C
LWT at high Ta 60°C

SETTINGS FOR ROOM HEATING 
Leaving water temp
Max Ta heating
LWT schedule

SETTINGS FOR ROOM HEATING 
Leaving water temp
Max Ta heating
LWT schedule

MAX. OUTD.TEMP. FOR HEATING  
Max. Ta heating 20°C

MAIN MENU
To System info
To Unit info
To DHW info
To Metering info
To User settings
To Installer settings
Installer password

METERING INFO

Power 1 110 kWh
Power 2 320 kWh

MAIN MENU
To System info
To Unit info
To DHW info
To Metering info
To User settings
To Installer settings
Installer password

USER SETTINGS
Time/date
Quiet mode
Set room mode
Domestic hot water
EKCC8-W
Sterownik centralny dla modułów wodnych
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SET DHW MODE
Select DHW mode: ON
Settings for DHW

SETTINGS FOR DHW 
DHW Setpoint 60°C
DHW Schedule 
Disinfect params 
Reheat now OFF
Reheat now till 70°C

SETTINGS FOR DHW 
DHW Setpoint 60°C
DHW Schedule 
Disinfect params 
Reheat now OFF
Reheat now till 70°C

DISINFECT PARAMS 
ACTIVE YES
Disinfect temp 60°C
Disinfect duration 60 min
Day Sunday
Time 00:00

LWT SCHEDULE HEATING
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

MONDAY
Time 1 06:00
Value 1 0°C
Time 2 22:00
Value 2 +5°C

SETTINGS FOR ROOM COOLING 
Leaving water temp
Min Ta cooling
LWT schedule

DEFINE COOLING CURVE 
ZONE 1

Low Ta 20°C
LWT at low Ta 15°C
High Ta 35°C
LWT at high Ta 8°C

SETTINGS FOR ROOM COOLING 
Leaving water temp
Min Ta cooling
LWT schedule

SETTINGS FOR ROOM COOLING 
Leaving water temp
Min Ta cooling
LWT schedule

MIN. OUTD.TEMP. FOR COOLING 
Min Ta cooling 20°C

SET ROOM MODE
 COOLING
 Settings for room heating 
 Settings for room cooling 

USER SETTINGS
Time/date
Quiet mode
Set room mode
Domestic hot water

LWT SCHEDULE HEATING
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

MONDAY
Time 1 06:00
Value 1 0°C
Time 2 22:00
Value 2 +5°C
Instrukcja montażu i instrukcja obsługi
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(1)Restart now? oznacza, że restart sterownika centralnego jest wymagany w celu aktywacji 
zmian wprowadzonych w menu montera.

INSTALLER SETTINGS
Restart now?(1)

Language English
Operating modes?
Centralized DHW tank?
Backup heater room heating?
System layout?
Control parameters
Diagnostics
IP settings

INSTALLER SETTINGS

Language English

INSTALLER SETTINGS
Restart required
Set language
Operating modes?
Centralized DHW tank?
Backup heater room heating?
System layout?
Control parameters
Diagnostics
IP settings

Operating modes?

 Heating and cooling

INSTALLER SETTINGS
Restart required
Set language
Operating modes?
Centralized DHW tank?
Backup heater room heating?
System layout?
Control parameters
Diagnostics
IP settings

Centralized DHW tank?

Centralized tank 
Settings in combination with RH 
Settings DHW only 

MAIN MENU
To System info
To Unit info
To DHW info
To Metering info
To User settings
To Installer settings
Installer password

Settings DHW tank

DT LWT-SP tank 15°C
DHW differential 10°C
Backup heater settings

Backup heating for DHW tank

Backup heater? YES
BUH if outd. Temp. < –5°C
Max. tank Temp. at –5°C= 50°C
BUH if outd. Temp. > 35°C
Max. tank Temp. at 35°C= 60°C

Settings DHW tank

DT LWT-SP tank 15°C
Max. DT 30°C
Min. DT 8°C
DHW differential 10°C
Backup heater settings

Backup heating for DHW tank

Backup heater? YES
No of steps 2
BUH if outd. Temp. < –5°C
Max. tank Temp. at –5°C= 50°C
BUH if outd. Temp. > 35°C
Max. tank Temp. at 35°C= 60°C
BUH delay on valve : 60 s

Centralized DHW tank?

Centralized tank? YES
Settings in combination with RH 
Settings DHW only 
EKCC8-W
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ON/OFF METHOD

 BY EXTERNAL CONTACTS

INSTALLER SETTINGS
Restart required
Set language
Operating modes?
Centralized DHW tank?
Backup heater?
System layout?
Control parameters
Diagnostics
IP settings

CONTROL PARAMETERS
Diff LWT Heat on 3°C
Diff LWT Heat off 0°C
Diff LWT Cool on 3°C
Diff LWT Cool off 0°C
Temp.incr.slaves 5°C
TempxTime for ON 120
TempxTime for OFF 120
Corr. CLWT sensor 0
Start delay units 600
Pheating 50
Pcooling 50

SYSTEM LAYOUT?
ON/OFF method
No of zones
Configuration

INSTALLER SETTINGS
Restart required
Set language
Operating modes?
Centralized DHW tank?
Backup heater room heating?
System layout?
Control parameters
Diagnostics
IP settings

INSTALLER SETTINGS
Restart required
Set language
Operating modes?
Centralized DHW tank?
Backup heater?
System layout?
Control parameters
Diagnostics
IP settings

BACKUP HEATER?

 Backup heating
  Method 
Delay BUH on valve 240s

BACKUP HEATER?

 Backup heating
  Method 

BACKUP HEATER?
 Outd. Temp+Time
  Settings 

BACKUP HEATER?
Time zone 1
BUH allowed 0°C
BUH only –10°C
Time zone 2
BUH allowed 0°C
BUH only –15°C
 Select time zones   

BUH TIME ZONE SCHEDULE 1/7
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

BUH TIME ZONE SCHEDULE 4/7
 Wednesday
Time 1 22:00 Z1
Time 2 08:00 Z2
Time 3 12:00 0
Time 4 14:00 0
Time 5 16:00 0
Time 6 18:00 0

2

CONFIGURATION
Max units
Configure unit type auto.
Unit configuration

SYSTEM LAYOUT?
ON/OFF method
Configuration

3
UNIT CONFIGURATION
Unit GRP TYP DHW
01 1 H/C YES 
02 1 H/C NO 
03 1 H/C NO 
Instrukcja montażu i instrukcja obsługi
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10. Moduły opcjonalne

Moduły opcjonalne należy podłączać do lewego boku sterownika 
centralnego.

Sterownik rozpozna moduły i automatycznie wyświetli menu 
konfiguracji w menu ustawień wybieranych przez instalatora.

10.1. EKCMBACIP i EKCMBACMSTP

Listę obiektów, które można odczytywać lub zapisywać, można 
znaleźć na liście Bacnet w dodatku do niniejszej instrukcji.

W menu instalatora/menu ustawień Bacnet widoczne są następujące 
pozycje:

- State: przedstawia stan modułu.
- Comm. Failure: informuje o tym, czy między modułem a 

sterownikiem występuje błąd komunikacji.

Wymagane jest wprowadzenie odpowiednich ustawień, opcja "Write 
setting" (Ustawienie zapisu) musi zostać ustawiona na wartość 
"ACTIVE" (tylko BACNET IP), a sterownik musi zostać zrestartowany 
(w celu zrestartowania należy przejść do menu montera), ponieważ 
zmiany będą obowiązywać dopiero po restarcie.

10.2. EKCM200J

Lista rejestrów jest dostępna na liście Modbus w dodatku do 
niniejszej instrukcji.

W menu instalatora/menu ustawień MODBus następujące pozycje 
można wyświetlać i wprowadzać:

- State: przedstawia stan modułu.
- Comm. Failure: informuje o tym, czy między modułem a 

sterownikiem występuje błąd komunikacji.

W pozostałej części menu należy wprowadzić odpowiednie 
ustawienia.

10.3. EU.SB.5000002

W menu instalatora/menu ustawień AWM następujące pozycje 
można wyświetlać i wprowadzać:

- State: przedstawia stan modułu.
- Comm. Failure: informuje o tym, czy między modułem a 

sterownikiem występuje błąd komunikacji.
- TCP/IP: Przedstawia status DHCP, nazwę modułu i 

rzeczywisty adres IP.
Statyczny adres IP można nadać poprzez zmianę DHCP na 
"Passive" i wprowadzenie adresu IP, maski i bramy.
Opcja "Write setting" (Ustawienie zapisu) musi zostać 
ustawiona na wartość "ACTIVE", a sterownik musi zostać 
zrestartowany (w celu zrestartowania należy przejść do 
menu montera), ponieważ zmiany będą obowiązywać 
dopiero po restarcie.

W celu przejścia do ustawień AWM należy wprowadzić 
skonfigurowany adres IP w przeglądarce WWW i wprowadzić żądane 
konfiguracje.
EKCC8-W
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