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MODUŁ STEROWANIA SCMI-03 - OPIS I 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

1. WSTĘP 

Moduł sterujący SCMI-03 przeznaczony jest do sterowania hydroboxem za pomocą jednostki 
zewnętrznej GSH. Moduł sterujący jest umieszczony w standardowej skrzynce do montażu 
na szynie DIN. Panel przedni ma wyświetlacz LCD z 2 x 8 znaków i 4 wskaźnikami LED. 
Zielona dioda LED wskazuje stan włączenia, a trzy żółte diody LED wskazują stan 
przełączenia przekaźników modułu. Konfigurowanie modułu i pobieranie zapisanych danych 
odbywa się za pomocą 4 klawiszy sterowania i złącza USB. Moduł zasilany jest napięciem 
przemiennym 230 V / 50 Hz. Moduł sterujący jest wyposażony w złącze szeregowe RS485 
9600bps do sterowania jednostką zewnętrzną. Do sterowania innymi urządzeniami moduł 
wykorzystuje 3 przekaźniki z możliwością wyboru logiki i styk NO (normalnie otwarty) 230 V / 
2 A oraz jedno wyjście PWM o napięciu wyjściowym 10 V. Ponadto moduł ma 2 wejścia 
cyfrowe TTL i 4 wejścia dla czujników temperatury 10kΩ (ß = 3435). 

 
Fig. 1.  Moduł sterujący SCMI-03  
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2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

UWAGA 
 

 Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed instalacją tego urządzenia! 
 

• Niniejsza instrukcja jest częścią produktu i musi być przechowywana w pobliżu 
urządzenia, aby była łatwo dostępna.  

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w celach innych niż opisane poniżej. 

• Przed uruchomieniem sprawdź zakres warunków pracy danej instalacji.  

• Moduł sterujący SCMI-03 może być zainstalowany tylko przez firmę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje i jest autoryzowana przez producenta. 

• To urządzenie jest przeznaczone do montażu na szynie DIN w suchym i wolnym od 
pyłu otoczeniu. Nie dopuść, aby woda dostała się do elementów elektrycznych; 
istnieje ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia. 

• Nie pozwalaj osobom bez niezbędnych kwalifikacji, a zwłaszcza dzieciom, 
manipulować urządzeniem.  

• Czyszczenie i konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub 
uszkodzenia mienia. Nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia. 

• Przed czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie od zasilania. W przeciwnym 
razie może dojść do porażenia prądem. 

• Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami, nie używaj go w wilgotnym otoczeniu i nie 
myj go wodą. Istnieje ryzyko porażenia prądem. 

• Uszkodzone przewody zasilające musi wymienić producent, autoryzowane centrum 
serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowana osoba. 

• Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. W przeciwnym razie może dojść do 
porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli 
chcesz naprawić urządzenie. 

• Natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, jeśli zaistnieje którakolwiek z 
poniższych sytuacji. Następnie skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym 
centrum serwisowym w celu naprawy. Jeśli pozwolisz, aby urządzenie działało w tych 
warunkach, może to spowodować awarię, porażenie prądem lub pożar. 
• Przewód zasilający przegrzewa się lub jest uszkodzony. 
• Nienormalny hałas podczas pracy. 
• Przedni wyłącznik wielokrotnie się wyłącza. 
• Czuć zapach  spalenizny. 

• Upewnij się, że przewody zasilające, sterujące oraz z czujników są od siebie 
odseparowane.  
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3. PRZEKAŹNIKI ORAZ POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 

Moduł sterujący SCMI-03 jest wyposażony w zaciski śrubowe umożliwiające podłączenie do 
systemu zewnętrznego. Po jednej stronie modułu znajdują się zaciski do doprowadzenia 
zasilania 230V / 50Hz oraz zaciski dla styków NO (normalnie otwarte) przekaźników 
wyjściowych R1 do R3. Zaciski po drugiej stronie modułu umożliwiają podłączenie czterech 
czujników temperatury 10kΩ, dwóch cyfrowych wejść TTL i dwóch przewodów szeregowej 
linii komunikacyjnej RS485 do sterowania jednostką zewnętrzną (ODU). Do podłączenia 
czujników temperatury i sygnałów cyfrowych można zastosować zwykłe przewody o 
przekroju 0,35–1,5 mm². Aby podłączyć jednostkę zewnętrzną (sygnały SC1 i SC2), 
potrzebne są ekranowane przewody o przekroju 0,75–1,5 mm². Ekranowanie przewodu 
można podłączyć tylko do przewodu ochronnego jednostki zewnętrznej. Długość przewodów 
nie ma znaczenia. W przypadku czujników 10 kΩ błąd pomiaru temperatury spowodowany 
opornością drutu wynosi 0,1 ° C; jeśli przekrój drutu wynosi 0,35 mm², a długość 130m 
maksymalna odległość między jednostką sterującą a jednostką zewnętrzną w odniesieniu do 
błędów transmisji danych wynosi około 30 m przy zastosowaniu prędkości komunikacji 9600 
bps i przekroju przewodu 0,75 mm². Aby podłączyć napięcie zasilania 230 V / 50 Hz i wyjścia 
przekaźnikowe, konieczne jest użycie przewodów przystosowanych do napięcia 
znamionowego 230 V / 50 Hz o przekroju 0,5-1,5 mm².  
 
 

Nr. Nazwa 
 

Typ sygnału Opis 

1 230V-N Input 230V N Wejście napięcia zasilającego - przewód neutralny 

2 230V-L Input 230V L Wejście napięcia zasilającego - przewód fazowy 

3 R1-0 Wyjście 

przekaźnikowe 

R1 przekaźnik NO/NC styk 230V/2A 

4 R1-1 Wyjście 

przekaźnikowe 

R1 przekaźnik NO/NC styk 230V/2A 

5 R2-0 Wyjście 

przekaźnikowe 

R2 przekaźnik NO/NC styk 230V/2A 

6 R2-1 Wyjście 

przekaźnikowe 

R2 przekaźnik NO/NC styk 230V/2A 

7 R3-0 Wyjście 

przekaźnikowe 

R3 przekaźnik NO/NC styk 230V/2A 

8 R3-1 Wyjście 

przekaźnikowe 

R3 przekaźnik NO/NC styk 230V/2A 

10 +5V +5V 

przepływomierz 

napięcie zasilania + 5 V dla przepływomierza, zabezpieczone 

bezpiecznikiem 200mA 

11 PWM Sterowanie 

pompą 

Sygnał modulowany szerokością impulsu 10 V do sterowania 

pompą wodną 

12 GND Sterowanie 

pompą 

Zacisk wspólny uziemienia do sterowania pompy 

13 IT Wejście 

rezystancyjne 

Wejście dla czujnika temperatury wejściowej (10kΩ, ß=3435) 

14 GND Uziemienie Zacisk wspólny dla czujnika temperatury wejściowej 

15 OT Wejście 

rezystancyjne 

Wejście czujnika temperatury wyjściowej (10kΩ, ß=3435) 

16 GND GND Zacisk wspólny dla czujnika temperatury wyjściowej   

17 DHW Wejście 

rezystancyjne 

Wejście czujnika temperatury CWU (10kΩ, ß=3435) 

18 GND GND Zacisk wspólny czujnika temperatury CWU 
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19 REF Wejście 

rezystancyjne 

Wejście czujnika temperatury pomieszczenia referencyjnego 

(10kΩ, ß=3435) 

20 DI Wejście cyfrowe Wejście cyfrowe dla sygnału przepływomierza 

21 GND GND Zacisk wspólny dla wejść cyfrowych 

22 On/Off Wejście binarne 

dla taryfy 

Wejście sygnału taryfowego; wymagany przekaźnik 

izolacyjny o wytrzymałości izolacji 4 kV, niska taryfa jest 

włączona, gdy styk jest zamknięty. 

23 SC-1 Sygnał 

komunikacyjny 

Wyjście szeregowej linii komunikacyjnej do sterowania 

jednostką zewnętrzną 

24 SC-2 Sygnał 

komunikacyjny 

Wyjście szeregowej linii komunikacyjnej do sterowania 

jednostką zewnętrzną 

 
 
Ważna uwaga: 
Wejście binarne dla taryfy nie jest bezpiecznie oddzielone od części sygnałowej, co oznacza, 
że nie można jej podłączyć bezpośrednio do wyjścia taryfy. Między taryfą a SCMI-03 musi 
być przekaźnik o wytrzymałości izolacji co najmniej 4 kV.
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Moduł sterujący jest wyposażony w cztery klawisze do sterowania i ustawiania funkcji. 
Wyboru i ustawienia poszczególnych pozycji dokonuje się za pomocą klawiszy ▼ / ▲, 
wybraną pozycję potwierdza się klawiszem ENTER. Aby wyjść z bieżącego menu lub cofnąć 
się o jeden poziom, użyj klawisza ESC; naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby powrócić do 
głównego ekranu.  

 - Klawisz ESC, aby wyjść z ustawień bez zmian lub wyjść z menu. 

 - 
Klawisz strzałki w dół, aby zmniejszyć wartość lub przejść w dół w 
menu. 

 - 
Klawisz strzałki w górę, aby zwiększyć wartość lub przejść w górę w 
menu. 

 - Klawisz ENTER potwierdza wartość lub przesuwa w prawo 

Rys. 2. Klawisze modułu SCMI-03 

4. RĘCZNE USTAWIANIE MODUŁU SCMI-03 

Po włączeniu moduł jest inicjalizowany, a następnie jego wyświetlacz pokazuje temperaturę 
zewnętrzną AT zmierzoną przez jednostkę zewnętrzną i wymaganą temperaturę (wartość 
zadaną) Zad. w °C: 
 

    AT  xx.xC 

    Zad. xx.xC 

  
Możesz użyć klawiszy ▼ / ▲, aby później wyświetlić inne dane. Po naciśnięciu przycisku ▲ 
wyświetlacz pokaże ekran poniżej: 
   

    CWU xx.xC 

    REF xx.xC 

 
gdzie CWU jest temperaturą CWU, a REF jest temperaturą w pomieszczeniu referencyjnym. 
Po ponownym naciśnięciu przycisku ▲ na wyświetlaczu pojawią się temperatury wody 
wejściowej i wyjściowej hydroboxu: 
 

    IT  xx.xC 

    OT  xx.xC 

 
Aktualna prędkość sprężarki i moc grzewcza jednostki zewnętrznej: 
 

    AktS xx  

    MkW xx.xkW 

 
Bieżąca prędkość pompy obiegowej w procentach i natężenie przepływu w litrach na minutę: 
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   Przepływ xx 

   xxx.x l/m 

Bieżące ustawienie szybkiej korekty wymaganej temperatury i statusu ODU (jednostki 
zewnętrznej): 
 

   Komf x.xC 

   > status < 

 
Ostatnim elementem jest bieżąca godzina i data w formacie: 
   

   gg:mm:ss 

   DD:MM:RR 

 
Aby wejść do menu głównego, naciśnij klawisz ENTER, gdy wyświetlany jest ekran 
domyślny. 

 Menu  

użytk. 

- Umożliwia konfigurację ustawień użytkownika . 

 Menu   

serwis 

- Umożliwia konfigurację ustawień serwisowych. 

 Jedn.  

Zewn. 

- Pozwala wyświetlić podstawowe parametry zmierzone przez 

jednostkę zewnętrzną.  

4.1. Ustawienia użytkownika 

Ustawienia użytkownika modułu zawierają następujące elementy: 
 

 Tryb pracy - Ustawienie trybu pracy modułu (ogrzewanie lub chłodzenie) i jego 

parametrów. 

 Komfort            - Szybka korekta CWU do ustawionej temperatury w danym trybie 

pracy  ± °C  

 Tabela 

ustawień 

- Konfiguracja tabeli ustawień dla grzania/chłodzenia - codziennie (8 

kroków / 24 godziny) lub co tydzień (56 kroków / tydzień); 

wprowadzanie korekcji czasu i temperatury w ± ° C. 

 Ogranicz. 

Sprężark. 

- Ustawienie ograniczenia prędkości sprężarki jednostki zewnętrznej w 
% jej maksymalnej prędkości w zależności od samej pory dnia lub 

dnia tygodnia i pory dnia (w celu zmniejszenia hałasu w nocy). 

 Tr. biw. - Ustawienie parametrów trybu biwalentnego, tj. Minimalnej 

temperatury AT, odchylenia od maksymalnej wartości prędkości 
sprężarki podanej w tabeli pracy lub funkcji ograniczenia pracy 

sprężarki, a także minimalnego czasu, jaki te warunki muszą trwać, 

aby aktywowany został tryb biwalentny. 

 Ustaw. CWU - Ustawienia parametrów CWU. 

 Ustaw. Czas - Ustawienie czasu rzeczywistego jednostki. 

 Ustaw. 

wyświetl. 

- Ustawianie podświetlenia i kontrastu wyświetlacza, czasu 

wyświetlania, gdy operator nie jest aktywny oraz wersji językowej.  
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 Ręczne 

odszran. 

- Ręczna aktywacja odszraniania bez konieczności spełnienia 

warunków do automatycznego uruchomienia. 

 Lista 

błędów 

- Wyświetlanie błędów działania urządzenia. 

 Taryfa - Ustawienie zachowania urządzenia w taryfie energetycznej niskiej / 

wysokiej (HDO) 

Tryb pracy modułu SCMI-03 

 
 Grzanie - Pozwala wybrać rodzaj sterowania ogrzewaniem (stały, 

kompensowany pogodowo na podstawie krzywej grzewczej, według 

temperatury pomieszczenia referencyjnego lub wyłączony). 

 Chłodzenie - Pozwala wybrać sterowanie chłodzeniem (stałe lub wyłączone). 

Moduł SCMI-03 w trybie grzania 
 
Tryb Grzania umożliwia wybór następujących metod sterowania ogrzewaniem: 
  
 Grzanie 

Stała 

- Gdy grzanie jest sterowane do stałej grzewczej (Fixed Heating), 

moduł kontroluje temperaturę wody wyjściowej; temperaturę można 

ustawić w zakresie od 0 do 59,9 ° C.  

 Grzanie 

Pom. ref. 

- Gdy grzanie jest sterowane zgodnie z temperaturą pomieszczenia 
referencyjnego, moduł koryguje krzywą grzewczą, tak aby 

temperatura powietrza w pomieszczeniu referencyjnym była 

utrzymywana na wymaganej wartości. 

 Grzanie 

ekwiterm 

- Gdy grzanie jest sterowane zgodnie z krzywą grzewczą, temperatura 
CW jest kontrolowana w zależności od temperatury zewnętrznej; 

zastosowana krzywa składa się z czterech punktów. 

 Grzanie 

Wył. 

- Wyłączenie ogrzewania. 

 
Grzanie wg. stałej temperatury 
Po wybraniu opcji stałej grzewczej temperatura jest wyświetlana w drugim wierszu 
wyświetlacza poniżej wybranego trybu: 

    Stała 

     xx.x°C 

kursor będzie migał w miejscu jednej z cyfr. Możesz użyć klawiszy ▼ / ▲, aby ustawić 
żądaną wartość w danej pozycji, a następnie krótko nacisnąć przycisk ENTER, aby 
przesunąć jedną pozycję w prawo i ustawić następną cyfrę. Po ustawieniu i sprawdzeniu 
wszystkich cyfr można zapisać dane do pamięci modułu, przytrzymując dłużej przycisk 
ENTER. Przy zapisywaniu wartości w dozwolonym zakresie potwierdza to komunikat “Zapis. 
OK”; podczas próby zapisania wartości poza dopuszczalnym zakresem wyświetlane jest 
ostrzeżenie, gdy zostanie przekroczony górny (lub dolny) limit, z określoną maksymalną (lub 
minimalną) dozwoloną wartością.  
  

    Bł. Maks. 

    !59.9°C! 

 
Następnie wyświetlacz cofnie menu o jeden krok. 
 



 - 9 - 

 

Grzanie zgodnie z temperaturą w pomieszczeniu referencyjnym 
 
Ustawienie ogrzewania zgodnie z temperaturą odniesienia w pomieszczeniu przeprowadza 
się podobnie jak przy stałej grzewczej, tak samo jak w przypadku poprzedniej opcji przy 
przekroczeniu granicznych wartości wyświetli się ostrzeżenie. 
 
Ustawianie krzywej grzewczej 
  
Aby osiągnąć komfort termiczny, temperatura CW jest kontrolowana zgodnie z krzywą 
grzewczą (zależną od pogody). Składa się z czterech punktów, które można regulować w 
szerokim zakresie. Każdy punkt jest określony przez temperaturę powietrza zewnętrznego 
AT i przypisaną mu temperaturę CWU - WT. Oznacza to, że temperatura zewnętrzna jest 
zawsze przypisywana do temperatury CW. Dla każdej wartości temperatur zewnętrznych 
odpowiednia temperatura CW jest obliczana na podstawie czterech określonych punktów 
krzywej grzewczej oraz wg. przybliżenia liniowego. Kształt krzywej pokazano na rysunku 3.  
 

Venkovní teplota AT

AT1

Teplota topné vody TV

AT2 AT3 AT4
0 C

TV1

TV2

TV3
TV4

+-

 
Fig. 3. Krzywa grzewcza 

 
Podczas ustawiania grzania zgodnie z krzywą grzewczą wybierane są jej wartości 

    Grzanie 

    ekwiterm 

 
po potwierdzeniu tej opcji przyciskiem ENTER można przeglądać i edytować krzywą 
grzewczą. 
 

    ekwiterm 

    wyświetl 

 
Po kolejnym potwierdzeniu przyciskiem ENTER, 
 

    AT1 xx.x°C 

    WT1 xx.x°C 

 
urządzenie proponuje ustawienie pierwszego punktu krzywej grzewczej, tj. temperatury 
(CWU) WT1 dla temperatury zewnętrznej AT1. Możesz nacisnąć klawisz ENTER, aby wejść 
w ustawienie tego punktu lub użyć klawiszy ▼ / ▲, aby wybrać inny punkt krzywej 

Temperatura CWU WT (TV) 

Temperatura zewnętrzna AT 
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grzewczej. Po wybraniu żądanego punktu i potwierdzeniu go przyciskiem ENTER kursor 
przesuwa się do wartości temperatury AT wybranego punktu i można użyć klawiszy ▼ / ▲, 
aby ustawić żądaną temperaturę AT. Następnie naciśnij krótko przycisk ENTER, aby przejść 
do odpowiedniej temperatury WT i ustawić ją w podobny sposób. Zapisz obydwie 
temperatury punktu grzewczego jednostki, przytrzymując dłużej klawisz ENTER; pomyślne 
zapisanie jest potwierdzone komunikatem Zapis. OK. Po ustawieniu i zapisaniu wszystkich 
wymaganych punktów, opuść ustawienia krzywej grzewczej za pomocą klawisza ESC. 
 

Moduł SCMI-03 w trybie chłodzenia 
 
Pozycja Tryb chłodzenia pozwala wybrać następujące metody sterowania chłodzeniem: 
  

 Chłodzenie 

Stała 

- Gdy chłodzenie jest kontrolowane do stałej temperatury, moduł 
kontroluje temperaturę chłodzenia wody, która jest taka sama jak 

temperatura wody na wylocie hydroboxu - OT. 

 Chłodzenie 

Wył. 

- Wyłączenie chłodzenia. 

 
Można ustawić temperaturę w stałym trybie chłodzenia w taki sam sposób, jak w stałym 
trybie grzania (patrz str. 6), w tym komunikaty ostrzegawcze przy próbie wprowadzenia 
wartości poza dopuszczalnym zakresem temperatur od 0 do 59,9 ° C. 

Szybka korekta wymaganej temperatury - Komfort 

Ta opcja umożliwia łatwą korektę temperatury CW (obliczonej na podstawie temperatury 
zewnętrznej za pomocą krzywej grzewczej) o ustawioną wartość. Po potwierdzeniu opcji 
Komfort wyświetlacz pokazuje:  
 

   Komfort 

    x.x°C 

 

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ można ustawić żądaną korekcję temperatury w zakresie ± 9,9 
° C i zapisać ją za pomocą przycisku ENTER. 

Tabela ustawień 

Dzienna tabela ustawień 
Ta opcja umożliwia konfigurację tabeli ustawień dla grzania w zależności od dnia tygodnia i 
pory dnia. Należy wprowadzić przesunięcie temperatury CWU w ± °C w stosunku do 
temperatury CWU określonej przez krzywą grzewczą. Tabela podsumowująca może być 
codzienna (00–24 godz.) lub tygodniowa (pon. – niedz.). W codziennej tabeli podsumowań 
można zaprogramować do 8 korekt temperatury w ciągu 24 godzin; dla tygodniowej tabeli 
podsumowań można zaprogramować do 56 korekt w ciągu tygodnia (od poniedziałku do 
niedzieli). Po wybraniu tabeli ustawień 
 

   Tabela 

   ustawień 

 

możesz wybrać tabelę dzienną lub tygodniową po potwierdzeniu tej opcji przyciskiem 
ENTER. Jeśli wybierzesz i potwierdzisz codzienną opcję, naciśnięcie klawisza ENTER 
spowoduje przejście do ustawień. 
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   dzienny 

   wyświetl 

 
Po ponownym naciśnięciu klawisza ENTER pojawia się ustawienie pierwszego (zerowego) 
punktu tabeli, jeśli tabela jest pusta (niewypełniona): 
 

  00  00:00 

   00.0°C 

 

gdzie pierwsze dwa zera w pierwszym rzędzie określają numer pierwszego kroku tabeli 
grzewczej, a następnie pozycję na czas pierwszej zmiany w postaci GG : MM, a dolny rząd 
zawiera pożądaną zmianę temperatury krzywej grzewczej. Może to być w granicach ± 9,9 ° 
C. Można ustawić wymagane wartości w każdej pozycji za pomocą klawiszy ▼ / ▲ i 
przesunąć jedną pozycję w prawo, naciskając krótko klawisz ENTER. Po ustawieniu czasu i 
odpowiedniej korekcji temperatury, 
 

  00  02:00 

   -02.5°C 

 
naciśnij i przytrzymaj klawisz ENTER, a urządzenie zaproponuje opcję zapisania 
utworzonego punktu tabeli ustawień do podanej pozycji (opcja zapisu). 

   dzienny 

   zapisz 

 
Po potwierdzeniu:  
 

   Zapis OK 

   zapisz 

 
pojawi się menu tworzenia następnego punktu tabeli ustawień z wartościami z poprzedniego 
punktu.  

  01  02:00 

   -02.5°C 

 
Po edycji korekty czasu i temperatury nowego punktu, przytrzymaj dłużej klawisz ENTER, a 
następnie zmień opcję z zapisu na dodawanie, aby zapisać nowy punkt w nowej pozycji w 
tabeli. Jeśli potwierdzisz opcję zapisu, oryginalny punkt zostanie zastąpiony. W ten sposób 
można utworzyć do 8 punktów dziennej tabeli podsumowań. Aby wyjść z ustawień, naciśnij 
klawisz ESC. Wyświetlacz powraca do 
 

   dzienny 

   wyświetl 

 
Teraz, w przypadku istniejącej tabeli, jeśli potwierdzisz tę opcję za pomocą przycisku 
ENTER, możesz wybrać i wyświetlić poszczególne punkty tabeli za pomocą klawiszy ▼ / ▲. 
Możesz skorygować możliwe błędy, lub je usunąć przytrzymując dłużej przycisk ENTER I 
wybierając opcję USUŃ. 
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Tygodniowa tabela ustawień 
Ustawianie i edycja tygodniowej tabeli pracy odbywa się podobnie, ale w pierwszym wierszu 
wyświetlacza jest dzień tygodnia (Pon – Nd.) zamiast numeru sekwencyjnego punktu 
dziennej tabeli pracy. Łączna liczba punktów w tygodniowej tabeli może wynosić 
maksymalnie 56.  
 

Ograniczenia prędkości sprężarki 
 
Funkcja „Ogranicz. sprężark.” umożliwia ustawienie dopuszczalnego ograniczenia 

prędkości sprężarki jednostki zewnętrznej w % jej maksymalnej prędkości, podobnie jak w 
przypadku poprzedniej pozycji tabeli pracy w zależności od pory dnia lub dnia tygodnia. W 
obu przypadkach maksymalna możliwa liczba ograniczeń prędkości sprężarki jest identyczna 
tj. 8 przy dziennych i 56 przy tygodniowych limitach. Ten element umożliwia na przykład 
redukcję hałasu w nocy. Procedura ustawiania dziennych i tygodniowych limitów prędkości 
sprężarki jest podobna do ustawiania tabeli pracy. W zależności od pory dnia (dnia tygodnia) 
procent maksymalnej prędkości sprężarki można ustawić w zakresie 0–99%. 

Ustawienia trybu biwalentnego 

Ten element umożliwia ustawienie warunków aktywacji trybu biwalentnego, tj. zastosowanie 
rezystancyjnego elementu grzejnego do dodatkowej grzałki CWU.  
 

 ATmin  - Minimalna temperatura powietrza zewnętrznego, przy której można 

aktywować tryb biwalentny, można ustawić -3.0°C do + 45°C. 

 UstS >  - Odchylenie prędkości sprężarki w % od wartości maksymalnej 

podanej w tabeli pracy lub ograniczenia sprężarki można ustawić od -

10% do 0%.  

 t > - Czas w minutach, przez który muszą panować warunki dla załączenia 

trybu biwalentnego można ustawić w zakresie od 5 do 480 minut 

 Awaryjny  - Po aktywacji tylko źródło biwalentne może się nagrzewać. Jednostka 

zewnętrzna jest odłączona. 

Tryb biwalentny jest aktywowany, gdy wszystkie trzy warunki są spełnione. Temperatura 
zewnętrzna musi być niższa lub równa ustawionej wartości ATmin, a prędkość sprężarki nie 
może różnić się od prędkości maksymalnej zgodnie z tabelą ustawień lub ograniczeniem 
prędkości sprężarki o więcej niż UstS> dla ustawionego czasu t>. Ustawienie pozycji menu 
dla trybu biwalentnego odbywa się jak zwykle. Po otwarciu elementu klawiszem ENTER 
możesz użyć klawiszy ▼ / ▲, aby ustawić wartość cyfry wskazanej przez migający kursor. 
Po ustawieniu naciśnij krótko przycisk ENTER, aby przesunąć jedną pozycję w prawo. Po 
ustawieniu wszystkich cyfr (w tym znaku minus dla temperatur ujemnych), możesz zapisać 
ustawione dane w pamięci, przytrzymując długo klawisz ENTER. Pomyślne zapisanie do 
pamięci potwierdza komunikat Zapis.OK, a następnie wyświetlacz powraca o jeden poziom 
wstecz. 

Ustawianie parametrów CWU 

Ta pozycja umożliwia ustawienie parametrów CWU.  
 

 start - Ustawienie temperatury CWU, przy której rozpoczyna się 

podgrzewanie wody. Zwykle jest to minimalna temperatura ciepłej 

wody i można ją ustawić w zakresie od + 35 ° C do + 50 ° C. 

 stop - Ustawienie temperatury CWU, przy której zatrzymywane jest 
podgrzewanie wody. Zwykle jest to maksymalna temperatura ciepłej 

wody i można ją ustawić w zakresie od + 35 ° C do + 55 ° C.     

 max spr. - Ustawienie maksymalnej dopuszczalnej prędkości sprężarki do 

podgrzewania CWU - można ustawić od 50% do 100%. 
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 Wł. (Wył.) - Włączanie (lub wyłączanie) grzania CWU.  

 Dezynfekcja - 60 do 75 ° C 

 Szyb.CWU - Sprężarka i podgrzewacz elektryczny zasobnika podgrzewają się 

jednocześnie 

 Plan. CWU - Ustawienia planu podczas pracy CWU 

 
 
Plan CWU umożliwia ustawienie czynności podczas CWU 
 
 Wł. - Ciepła woda jest stale aktywna 

 dzienny - Ciepła woda jest podgrzewana na podstawie dziennego timera, 

można wybrać, czy urządzenie ma być włączone, czy wyłączone. 

Możliwość ustawienia 8 czasów. 

 tygodniowy - Ciepła woda jest podgrzewana na podstawie tygodniowego timera. 
Można wybrać, czy urządzenie ma być włączone, czy wyłączone. 

Możliwość ustawienia 8 czasów. 

 Wył. - Ciepła woda jest trwale wyłączona 

 
 
 
 
Po otwarciu elementu klawiszem ENTER możesz użyć klawiszy ▼ / ▲, aby ustawić wartość 
cyfry wskazywanej przez migający kursor. Po ustawieniu naciśnij krótko przycisk ENTER, 
aby przesunąć jedną pozycję w prawo. Po ustawieniu wszystkich cyfr można zapisać 
ustawione dane w pamięci, przytrzymując długo klawisz ENTER. Pomyślne zapisanie do 
pamięci potwierdza komunikat Zapis.OK, a następnie wyświetlacz powraca o jeden poziom 
wstecz.  

 

Ustawianie zegara czasu rzeczywistego 

To menu umożliwia ustawienie godziny i daty zegara czasu rzeczywistego. Zegar jest 
wyposażony w baterię zapasową, która zapewnia jego działanie nawet przy wyłączonym 
zasilaniu modułu. Zegar może działać z błędem do + 30 sekund miesięcznie, a żywotność 
baterii zapasowej wynosi około 10 lat. Wyświetlacz zegara ma format: 
 

   GG:MM:SS 

   DD:MM:RR 

 
Podczas ustawiania godziny i daty najpierw użyj klawiszy ▼ / ▲, aby ustawić godzinę, a 
następnie krótko przytrzymaj klawisz ENTER, aby przejść do minut i ustawić je. Kontynuuj, 
ustawiając sekundy, miesiąc i rok. Jeśli ponownie przytrzymasz krótko klawisz ENTER, 
kursor powróci do godzin. Po ustawieniu i sprawdzeniu wszystkich danych, przytrzymaj 
dłużej klawisz ENTER, aby zapisać ustawione dane. 

Ustawienia wyświetlacza 

To menu pozwala ustawić podświetlenie, kontrast i czas wyświetlania, gdy operator nie 
pracuje. Możesz także wybrać wyświetlaną wersję językową. Po otwarciu tego menu możesz 
ustawić:  
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 Podświet - Ustawianie jasności podświetlenia ekranu LCD. 

 Kontrast - Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD. 

 Wygasz. - Ustawianie okresu czasu do przywrócenia domyślnego stanu 

wyświetlacza LCD, jeśli operator nie pracuje. 

 Język - Ustawianie wyświetlanej wersji językowej. 

 

Ustawianie podświetlenia i kontrastu wyświetlacza LCD 
Ustawienia podświetlenia i kontrastu wyświetlacza są podobne. 
Po otwarciu aktualny poziom podświetlenia (kontrast) jest wyświetlany za pomocą 1 do 16 
słupków. 
   

  Podświet 

        |||||||| 

 

Użyj klawiszy ▼ / ▲, aby zmienić podświetlenie (lub kontrast) i zapisz ustawienie za pomocą 
przycisku ENTER. 

 
Ustawianie czasu bezczynności 
Ustawianie okresu czasu bezczynności do przywrócenia domyślnego stanu wyświetlacza 
LCD. Aby ustawić czas bezczynności, wybierz Wygasz. w menu ustawień wyświetlania, a po 
jego otwarciu możesz użyć klawiszy ▼ / ▲, aby ustawić czas bezczynności od 1 do 999 
sekund następnie przytrzymać  ENTER, aby go zapisać.  

Ustawianie wersji językowej 
Za pomocą narzędzia USBCommunicator można załadować menu SCMI-03 do żądanego 
pakietu językowego składającego się z dwóch wersji językowych: wymagany język + 
angielski. Domyślnym pakietem językowym jest CZE + ENG (czeski + angielski). 

Ręczne odszranianie 

Ta opcja umożliwia natychmiastowe włączenie odszraniania bez konieczności czekania na 
warunki jego automatycznego uruchomienia. 

Lista błędów 

Bieżące błędy jednostki zewnętrznej są wyświetlane w ostatniej pozycji menu głównego 
modułu SCMI-03. Pierwszy wiersz zawiera tytuł Błąd, a drugi wiersz zawiera cztery 
dwucyfrowe kody błędów szesnastkowych (lub sumę tych kodów, jeśli wystąpi wiele błędów). 
Po usunięciu wyświetlanych błędów ten element przestanie być wyświetlany. Aby wyświetlić 
błędy, które nie zostały jeszcze wyświetlone, należy nacisnąć jednocześnie klawisze ESC i 
ENTER, gdy wyświetlany jest domyślny ekran modułu SCMI-03. Musisz nacisnąć te klawisze 
w podanej kolejności, tzn. Najpierw naciśnij i przytrzymaj klawisz ESC, a następnie naciśnij 
klawisz ENTER. Wyświetlacz pokazuje: 
 

   Błąd -1 

   AABBCCDD 

 
Liczba –1 po tytule Błąd identyfikuje ostatni błąd, a drugi wiersz zawiera cztery 

dwucyfrowe liczby szesnastkowe tego kodu błędu (lub sumę tych kodów, jeśli wystąpi wiele 
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błędów). Za pomocą klawiszy ▼ / ▲ można wyświetlić inne poprzednie błędy o numerach od 
–2 do –8, tzn. można wyświetlić do 8 poprzednich błędów. Jeśli liczba błędów zapisanych w 
pamięci modułu SCMI-03 jest mniejsza niż 8, puste kody będą wyświetlane zamiast kodów 
błędów w pustych pozycjach. Jeśli liczba błędów przekroczy 8, wszystkie zapisane rekordy 
błędów zostaną przesunięte, a najstarszy zostanie usunięty. Lista błędów jest aktualizowana 
za każdym razem, gdy wystąpi nowy błąd. Zapisanej listy błędów nie można usunąć ani 
zmienić za pomocą klawiatury urządzenia, ale można ją usunąć za pomocą klawisza „Usuń 
wszystkie błędy” w narzędziu USBCommunicator. Przegląd błędów jednostki zewnętrznej 
znajduje się w rozdziale. 

 
 

Błędy jednostki zewnętrznej 
Oprócz powyższych błędów urządzenie automatycznie sprawdza, czy ustawione 

wartości mieszczą się w dozwolonym zakresie parametru. Podczas próby zapisu poniżej 
wartości dopuszczalnej w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat o błędzie 
Bł.min, a w drugim wierszu wyświetlana jest minimalna dopuszczalna wartość ustawionego 
parametru. Podobnie, gdy próbuje się zapisać wartość wyższą niż dopuszczalna, w 
pierwszym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat o błędzie Bł.maks, a w drugim 
wierszu wyświetlana jest maksymalna dopuszczalna wartość ustawionego parametru. 

 

Taryfa 

 
Ustawienie warunków pracy urządzenia według wysokiej taryfy elektrycznej. Sygnał logiczny 
taryfy jest podawany na terminal 22 - Taryfa. Musi być oddzielony od sygnału HDO 
przekaźnikiem o sile izolacji 4kV, styk ten łączy zacisk taryfowy z zaciskiem GND. Niska 
taryfa jest aktywna, gdy styk przekaźnika jest zamknięty (poziom logiczny L na wejściu 
taryfy). Po otwarciu tego menu możesz wybrać: 
 
 Wsz. Wył. - Sprężarka i praca biwalentna (grzanie za pomocą pomocniczego 

elementu grzejnego  są zablokowane przy wysokiej taryfie) 

 Ignoruj - Jednostka ignoruje wysoką taryfę, sprężarka i praca biwalentna 

pracują w razie potrzeby bez ograniczeń 

 Aux. Wył. - Przy wysokiej taryfie blokowana jest tylko praca biwalentna, a 

sprężarka pracuje w razie potrzeby bez ograniczeń 
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4.2. Ustawienia serwisowe modułu 

Dostęp do poziomu usług jest chroniony sześciocyfrowym hasłem, które należy wprowadzić 
wcześniej. Fabrycznie ustawione hasło to 000000. Po otwarciu tego menu na wyświetlaczu 
pojawi się: 
   

   Hasło 

   0***** 

 
Użyj klawiszy ▼ / ▲, aby ustawić pierwszą cyfrę hasła i naciśnij krótko klawisz ENTER, aby 
przejść do następnej cyfry. Powtórz tę operację, aby wprowadzić wszystkie cyfry hasła. Po 
ustawieniu wszystkich cyfr przytrzymaj dłużej klawisz ENTER, aby potwierdzić hasło. Jeśli 
hasło jest prawidłowe, na krótko pojawia się następujący komunikat: 
   

   Hasło 

   Zapis OK 

 
Można wtedy zmienić ustawienia serwisowe modułu. Jeśli wprowadzono niepoprawne hasło, 
na wyświetlaczu pojawi się błąd, a następnie wyświetlacz powróci o jeden poziom wstecz. 
Menu ustawień serwisowych modułu jest następujące: 
 
 Odszran. - Ustawienie warunków kontroli odszraniania parownika ODU jednostki 

zewnętrznej. 

 Ukł. 

grzewczy 

- Ustawienie warunków i stałych kontrolnych do sterowania obiegiem 

grzewczym. 

 Wyjścia 

przekaz. 

- Ustawienie funkcji i logiki przełączania poszczególnych przekaźników 

modułu.  

 Ochrona - Ustawienie parametrów granicznych działania modułu. 

 Zmiana 

hasła 

- Zmieniając hasło dostępu do poziomu serwisowego ustawień modułu, 

fabrycznie ustawione hasło serwisowe to 000000. 

Ustawienie warunków odszraniania skraplacza 

 
Ustawienie parametrów kontrolujących odszranianie skraplacza. 
 
 Offset - Ustawianie warunków temperaturowych dla wyzwalania odszraniania; 

można ustawić od 0 do + 5 ° C. 

 Stop CT - Ustawienie temperatury CT dla zakończenia odszraniania; można 

ustawić od + 5 ° C. do + 30 ° C.  

 Maks. czas - Ustawienie maksymalnego czasu trwania odszraniania; można 

ustawić od 2 do 15 minut. 

 Przedzi. - Ustawianie minimalnego przedziału czasu między odszranianiem; 

można ustawić od 15 do 30 minut. 

 ITminBiw - Temperatura wody na wlocie, przy której pomocniczy element 

grzewczy jest aktywowany w przypadku odszraniania; można ustawić 

w zakresie od + 20 ° C do + 45 ° C.   

 ITminWył - Temperatura wody na wlocie, przy której odszranianie jest 

zakończone; można ustawić w zakresie od + 20 ° C do + 25 ° C.  
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Aby rozpocząć odszranianie, należy spełnić warunek temperatury wyzwalający 
odszranianie (przesunięcie), a ustawiony okres musi upłynąć od poprzedniego 
odszraniania. 
Odszranianie zostanie zakończone, jeśli osiągnięta zostanie ustawiona temperatura 

zatrzymania CT lub upłynie ustawiony maksymalny czas lub temperatura wody na wlocie 
spadnie poniżej ustawionej temperatury ITminWył. Jeżeli podczas odszraniania temperatura 
wody na wlocie spadnie do ustawionej temperatury ITminBiw, włączane jest podgrzewanie 
wody przez pomocniczy element grzewczy (grzałka elektryczna – praca biwalentna). 

Ustawianie warunków dla układu grzewczego 

Moduł sterujący SCMI-03 umożliwia ustawienie następujących parametrów sterowania 
obiegiem grzewczym: 
 
 d OT-IT   - Ustawienie pożądanej różnicy między temperaturami wody na 

wylocie i na wlocie; Można ustawić od + 3 ° C do + 10 ° C.   

 Pomp.min - Ustawienie minimalnej prędkości pompy obiegowej; można ustawić 

od 30% do 100% jej maksymalnej prędkości. 

 Pomp.max - Ustawienie maksymalnej prędkości pompy obiegowej; można ustawić 

od 30% do 100% jej maksymalnej prędkości. 

 St.prop. - Ustawienie stałej proporcjonalnej regulatora obiegu grzewczego; 

można ustawić od 0 do 200. 

 St.poch. - Ustawienie stałej pochodnej sterownika obiegu grzewczego; można 

ustawić od 0 do 100. 

 Okr.reg. - Ustawienie okresu (stałej czasowej) regulatora obiegu grzewczego; 

można ustawić od 0 do 240 sekund. 

 C.przeg. - Dozwolony czas pracy sprężarki, gdy rzeczywista temperatura jest 
wyższa od wymaganej temperatury o ustawioną wartość przegrzania, 

nawet jeśli prędkość sprężarki zostanie zmniejszona do minimum. 

Można ustawić od 1,0 do 25,0 minut  

 Przegrz. - Dopuszczalna różnica między temperaturą rzeczywistą a pożądaną w 
°C przy minimalnej prędkości sprężarki. Jeżeli różnica między 

temperaturą rzeczywistą a pożądaną jest wyższa nawet przy 

minimalnej prędkości sprężarki, następuje przegrzanie, a czas pracy 
sprężarki jest ograniczony do czasu przegrzania (C.przeg.). Można 

ustawić od 0 ° C do 5,0 ° C. 

 C.Zatrz. - Minimalny czas przestoju sprężarki po przegrzaniu. Można ustawić od 

1,0 do 25,0 minut. 

Ustawianie stałych kontrolnych 
Stała proporcjonalna ma pierwotny wpływ na regulację obiegu grzewczego. Im wyższa stała 
proporcjonalna, tym większe interwencje modułu SCMI-03 w okresie kontrolnym określonym 
przez stałą pochodną, którą określa wpływ szybkości kontrolowanych zmian temperatury na 
proces sterowania. Przy wyższej stałej pochodnej system będzie bardziej reagował na tempo 
zmian i przeciwdziałał temu. W zależności od tempa zmiany temperatury CW należy 
najpierw wybrać stałą czasową. Powinien to być co najmniej dwukrotny czas, jaki zajmuje 
zmiana pożądanej temperatury, ustawiona w module sterującym, na wyjściu. Nie zaleca się 
ustawiania wartości poniżej około 30 sekund. Stała proporcjonalna wpływa również na efekt 
stałej pochodnej na proces sterowania. Jeżeli żądanej temperatury nie można osiągnąć przy 
minimalnym odchyleniu, należy zwiększyć stałą proporcjonalną. Jednocześnie konieczne jest 
monitorowanie przebiegu odchylenia między temperaturą pożądaną i rzeczywistą oraz 
odpowiednie dostosowanie stałej pochodnej. Jeśli system zbyt szybko reaguje na działania 
modułu i występują przekroczenia temperatury, należy zwiększyć wartość stałej pochodnej. 
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Ustawienie przekaźników wyjściowych 

Moduł sterujący SCMI-03 ma 3 przekaźniki wyjściowe do sterowania funkcją hydroboxu, 
każdy z jednym stykiem NO (normalnie otwartym) o napięciu 230V; maksymalny prąd 
przełączania jest ograniczony przez dopuszczalną obciążalność modułu 2A. Podczas 
ustawiania przekaźników wyjściowych należy najpierw wybrać żądany przekaźnik 
(przekaźnik 1, 2 lub 3), a następnie ustawić jego funkcję i logikę przełączania. 

Ustawienie wyjściowej funkcji przekaźnika 
Każdy przekaźnik wyjściowy może mieć dowolną z następujących funkcji: 
  
 SterCWU  - Przekaźnik przełącza między podgrzewaniem CW i CWU. 

 Biwal. - Przekaźnik steruje stycznikiem pomocniczego elementu grzejnego. 

 El. CWU - Przekaźnik steruje stycznikiem pomocniczego elementu grzejnego 

znajdującego się w zasobniku CWU. 

 Błąd - Przekaźnik sygnalizuje stan błędu systemu 

Logika przełączania przekaźnika wyjściowego 
To menu pozwala ustawić logikę przełączania wybranego przekaźnika. Logika przełączania 
może być bezpośrednia lub odwrotna.  
 
 Bezpośr. - Styk przekaźnika jest zamknięty, gdy funkcja przekaźnika jest 

aktywna; w przeciwnym razie jest otwarty. 

 Odwróc. - Styk przekaźnika jest otwarty, gdy funkcja przekaźnika jest aktywna; 

w przeciwnym razie jest zamknięty - gdy zasilanie jest włączone.  

Ustalanie limitów - ochrona 

To menu pozwala ustawić parametry graniczne działania modułu SCMI-03 i kontrolowanego 
hydroboxu.  
  
 Min OT - Minimalna temperatura wody na wylocie hydroboxu; można ustawić w 

zakresie od + 10 ° C do + 20 ° C.   

 Max OT - Maksymalna temperatura wody na wylocie hydroboxu; można ustawić 

w zakresie od + 50 ° C do + 60 ° C.   

 Min FL - Minimalny przepływ wody przez hydrobox; można ustawić od 8,0 do 

15,0 l / min. 

Zmiana hasła w celu uzyskania dostępu do ustawień zaawansowanych 

Możesz zmienić sześciocyfrowe hasło, aby uzyskać dostęp do poziomu usług ustawień 
modułu. 
    

   Zmiana 

   hasła 

 
Po potwierdzeniu przyciskiem ENTER na wyświetlaczu pojawi się: 
   

   Zmiana 

   0***** 
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Podobnie jak w przypadku wprowadzania hasła, użyj klawiszy ▼ / ▲, aby ustawić pierwszą 
cyfrę nowego hasła i naciśnij krótko klawisz ENTER, aby przejść do następnego ustawienia 
znaków. Po ustawieniu wszystkich cyfr przytrzymaj dłużej klawisz ENTER, aby potwierdzić 
nowe hasło. Na krótko pojawia się monit „OK”, a następnie wyświetlacz przechodzi o jeden 
poziom wstecz. 

Resetowanie domyślnego hasła serwisowego  
W przypadku zapomnienia hasła nie można uzyskać dostępu do poziomów usług. Aby 
napisać nowe hasło, musisz najpierw zresetować domyślne hasło 000000. Aby to zrobić, 
przytrzymaj jednocześnie klawisze ENTER i ESC, gdy SCMI-03 jest włączony i gdy 
wyświetlony zostanie następujący komunikat:   
   

   Smart SW 

    v x.xx 

 
musisz zwolnić oba klucze. Zresetowanie domyślnego hasła 000000 potwierdza komunikat
   

   Zmiana 

   Zapis OK 

 
Teraz możesz wprowadzić poziomy usług z domyślnym hasłem 000000, wybierz pozycję 
Zmień hasło i ustaw nowe hasło.  

4.3. Wyświetlanie parametrów mierzonych przez jednostkę 
zewnętrzną 

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie parametrów zmierzonych przez jednostkę zewnętrzną na 
wyświetlaczu SCMI-03.  
Wybierz menu. 
   

   Jedn. 

   Zewn. 

 
Następnie możesz użyć klawiszy ▼ / ▲, aby wyświetlić dane zmierzone przez jednostkę 
zewnętrzną. Dane te obejmują temperaturę powietrza zewnętrznego AT    

   Zewn. 

   AT   xx°C 

 
a także temperatury CT, SUT i ET, wymagana prędkość sprężarki UstS i rzeczywista 
prędkość sprężarki AktS. 
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5. USTAWIANIE MODUŁU SCMI-03 ZA POMOCĄ KOMPUTERA 

Ustawienia modułu SCMI-03 można również wprowadzić z komputera za pomocą 
oprogramowania USBCommunicator. Złącze USB do podłączenia komputera znajduje się 
pod pokrywą na panelu przednim modułu i służy również do zasilania modułu podczas jego 
ustawiania. Po podłączeniu modułu jego ustawienia są wczytywane do komputera i 
wyświetlane w otwartym oknie. Możesz użyć przycisku Aplikacja, aby wyświetlić informacje o 
programie i wybrać jego wersję językową. Dostępne są wersje: czeska, angielska, 
niemiecka, słowacka, polska, chorwacka i węgierska. Przycisk Urządzenia wyświetla listę 
obsługiwanych urządzeń.  

5.1. Ustawienia użytkownika 

 

Fig. 4 Ustawienia użytkownika w narzędziu USBCommunicator 
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W tym przykładzie w lewej części okna pokazano ogrzewanie zgodnie z krzywą grzewczą 
(przycisk EQU jest aktywny), ustawiono wygodne przesunięcie temperatury o +1 ° C w 
stosunku do temperatury grzewczej, temperatury dziennej i tygodniowej korekty są 
wyłączone. W prawej części okna pokazane są parametry grzania CWU, aktywacji pracy 
biwalentnej i ustawienia wyświetlacza. Istnieje również lista błędów i przycisk do 
synchronizacji zegara czasu rzeczywistego modułu z zegarem podłączonego komputera. Za 
pomocą przycisku Odczyt możesz odczytać ustawienia modułu w dowolnym momencie. 
Ustawienia poszczególnych parametrów można zmienić, a zmodyfikowane ustawienia 
można zapisać w module za pomocą przycisku Zapis. Wszystkie zmiany ustawień dokonane 
na komputerze PC są wykonywane tylko w narzędziu USBCommunicator i nie są 
zapisywane w module do momentu naciśnięcia przycisku Write. Bez pisania wszelkie 
wprowadzone ustawienia zostaną utracone! 
 Jeśli wybrane jest sterowanie wg. Krzywej grzewczej może zostać ona wyświetlona 
za pomocą przycisku EQU, a po otwarciu nowego okna można w razie potrzeby 
zmodyfikować poszczególne punkty krzywej za pomocą myszy.  
 

 
 
Fig. 5 Ustawianie krzywej grzewczej za pomocą USBCommunicator 
 
Aby wyświetlić wartości domyślne, użyj przycisku Domyślne, a po sprawdzeniu i poprawieniu 
możesz zapisać je do modułu za pomocą przycisku OK. Bez pisania wszelkie ustawienia 
zostaną utracone! 
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5.2. Ustawienia serwisowe modułu 

Aby otworzyć ustawienia usługi modułu za pomocą USBCommunicator, musisz najpierw 
wprowadzić hasło serwisowe. Po potwierdzeniu poprawnego hasła wyświetla się okno 
ustawień usługi i można zmienić jego parametry. 
 

 
 
Fig. 6 Wyświetlanie ustawień serwisowych za pomocą USBCommunicator 
 
Na samej górze widoczne są ustawienia do sterowania odszranianiem. Współczynniki 
zostały dostosowane do zastosowanej jednostki zewnętrznej i w żadnym wypadku nie 
zalecamy ich zmiany. Podobnie jak w przypadku ustawień użytkownika, konieczne jest 
zapisanie indywidualnych zmian parametrów poprzez naciśnięcie przycisku Write(Zapis). 
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6. RAPORTOWANIE BŁĘDÓW 

Moduł SCMI-03 testuje połączenie rezystancyjnych czujników temperatury i komunikację z 
jednostką zewnętrzną. W celu identyfikacji błędów należy otworzyć listę błędów. 
 

   Axx Bxx 

   Cxx Dxx 

 
Za pomocą przycisku ▼ lub ▲ można wyświetlić drugą część błędu 
 

   Exx Fxx 

   Gxx H00 

6.1. Czujniki temperatury i błędy komunikacji SCMI-03 

Czujniki i błędy komunikacji znajdują się w pozycji G.  
 
 01 - Błąd komunikacji 
 02 - Niewystarczające natężenie przepływu 
 04 - Pokrywanie się maksymalnej temperatury OT 
 08 - Zwarty czujnik OT 
 10 - Zwarty czujnik IT 
 20 - Zwarty czujnik CWU 
 40 - Zwarty czujnik REF 
 80 - temperatura IT jest niższa niż minimalna dopuszczalna temperatura OT 
 
Gdy wykryte zostaną więcej niż 2 błędy, pozycja G pokazuje szesnastkową sumę kodów 
poszczególnych błędów. 
Na przykład G14 oznacza zwarcie czujnika IT i nakładającą się temperaturę OT. Kod GA0 
oznacza OT (80) w niskiej temperaturze i zwarcie czujnika CWU (20), suma szesnastkowa to 
A0. W przypadku błędu komunikacji sprawdź, czy zaciski SC-1 i SC-2 nie zostały zamienione 
lub przerwane. Kiedy przewody komunikacyjne i zasilające znajdują się blisko siebie, 
komunikacja może zostać zakłócona. W takim przypadku należy zastosować przewód 
ekranowany i podłączyć go do przewodu ochronnego tylko jednostki zewnętrznej. 
Aby wykonać test komunikacji, naciśnij jednocześnie strzałkę w dół i strzałkę w górę. 
Naciskając te strzałki, możesz sprawdzić lewy dolny róg, aby zobaczyć liczbę nieudanych 
prób, a wynik może być OK lub NOK. Liczba nieudanych prób powinna wynosić 
maksymalnie 1, w przeciwnym razie wyświetla się NOK. 
 

7. BŁĘDY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 

Błędy jednostki zewnętrznej są wyświetlane w ostatniej pozycji wyświetlacza modułu. 
Pierwszy wiersz zawiera tytuł Błąd, a drugi wiersz zawiera cztery dwucyfrowe kody błędów 
szesnastkowych (lub sumę tych kodów, jeśli wystąpi wiele błędów). Po usunięciu 
wyświetlanych błędów ten element przestanie być wyświetlany. Aby wyświetlić już 
niewidoczne błędy, należy nacisnąć jednocześnie klawisze ESC i ENTER, gdy wyświetlany 
jest domyślny ekran modułu. Musisz nacisnąć te klawisze w podanej kolejności, tzn. 
Najpierw naciśnij i przytrzymaj klawisz ESC, a następnie naciśnij ponownie klawisz ENTER. 
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 Wyświetlacz pokazuje: 
 

   Błąd -1 

   AABBCCDD 

 
Liczba –1 po tytule Błąd oznacza ostatni błąd, a drugi wiersz zawiera cztery dwucyfrowe 
liczby szesnastkowe tego kodu błędu (lub sumę tych kodów, jeśli wystąpi wiele błędów). Za 
pomocą klawiszy ▼ / ▲ można wyświetlić inne poprzednie błędy o numerach od –2 do –8, 
tzn. Można wyświetlić do 8 poprzednich błędów. Jeśli liczba błędów zapisanych w pamięci 
modułu jest mniejsza niż 8, poziome kreski będą wyświetlane w pustych pozycjach. Jeśli 
liczba błędów przekroczy 8, zapisane rekordy błędów zostaną przesunięte, a najstarszy 
zostanie usunięty. Lista błędów jest aktualizowana po wystąpieniu nowego błędu. Zapisanej 
listy błędów nie można usunąć za pomocą klawiatury urządzenia, ale można ją usunąć za 
pomocą przycisku Usuń wszystkie błędy w narzędziu USBCommunicator.  
Błędy wyświetlane na pozycji AA: 
E4 01 - Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą rozładowania sprężarki 
 02 - Brak ochrony czynnika chłodniczego 
 04 - Zabezpieczenie silnika DC wentylatora  
 08 - Zabezpieczenie zaworu 4-drogowego 
 10 - Zabezpieczenie nadprądowe 
H3 20 - Ochrona przed przeładowaniem 
E3 40 - Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem sprężarki 
E1 80 - Zabezpieczenie sprężarki przed wysokim ciśnieniem 
 
Błędy wyświetlane w pozycji BB: 
 01 - Ochrona przed zamarzaniem IDU 
F3 02 - Awaria czujnika temperatury zewnętrznej na zewnątrz 
F4 04 - Awaria czujnika temperatury tłoczenia 
F2 08 - Awaria czujnika temperatury skraplacza 
 10 - Awaria czujnika temperatury rury wlotowej skraplacza 
C5 20 - Nieprawidłowy kod zasilania (nieprawidłowe położenie zworki) 
 40 - Awaria układu pamięci jednostki napędowej 
 80 -  
 
Błędy wyświetlane w pozycji CC: 
 01 - Zabezpieczenie przed uruchomieniem sprężarki przy niskiej częstotliwości 

i niskim napięciu 
 02 - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szyny DC 
 04 - Ochrona prądu przemiennego 
 08 - Ochrona IPM 
 10 - Ochrona PFC 
 20 - Nieprawidłowe uruchomienie 
 40 - Zabezpieczenie przed niewłaściwą fazą sprężarki 
 80 - Awaria czujnika modułu IPM 
Błędy wyświetlane w pozycji DD: 
P5 01 - Zabezpieczenie nadprądowe sprężarki 
 02 - Zabezpieczenie zasilania 
 04 - Awaria pomiaru prądu obwodu 
H7 08 - Zabezpieczenie desynchronizacji sprężarki 
 10 - Zabezpieczenie sprężarki przed utknięciem 
 20 -  /                
 40 - Zabezpieczenie modułu IPM przed wysoką temperaturą  
 80 - Awaria czujnika modułu IPM 
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Oprócz powyższych błędów urządzenie automatycznie sprawdza każde ustawienie 
parametru, czy ustawione wartości mieszczą się w dozwolonym zakresie. Podczas próby 
zapisu poniżej wartości dopuszczalnej w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawia się 
komunikat o błędzie Bł.min, w drugim wierszu wyświetlana jest minimalna dopuszczalna 
wartość ustawionego parametru. Podobnie, gdy próbuje się zapisać wartość wyższą niż 
dozwolona, w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat o błędzie Bł.maks, w 
drugim wierszu wyświetlana jest maksymalna dopuszczalna wartość ustawionego 
parametru. Kody błędów E1-P5 są wyświetlane na cyfrowym wyświetlaczu płyty głównej 
jednostki zewnętrznej GSH-xxxERAD. 

8. SPECYFIKACJE 

Zakres napięcia zasilania: 230V/50Hz ±10% 
Maksymalna moc wejściowa:10VA    
Wymiary netto (W x D x H): 70 x 58 x 90 mm  
Waga netto:   210 g 
Temperatura robocza : 0°C to +60°C 
Temperatura przech. : -25°C to +70°C 
Wejścia: 2 x wejście cyfrowe TTL  

4 x wejścia dla czujników temperatury NTC015WF00, 10kΩ ß = 
3435 

Wyjścia: 3 x przekaźnik ze stykiem NO (normalnie otwarty) , maks. 
230V/2A 
1 x wyjście PWM 10V 

Komunikacja: Komunikacja szeregowa RS485 z jednostką zewnętrzną  
Złącze serwisowe:  USB, Mini-B connector 

9. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

Moduł komunikacyjny SCMI-03   1 szt. 
Czujnik temperatury     4 szt. 
Przewód USB-A / mini USB    1 szt. 
Instrukcja obsługi (CD)    1 szt. 
 
 

10. PODSUMOWANIE USTAWIEŃ MODUŁU SCMI-03  

Po zainicjowaniu modułu jego wyświetlacz pokaże temperaturę zewnętrzną i zadane 
temperatury (AT i zad.). Można także wyświetlać inne temperatury za pomocą klawiszy ▼ / 
▲; patrz rozdział 4. Naciśnij klawisz ENTER, aby przejść do ustawień modułu. 
 

Menu główne Poziomy menu (wciśnij ENTER aby się zalogować, wciśnij ESC aby 

powrócić poziom wyżej) 

Zakres 

 

Uwagi: 

Menu 
użytkownika 

Rodzaje 
trybów 

Grzanie 
(Heating) 

stała Temperatura CW jest 
kontrolowana bezpośrednio 

0 - 59.9°C str. 7 

Pom. ref. Temperatura powietrza w 
pomieszczeniu referencyjnym 

jest utrzymywana na 

pożądanym poziomie 

0 - 59,9°C 

ekwiterm Temperatura CW WT jest 

kontrolowana zgodnie z 

temperaturą zewnętrzną AT 

AT–25 +30 

TV +5 +60 

str. 7 

Wył. Dzięki tej opcji ogrzewanie 

jest wyłączone. 

- 

Chłodzenie 
(Cooling) 

Wył. Dzięki tej opcji chłodzenie jest 
wyłączone. 

- str. 8 
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stała Temperatura CW jest 

kontrolowana bezpośrednio. 

0 - 59,9°C 

Komfort Szybka korekta temperatury wody grzewczej do 
temperatury krzywej grzewczej w ± ° C 

± 9.9°C 

Tabela 
ustawień 

dzienny Ustawienie tabeli ustawień dla grzania w 
zależności od pory dnia, wprowadzonej w 

± °C, maks. 8 kroków 

± 9.9°C 

tyg. Ustawienie tabeli ustawień dla grzania w 
zależności od dnia tygodnia, wprowadzane 

w ± ° C, maks. 56 kroków 

± 9.9°C str. 9 

Ogranicz. 
Sprężark. 

dzienny Ograniczenie prędkości sprężarki w 
zależności od pory dnia (redukcja hałasu w 

nocy), max. 8 kroków 

 0 - 99% str. 12 

tyg. Ograniczenie prędkości sprężarki w 
zależności od dnia tygodnia (zmniejszenie 

hałasu w nocy), max. 56 kroków 

 0 - 99% 

Tryb 
biwalentny 

ATmin C Minimalna temperatura zewnętrzna, przy 
której można aktywować biwalencję (np. 

Ogrzewanie za pomocą elementu 
grzejnego) 

-3,0 +45°C 

UstS> % Odchylenie prędkości sprężarki w % od 

wartości maksymalnej podanej w tabeli 
wybiegu lub ograniczenia sprężarki 

-10 - 0% 

t > min Czas trwania warunków aktywacji trybu 

biwalentnego. 

5– 480min 

Awaryjny Tryb awaryjny do ogrzewania - 

Ustawienia 

CWU 

start Temperatura CWU, przy której rozpoczyna 

się podgrzewanie 
+35+50°C 

stop Temperatura ciepłej CWU, przy której 

ogrzewanie jest zatrzymane 
+35+55°C 

maks spr Maksymalna dopuszczalna prędkość 
sprężarki w % jej maksymalnej prędkości 

do grzania CWU 

 50- 100% 

Dezynf. Dezynfekcja CWU 60 – 75 °C 

Szyb. CWU Szybkie podgrzewanie CWU za pomocą 

sprężarki i grzałki elektrycznej w zbiorniku 
CWU 

- 

Plan CWU Wł. - 
Dzienne 

Tygodniowe 

OFF 

Ustawienia 

czasu 

Ustawianie godziny i daty zegara czasu rzeczywistego. - str. 13 

Ustawienia  

wyświetlacza 

Podświet Ustawianie jasności podświetlenia ekranu 

LCD. 

- 

Kontrast Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD. - 

Wygasz. Czas bezczynności, po którym przywracany 

jest domyślny stan wyświetlacza LCD 

30–120sec 

Język Ustawianie wersji językowej. - 

Odszranianie 
ręczne 

Umożliwia aktywację odszraniania bez konieczności 
spełniania warunków do automatycznego uruchomienia. 

- str. 14 

Lista błędów Umożliwia wyświetlanie przeglądu błędów działania 
urządzenia 

- 

Menu 

użytkownika 

Taryfa Wsz.Wył. Przy wysokiej taryfie sprężarka i praca 

biwalentna są zablokowane 

- str. 15 
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Ignoruj Przy wysokiej taryfie sprężarka i praca 

biwalentna pracują bez ograniczeń 

- 

Aux. Wył.  Przy wysokiej taryfie praca biwalentna jest 
blokowana, a sprężarka pracuje bez 

ograniczeń 

- 

Menu 

serwisowe 

(wymagane 
hasło!) 

Odszranianie Offset Ustawienie korekcji temperatury w celu 

uruchomienia odszraniania 

0 – 5,0°C str. 16 

Stop Ustawienie temperatury CT, aby zatrzymać 
odszranianie 

5 - 30°C 

Maks czas Ustawienie maksymalnego czasu 

rozmrażania w minutach 

2 – 15min 

Przedzi. minimalny okres między rozmrażaniem w 

minutach 

15– 30min 

ITmin 
Biw 

Temperatura wody na wlocie, przy której 
dodatkowe ogrzewanie wody przez 

element grzejny jest aktywowane w 

przypadku odszraniania. 

20 - 45°C 

ITmin 

Wył. 

Temperatura wody na wlocie, przy której 

odszranianie jest zakończone. 

20 - 25°C 

Układ 
grzewczy 

d OT-IT Ustawienie pożądanej różnicy między 
temperaturami wody na wylocie i na 

wlocie. 

3 - 10°C str. 17 

Pomp.min Ustawienie minimalnej prędkości pompy 
obiegowej 

30 - 100% 

Pomp.max Ustawienie maksymalnej prędkości pompy 
obiegowej 

30 - 100% 

St. prop. Ustawienie stałej proporcjonalnej 

sterownika  

0 do 200 

St. poch. Ustawienie stałej pochodnej sterownika 0 do 100 

Okr. reg. Ustawienie okresu (stałej czasowej) 

sterownika 

10-240sec 

C.przeg. Ustawienie maksymalnego dopuszczalnego 
czasu przegrzania 

1-25 min 

Przegrz. Dopuszczalne przegrzanie przy min. 

prędkość sprężarki 

0 - 5°C 

C.Zatrz. Minimalny czas przestoju sprężarki po 

przegrzaniu. 

1-25 min 

Wyjścia 
przekaźników 

Styk 1 Funkcja SterCWU Wybór grzania, 
grzania CWU 

- str. 18 

Biwal.  Sterowanie 

pomocniczym 
elementem 

grzejnym (cewką) 

- 

Błąd Sygnalizacja stanu 
błędu 

- 

El. CWU Elektryczne 
podgrzewanie CWU 

- 

Logika Bezpośr

.  

Przekaźnik przełącza 

się z logiką 
bezpośrednią 

- 

Odwróc. Przekaźnik przełącza 

się z logiką 
odwrotną 

- 

Styk 2 To ustawienie jest takie samo, jak 

ustawienie Przekaźnika 1 

- 
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Styk 3 To ustawienie jest takie samo, jak 

ustawienie Przekaźnika 1 

- 

Ochrona Min OT Minimalna temperatura wody na wylocie 
hydroboxu 

 10 - 20°C 

Max OT Maksymalna temperatura wody na wylocie 
hydroboxu 

 50 - 60°C 

Min FL Minimalny przepływ wody przez hydrobox 

w litrach na minutę 

  8.0-15.0 

Zmiana 
hasła 

Zmiana hasła w celu uzyskania dostępu do ustawień 
serwisowych modułu SCMI03 

- 

Jednostka 
zewnętrzna 

AT Wyświetlanie temperatury AT mierzonej przez j. zewn. - str. 19 

CT Wyświetlanie temperatury CT zmierzonej przez j. zewn. - 

SUT Wyświetlanie temperatury SUT zmierzonej przez  

j. zewn. 

- 

ET Wyświetlanie temperatury ET zmierzonej przez j. zewn. - 

UstS  % Wyświetlanie ustawionej prędkości sprężarki - 

AktS  % Wyświetlanie rzeczywistej prędkości sprężarki - 
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