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Informacja o pozbywaniu siê urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych
Przestawiony symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu
zgodnie z Ustaw¹ z dn. 29.07.2005r o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i
elektronicznym informuje, ¿e produkt ten nie mo¿e byæ traktowany jako
odpad komunalny. W razie utylizacji, powtórnego u¿ycia lub odzysku
urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do wyspecjalizowanych punktów zbiórki.
Recykling pomo¿e unikn¹æ niekorzystnych skutków dla œrodowiska i
zdrowia ludzi. Szczegó³owe informacje o najbli¿szym punkcie zbiórki
mo¿na uzyskaæ w lokalnym urzêdzie. Nieprawid³owa utylizacja odpadów zagro¿ona jest
karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. G³ówny Inspektorat Ochrony
Œrodowiska nada³ firmie ELEKTRO-MIZ nastêpuj¹cy numer rejestrowy: E0007079WZ
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1.WSTÊP I OPIS REGULATORA
Gratulujemy wyboru sterownika firmy ELEKTRO-MIZ , Cobra Pid!
Cobra Pid jest sterownikiem z p³ynn¹ regulacj¹ mocy kot³a przeznaczonym do kot³ów na biopaliwa oraz
paliwa sta³e z podajnikiem œlimakowym lub t³okowym.
Cobra Pid wykorzystuj¹ca algorytm PID FUZZY LOGIC jest owocem wieloletniej pracy najlepszych
programistów, czego dowodem s¹ nowatorskie rozwi¹zania zaimplementowane w algorytmie spalania oraz
algorytmie regulacji temperatury.
Cobra Pid steruje niezale¿nie dwoma procesami:
a) regulacj¹ temperatury
PID II dostosowuje moc kot³a do zadanej temperatury, dziêki czemu nie wystêpuj¹
Pid II Algorytm
gwa³towne zmiany temperatury w kominie oraz w komorze spalania. Kocio³ jest w stanie grzaæ
przez ca³y czas, bez przestojów z moc¹ od 1% (stan podtrzymania ognia) a¿ do 100% (maksymalna moc
kot³a).
b) regulacj¹ procesu spalania
Automatyczna kontrola dawki (ADC - Automatic Dose Control)
Unikalne oprogramowanie samoczynnie zmienia dawki paliwa w zale¿noœci od wartoœci
energetycznej opa³u do + - 33% od nastawy.

Adc

Elastycznego Spalania (FBS Flexible Burning System)
Fbs System
Sterowniki wyposa¿one w t¹ opcjê mog¹ poprawnie spalaæ opa³ o kalorycznoœci ró¿ni¹cej siê
o 15% od nastawionej. Oznacza to, ¿e zmiana kalorycznoœci opa³u w rozs¹dnych granicach nie wymaga
korekcji dawki lub zmiany nastawy wentylatora. Ogieñ nie cofa siê do kielicha ani nie wystêpuje zjawisko
wysypywania niedopalonego opa³u do popielnika.
Sterownik automatycznie dobiera pauzê dawki paliwa oraz iloœæ powietrza. Instalator ustawia parametry
wyjœciowe kot³a, a u¿ytkownik nastawia tylko temperaturê kot³a!
Regulator Cobra Pid wystêpuje w dwóch opcjach monta¿owych:
- panelowe do zabudowy w kotle
- wolnostoj¹ce urz¹dzenie do zamontowania na kotle.
Urz¹dzenie wyposa¿one jest standardowo w:
- czujnik temperatury CO
- czujnik temperatury CWU
- czujnik temperatury podajnika
- czujnik temperatury wody powrotnej
- przewód zasilaj¹cy
Zalety i korzyœci z zastosowania sterownika Cobra Pid:
- ekonomia: oszczêdnoœæ paliwa
- ekologia: niski poziom py³ów i gazów szkodliwych dla œrodowiska, niska temperatura spalin
- d³u¿sza ¿ywotnoœæ wymiennika ( kot³a )
- brak efektu kondensacji wody w komorach wymiennika
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2. BEZPIECZEÑSTWO I MONTA¯
2.1. BEZPIECZEÑSTWO
Przed przyst¹pieniem do monta¿u, nale¿y uwa¿nie zapoznaæ siê z poni¿szymi wymogami i do nich siê
ustosunkowaæ:
=> regulator nie mo¿e byæ wykorzystywany do innych funkcji ni¿ jest przeznaczony.

=> regulator nie powinien byæ u¿ytkowany w miejscach:
-

o du¿ym zapyleniu,
nara¿onych na dzia³anie du¿ych zak³óceñ elektromagnetycznych,
o du¿ej wilgotnoœci,
nara¿onych na bezpoœrednie dzia³anie promieni s³onecznych,
w œrodowisku gazów ³atwopalnych.

=> nale¿y stosowaæ dodatkow¹ automatykê zabezpieczaj¹c¹ kocio³ i instalacjê przed skutkami
awarii regulatora b¹dŸ b³êdów w oprogramowaniu, tzn:
- regulator nie mo¿e byæ wykorzystywany jako jedyne zabezpieczenie przed nadmiernym
wzrostem temp. na kotle oraz przed cofniêciem siê p³omienia do retorty.
Dlatego nale¿y stosowaæ dodatkowe zabezpieczenia typu termostat bezpieczeñstwa STB i dodatkowe
zabezpieczenie retorty typu wodny zespó³ zalewowy zasobnika paliwa ( stra¿ak ).

=> zasobnik ciep³ej wody u¿ytkowej ( CWU ) wspó³pracuj¹cy z regulatorem Cobra Pid powinien byæ
zaopatrzony w ciœnieniowy zawór bezpieczeñstwa.
=> stosowaæ tylko w otwartych instalacjach grzewczych.
2.2. MONTA¯
Regulator Cobra Pid II wystêpuje w dwóch wersjach monta¿owych:
- jako urz¹dzenie wolnostoj¹ce do zamontowania na kotle lub
- jako panel do zamontowania w czo³owej czêœci izolacji kot³a.

• Wszelkie prace instalacyjne zwi¹zane z monta¿em lub demonta¿em urz¹dzenia lub przewodów
elektrycznych powinny byæ dokonywane po uprzednim odciêciu zasilania od urz¹dzenia.
• Nie wolno dotykaæ zacisków lub innych elementów urz¹dzenia bêd¹cych pod napiêciem.
• Montaý i demontaý urzàdzenia w wersji wolnostojàcej lub panelowej oraz wszelkie podùàczenia przewodów
powinny byã wykonywane przez osobæ uprawnionà do podùàczania instalacji urzàdzeñ elektrycznych zgodnie
z obowiàzujàcymi normami.
• Schemat pod³¹czeñ urz¹dzeñ zewnêtrznych do sterownika w wersji wolnostojàcej znajduje siê na tylnej
œcianie urz¹dzenia (Rys.1).
• W przypadku pod³¹czania urz¹dzeñ do wersji panelowej opis pod³¹czanych urz¹dzeñ znajduje siê na tylnej
czæúci obudowy sterownika (Rys.2).
• Za szkody zwi¹zane z nieprawid³owym pod³¹czeniem urz¹dzeñ do regulatora producent nie ponosi
odpowiedzialnoœci.
• W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci dotycz¹cych bezpiecznego pod³¹czenia urz¹dzenia, jego eksploatacji
nale¿y skontaktowaæ siê z dostawca lub producentem urz¹dzenia.
• Wszystkie czynnoœci serwisowe oprócz czyszczenia, wymiany bezpieczników oraz nastawiania funkcji
powinny byæ wykonywane przez autoryzowany serwis lub serwis producenta.
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2.3. SCHEMAT POD£¥CZEÑ
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Rys.2
2.4. WYMIANA BEZPIECZNIKÓW
Przed wymian¹ bezpieczników w urz¹dzeniu nale¿y bezwzglêdnie upewniæ siê, ¿e urz¹dzenie jest od³¹czone
od sieci elektrycznej.
W przypadku wymiany bezpiecznika w urz¹dzeniu w wersji panelowej, nale¿y panel wykrêciæ z obudowy
kot³a a nastêpnie odchyliæ. Gniazda bezpieczników opisane sà jako "FUSE" (Rys.2).
Nale¿y z³¹cze bezpiecznika wypi¹æ, a nastêpnie wymieniæ uszkodzony bezpiecznik na sprawny o tej samej
wartoúci.
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2.5. ROZMIESZCZENIE CZUJNIKÓW
Termostat
pokojowy

Pompa C.O.
Czujnik CWU
Czujnik kot³a

Pompa CWU

Czujnik kosza

Czujnik temperatury kot³a powinien byæ umieszczony w kapilarze na kotle. W przypadku braku kapilary w
kotle, czujnik nale¿y umieœciæ na rurze zasilaj¹cej kot³a odpowiednio go przymocowuj¹c, aby zachowaæ
bliski kontakt z czynnikiem ciep³a. Nale¿y równie¿ czujnik zaizolowaæ.
Czujnik temperatury CWU nale¿y umieœciæ w kapilarze w bojlerze.
Czujnik temperatury wody powrotnej nale¿y zamontowaæ na rurze wody powrotnej kot³a i zaizolowaæ go.
Czujnik temperatury podajnika (kosza) nale¿y umieœciæ na podajniku.
2.6. TERMOSTAT AWARYJNY STB

Producent zaleca zamontowanie Termostatu Awaryjnego
(mo¿liwoœæ zakupu w ELEKTRO-MIZ ), który zabezpiecza kocio³ przed
przegrzaniem w przypadku niekontrolowanego wzrostu temperatury 80 ±5°C.
Po przekroczeniu granicznej temperatury roz³¹czy obwód wentylatora.
Termostat nale¿y zamocowaæ do rury wyjœciowej ciep³ej wody za pomoc¹ sprê¿yny mocuj¹cej, tak aby
przylega³ on szczelnie do powierzchni rury. Czerwona kontrolka sygnalizuje roz³¹czony obwód wentylatora.
Aby ponownie uruchomiæ wentylator nale¿y wcisn¹æ przycisk na termostacie. Warunkiem ponownego
wùàczenia termostatu jest temperatura mniejsza niý 80+-5C
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3. OPIS PANELU PRZEDNIEGO
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1.Wy³¹cznik zasilania.
2.Wyœwietlacz LCD TFT.
3. Kontrolki sygnalizacyjne : DMUCHAWA, POMPA, POMPA C.W.U., PODAJNIK,
4,6zmiana wartoœci wybranego parametru np: nastawy temperatury lub temperatury CWU. Przyciski
te s³u¿¹ równie¿ do poruszania siê w MENU sterowania rêcznego przy rozpalaniu.
5w normalnym trybie pracy przycisk START / STOP. Przytrzymanie d³u¿ej (ok. 3 sek.) umo¿liwia
dostêp do MENU sterowania rêcznego.
3.1. WYŒWIETLACZ
Sterownik wyposa¿ony jest kolorowy wyœwietlacz LCD TFT o rozdzielczoœci 320 x 240 pikseli, na którym
wyœwietlane s¹ wszystkie parametry dotycz¹ce obs³ugi sterownika w postaci ikon.
3.2. LAMPKI SYGNALIZACYJNE
- sygnalizuje gdy pracuje dmuchawa.
- œwieci, gdy pracuje pompa C.O.
- œwieci, gdy pracuje pompa C.W.U.
- œwieci, gdy pracuje podajnik.
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4. U¯YTKOWANIE
4.1. KLAWIATURA
klawisz

0
1

- w³¹czenie / wy³¹czenie zasilania sterownika
przycisk
- krótkie przyciœniêcie na ekranie roboczym uruchamia edycjê nastaw temperatury CO
- d³ugie przyciœniêcie na ekranie roboczym wywo³uje menu u¿ytkownika
- podczas edycji – zwiêkszanie wartoœci lub w³¹czenie parametru
przycisk
- krótkie przyciœniêcie – w³¹czenie / wy³¹czenie regulacji temperatury
- d³ugie przyciœniêcie na ekranie roboczym wywo³uje menu sterowania rêcznego
- podczas edycji – zatwierdzenie edytowanego parametru i wybór kolejnego
przycisk
- krótkie przyciœniêcie na ekranie roboczym uruchamia edycjê nastaw temperatury CWU
- d³ugie przyciœniêcie na ekranie roboczym wywo³uje menu instalatora
- podczas edycji – zmniejszanie wartoœci lub wy³¹czenie parametru

4.2. EKRAN ROBOCZY

Temperatura
zadana na kotle

Aktywny profil
czasowy korekty
temperatury
zadanej

Korekta temperatury
zadanej wynikaj¹cej
z profilu czasowego

Sygna³
z termostatu
pokojowego

Aktualna
temperatura na
kotle
Aktualny
czas
Aktualna
moc kot³a

Aktualny stan
pracy kot³a
PRACA
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4.3. OBS£UGA NASTAW CO
Po krótkim przyciœniêciu klawisza
sterownik przechodzi w tryb edycji nastawy temperatury CO na co
wskazuje pulsuj¹ca wartoœæ temperatury zadanej. Edycji dokonujemy przyciskami
lub
a nastêpnie
przyciskiem przewijania
przechodzimy do nastêpnej pozycji. Aktualnie edytowany parametr zawsze
wskazywany jest poprzez miganie danej ikony lub wartoœci. Po uzyskaniu w³aœciwych nastaw nale¿y na 10
sekund wstrzymaæ siê od naciskania klawiszy urz¹dzenia co spowoduje zaakceptowanie zadanych wartoœci.
Podczas edycji parametrów po menu poruszamy siæ w sposób koùowy, czyli z ostatniej edytowanej pozycji
klawiszem przewijania przechodzimy znów do pozycji pierwszej.
W górnej czêœci zaznaczono wartoœci mo¿liwe do edycji na danym ekranie. Wy³¹czony profil czasowy
sygnalizowany jest przez zmianê koloru ikony na szary (nieaktywny). Edycja strefy czasowej odbywa siê na
nowym ekranie.
Edytowana
temperatura
na kotle

Aktywny profil
czasowy korekty
temperatury
zadanej

Korekta temperatury
zadanej wynikaj¹cej
z profilu czasowego

4.4. KOREKTA DOBOWA TEMPERATURY ZADANEJ CO
Regulator COBRA wyposa¿ony jest w zegar, co umo¿liwia automatycznà zmianæ temperatury zadanej
regulatora o ró¿nych porach dnia. Doba zosta³a podzielona na 24 godziny. Powoduje to, i¿ mo¿na ka¿d¹
godzinê zdefiniowaæ oddzielnie.
Aby edytowaæ profil temperatury nale¿y:
- krótko nacisn¹æ przycisk
. Zaczyna migaæ nastawa temp. CO.
- krótko nacisn¹æ przycisk
. Zaczyna migaæ ikona zegara.
- ponownie nacisn¹æ
. Zaczyna migaæ korekcja nastawy temp. CO od strefy czasowej.
- nacisn¹æ przycisk
lub
, otworzy siê okno profilu temperatury.
Korekty dokonujemy przyciskami
i
a przechodzenie pomiêdzy kolejnymi godzinami nastêpuje po
przyciœniêciu klawisza przewijania
. Sterownik umo¿liwia nastawê korekty od -9 st.C do +9 st.C lub
wy³¹czenie czasowe CO (przyciœniêcie klawisza
gdy korekta ustawiona na -9 st.C).
Np. ustawienie korekty -5st.C o godzinie 12 oznacza obni¿enie temperatury o piêæ st.C w stosunku do
temperatury zadanej.
Edytowana
godzina
Profil dotyczy
temperatury
zadanej na kotle

Korekta temp.
dla edytowanej
godziny
Edytowana
godzina
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4.5. OBS£UGA NASTAW CWU
Po krótkim przyciœniêciu klawisza
sterownik przechodzi w tryb edycji nastawy temperatury CWU na co
wskazuje pulsuj¹ca wartoœæ temperatury zadanej. Edycji dokonujemy przyciskami
lub
a nastêpnie
przyciskiem przewijania
przechodzimy do nastêpnej pozycji. Aktualnie edytowany parametr zawsze
wskazywany jest poprzez miganie danej ikony lub wartoœci. Po uzyskaniu w³aœciwych nastaw nale¿y na 10
sekund wstrzymaæ siê od naciskania klawiszy urz¹dzenia co spowoduje zaakceptowanie zadanych wartoœci.
Podczas edycji parametrów po menu poruszamy siæ w sposób koùowy, czyli z ostatniej edytowanej pozycji
klawiszem przewijania przechodzimy znów do pozycji pierwszej.
W górnej czêœci zaznaczono wartoœci mo¿liwe do edycji na danym ekranie. Wy³¹czony profil czasowy
sygnalizowany jest przez zmianê koloru ikony na szary (nieaktywny). Edycja strefy czasowej odbywa siê na
nowym ekranie.
Edytowana
temperatura
na bojlerze

Aktywny profil
czasowy korekty
temperatury
na bojlerze

Korekta temperatury
zadanej wynikaj¹cej
z profilu czasowego

4.6. KOREKTA DOBOWA TEMPERATURY ZADANEJ CWU
Regulator COBRA wyposa¿ony jest w zegar, co umo¿liwia automatycznà zmianæ temperatury zadanej
regulatora o ró¿nych porach dnia. Doba zosta³a podzielona na 24 godziny. Powoduje to, i¿ mo¿na ka¿d¹
godzinê zdefiniowaæ oddzielnie.
Aby edytowaæ profil temperatury nale¿y:
- krótko nacisn¹æ przycisk
. Zaczyna migaæ nastawa temp. CWU
- krótko nacisn¹æ przycisk
. Zaczyna migaæ ikona zegara.
- ponownie nacisn¹æ
. Zaczyna migaæ korekcja nastawy temp. CWU od strefy czasowej.
- nacisn¹æ przycisk
lub
, otworzy siê okno profilu temperatury.
Korekty dokonujemy przyciskami
i
a przechodzenie pomiêdzy kolejnymi godzinami nastêpuje po
przyciœniêciu klawisza przewijania
. Sterownik umo¿liwia nastawê korekty od -9 st.C do +9 st.C lub
wy³¹czenie czasowe CWU (przyciœniêcie klawisza
gdy korekta ustawiona na -9 st.C).
Np. ustawienie korekty -5st.C o godzinie 12 oznacza obni¿enie temperatury o piêæ st.C w stosunku do
temperatury zadanej. Grzanie bojlera
Edytowana
czasowo wy³¹czone

godzina
Profil dotyczy
temperatury
zadanej na bojlerze
Korekta temp.
dla edytowanej
godziny lub STOP
gdy strefa jest
wy³¹czona
Edytowana
godzina
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UWAGA! W przypadku nie zastosowania w instalacji c.o. pompy CWU, funkcja grzania bojlera musi byæ
ustawiona pozycji STOP.
UWAGA! W przypadku nastawy temp. CWU wy¿szej ni¿ nastawa temp.CO sterownik w pierwszej
kolejnoúci bædzie próbowaù nagrzaã bojler z wodà uýytkowà. Podczas tego procesu temperatura kotùa musi
byã wyýsza niý nastawa CWU, a wiæc tym bardziej wyýsza od nastawy CO. Aby nie dopuúciã do przegrania
pomieszczeñ, pompa CO musi dostarczyã mniej wody. Jest to realizowane w dwóch trybach: pùynnym
(pompa CO zwalnia obroty) lub skokowym (pompa CO pracuje cyklicznie z peùnà mocà, a nastæpnie
zatrzymuje siæ). Parametry takiego cyklu sà wyliczane automatycznie.
Algorytm grzania CWU jest oparty tylko o jednà nastawæ - temperaturæ CWU, pozostaùe parametry sterownik
wylicza automatycznie. .
PRIORYTET CWU (tryb letni) nale¿y nastawê temperatury kot³a ustawiæ poni¿ej 40°C tak aby w górnym
lewym naro¿niku wyœwietlacza pojawi³a siê ikona STOP. Pompa CO nie bêdzie pracowa³a.
4.7. STEROWANIE RÊCZNE
Sterownie rêczne wykorzystywane jest g³ownie w trybie rozpalania kot³a.
Tryb pracy rêcznej jest za³¹czany poprzez d³ugie naciœniêcie klawisza
podczas wyœwietlania ekranu
roboczego. W trybie rêcznym mo¿liwe jest sterowanie wszystkimi wyjœciami poprzez klawisze
(za³¹czenie wyjœcia) i
(wy³¹czenie wyjœcia). Przechodzenie do kolejnego wyjœcia jest realizowane przez
naciœniêcie klawisza
.
DMUCHAWA
zakres regulacji
od 0-100%

POMPA CO
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PODAJNIK

POMPA CWU
(bojler)

WYJŒCIE
Odczyt aktualnej
z meny
temperatury
Sterownie Rêczne
na kotle
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4.8. MENU UZYTKOWNIKA
Wejœcie do menu u¿ytkownika nastêpuje po d³u¿szym przytrzymaniu przycisku
podczas wyœwietlania
przez sterownik ekranu roboczego.
TERM.
PRACA
WYJŒCIE
WYSOKOŒÆ
MIN.MOC
POMPY CO POKOJOWY
do okna
KOPCA
KOT£A
Za³./Wy³.
Skok./P³yn.
g³ównego

MAX/MIN
MOC
DMUCHAWY

ALGORYTM
PRACY Pid
Za³./Wy³.

DATA/CZAS

OCHRONA
PODAJNIKA
Za³./Wy³.

Aktualnie edytowany parametr wskazywany poprzez miganie wartoúci lub ikony zmieniamy klawiszami
Przejœcie do nastêpnej wartoœci uzyskujemy po przyciœniêciu klawisza
. Wyjœcie z menu nastêpuje po
wybraniu ikony drzwi oraz naciœniêciu
lub
. Mo¿liwe do edycji s¹ nastêpuj¹ce wartoœci:
WYSOKOŒÆ KOPCA s³u¿y do korygowania czasu podawanego opa³u i jest regulowana w
zakresie od - 10 do 10, gdzie ka¿da jednostka oznacza 1sek. Obni¿enie wartoœci poni¿ej -10, gdy
na ekranie pojawi siê nastêpuj¹ca ikona

oznacza to, i¿ podajnik zosta³ wy³¹czony i mo¿na paliæ na ruszcie awaryjnym. Dmuchawa wtedy pracuje
normalnie.
Zmiana wartoœci powy¿ej 10, gdy na ekranie pojawi siê ikona
sygnalizuje, i¿ zosta³a aktywowana funkcja Automatycznej Dawki Paliwa(ADC). Na belce statusu pojawia
siæ wartoúã korekcji dawkowania paliwa w zakresie +-33%. Gdy dawka jest zwiækszana napis jest czerwony,
gdy zmiejszana napis jest niebieski
UWAGA! W przypadku korzystania z aktywnej funkcji termostatu pokojowego, ustawionych stref
czasowych lub w okresie letnim tylko z funkcji Ciep³ej Wody U¿ytkowej, ADC nale¿y wy³¹czyæ czyli
ustawiæ w pozycji wysokoœæ kopca 0, gdy¿ w krótkich odbiorach ciep³a funkcja ta nie koryguje dawki
paliwa. Funkcja ta dzia³a poprawnie przy ci¹g³ym odbiorze ciep³a.
UWAGA! W przypadku zastosowania regulatora do sterowania podajnikiem t³okowym, przerwa miêdzy
dawkami paliwa dla 100% mocy kot³a jest ustawiana indywidualnie. Dla podajnika œlimakowego przerwa
miêdzy dawkami paliwa dla 100% mocy kot³a ustawiana jest standardowo na 40sek.
Przyk³adowe nastawy parametru Wyskoœæ kopca znajduj¹ siê na ostatniej stronie instrukcji.

ELEKTRO-MIZ Pleszew
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MIN.MOC KOT£A (zakres: 1 do 8%) definiuje podawanie paliwa oraz za³¹czenie dmuchawy w
podtrzymaniu ognia.
Podtrzymanie ognia jest wyliczane z pauzy miêdzy dawkami przy 100% mocy kot³a i ustawionej min. mocy
kot³a. Pauza miêdzy dawkami standardowo ustawiana jest na 40sek.(chyba, ¿e producent kot³a ustawi
inaczej). Wzór do wyliczenia podtrzymania ognia wygl¹da nastêpuj¹co:
Przerwa_miedzy_dawkami
TP = ---------------------------------------- * 100%
Min_moc_kotla

TP- przerwa miêdzy podawaniami dawki paliwa w podtrzymaniu ognia.
MAX. i MIN. OBR. DMUCHAWY - funkcja ta umo¿liwia skorygowanie mocy dmuchawy w
przypadku gdy palenisko jest mocno napowietrzone i powoduje zbyt silne wydmuchiwanie
zarzewia. Nastawa polega na tym, ¿e gdy np. ustawi siê moc dmuchawy na 80%, to sterownik przyjmie sobie
tak¹ nastawê jako maksymalna moc wydajnoœci dmuchawy. Korekcja mocy dmuchawy liczona jest od 10 do
100 i wyra¿ana jest w %. Min. moc dmuchawy ustawia siê w sytuacji kiedy zastosowana dmuchawa nie ma
mo¿liwoœci p³ynnego sterowania na ni¿szych mocach, tzn. jeœli dmuchawa przy niskich obrotach zatrzymuje
siê b¹dŸ zaczyna buczeæ, nale¿y wartoœæ min. mocy dmuchawy zwiêkszyæ.
WYBÓR TRYBU PID - funkcja ta polega na wyborze pracy regulatora:
PID ZA£. oznacza automatyczny tryb pracy regulatora. Regulator, aby utrzymaæ zadan¹ temp. na kotle,
samoczynnie bêdzie dobiera³ przerwê miedzy dawkami paliwa oraz regulowa³ moc¹ dmuchawy.
PID WY£. oznacza pó³automatyczny tryb pracy regulatora. W trybie tym dmuchawa pracuje z jednakow¹
moc¹ na jak¹ jest ustawiona, a pauza miedzy dawkami jest sta³a. Iloœæ podawanego opa³u mo¿na
zmieniaæmodyfikujàc parametr: WYSOKOŒÆ KOPCA. Histereza za³¹czenia dmuchawy i podajnika wynosi
2°C. Funkcja ta ma zastosowanie w przypadku stosowania gorszej jakoœci opa³u.
PRACA POMPY CO - funkcja ta polega na wyborze pracy pompy c.o.:
SKOKOWA oznacza dynamiczny tryb pracy pompy c.o. Funkcja ta ma zastosowanie gdy w instalacji
zamontowane s¹ pompy energooszczêdne. Pompa c.o. pracuje wtedy w trybie przerywanym w odstêpach
czasowych 15min. postój, 5min. Praca.
P£YNNA oznacza automatyczny tryb pracy pompy c.o. gdzie pompa c.o. przy grzaniu bojlera automatycznie
zwalnia obroty.
TERMOSTAT POKOJOWY - regulator mo¿e wspó³pracowaæ z termostatem pokojowym
dzia³aj¹cym na zasadzie styku zwarty/rozwarty. Po aktywowaniu tej funkcji na ekranie
wyœwietlacza pojawi siê ikona termostatu Niebieski kolor ikony termometru(únieýynka + styk rozwarty)
oznacza, ýe termostat pokojowy jest w trybie spoczynku (nie grzejemy). Kolor czerwony ikony termometru
(sùoneczko + styk zwarty) oznacza, ýe termostat pokojowy jest w trybie grzania. Wspó³praca regulatora z
termostatem pokojowym polega na czasowym wy³¹czeniu pompy c.o. U¿ytkownik ustawia wed³ug w³asnych
potrzeb czas postoju pompy c.o. w zakresie od 2min. do 60min. Czas pracy pompy c.o. w trybie styku
rozwartego(nie grzejemy) jest wartoœci¹ sta³¹ i wynosi 2min.
CZAS/DATA - funkcja s³u¿y do edycji godziny i daty.
OCHRONA KOSZA(podajnika) - Regulator mo¿e byæ dodatkowo wyposa¿ony w czujnik
ochrony podajnika. Je¿eli regulator posiada czujnik ochrony podajnika, a sam czujnik ulegnie
awarii, wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat“ZAPALENIE OPALU”. Nale¿y wtedy wy³¹czyæ
funkcjê ochrony podajnika oraz w celu dalszego korzystania z urzàdzenia, wymieniã czujnik na nowy.
WYJŒCIE - wyjœcie do ekranu g³ównego.
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5. ROZPALANIE OGNIA W PODAJNIKU ŒLIMAKOWYM LUB T£OKOWYM
Gdy regulator jest za³¹czony i na wyœwietlaczu jest wyœwietlana aktualna temperatura kot³a, nale¿y
przytrzymaæ przycisk
przez ok. 3sek. a¿ nast¹pi zmiana okna wyœwietlacza na okno STEROWANIE
RÊCZNE.

Nastêpnie nale¿y przyciskiem
najechaæ na ikonê podajnika. Pojedyncze naciœniêcie przycisku
uruchomi podajniki ropocznie siæ proces napeùniania palnika retorty lub komory paleniskowej w kotle z
podajnikiem tùokowym. Pracæ podajnika sygnalizuje úwiecàca kontrolka "PODAJNIK".
W przypadku podajnika úlimakowego, gdy palenisko retorty zostanie napeùnione paliwem, naleýy nacisnàã
przycisk
.
Podajnik tùokowy po podaniu jednej dawki samoczynnie siæ wyùàcza. Jeýeli komora paleniskowa po podaniu
pojedynczej dawki paliwa nie jest wypeùniona, proces naleýy powtórzyã, ponownie przyciskajàc przycisk .
Po wyùàczeniu podajnika kontrolka "PODAJNIK" równieý gaúnie.
Na powierzchni paleniska nale¿y umieœciæ podpa³kê do grilla i podpaliæ. Gdy podpa³ka siê ju¿ rozpali, w celu
szybszego rozpalenia siê paliwa na w palniku retortowym, nale¿y przyciskiem
, po najechaniu na ikonê
dmuchawy, uruchomiæ dmuchawê. W³¹czenie zasygnalizuje nam zapalenie siê lampki “DMUCHAWA”.
Proces rozpalania trwa a¿ do momentu, gdy temperatura na kotle bêdzie zbli¿ona do temperatury nastawy.
Dlatego, aby unikn¹æ wypalenia siê paliwa w palniku retortowym lub komorze paleniskowej podajnika
t³okowego, nale¿y co jakiœ czas za³¹czaæ podajnik aby dostarczyæ paliwa.
Gdy kocio³ osi¹gnie ju¿ zbli¿on¹ temperaturê do nastawy nale¿y wyjœæ z menu STEROWNIE RÊCZNE i
przyciskiem
za³¹czyæ automatyczny tryb pracy regulatora. Pracê regulatora zasygnalizuje nam
pojawienie siê w dolnym prawym rogu ekranu ikony START.
UWAGA! W menu STEROWANIA RÊCZNEGO pompy c.o. i CWU przestaj¹ pracowaæ. Dlatego aby nie
doprowadziæ do przegrzania kot³a w trybie rozpalania nale¿y rêcznie za³¹czyæ pompê c.o. W trybie
normalnego grzania pompa c.o. za³¹cza siê od temperatury 34°C.

ELEKTRO-MIZ Pleszew
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6. WSPÓ£PRACA REGULATORA Z MODU£AMI ZEWNÊTRZNYMI.
Regulator COBRA mo¿e wspó³pracowaæ z dodatkowymi modu³ami zewnêtrznymi obs³uguj¹cymi zawór trójlub czterodrogowy, modu³em sondy lambda.
Modu³ zewnêtrzny, np. sterowania zaworem, pod³¹cza siê do gniazda cyfrowego oznaczonego w regulatorze
jako RS485. Regulator automatycznie rozpozna pod³¹czony modu³ i zasygnalizuje jego pod³¹czenie na
wyœwietlaczu regulatora.

Pod³¹czony
modu³ sterowania
np. zaworem

Numer
podùàczonego
moduùu zewn.

Wersja
oprogramowania
modu³u zewn.

6.1. OBS£UGA ZAWORU TRÓJDROGOWEGO.
Gdy regulator jest w³¹czony oraz pod³¹czony jest modu³ sterowania zaworem trójdrogowym nale¿y
przytrzymaæ przycisk
przez oko³o 10sek. aby w nowym oknie dokonaæ odpowiednich nastaw. Gdy pojawi
siê okno kodowe nale¿y przyciskami
wprowadziæ kod 0369. Do zatwierdzania s³u¿y przycisk
.
Po wprowadzeniu kodu otworzy siê okno w którym przyciskami
edytujemy wartoœci zadane, a
przyciskiem
zatwierdzamy dan¹ pozycjê. Przy zastosowaniu modu³u do sterowania zaworem
trójdrogowym ustawiana jest tylko temperatura na wyjœciu za zaworem.
Numer
edytowanego
moduùu
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7. WYBÓR JÊZYKA KOMUNIKATÓW
Regulator COBRA mo¿e wyœwietlaæ komunikaty tekstowe w kilku jêzykach.
Aby wybraæ odpowiedni¹ wersjê jêzykow¹ nale¿y przytrzymaæ przycisk
przez 10sek., a¿ na ekranie
pojawi siê okno kodowe. Wprowadzenie kodu 3105 spowoduje otwarcie menu jæzykowego. Nale¿y najechaæ
na odpowiedni¹ flagê i zatwierdziæ j¹ przyciskiem
lub .

8. WYKRESY NA EKRANIE
Regulator COBRA mo¿e wyœwietlaæ na ekranie wykresy temperatury na kotle oraz na bojlerze.
Aby wybraæ podgl¹d wykresów nale¿y przytrzymaæ przycisk
przez10sek., a¿ na ekranie pojawi siê okno
kodowe. Nale¿y wprowadziæ kod 1203 i pojawi siê okno z wykresami. Kolorem czerwonym oznaczona
zosta³a temperatura na kotle a kolorem niebieskim temperatura na bojlerze. Naciœniêcie przycisku
spowoduje przejœcie do g³ównego ekranu. Przyciskami
I
moýemy przeglàdaã historiæ zmian
temperatury na kotle.

ELEKTRO-MIZ Pleszew
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9. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
Aktualizacja oprogramowania sterownika COBRA jest mo¿liwa po od³¹czeniu zasilania od sterownika i
pod³¹czenia go kablem USB do komputera poprzez z³¹cze na tylnej œciance urz¹dzenia. Sterownik po
pod³¹czeniu do z³¹cza USB w komputerze zostanie automatycznie rozpoznany jako dysk zewnêtrzny. Po
otwarciu dysku w Eksploratorze Windows nale¿y star¹ wersjê programu usun¹æ a nastêpnie skopiowaæ plik z
now¹ wersj¹ oprogramowania przeznaczon¹ dla sterownika COBRA.

Po dokonaniu aktualizacji nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie od komputera i ponownie pod³¹czyæ zasilanie.
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10. KOMUNIKATY ALARMÓW
Na ekranie wyœwietlacza mog¹ pojawiaæ siê nastêpuj¹ce komunikaty alarmów w postaci ikon:
Alarmy czujników temperatury:
?
Czujnik temperatury kot³a (wejœcie T KOCIO£)
?
Czujnik temperatury CWU (wejœcie T CWU)

Czujnik temperatury podajnika (wejœcie TPODAJ)
?

Alarmy wyjœcia WN:
Alarm - ,, po¿ar w koszu’’
Alarm - ,,awaria lub blokada podajnika t³okowego”

Alarm - ,,sygnalizacja zadzia³ania zabezpieczenia STB”

Alarm - ,,brak opa³u w koszu” lub ,,brak przyrostu temp.na kotle’’
Alarm - ,,otwarty kosz”
Alarm - ,,uszkodzone wyjœcie podajnika œlimakowego”
Alarm - ,,uszkodzone wyjœcie pompy CO”
Alarm - ,,uszkodzone wyjœcie pompy CWU”
Alarm - ,,uszkodzone wyjœcie dmuchawy”

ELEKTRO-MIZ Pleszew
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11. PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry elektryczne:
Zasilanie
Pobór mocy
Maksymalna moc dmuchawy
Maksymalna moc podajnika
Maksymalna moc pompy C.O
Maksymalna moc pompy C.W.U

± 10% ~ 230 V AC/ 50 Hz
1,5 W
100 W
300 W
100 W
100 W

Pomiary:
Dok³adnoœæ pomiaru temperatury
Rozdzielczoœæ pomiaru temp.wody wyjœciowej
Rozdzielczoœæ pozosta³ych pomiarów temperatury
Zakres pomiaru temperatury

2°C
0,1°C
1°C
0-100°C

Pozosta³e parametry
Temperatura pracy
0-50°C
Wilgotnoœæ
5-95% bez kondesacji
Stopieñ ochrony
IP 40
Klasa izolacji
I
Zakres regulacji temperatury nastawy kot³a
40-80°C
Zakres regulacji temperatury nastawy CWU
40-70°C
Podwójne zabezpieczenie wyjœæ pr¹dowych, powy¿ej 5°C od temperatury nastawy
roz³¹czany zostaje obwód podajnik i dmuchawa.
Funkcja przeciw zamarzaniu, poni¿ej 5°C za³¹cza siê pompa obiegowa C.O.
Wymiary do monta¿u (wersja panel do zabudowy)
133mm x 62mm x 32mm
Rozstaw ko³ków
147mm x 58mm
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12. ZG£ASZANIE AWARII, ZASADY SERWISU
1. Producent zapewnia profesjonalny serwis, który znajduje siê w siedzibie firmy ELEKTRO-MIZ®.
2. Gwarancja obejmuje okres 24 miesi¹ce od daty zakupu.
3. Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym bêd¹ bezp³atnie usuwane w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 14 dni od daty dostarczenia urz¹dzenia do serwisu
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych z winy u¿ytkownika, wskutek niew³aœciwej eksploatacji,
dokonywanych przeróbek i napraw poza serwisem, wszelkich uszkodzeñ termicznych i mechanicznych oraz
z przyczyn niezale¿nych typu wy³adowanie atmosferyczne, przepiêcia sieci elektrycznej itp.
5. Koszt przesy³ki do serwisu ponosi klient.
6. Przy zg³oszeniu reklamacji nale¿y do³¹czyæ opis usterki, dok³adny adres zwrotny oraz telefon kontaktowy.
W przeciwnym razie reklamacja bêdzie rozpatrzona w d³u¿szym czasie.
7. Sprzedawca ma obowi¹zek wype³niæ kartê gwarancyjn¹ w dniu wydania sprzêtu. Karta gwarancyjna
niewype³niona b¹dŸ zawieraj¹ca jakiekolwiek poprawki, czy skreœlenia uniemo¿liwia skorzystanie
z uprawnieñ z tytu³u gwarancji.

ELEKTRO-MIZ Pleszew
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13. KARTA GWARANCYJNA
Data

Zakres reklamacji

Podpis i piecz¹tka

Data produkcji

Data sprzeda¿y
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PRZYK£ADOWA NASTAWA PARAMETRU WYSOKOŒÆ KOPCA
Przy wyborze podajnika œlimakowego zmiana parametru Wysokoœæ kopca, gdzie WK.0 = 15s., powoduje
d³u¿szy lub krótszy czas pracy podajnika, natomiast przy zmianie parametru Wysokoœæ kopca dla podajnika
t³okowego ten parametr decyduje o d³ugoœci przerwy miedzy za³¹czeniami siê podajnika.
Nastawa WK dla podajnika œlimakowego, gdzie WW 0 jest zawsze sta³e i wynosi 15sek.
WK-9
WK-8
WK-7
WK-6
WK-5
WK-4
WK-3
WK-2
WK-1

czas = 6sek.
czas = 7sek.
czas = 8sek.
czas = 9sek.
czas = 10sek.
czas = 11sek.
czas = 12sek.
czas = 13sek.
czas = 14sek.

WK 1
WK 2
WK 3
WK 4
WK 5
WK 6
WK 7
WK 8
WK 9

czas = 16sek.
czas = 17sek.
czas = 18sek.
czas = 19sek.
czas = 20sek.
czas = 21sek.
czas = 22sek.
czas = 23sek.
czas = 24sek.

Wzór na czas przerwy przy wyborze podajnika t³okowego to :
czas = (pauza_miedzy_dawkami * (20 - poziom_paliwa)) / 20;
gdzie

WK-9
WK-8
WK-7
WK-6
WK-5
WK-4
WK-3
WK-2
WK-1
WK 0
WK 1
WK 2
WK 3
WK 4
WK 5
WK 6
WK 7
WK 8
WK 9

<pauza_miedzy_dawkami>
<poziom_paliwa>
<czas>

to parametr P.300 (300s) ustawiany w menu 3111
to parametr WK ustawiany w menu u¿ytkownika
rzeczywista pauza miedzy dawkami, z uwzglêdnieniem korekcji
WK gdzie dla P.300 (pauza 300s) mamy :

czas = 435
czas = 420
czas = 405
czas = 390
czas = 375
czas = 360
czas = 345
czas = 330
czas = 315
czas = 300
czas = 285
czas = 270
czas = 255
czas = 240
czas = 225
czas = 210
czas = 195
czas = 180
czas = 165
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