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1. Uwagi ogólne i zasady bezpiecze ństwa 

 
 Przed użyciem centrali wentylacyjnej dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcj ę. 

 Przed uruchomieniem centrali wentylacyjnej zapoznaj się także, jak ją wyłączyć w 
razie niebezpieczeństwa. 

 Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych dokładnie przestrzegaj wskazówek 
zawartych w tej instrukcji, a także przepisów bhp, by nie narazić się na pożar, porażenie 
prądem elektrycznym, czy też uszkodzenie ciała i doznanie szkód rzeczowych. 

 Przechowuj niniejszą instrukcj ę obsługi. 

 Bezwzględnie nie należy dopuszczać dzieci, osób postronnych oraz zwierząt do miejsca 
pracy centrali wentylacyjnej, należy dopilnować, aby nie dotykały centrali wentylacyjnej oraz 
kabla sieciowego. 

 Bezpieczeństwo elektryczne - linia zasilająca centrali wentylacyjnej powinna być 
zaopatrzona w przewód ochronny, oraz przeciwporażeniowy wyłącznik różnicowo-prądowy. 
W wyposażeniu centrali jest zabezpieczenie nadprądowe z widoczną przerwą. 

 Otwarcie klapy rewizyjnej, np. w celu wymiany filtrów, należy wykonywać 
bezwzględnie przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym. 

 Centrale opisane w niniejszej instrukcji są zgodne z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Podłączenie centrali do sieci elektroenergetycznej oraz 
wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu 
oryginalnych części zamiennych. W przeciwnym razie użytkownik nara ża się na 
niebezpieczeństwo wypadku. 
 

2. Zastosowanie 
 
 Centrale Ekozefir HomeLine RP-UPE są urządzeniami służącymi do wentylacji nawiewno-
wywiewnej energooszczędnych lub pasywnych domków jednorodzinnych, pomieszczeń 
mieszkalnych, biurowych, itp. wyposażonych we własne ogrzewanie. Zastosowany w nich 
przeciwprądowy wymiennik ciepła pozwala na znaczny odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. 

 Centrale te nie są przystosowane do pracy w warunkach podwyższonego zapylenia powietrza 
(np. podczas prac budowlanych, remontowych, itd.). 

 Centrale te nie są przystosowane do pracy w warunkach podwyższonej toksyczności lub w 
warunkach zagrożenia wybuchem. 

 Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się centrala powinna się zawierać w 
przedziale od 5 do 35 °C.  

 Centrale te nie są przystosowane do pracy w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza, szczególnie w przypadku pomieszczeń nie dogrzewanych (świeżo tynkowane ściany 
lub/oraz temperatura wentylowanych pomieszczeń wyraźnie niższa niż 20 °C).  
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 W przypadku montażu centrali w przestrzeniach nieogrzewanych (szczególnie w 
temperaturach poniżej +15 °C) i/lub podwyższonej wilgotności (powyżej 50-60 %), a także w 
przypadku odpowiednio niskich temperatur zewnętrznych, możliwe jest wystąpienie kondensacji na 
obudowie centrali. Jeżeli centrala zamontowana jest w miejscu nie wykluczającym negatywnych 
skutków tego zjawiska, np. kapanie kondensatu na sufit podwieszany lub strefę przebywania ludzi, 
albo składowania towarów w formie nieodpornej na krople wody, należy pod centralą zamontować 
wypoziomowaną tacę skroplin o głębokości ok. 5 cm. Najczęściej ze względu na incydentalny i 
niezbyt intensywny charakter kondensacji na obudowie centrali, nie jest konieczne podłączenie 
odpływu skroplin z tej tacy. Jednak w rzadkich przypadkach skumulowania ekstremalnie 
niekorzystnych warunków, intensywność zjawiska może być tak duża, że konieczne będzie 
podłączenie odpływu tej tacy. Szczególną uwagę i staranność należy zachować w miejscach styku 
centrali z kanałami wentylacyjnymi. W przypadku podłączania kanałów za pomocą metalowych 
kołnierzy, kołnierze stanowią mostki termiczne przenoszące niską temperaturę z wewnątrz kanału 
na zewnątrz, oraz na element, do którego mocowany jest kołnierz. Dla zmniejszenia ryzyka 
kondensacji w tym miejscu, najlepiej zaizolować termicznie ciągłą izolacją przyłączane kanały, 
łącznie z kołnierzami i elementami, do których są mocowane (np. profile central do których 
mocowane są kołnierze). 
 

3. Charakterystyka budowy 
 
 Kompaktowe centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne Ekozefir HomeLine RP-UPE z 
wymiennikiem przeciwprądowym, są to urządzenia przeznaczone do pracy w pozycji pionowej. 
Wszystkie króćce przyłączeniowe znajdują się w górnej klapie centrali. 

 Centrala posiada obudowę bezszkieletową z izolacją o grubości 30 mm.  

 Wszystkie centrale HomeLine RP-UPE posiadają superenergooszczędne wentylatory 
elektronicznie komutowane (EC) z regulacją wydajności sygnałem 0-10V. 

 Wydajności nominalne central HomeLine RP-UPE to 400, 500 i 600 m3/h. 

 W każdej centrali znajduje się wysokosprawny, przeciwprądowy wymiennik ciepła z 
tworzywa sztucznego (PET), elektryczna nagrzewnica wstępna o mocy 800 W jako zabezpieczenie 
przeciwzamrożeniowe tego wymiennika, oraz automatyczna przepustnica obejścia wymiennika. 
Ponadto centrale posiadają filtry powietrza świeżego i usuwanego G4, oraz sterownik z pilotem 
przewodowym Digital-E. 

 Niniejsza instrukcja dotyczy trzech wersji wyposażenia central Ekozefir HomeLine RP-UPE: 

- Comfort  - centrala posiada takie wyposażenie jak opisane powyżej, 

- ComfortPlus E - centrala posiada takie wyposażenie jak w wersji Comfort, dodatkowo w 
     centrali zastosowano elektryczną nagrzewnicę wtórną o mocy 1600 W,        
     ze sterowaniem impulsowo-proporcjonalnym, 

- ComfortPlus W - centrala posiada takie wyposażenie jak w wersji Comfort, dodatkowo w 
     centrali zastosowano wymiennik wodny, który może służyć jako  
     nagrzewnica, chłodnica, lub nagrzewnico-chłodnica wodna.  
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3.1 Schematy działania central HomeLine RP-UPE 

 
 Schematy działania urządzeń pokazano poniżej:   
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 Dla wersji Comfort nie ma ani wtórnej nagrzewnicy wtórnej, ani wymiennika wodnego 
(zaznaczone BRAK), dla wersji ComfortPlus E jest wtórna nagrzewnica elektryczna (NE), a dla 
wersji ComfortPlus W jest wymiennik wodny (WOD).       
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3.2 Zestawienie parametrów central wentylacyjnych Ekozefir HomeLine RP-UPE: 

 Parametry nominalne centrali Parametry elektryczne centrali      
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RP-400-UPE 
Comfort 

400 
157 / 
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84,7 ~230V/1/50Hz S191 10C 1,6 5,1 170 800 Brak 47 
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60 825 / 825 / 550  Φ 200 

RP-400-UPE 
ComfortPlus E 

400 
155 / 
176 

84,7 ~230V/1/50Hz S191 16C 1,6 12,1 170 800 1600 47 60 825 / 825 / 550 Φ 200 

RP-400-UPE 
ComfortPlus W 400 

126 / 
176 84,9 ~230V/1/50Hz S191 10C 1,6 5,1 170 800 Brak 46 65 825 / 825 / 550 Φ 200 

RP-500-UPE 
Comfort 

500 
125 / 
151 

83,8 ~230V/1/50Hz S191 10C 1,8 5,3 240 800 Brak 50 60 825 / 825 / 550 Φ 200 

RP-500-UPE 
ComfortPlus E 

500 
123 / 
151 

83,9 ~230V/1/50Hz S191 16C 1,8 12,3 240 800 1600 50 60 825 / 825 / 550 Φ 200 

RP-500-UPE 
ComfortPlus W 

500 
80 /  
151 

84,1 ~230V/1/50Hz S191 10C 1,8 5,3 240 800 Brak 49 65 825 / 825 / 550 Φ 200 

RP-600-UPE 
Comfort 

600 
124 / 
159 

83,0 ~230V/1/50Hz S191 10C 2,7 6,2 340 800 Brak 51 60 825 / 825 / 550 Φ 200 

RP-600-UPE 
ComfortPlus E 

600 
121 / 
159 

83,0 ~230V/1/50Hz S191 16C 2,7 13,2 340 800 1600 51 60 825 / 825 / 550 Φ 200 

RP-600-UPE 
ComfortPlus W 

600 
63 /  
159 

83,2 ~230V/1/50Hz S191 10C 2,7 6,2 340 800 Brak 51 65 825 / 825 / 550 Φ 200 
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4. Podstawowe wskazówki monta żowe i serwisowe 
 

4.1 Połączenie sterownika z centralą 

 

UWAGA! 
Sterownik skalibrowany jest fabrycznie do konkretne go egzemplarza centrali. W przypadku 
monta żu do innej centrali nale ży ponownie przeprowadzi ć całą kalibracje.  

Podł ączenie przewodu mi ędzy płytk ą główn ą sterownika a sterownikiem, dokonywa ć 
bezwzgl ędnie po odł ączeniu zasilania centrali (tzn. wył ączenia bezpiecznika głównego z 
rozdzielni, z której zasilana jest centrala). 

Wyłączenie centrali pilotem nie wył ącza zasilania elektroniki centrali. 

Łączenie przewodu sterownika bez odł ączenia zasilania elektroniki centrali spowoduje 
zniszczenie sterownika. 

 
 Płytkę pilota centrali należy połączyć z płytką sterującą znajdującą się w centrali za pomocą 
komputerowego przewodu sieciowego (skrętki 5 kategorii) ekranowanego z wtyczkami 
ekranowanymi typ RJ45, standardowo jak w sieciach komputerowych, według poniższego 
schematu: 
 

Końcówka 1 --> Końcówka 2 

------------------------------------ 

Pin1 - pomarań.-biały --> Pin1 - pomarań.-biały 

Pin2 - pomarańczowy --> Pin2 - pomarańczowy 

Pin3 - zielono-biały --> Pin3 - zielono-biały 

Pin4 - niebieski --> Pin4 – niebieski 

Pin5 - niebiesko-biały --> Pin5 - niebiesko biały 

Pin6 - zielony --> Pin6 - zielony 

Pin7 - brązowo-biały --> Pin7 - brązowo-biały 

Pin8 - brązowy --> Pin8 – brązowy   
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 W przypadku gdy przewód sterowniczy prowadzony jest z dala od innych przewodów 
energetycznych i innych źródeł wywołujących zakłócenia elektromagnetyczne można zastosować: 

 - przewód UTPD5-MDX - w pomieszczeniach, 
 - przewód UTPD5/Z-MDX – na zewnątrz budynku, 
 - przewód UTPD5/Z/Z-MDX – w gruncie. 
 
 Jeżeli przewód sterowniczy znajduję się w pobliżu innych przewód energetycznych i innych 
źródeł wywołujących zakłócenia elektromagnetyczne należy zastosować: 

 - przewód FTPD5-MDX – w pomieszczeniach, 
 - przewód FTPD5/Z-MDX – na zewnątrz budynku.  
 
 Ze względu na złącza RJ45 rodzaje kabli są ograniczone. 
 

UWAGA! 
Maksymalna zalecana długo ść przewodu nie mo że przekracza ć 50 metrów. 

Przewód po przygotowaniu nale ży bezwzgl ędnie sprawdzi ć za pomoc ą przyrz ądu do 
badania kabli komputerowych na okoliczno ść prawidłowego poł ączenia i braku zwarcia. 

Wszelkie podł ączenia dokonywa ć przy zdj ętym napi ęciu centrali. 

Mylne poł ączenie sterownika z płytk ą steruj ącą w centrali spowoduje zniszczenie 
sterownika! 

 
 

4.2 Umiejscowienie sterownika naściennego 
 

• Pamiętaj o tym, że ze względu na wygodę użytkownika lokalizację sterownika trzeba 
skonsultować z odbiorcą. 

• W przypadku wyboru trybu regulacji według czujnika temperatury w pilocie pamiętaj o: 



Instrukcja obsługi Ekozefir HomeLine RP-UPE Comfort/ComfortPlus E/ComfortPlus W, Digital-E ver. 4.06 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów bez 
uprzedniego informowania o tym. 

10 

a) zamontowaniu go w pomieszczeniu objętym regulacją; 
b) wybraniu pomieszczenia o warunkach termicznych najbardziej zbliżonych do średniej z 

regulowanych pomieszczeń; 
c) wykluczeniu lokalizacji narażonych na negatywny wpływ czynników zakłócających 

prawidłowy pomiar temperatury: 

- w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła, nasłonecznienia, grzejników, urządzeń 
emitujących ciepło itp; 
- w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł chłodu, drzwi zewnętrznych, okien, przeciągów itp. 

• Ze względu na właściwą czytelność wyświetlacza (spadek czytelności w przypadku 
patrzenia pod kątem) najlepiej zamontować sterownik na wysokości oczu użytkownika.  

 

4.3 Montaż sterownika naściennego 
 
 Sterowniki Ekozefir Standard i Digital mocowane są za pomocą dwóch wkrętów 
przykręconych do standardowej puszki podtynkowej o średnicy 60 mm (wersja z gniazdami na 
wkręty): 

 

 Sterownik posiada 2 wycięcia w tylnej ścianie, które są dopasowane do rozstawu wkrętów 
wystających z puszki podtynkowej, dzięki czemu sterownik będzie umocowany stabilnie i nie 
będzie się przemieszczał. 
 

UWAGA! 
Przy monta żu sterownika nale ży dopasowa ć głęboko ść wystawania wkr ętów z puszki 
podtynkowej. Zbyt mocno wystaj ące wkr ęty mog ą doprowadzi ć do uszkodzenia elektroniki 
wewn ątrz obudowy oraz zniszczenia sterownika.  
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4.4 Podłączenie zasilania elektrycznego 

 
 Do centrali należy doprowadzić zasilanie elektryczne, oraz przeciwporażeniowy wyłącznik 
różnicowo-prądowy. Pobór mocy i prądu można znaleźć w zestawieniu parametrów central na 
stronie 7 instrukcji. 

 Schemat elektryczny znajduje się na odwrocie pokrywy osłaniającej sterowanie w centrali. 
 

4.5 Podłączenie przewodów wentylacyjnych 

 
 Przewody wentylacyjne należy podłączyć do centrali zgodnie ze schematem posiadanej 
centrali (od str. 5 instrukcji). Króćce przyłączeniowe do wszystkich central HomeLine RP-UPE 
mają średnicę 200 mm.  

 Należy pamiętać, aby przewody łączyć do centrali za pomocą króćców elastycznych, w celu 
zminimalizowania przenoszenia drgań z urządzenia do instalacji. 

 Przy doborze średnic przewodów wentylacyjnych pozostałej części instalacji nie należy 
sugerować się średnicami króćców przyłączeniowych centrali, a optymalną prędkością w 
przewodzie. 

 Przewody prowadzące z czerpni do centrali, oraz z centrali do wyrzutni powinny być zawsze 
zaizolowane termicznie. Należy również pamiętać o zaizolowaniu przewodów prowadzących do i z 
pomieszczeń wentylowanych, w przypadku kiedy te przewody przechodzą przez przestrzenie 
nieogrzewane. 

 Należy zwrócić uwagę na ciągłość i szczelność paroizolacji pokrywającej izolację termiczną. 

 W przypadku wentylowania pomieszczeń sypialnych, zaleca się zamontować na przewodzie 
nawiewnym i wywiewnym tłumiki akustyczne. 
 

4.6 Odprowadzenie skroplin 

 
 Centrale Ekozefir HomeLine RP-UPE wyposażone są w 2 odpływy skroplin umieszczone w 
płycie dolnej, do których należy podłączyć przewód 1/2" (np. CPVC Genova). Jeden jest otwarty 
(skropliny z wymiennika odzysku), a drugi fabrycznie zamknięty (dla wersji Comfort i 
ComfrortPlus E), lub otwarty (dla wersji ComfortPlus W). Za ich pomocą skropliny odprowadzane 
są do instalacji kanalizacyjnej.  

 Odpływy skroplin muszą być zasyfonowane, w przeciwnym razie skropliny nie będą 
odpływały z tacy skroplin, co spowoduje niekontrolowane wycieki i zawilgocenie izolacji 
termicznej centrali. 

 Syfon odpływu skroplin nie musi znajdować się bezpośrednio pod centralą wentylacyjną. 
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4.7 Podłączenie wymiennika wodnego 

 
 W centrali HomeLine RP-UPE w wersji ComfortPlus W, wewnątrz centrali znajduje się 
wymiennik wodny. Aby działał on poprawnie, należy podłączyć do niej czynnik zasilający oraz 
zawór regulacyjny. 

 O szczegółowe dane techniczne wymiennika wodnego zapytaj swojego instalatora. 

 Moc wymiennika wodnego podana w katalogu, parametrach technicznych centrali, czy też w 
danych technicznych nagrzewnicy wodnej, może znacząco się różnić od rzeczywistej, w zależności 
od parametrów czynnika zasilającego, oraz strumienia powietrza przepływającego przez ten 
wymiennik. 

 Średnice przyłączy do podłączenia z wymiennikiem wodnym wynoszą 3/4". Do króćca 
oznaczonego ZASILANIE należy podłączyć czynnik doprowadzany do wymiennika wodnego ze 
źródła ciepła lub chłodu. Do króćca oznaczonego POWRÓT należy podłączyć przewód 
odprowadzający czynnik z wymiennika wodnego do źródła ciepła lub chłodu. Oba króćce znajdują 
się za króćcem nawiewnym w centrali. 

 Średnice króćców przyłączeniowych wymiennika wodnego mogą się różnić od optymalnych 
średnic przewodów doprowadzających czynnik (wynikających z projektu instalacji).  

 Standardowo do wymiennika wodnego dołączany jest dwudrożny zawór regulacyjny z 
siłownikiem termicznym, ale jest również możliwość zainstalowania zaworu dwudrogowego z 
siłownikiem trójpunktowym, lub, po odpowiednim zaprojektowaniu przez projektanta instalacji, 
zaworu trójdrogowego z siłownikiem trójpunktowym. Zawór trójdrogowy należy zainstalować tak, 
aby pracował jako zawór mieszający. Sposób podłączenia i algorytmy sterowania zaworem, w 
zależności od siłownika (trójpunktowy lub termiczny on/off), zostały opisane w dalszej części 
instrukcji (od str. 27). Schemat elektryczny znajduje się na odwrocie pokrywy osłaniającej 
sterowanie w centrali. 

 Siłowniki trójpunktowe są wyposażone w ograniczniki krańcowe. Można je wykorzystać np. 
do wyłączania pompy obiegowej przy całkowitym zamknięciu się zaworu i ponownego włączenia 
pompy, kiedy zawór zacznie się otwierać. 

 Ilość czynnika oraz straty przepływu przez wymiennik wodny, potrzebne do określenia 
parametrów pompy obiegowej, znajdują się w karcie doborowej centrali. 
 

UWAGA! 
W przypadku zastosowania zamarzaj ącego czynnika w postaci wody w okresie zimowym, 
przy braku podgrzewania czynnika nale ży bezwzgl ędnie spu ścić czynnik z układu. 

Aby wymiennik wodny była w pełni zabezpieczony prze d zamarzni ęciem przy wył ączonej 
centrali, nale ży odpowiednio podł ączyć pomp ę obiegow ą oraz źródło ciepła (szczegóły na 
str. 45). 
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4.8 Pozostałe uwagi montażowe 
 

- centrala może być montowana na podłodze (należy przed montażem odkręcić nóżki, 
dokręcić dystanse dołączone do centrali i z powrotem dokręcić nóżki), lub na ścianie, 
montując do wsporników ściennych, 

- w celu minimalizacji przenoszenia drgań centrali do otoczenia, centralę należy zamontować 
na podkładkach gumowych, a przewody wentylacyjne podłączyć do urządzenia za pomocą 
króćców elastycznych, 

- czerpnię wentylacyjną należy usytuować i osłonić tak, aby woda deszczowa nie dostawała 
się do instalacji. 
 

4.9 Czyszczenie i wymiana filtrów, wymiana wymiennika 

 
 Centrale Ekozefir HomeLine RP-UPE ze sterownikiem Digital-E posiadają funkcję 
informowania o konieczności wyczyszczenia lub wymiany filtra (dokładny opis funkcji na stronie 
46 instrukcji) za pomocą żółtej diody . Filtry należy wyjąć z centrali, odkurzyć lub umyć letnią 
wodą i po osuszeniu włożyć z powrotem do centrali. 

 Przy wyciąganiu filtrów należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie strącić z niego 
zanieczyszczeń do centrali. Jeśli tak się stanie, należy te zanieczyszczenia usunąć z wnętrza centrali 
odkurzaczem. 

 W przypadku zabrudzenia wymiennika ciepła utrudniającego przepływ powietrza i wymianę 
ciepła, należy po wyjęciu z centrali umieścić wymiennik w wannie napełnionej ciepłą wodą z 
detergentem. Po odczekaniu kilku godzin należy wymiennik umyć, wypłukać, wysuszyć i włożyć z 
powrotem do centrali. 

 Dostęp do filtrów i wymiennika jest od klapy czołowej centrali. 

  

UWAGA! 
Po wyczyszczeniu lub wymianie filtra, nale ży skasowa ć warto ść zliczonych godzin pracy 
centrali (str. 41 instrukcji). W przeciwnym wypadku  układ dalej b ędzie traktował filtr jako 
zabrudzony, co doprowadzi do wył ączenia centrali. 

 
 

5. Moż liwo ść współpracy centrali z elementami opcjonalnymi 
 
 Centrale Ekozefir HomeLine RP-UPE posiadają możliwość współpracy z dodatkowymi 
elementami instalacji wentylacyjnej. Mogą być to elementy opcjonalne od producenta central (np. 
trójnik wyboru lub kanałowy wentylator wspomagający), bądź też elementy, które nie znajdują się 
w asortymencie producenta (np. okap kuchenny, gruntowy wymiennik ciepła). 
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5.1 Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) 
 
 Jeśli użytkownik chce podłączyć do centrali gruntowy wymiennik ciepła, zalecane jest 
zastosowanie trójnika wyboru czerpni, dodatkowych przewodów wentylacyjnych, oraz w przypadku 
rozbudowanej struktury GWC dodatkowego wentylatora kanałowego. 

 Aby możliwe było automatyczne przełączanie czerpni, należy podłączyć trójnik wyboru 
czerpni do sterowania centrali, oraz do termostatu zewnętrznego, dołączonego do trójnika (zgodnie 
ze schematem elektrycznym). Termostat należy zamontować w reprezentatywnym miejscu dla 
temperatury powietrza zewnętrznego (nie powinien być narażony na bezpśrodnie promieniowanie 
słoneczne, wiatr, oraz inne czynniki, które mogłyby spowodować niewłaściwy odczyt tempeartury 
powietrza).  

 Opis sterowania wyborem czerpni w centrali znajduje się w dalszej części instrukcji (str. 34). 
  

5.2 Okap kuchenny 
 
 Centrala dostosowana jest do współpracy z okapem kuchennym z wbudowanym 
wentylatorem i fitrem tłuszczowym. Przy wyborze centrali należy zwrócić uwagę na dobór 
wydajności centrali, do współpracy z planowanym okapem. Wydajność centrali zawsze musi być 
znacząco większa niż wydajność przyłączonego do niej okapu. 

 Aby układ wentylacyjny działał poprawnie, należy połączyć załączanie okapu z załączeniem 
funkcji ZZPP (Zewnętrzna Zmiana Punktu Pracy) w centrali. Aby nie dopuścić do sytuacji, w której 
strumień powietrza wywiewanego przez okap jest większy niż strumień powietrza zasysanego przez 
centralę, instalator powinien ustawić wydajność wentylatorów na maksymalne, z zachowaniem 
nadciśnienia/podciśnienia. Aby to zrealizować, w okapie należy zamontować przekaźnik, który przy 
włączeniu okapu zewrze styk bezpotencjałowy, który należy połączyć za pomocą przewodu 
dwużyłowego z wejściem ZZPP na płytce sterującej (schemat elektryczny centrali znajduje się na 
odwrocie pokrywy osłaniającej sterowanie w centrali). Szczegóły włączenia funkcji ZZPP w 
sterowaniu centrali zostały opisane na stronie 35. 
 

5.3 Kanałowy filtr powietrza 
 
 W przypadku konieczności zapewnienia wyższej klasy czystości powietrza nawiewanego do 
pomieszczeń, istnieje możliwość zamontowania kanałowego filtra powietrza o wymaganej klasie 
filtracji.  

 Jeśli w układzie wentylacyjnym jest więcej filtrów niż jeden, korzystniejsze jest ustawienie 
ich zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza od zgrubnych (G1 ÷ G4), poprzez dokładne (F5 ÷ 
F9), aż po absolutne (H10 ÷ H14, U15 ÷ U17). Przykładowo zainstalowanie samego filtra 
absolutnego, bez poprzedzających go filtra zgrubnego i dokładnego, spowoduje bardzo szybkie 
zapchanie filtra większymi cząsteczkami zawartymi w powietrzu. Konsekwencją tego będzie 
drastyczny spadek efektywności wentylacji poprzez zwiększenie oporów przepływu przez filtr. 
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 Należy również pamiętać, że im dokładniejszy filtr, tym większe są generowane opory 
przepływu powietrza. Jeśli spręż generowany przez centralę jest niewystarczający, zaleca się 
zainstalowanie kanałowego wentylatora wspomagającego. 
 

5.4 Urządzenie do dodatkowego schładzania powietrza nawiewanego (wersja 
Comfort i ComfortPlus E) 

 
 Jeśli użytkownik po zakupie centrali stwierdzi, że chciałby mieć dodatkowo możliwość 
schłodzenia powietrza nawiewanego do pomieszczeń, istnieje możliwość zainstalowania 
dodatkowego urządzenia. Może to być klimatyzator kanałowy, bądź chłodnica wodna. 

 Jedno i drugie urządzenie należy zamontować na kanale nawiewnym za centralą. 

 Jeśli jest to klimatyzator kanałowy, można go zamontować na 2 sposoby, w zależności od 
jego wydajności powietrza: 

- jeśli wydajność klimatyzatora i centrali jest zbliżona, to klimatyzator można wpiąć 
bezpośrednio w kanał wentylacyjny i wykorzystać styk ZZPP w centrali, do przełączenia 
centrali na właściwą, dopasowaną do klimatyzatora wydajność w momencie jego załączenia, 

- jeśli wydajność klimatyzatora jest większa od centrali, to należy do niego podłączyć 
powietrze z centrali, oraz powietrze recyrkulowane z wentylowanych pomieszczeń 
(powietrze recyrkulacyjne należy pobrać z miejsca gwarantującego jego czystość; w żadnym 
wypadku nie z wc, czy kuchni). Aby umożliwi ć niezależną pracę centrali i klimatyzatora, na 
przewodach ssawnych klimatyzatora należy zainstalować przepustnice zwrotne. 

 W jednym jak i drugim przypadku, jest możliwość podłączenia klimatyzatora do sterowania 
w centrali, lub sterowanie klimatyzatorem własnym autonomicznym sterowaniem. 

  

UWAGA! 
W przypadku instalacji urz ądzenia chłodz ącego, jak klimatyzator czy chłodnica wodna, 
przewody wentylacyjne na całym odcinku od miejsca s chłodzenia powietrza, do kratek 
nawiewnych musz ą być bezwzgl ędnie, odpowiednio starannie zaizolowane termicznie,  oraz 
posiada ć ciągłą paroizolacj ę. W przeciwnym razie na przewodach zacznie wykrapla ć się 
wilgo ć z powietrza. 
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6. Sterowanie Ekozefir Digital-E 

   

6.1 Opis sterownika naściennego 
 
 Poniżej przedstawiono widok sterownika naściennego do sterowania Ekozefir Digital: 
 
 
            WYŚWIETLACZ 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      DIODY INFORMACYJNE        PRZYCISKI FUNKCYJNE 
 
  

6.2 Reset centrali 
 
 W razie wystąpienia awarii centrali lub zawieszenia się układu sterującego, konieczne jest 
zresetowanie centrali. Aby to zrobić, należy przytrzymać przycisk  i trzymać, aż do pojawienia 
się na wyświetlaczu znikającego paska: 
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 Trzymając przycisk  należy docisnąć przycisk , zanim zniknie pasek, na którym 
znajduje się napis . Spowoduje to przejście do ekranu z informacjami na temat wersji 
sterowania oraz numeru seryjnego centrali, a po chwili sterowanie zresetuje się. 
 

6.3 Opis funkcji użytkowych 
 

6.3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia, rozbieg/wybieg centrali 
 
 W celu włączenia sterownika należy wcisnąć przycisk . Jeśli centrala została uruchomiona 
po odłączeniu od zasilania elektrycznego, włączenie układu sygnalizowane jest trzykrotnym 
sygnałem dźwiękowym. 

 Układ przechodzi w tryb rozbiegu centrali, tzn. przez 50 sekund od momentu włączenia 
centrali będą otwierać się przepustnice oraz zawór nagrzewnicy, a na ostatnie 10 sekund 
wentylatory będą pracować na połowie maksymalnej wydajności. Informacja o tym, że centrala jest 
w trybie rozbiegu oraz czas do zakończenia tej procedury znajduje się w prawym górnym rogu 
ekranu: 

 

 

 

 

 

 

 

 Po przejściu całej procedury centrala przechodzi do trybu pracy według wartości zadanej. 

 W celu wyłączenia centrali należy wcisnąć przycisk  na czas nie krótszy niż 3 sekundy (aż 
zniknie pasek z napisem ). Na wyświetlaczu pojawi się informacja o wyłączaniu centrali, 
która będzie różna w zależności od rodzaju nagrzewnicy w centrali: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Jeśli w centrali jest nagrzewnica elektryczna (wtórna) lub jakakolwiek nagrzewnica wstępna, 
to wybieg będzie trwał 60 sekund.  

 Jeśli w centrali jest nagrzewnica wodna z zaworem z siłownikiem trójpunktowym (wtórna), 
to wybieg będzie trwał 120 sekund (z wyjątkiem sytuacji, kiedy zawór nagrzewnicy po wyłączeniu 
centrali ma zostać w swojej pozycji, wtedy nie będzie procedury wybiegu). 
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 Jeśli w centrali jest nagrzewnica wodna z zaworem termicznym, lub nie ma nagrzewnicy, to 
nie będzie procedury wybiegu. 
 
6.3.2 Ekran główny 
 
 Podczas normalnej pracy centrali na ekranie sterownika wyświetlany jest ekran główny: 
 
                                                           [1]              [2]                   [3]                   [4] 
 
 
         [10] 
 
    
           [5]   [8] 
     
     [11] 
 
 
 
            [6]        [9]       [7] 
 
 
 Na ekranie znajdują się następujące informacje: 
 

[1]   - ikonki informacyjne: 

  /     - funkcja grzanie wybrana w trybie automatycznym/ręcznym, 

  /     - funkcja chłodzenie wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,  

  /     - odzysk ciepła wybrany w trybie automatycznym/ręcznym, 

  /     - obejście wybrane w trybie automatycznym/ręcznym, 

             - tylko odzysk (blokada grzania, jeśli w centrali jest tylko nagrzewnica), 

             - tylko odzysk (blokada chłodzenia, jeśli w centrali jest tylko chłodnica), 

             - tylko odzysk (blokada grzania i chłodzenia, jeśli w centrali jest  
               nagrzewnica i chłodnica powietrza), 

             - włączony tryb recyrkulacji, 

             - aktywna funkcja Kominek (mruganie - rozpalanie, sygnał stały - palenie), 

             - załączona nagrzewnica wstępna, 

[2]   - aktualna sprawność odzysku ciepła centrali, 

[3]   - data ustawiona w sterowniku (punkt odniesienia do trybu programowego, 
         format dd:gg:mm), 
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[4]   - informacja o: 

   - zwarte wejście ZZPP1 na płytce bazowej centrali, 
   - zwarte wejście ZZPP2 na płytce bazowej centrali, 
   - zwarte wejście ZZPP3 na płytce bazowej centrali, 
      - czas do końca rozbiegu w sekundach, 
   - czas do końca funkcji Kominek (format gg:mm), 

[5]   - procent wydajności nawiewu i wywiewu, litera  pomiędzy wierszami oznacza  
          aktywną proporcję między nawiewem a wywiewem, 

 jeśli w centrali jest regulator stałego wydatku lub stałego ciśnienia, w tym miejscu 
 naprzemiennie z wartością procentową wyświetlana jest zadana wartość na regulator, 

[6]   - temperatura regulowana: 

      - temperatura nawiewu, 
      - temperatura wywiewu, 
      - temperatura w pilocie, 
      - temperatura na czujniku dodatkowym,  

[7]   - temperatura zadana: 

      - ręcznie, 

   - automatycznie wg wskazań czujnika na wywiewie, 
   - automatycznie wg wskazań czujnika w pilocie, 
   - automatycznie wg wskazań czujnika dodatkowego, 

[8]   - temperatura aktualnie wybranej czerpni: ściennej (razem z ikonką  lub  w          

          poz. [1]), lub gruntowej (razem z ikonką  lub  w poz. [1]); przy załączonej 
          nagrzewnicy wstępnej naprzemiennie temperatura czerpni ściennej (niższa  
          wartość) i za nagrzewnicą wstępną (wyższa wartość), 

[9]   - temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem odzysku, ale przed  
          nagrzewnicą/chłodnicą, 

[10] - temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczeń, 

[11] - temperatura powietrza wywiewanego za wymiennikiem odzysku. 

 Strumień nawiewny jest oznaczony , a wywiewny . 
 
 Po ekranie głównym można się przemieszczać za pomocą krótkich naciśnięć przyciskiem 

. Aby ustawić żądaną temperaturę lub wydajność wentylatora, po podświetleniu odpowiedniego 
pola wartość należy zmieniać przyciskami  lub . 
 
 Jeśli w dolnym wierszu temperatura nawiewu  mruga, lub pojawia się naprzemiennie z 
temperaturą w pomieszczeniu ( ,  lub ), oznacza to, że temperatura nawiewu przekroczyła 
zakres podany przez serwisanta. 
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6.3.3 Diody informacyjne 
 
 Sterownik naścienny pod wyświetlaczem posiada cztery diody (rys. na str. 16):  

 
Czerwona dioda - zaświecenie się jej oznacza załączenie nagrzewnicy elektrycznej lub 
z symbolem    otwieranie zaworu nagrzewnicy wodnej,      

        
Niebieska dioda - zaświecenie się jej oznacza załączenie urządzenia chłodzącego lub     
z symbolem    otwieranie zaworu chłodnicy wodnej, 

 
Żółta dioda z  - zaświecenie się jej oznacza zabrudzony filtr (zbyt duża różnica ciśnień na  
symbolem         presostacie zewnętrznym), bądź przekroczony czas do kontroli zabrudzenia    
     filtra, 
 
Zielona dioda  - zaświecenie się jej oznacza, że centrala pracuje w trybie programowym. 
z symbolem  
 
6.3.4 Menu główne i kodowane, spis kodów 
 
 Aby wejść do menu głównego należy nacisnąć przycisk  i trzymać aż do pojawienia się na 
wyświetlaczu znikającego paska: 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Przycisk  należy puścić, zanim zniknie pasek, na którym znajduje się napis . Na 
ekranie pojawi się menu główne: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Znacznik wyboru  przesuwa się przyciskiem , aby wybrać daną funkcję należy nacisnąć 
przycisk , natomiast zmianę parametrów danej funkcji dokonuje się przyciskami  i . 
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 Aby wejść do menu kodowanego, należy przyciskiem  ustawić znacznik wyboru  na 
pozycji  i zatwierdzić wybór przyciskiem : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Jeśli centrala jest wyłączona, lub włączona jest blokada ustawień, do menu kodowanego 
można wejść, naciskając jednocześnie przyciskami  i . 

 Aby wejść do odpowiedniego menu należy wpisać kod: 
 
- 9630 - ustawienia użytkowe (funkcja pracy centrali, regulacja grzania/pozycja zaworu  
   nagrzewnicy po wył. centrali, dogrzanie, funkcja wymiennika wodnego, ID centrali), 

- 7050 - ustawienie proporcji nawiewu do wywiewu, 

- 4811 - ustawienia ZZPP1, 

- 4812 - ustawienia ZZPP2 (+ zabezpieczenie przeciwpożarowe), 

- 4813 - ustawienia ZZPP3, 

- 3528 - funkcja Kominek, 

- 0000 - kasowanie presostatu, 

- 9876 - blokada ustawień. 
 
 Podświetlenie cyfry zmienia się przyciskiem , natomiast zmiana wartości danej cyfry 
odbywa się za pomocą przycisków  i . Po wpisaniu kodu należy podświetlić napis 

 i nacisnąć przycisk . 

 Jeśli użytkownik poda niewłaściwy kod, zostanie wyświetlona następująca informacja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cyfra umieszczona w nawiasie oznacza ilość prób wpisania kodu do wykorzystania. 
Trzykrotne wpisanie błędnego kodu spowoduje zablokowanie menu na 15 minut. 
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6.3.5 Regulacja temperatury powietrza na wylocie z centrali 
 
 Sterownik posiada możliwość regulacji temperatury powietrza na wylocie z centrali 
wentylacyjnej wg trzech algorytmów sterowania: 

 
a) utrzymywanie zadanej przez użytkownika temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia 
wg wskazań czujnika temperatury w kanale nawiewnym. 

Algorytm zalecany w standardowej wentylacji. 
 

b) utrzymywanie zadanej przez użytkownika temperatury w obsługiwanym pomieszczeniu wg 
wskazań czujnika znajdującego się w reprezentatywnym miejscu dla tego pomieszczenia (w 
sterowniku naściennym, na czujniku wywiewnym lub opcjonalnie na czujniku dodatkowym). 

Możliwe wyłącznie w zakresie mocy zainstalowanej nagrzewnicy/chłodnicy, potencjału 
GWC (poprzez wybór czerpni), potencjału zmian temperatury przy wykorzystaniu obejścia 
odzysku ciepła. 

W centralach Ekozefir standardowo nagrzewnice i chłodnice dobierane są do celów 
wentylacji, a nie do zapotrzebowania na ciepło/chłód obsługiwanego obiektu, tzn. nie 
zastępują ogrzewania lub klimatyzacji, jedynie je wspomagają. 

Jest możliwy niestandardowy dobór nagrzewnicy/chłodnicy o wyższej mocy (opcja na 
zamówienie), jednak wyłącznie w ramach pojemności cieplnej przetłaczanego przez centralę 
strumienia powietrza. 

Algorytm zalecany w przypadku niestandardowego doboru nagrzewnicy/chłodnicy dającego 
możliwość istotnego wpływu na temperaturę powietrza w pomieszczeniu. 
 

c) AUTO regulacja temperatury nawiewu dla zapewnienia ekonomicznej wentylacji przy jak 
najmniejszym wpływie na temperaturę w pomieszczeniu. 

Algorytm dąży do nawiewania powietrza o takiej samej temperaturze, jak powietrze w 
pomieszczeniu. 

Sterownik automatycznie przyjmuje za temperaturę zadaną aktualnie zmierzoną temperaturę 
w pomieszczeniu (wg wskazań czujnika na wywiewie, w pilocie, lub opcjonalnie wg 
wskazań czujnika dodatkowego). 

Algorytm zalecany dla energooszczędnej wentylacji obiektów o wymaganej małej krotności 
wymian. 

 Do realizacji algorytmów b) i c) potrzebna jest znajomość temperatury powietrza w 
pomieszczeniu. Jeśli sterownik centrali umieszczony jest w takim miejscu, w którym temperatura 
powietrza jest miarodajna dla całego pomieszczenia, to zaleca się wybrać czujnik w pilocie. Należy 
jednak pamiętać, że w sterowniku wydziela się ciepło, które w niewielki sposób wpływa na 
zniekształcenie odczytywanej temperatury. 
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 Jeśli sterownik znajduje się w niemiarodajnym miejscu (np. w kotłowni, piwnicy), to dla 
algorytmu c) jest możliwość wyboru czujnika na wywiewie, jako czujnika pomieszczeniowego 
(odczyt temperatury będzie miarodajny, jeśli w obiekcie jest dobre wymieszanie powietrza, a kanały 
wyciągowe od pomieszczenia do centrali nie są zbyt długie i są zaizolowane). 

 W ostateczności, dla najdokładniejszego odczytu temperatury z wentylowanego 
pomieszczenia, istnieje możliwość zastosowania dodatkowego czujnika, który należy w 
porozumieniu z użytkownikiem umieścić w optymalnym miejscu pomieszczenia.  

 Dla algorytmów a) i b) wybór czujnika regulującego temperaturę odbywa się w menu 
głównym. Aby do niego wejść, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  aż do pojawienia się na 
wyświetlaczu znikającego paska: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Przycisk  należy puścić, zanim zniknie pasek, na którym znajduje się napis . Na 
ekranie pojawi się menu główne. W pierwszym wierszu należy wybrać regulowany czujnik: 

 

 

 

 

 

 
 

 Za pomocą przycisków  lub  można wybrać: 
 

   - czujnik na nawiewie (algorytm a)), na ekranie głównym oznaczenie , 
  - czujnik na wywiewie (algorytm b)), na ekranie głównym oznaczenie , 

   - czujnik w pilocie (algorytm b)), na ekranie głównym oznaczenie , 
 - czujnik dodatkowy (algorytm b)), na ekranie głównym oznaczenie . 

 
 Oznaczenie wybranego czujnika znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu głównego 
(pozycja [6], dokładny opis na str. 18). 

 Po wyborze wymaganego czujnika należy przyciskiem  przesunąć znacznik wyboru  na 
napis  i nacisnąć przycisk .Temperatura z regulowanego czujnika wyświetlana jest w 
lewym dolnym rogu ekranu głównego.  
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 Aby możliwe było przejście do trybu AUTO regulacji temperatury (algorytm c)), na ekranie 
głównym należy przyciskiem  podświetlić temperaturę zadaną, a następnie nacisnąć jednocześnie 
przyciski  i : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aby zmienić czujnik, który będzie odczytywał temperaturę, jaka jest w pomieszczeniu, 
należy wejść do menu głównego (nacisnąć i przytrzymać przycisk  zanim zniknie pasek, na 
którym znajduje się napis ). Analogicznie jak dla trybu ręcznego, czujnik należy wybrać w 
pierwszym wierszu menu, za pomocą przycisków  lub : 
 

  - czujnik na wywiewie, na ekranie głównym oznaczenie , 
  - czujnik w pilocie, na ekranie głównym oznaczenie , 

 - czujnik dodatkowy, na ekranie głównym oznaczenie . 
 
 Oznaczenie wybranego czujnika znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu głównego 
(pozycja [7], dokładny opis na str. 18). 
 
 W trybie AUTO zawsze regulowany jest czujnik na nawiewie, dlatego w lewym dolnym 
rogu ekranu głównego zawsze będzie . Natomiast w prawym dolnym rogu zawsze będzie jedno z 
oznaczeń czujnika, który wybraliśmy jako pomieszczeniowy, a obok niego temperatura odczytana z 
wybranego czujnika, która jest jednocześnie temperaturą zadaną. 
 

UWAGA! 
We wszystkich trybach regulacji temperatury algoryt m dąży do tego, żeby temperatura 
podana w lewym dolnym rogu ekranu osi ągnęła warto ść temperatury wy świetlanej w 
prawym dolnym rogu ekranu. 

 
6.3.6 Ustawienie wydajności centrali 
 

 Wydajność centrali można ustawić na ekranie głównym. Za pomocą krótkich naciśnięć 
przycisku  należy podświetlić pole z wartością wydajności (pozycja [5], dokładny opis na str. 
18), a następnie za pomocą przycisków  lub  ustawić wymaganą wartość: 
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 W przypadku sterowania Digital-E, możliwa jest niezależna regulacja wydajności nawiewu 
(oznaczona na ekranie literą ) i wywiewu (oznaczona na ekranie literą , tak jak na przykładzie 
powyżej).  

 Wydajność można zmieniać w zakresie od 20 % do wartości maksymalnej. Użytkownik w 
normalnych warunkach powinien poruszać się w przedziale od 20 do 100 %, natomiast maksymalna 
wartość może być wyższa. 

 Wartość maksymalna jest zależna od dopasowania centrali do instalacji wentylacyjnej. Jeśli 
centrala posiada duży zapas sprężu, instalator może ograniczyć wydajność centrali. W takiej 
sytuacji, użytkownik będzie mógł ustawić wyższe wysterowanie niż 100 %, ale oznacza to pracę na 
wyższej wydajności niż nominalna, co może skutkować np. podwyższonym hałasem instalacji (efekt 
większej prędkości powietrza w kanałach).  

 Jeśli użytkownik ustawi wydajność jednego wentylatora poniżej 20 %, spowoduje to 
wyłączenie tego wentylatora (oznaczone na ekranie jako ).  

 Jeśli użytkownik ustawi wydajność obu wentylatorów poniżej 20 %, wówczas centrala 
przejdzie w tryb wybiegu. 

 Jeśli w centrali zastosowano regulatory stałego wydatku lub ciśnienia, na ekranie głównym 
naprzemiennie z ustawieniami procentowymi wyświetlane są wartości zadane na regulatory 
(przykład dla regulatorów stałego wydatku): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
6.3.7 Ustawienie proporcji między nawiewem a wywiewem 
 

 Sterowanie Digital-E posiada możliwość ustawienia proporcji pomiędzy wydajnością 
nawiewu a wywiewu. Dzięki temu, zmieniając jedną z tych wartości, druga automatycznie się 
przeliczy na podstawie ustawionej wcześniej proporcji. 
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 Aby aktywować funkcję, należy w menu kodowanym (opis wejścia na str. 20) wpisać kod 
7050: 
 
 
 
 
 
 
 

 Po ustawieniu przyciskami  lub  opcji , użytkownik musi podać wartości nawiewu i 
wywiewu, na podstawie których zostanie obliczona proporcja jako iloraz wydajności nawiewu i 
wydajności wywiewu, np.: 
 
  
 
 
 

 
 
 

 Proporcja może mieć taką samą wartość dla różnych zestawów wydajności, np. dla nawiewu 
50 % i wywiewu 100 %, nawiewu 40 % i wywiewu 80 %, czy też nawiewu 30 % i wywiewu 60 % 
proporcja będzie taka sama i wynosiła 0,5. 

 Proporcja o wartości mniejszej niż 1 oznacza podciśnienie (tendencję do "wysysania" 
powietrza z pomieszczeń). Proporcja o wartości większej niż 1 oznacza nadciśnienie (tendencję do 
"wypychania" powietrza z pomieszczeń).  

 W pomieszczeniach komfortu zaleca się, aby nawiew i wywiew były równe (proporcja 
równa 1). Należy pamiętać, że opory na instalacji nawiewnej i wywiewnej nigdy nie są równe, 
zatem konieczna jest wstępna kalibracja centrali z instalacją wentylacyjną przez instalatora (w 
przypadku kiedy tak się nie stanie, będzie wyświetlana informacja, szczegóły na str. 42).  

 W pomieszczeniach "czystych" (np. w służbie zdrowia), czy też takich, w których następuje 
proces spalania, zalecane jest nadciśnienie (proporcja równa 1,05 ÷ 1,11). Im większe nadciśnienie, 
tym większa podatność wymiennika odzysku na zamarzanie. Oznacza to, że chcąc mieć większe 
nadciśnienie, w okresie zimowym centrala będzie musiała częściej się odszraniać. 

 Nie zaleca się stosowania nadciśnienia o proporcji większej niż 1,4.   

 

 



Instrukcja obsługi Ekozefir HomeLine RP-UPE Comfort/ComfortPlus E/ComfortPlus W, Digital-E ver. 4.06 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów bez 
uprzedniego informowania o tym. 

27 

 W pomieszczeniach tj. obok pomieszczeń "czystych" (np. w służbie zdrowia), czy też 
toaletach zalecane jest podciśnienie (proporcja równa 0,90 ÷ 0,95). Nie zaleca się stosowania 
podciśnienia o proporcji mniejszej niż 0,7. 

 Po ustawieniu wymaganej proporcji należy przyciskiem  przesunąć znacznik wyboru  na 
napis  i nacisnąć przycisk . 

 Aktywną proporcję nawiewu do wywiewu będzie sygnalizować litera , wyświetlona 
pomiędzy wydajnością nawiewu a wywiewu (pozycja [5], dokładny opis na str. 18). 
 

UWAGA! 
Ustawienie zbyt du żego nadci śnienia (nawiew du żo większy od wywiewu) w okresie 
zimowym mo że spowodowa ć nieprawidłowe działanie algorytmu odszraniania wym iennika 
odzysku. 

 
6.3.8 Algorytmy regulacji grzania i chłodzenia 
 

 Sterownik posiada możliwość regulacji grzania i chłodzenia na różne sposoby, w zależności 
od zastosowanego urządzenia do obróbki cieplnej powietrza. 
 
Nagrzewnica elektryczna (wersja ComfortPlus E) 
 

 Dla nagrzewnicy elektrycznej sterownik posiada możliwość wyboru jednego spośród dwóch 
algorytmów regulacji grzania: 
 

a) regulacja proporcjonalna 

Algorytm ten polega na sterowaniu nagrzewnicą elektryczną sygnałem impulsowym. W 
zakresie proporcjonalności określanym za pomocą współczynnika  moc grzewcza, z jaką 
pracuje nagrzewnica jest tym większa, im niższa jest regulowana temperatura w stosunku do 
zadanej. 
 

b) regulacja histerezowa 

Algorytm steruje nagrzewnicą elektryczną na zasadzie załącz/wyłącz. Nagrzewnica jest 
załączana, jeśli regulowana temperatura spadnie poniżej temperatury o 0,4 °C niższej od 
zadanej, a wyłączana przy przekroczeniu temperatury zadanej. 

 Tryb wyboru sposobu regulacji grzania (dostępny wyłącznie przy zastosowaniu nagrzewnicy 
elektrycznej w centrali) można wybrać w ustawieniach użytkowych, wpisując w menu kodowanym 
(opis wejścia na str. 20) kod 9630: 

 

 

 

 



Instrukcja obsługi Ekozefir HomeLine RP-UPE Comfort/ComfortPlus E/ComfortPlus W, Digital-E ver. 4.06 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów bez 
uprzedniego informowania o tym. 

28 

 

 

 

 
 
 
 

 Regulacja proporcjonalna jest włączona, jeśli współczynnik proporcjonalności  ustawiony 
zostanie na wartość od 1 do 5. Nagrzewnica pracuje z maksymalną mocą przy temperaturze równej 
temperaturze zadanej pomniejszonej o wartość współczynnika  lub niższej, a wyłącza się przy 
temperaturze równej temperaturze zadanej lub wyższej. Przykładowo przy temperaturze zadanej    
20 °C wartość współczynnika  równa 1 oznacza, że nagrzewnica z maksymalną mocą pracuje 
przy temperaturze 19 °C i niższej, a wyłącza się przy temperaturze 20 °C i wyższej. Dla temperatury 
np. 19,6 °C nagrzewnica będzie pracować z mocą 40 %. 

 Jeśli wartość współczynnika  zostanie zmniejszony poniżej 1, pojawi się napis  co 
oznacza, że włączono regulację histerezową. 

 Fabrycznie nagrzewnice elektryczne są ustawione przez producenta na regulację 
proporcjonalną ze współczynnikiem proporcjonalności  równym 1. 

 Wyboru należy dokonać przyciskami  lub . Aby opuścić menu należy przyciskiem  
przesunąć znacznik wyboru  na napis  i nacisnąć przycisk . 
 
Wymiennik wodny w funkcji nagrzewnicy z zaworem termicznym (wersja ComfortPlus W) 
 
 Dla takiego rozwiązania sterownik posiada możliwość regulacji grzania wyłącznie wg 
algorytmu histerezowego, analogicznego jak dla nagrzewnicy elektrycznej (na zasadzie 
załącz/wyłącz). Zawór termiczny jest otwierany, jeśli regulowana temperatura spadnie poniżej 
temperatury o 0,4 °C niższej od zadanej,  a zamykany przy przekroczeniu temperatury zadanej. 
 
Wymiennik wodny w funkcji chłodnicy z zaworem termicznym 
 

 Zawór termiczny jest otwierany, jeśli regulowana temperatura wzrośnie powyżej 
temperatury o 0,8 °C wyższej od zadanej, a wyłącza się, gdy regulowana temperatura spadnie 
poniżej temperatury o 0,4 °C wyższej od zadanej. 
 
Wymiennik wodny w funkcji nagrzewnicy z zaworem z siłownikiem trójpunktowym (wersja 
ComfortPlus W) 
 
 Zawór z siłownikiem trójpunktowym w zależności od otrzymywanego sygnału może wejść 
w fazę otwierania, zamykania lub czekania: 



Instrukcja obsługi Ekozefir HomeLine RP-UPE Comfort/ComfortPlus E/ComfortPlus W, Digital-E ver. 4.06 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów bez 
uprzedniego informowania o tym. 

29 

- jeśli regulowana temperatura spadnie poniżej temperatury o 0,4 °C niższej od zadanej,  
  zawór zacznie się otwierać, 

- jeśli regulowana temperatura rośnie i osiągnie temperaturę zadaną, zawór zatrzyma się i  
  przejdzie w fazę czekania, 

- jeśli regulowana temperatura wzrośnie powyżej temperatury o 0,8 °C wyższej od zadanej,  
  zawór zacznie się zamykać, 

- jeśli regulowana temperatura spada i osiągnie temperaturę o 0,4 °C wyższą od zadanej,  
  zawór zatrzyma się i przejdzie w fazę czekania. 
 

Wymiennik wodny w funkcji chłodnicy z zaworem z siłownikiem trójpunktowym (wersja 
ComfortPlus W) 
 
 Zawór z siłownikiem trójpunktowym w zależności od otrzymywanego sygnału może wejść 
w fazę otwierania, zamykania lub czekania: 

- jeśli regulowana temperatura wzrośnie powyżej temperatury o 0,8 °C wyższej od zadanej,   
  zawór zacznie się otwierać, 

- jeśli regulowana temperatura spada i osiągnie temperaturę o 0,4 °C wyższą od zadanej,  
  zawór zatrzyma się i przejdzie w fazę czekania, 

- jeśli regulowana temperatura spadnie poniżej temperatury o 0,4 °C niższej od zadanej,  
  zawór zacznie się zamykać, 

- jeśli regulowana temperatura rośnie i osiągnie temperaturę zadaną, zawór zatrzyma się i  
  przejdzie w fazę czekania. 

  
6.3.9 Funkcja pracy nagrzewnicy, chłodnicy, lub współpracy nagrzewnicy i chłodnicy 
 
 Jeśli centrala posiada wymiennik wodny pracujący w funkcji tylko nagrzewnicy, tylko 
chłodnicy, lub chłodnico/nagrzewnicy przełączanej ręcznie, użytkownik posiada możliwość jego 
wyłączenia (wtedy działa tylko odzysk). Jeśli centrala posiada nagrzewnico/chłodnicę przełączaną 
automatycznie, użytkownik posiada 4 różne tryby bezzakłóceniowej pracy obu urządzeń. 

 Funkcję tą określa się w ustawieniach użytkowych (kod 9630, opis wejścia do menu 
kodowanego na str. 20): 
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 Dla central posiadających wymiennik wodny tylko w funkcji nagrzewnicy, użytkownik 
przyciskami  lub  może wybrać: 
 

  - nagrzewnica jest włączona i działa wg algorytmów opisanych w punkcie  
     6.3.8., 

 - blokada działania nagrzewnicy (tylko odzysk ciepła). 
 

 Dla central posiadających wymiennik wodny w tylko w funkcji chłodnicy, użytkownik 
przyciskami  lub  może wybrać: 
 

 - chłodnica jest włączona i działa wg algorytmów opisanych w punkcie  
     6.3.8., 

 - blokada działania chłodnicy (tylko odzysk ciepła). 
 
 Jeśli w centrali zastosowany jest wymiennik wodny, który nie ma możliwości 
automatycznego przełączania funkcji nagrzewnica/chłodnica, istnieje możliwość zmiany funkcji 
wymiennika wodnego ręcznie. Dzięki takiej zmianie nie jest konieczne odwracanie działa siłownika 
zaworu, ponieważ algorytm zrobi to automatycznie. Jedyne co trzeba zrobić, to doprowadzić do 
wymiennika czynnik, w zależności od potrzeb, chłodzący lub grzejący. 

 Aby zmienić funkcję wymiennika należy wejść do ustawień użytkowych (kod 9630, opis 
wejścia do menu kodowanego na str. 20): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Za pomocą przycisków  lub  można wybrać: 
 

 - jeśli wymiennik wodny ma pracować jako nagrzewnica wodna, 
 - jeśli wymiennik wodny ma pracować jako chłodnica wodna. 

 
 Zmiana funkcji wymiennika z nagrzewnicy na chłodnicę spowoduje, że sterowanie funkcją 
centrali będzie takie samo, jak dla centrali bez nagrzewnicy i z chłodnicą powietrza. 

 Aby opuścić menu należy przyciskiem  przesunąć znacznik wyboru  na napis 
 i nacisnąć przycisk . 

 Dla central posiadających nagrzewnico/chłodnicę przełączaną automatycznie, użytkownik 
ma do wyboru: 
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  - wymiennik wodny pracuje tylko jako nagrzewnica i działa wg algorytmów  
     opisanych w punkcie 6.3.8., 

 - wymiennik wodny pracuje tylko jako chłodnica i działa wg algorytmów 
       opisanych w punkcie 6.3.8., 

   - algorytm automatycznie wybiera funkcję  lub , 

  - blokada działania wymiennika wodnego (tylko odzysk ciepła). 
 

UWAGA! 
Jeśli zmieniona zostanie funkcja wymiennika wodnego w centrali z nagrzewnicy na 
chłodnic ę, wówczas u żytkownik b ędzie miał do wyboru takie same funkcje, jak w centr ali 
posiadaj ącej tylko chłodnic ę powietrza. 

  
 Wyboru należy dokonać przyciskami  lub . Aby opuścić menu należy przyciskiem  
przesunąć znacznik wyboru  na napis  i nacisnąć przycisk . 

  Informacja o aktualnie wybranej funkcji pracy nagrzewnicy/chłodnicy albo współpracy 
nagrzewnicy z chłodnicą znajduje się w na ekranie głównym w lewym górnym rogu w postaci 
ikonki (pozycja [1], dokładny opis na str. 18): 
 

 /  - funkcja grzanie wybrana w trybie automatycznym/ręcznym, 

 /  - funkcja chłodzenie wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,  

         - tylko odzysk (blokada grzania, jeśli w centrali jest tylko nagrzewnica), 

         - tylko odzysk (blokada chłodzenia, jeśli w centrali jest tylko chłodnica), 

        - tylko odzysk (blokada grzania i chłodzenia, jeśli w centrali jest nagrzewnica  
     i chłodnica powietrza). 
 

 W poniższym przykładzie aktywna jest w funkcja grzanie wybrana w trybie ręcznym: 
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6.3.10 Tryb programowy 
 
 Tryb programowy umożliwia zmiany parametrów centrali zgodnie z wcześniej dokonanymi 
przez użytkownika nastawami czasowymi. Układ pozwala na ustawienie czterech punktów 
kontrolnych indywidualnie dla każdego dnia tygodnia. Zmiany mają charakter punktowy, co 
oznacza, że po punkcie kontrolnym użytkownik może podejść do sterownika i dowolnie zmieniać 
parametry (tryb programowy działa tak samo, jakby użytkownik przychodził o określonej porze i 
zmieniał parametry centrali). 

 Aby wejść do trybu programowego, należy wejść do menu głównego (wejście opisane na str. 
20), przyciskiem  ustawić znacznik wyboru  na wiersz  i nacisnąć 
przycisk : 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 W pierwszej kolejności należy ustawić dzień tygodnia i numer punktu kontrolnego dnia, w 
którym ma nastąpić zmiana parametrów centrali. W przykładzie powyżej jest to 

, czyli pierwszy punkt kontrolny dla poniedziałku. Po ustawieniu 
wszystkich parametrów należy zmienić punkt kontrolny za pomocą przycisków  lub . Przycisk 

 spowoduje zapisanie obecnego i przejście do następnego punktu kontrolnego (w tym wypadku to 
będzie ), natomiast przycisk  spowoduje zapisanie obecnego i przejście 
do poprzedniego punktu kontrolnego (w tym wypadku to będzie ). 

 W kolejnym wierszu należy ustawić godzinę, w której mają się zmienić parametry centrali 
na te podane poniżej. 
 

UWAGA! 
Jeśli nie ma potrzeby korzystania ze wszystkich punktó w kontrolnych, mo żna je wył ączać 
poprzez jednoczesne naci śnięcie przycisków  i  na pod świetlonej godzinie. 

  
 Kolejne cztery wiersze dotyczą ustawienia wydajności centrali, na jaką ma się ustawić 
centrala w danym punkcie kontrolnym. W pierwszych dwóch wierszach należy ustawić wydajność 
nawiewu oraz wywiewu. Następne dwa wiersze zawierają informację o nowej proporcji, która 
wynika z wartości nawiewu i wywiewu podanych powyżej ( ), oraz o 
aktualnej proporcji, wynikającej z obecnych ustawień nawiewu i wywiewu na ekranie głównym 
( ). Jeśli użytkownik nie chce zmieniać proporcji nawiewu do wywiewu w 
nowym punkcie kontrolnym programu, wartości nowej i aktualnej proporcji powinny być takie 
same. Opis interpretacji wartości proporcji znajduje się na stronie 25. 
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 Jeśli użytkownik ustawi wydajność jednego wentylatora poniżej 20 %, pojawi się napis 
, co oznacza wyłączenie danego wentylatora. Jeśli ustawimy jednocześnie wydajność obu 

wentylatorów na , spowoduje to wyłączenie centrali w danym punkcie kontrolnym. 

 Po określeniu odpowiednich wartości nawiewu i wywiewu przyciskiem  ustawić znacznik 
wyboru  na wiersz  i nacisnąć przycisk : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Określenie temperatury zadanej (ręcznie lub automatycznie) oraz regulowanego czujnika 
odbywa się analogicznie, jak na ekranie głównym i w menu głównym (opisane na stronie 22). 

Ostatnie parametry do określenia to sposób sterowania funkcji  (opis na str. 35). 

 Po ustawianiu tych parametrów przyciskiem  ustawić znacznik wyboru  na wiersz 
 i nacisnąć przycisk , a następnie powtórzyć całą procedurę wprowadzania parametrów 

(wydajności nawiewu i wywiewu, temperatury zadanej i regulowanego czujnika, funkcji 
dodatkowych urządzeń centrali) dla kolejnego punktu kontrolnego programu. 

 Po ustawieniu wszystkich punktów kontrolnych, należy przyciskiem  przesunąć znacznik 
wyboru  na napis  i nacisnąć przycisk . 

 Punktem odniesienia dla trybu programowego jest zegar, który znajduje się w menu 
głównym (opis wejścia na str. 20): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Przyciskiem  przesuwa się podświetlenie (kolejno dnia tygodnia, godziny i minut), a 
zmianę danego parametru należy dokonać przyciskami  lub .  

 Aby aktywować tryb programowy, należy przyciskiem  przesunąć podświetlenie obok 
daty i przyciskami  lub  ustawić .  

 Jeśli centrala pracuje w trybie programowym, jest to sygnalizowane zieloną diodą . 
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6.3.11 Funkcja Dogrzanie (sterowanie nagrzewnicą wstępną) 
 
 Nagrzewnica wstępna w centrali służy do zabezpieczenia wymiennika odzysku w centrali 
przed zaszronieniem poprzez pilnowanie sprawności odzysku centrali. W sytuacji, gdy sprawność 
odzysku spadnie poniżej optymalnego poziomu, zmniejszona zostaje wydajność centrali oraz 
uruchamiana nagrzewnica wstępna. 

 Istnieje również możliwość ustawienia powietrza temperatury zewnętrznej, poniżej której 
nagrzewnica zawsze będzie się uruchamiać. Należy jednak pamiętać, że dobrana nagrzewnica 
wstępna została tak dobrana, aby odszraniać wymiennik przy zmniejszonym przepływie powietrza. 

 
 Aby włączyć/wyłączyć nagrzewnicę wstępną, należy wejść do ustawień użytkowych (kod 
9630, opis wejścia do menu kodowanego na str. 20): 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Aby włączyć nagrzewnicę wstępną, w czwartym wierszu, przyciskami  lub  należy 
wybrać . Jeśli tak zrobimy, w piątym wierszu pojawi się możliwość podania temperatury 
szronu. Jeśli chcemy ją podać ręcznie, przyciskami  lub  należy wybrać wymaganą wartość. 
Jeśli chcemy, aby nagrzewnica wstępna pracowała w trybie automatycznym, należy ustawić 
temperaturę szronu poniżej minimalnej temperatury (-40 °C), aż do ustawienia wartości . 
 
 Załączenie nagrzewnicy wstępnej jest sygnalizowane w lewym górnym rogu ekranu 

głównego za pomocą ikonki  (pozycja [1], dokładny opis na str. 18). Ponadto przy załączonej 
nagrzewnicy wstępnej na ekranie głównym (pozycja [8], dokładny opis na str. 18) na przemian 
pojawia się temperatura z czerpni powietrza (niższa wartość), oraz temperatura za nagrzewnicą 
wstępną (wyższa wartość). 
 
6.3.12 Sterowanie wyborem czerpni (opcja) 
 
 Sterowanie wyborem czerpni powietrza (np. z pominięciem lub wykorzystaniem GWC) w 
centralach HomeLine RP-UPE odbywa się z pominięciem sterownika Digital-E. Do instalacji 
wentylacyjnej podłączona jest przepustnica, do której podłączone są przewody z obu czerpni 
(szczegóły na stronie 14 instrukcji).  

 Wybór czerpni uzależniony jest od wskazania termostatu zewnętrznego, dołączonego do 
przepustnicy. W termostacie ustawione są 2 progi temperatury: dolny i górny. Jeśli temperatura 
powietrza zewnętrznego jest poniżej progu dolnego (fabrycznie 8 °C), lub powyżej progu górnego 
(fabrycznie 20 °C), to przepustnica zostanie ustawiona na czerpanie powietrza z czerpni gruntowej. 
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Jeśli temperatura powietrza zewnętrznego zawiera się pomiędzy progiem dolnym a górnym, 
wówczas przepustnica zostanie ustawiona na czerpanie powietrza z czerpni ściennej.  
 
6.3.13 Sterowanie obejściem wymiennika odzysku 
 

 Sterownik Ekozefir Digital-E posiada możliwość sterowania wbudowanym obejściem 
wymiennika odzysku. Użytkownik może samemu wybrać, czy centrala ma skierować powietrze na 
wymiennik, czy też obok, lub może wybrać tryb automatyczny. W ostatnim przypadku układ 
sterujący sam decyduje, czy korzystniej jest włączyć obejście w centrali czy też nie, względem 
temperatury zadanej.  

 Aby ustawić obejście w żądaną pozycję, lub ustawić tryb automatyczny, należy wejść do 
menu głównego (opis wejścia na str. 20): 

 

 

 

 

 

 
 Przyciskami  lub  należy ustawić , jeśli obejście ma być włączone, lub , jeśli 
powietrze ma przechodzić przez wymiennik odzysku. Aby włączyć automatyczny wybór obejścia, 
należy nacisnąć przyciski  i  jednocześnie, co zostanie zasygnalizowane napisem . 

 Załączenie obejścia sygnalizowane jest w lewym górnym rogu ekranu głównego za pomocą 
jednej z ikonek (pozycja [1], dokładny opis na str. 18): 

 /     - odzysk ciepła wybrany w trybie automatycznym/ręcznym, 

 /     - obejście odzysku wybrane w trybie automatycznym/ręcznym. 
 
6.3.14 Zewnętrzna Zmiana Punktu Pracy (ZZPP) 
 
 Parametry pracy centrali mogą zostać zmienione poprzez zwarcie styków bezpotencjałowych 
na płytce bazowej poprzez użycie dowolnych zewnętrznych wyłączników, czujników, czy też 
urządzeń ze stykiem przekaźnikowym, nie stanowiących wyposażenia centrali (np. czujnik jakości 
powietrza, higrostat, system alarmowy budynku, okap kuchenny).  

 Płytka bazowa posiada 3 takie styki, opisane kolejno ZZPP1, ZZPP2, oraz ROTOR / ZZPP3. 
Każdy z nich działa niezależnie i dla każdego z nich można ustawić osobno parametry do 
ustawienia. 
 

UWAGA! 
Nie wolno podł ączać do zacisków ZZPP żadnego zewn ętrznego napi ęcia, wolno je jedynie 
zwiera ć. 
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 Ustawienia parametrów oraz aktywacji danego styku dokonuje się poprzez wpisanie w menu 
kodowanym (opis wejścia na str. 20) kodu: dla styku ZZPP1 4811, dla styku ZZPP2 4812, a dla 
styku ZZPP3 4813: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W pierwszym wierszu znajduje się funkcja pozwalająca ustawić wszystkie parametry na 

 (przydatne dla ustawienia punktu przełączającego tylko wybrane parametry). Jeśli tak 
zrobimy, w tym samym miejscu pojawi się funkcja , która pozwoli na 
pobranie obecnych wartości parametrów z ekranu głównego i menu głównego. 

 W kolejnym wierszu należy ustawić, czy funkcja ma być aktywna czy nie. Jeśli użytkownik 
ustawi , to sterowanie nie będzie reagować na zwarcie styku na płytce bazowej. 
 

UWAGA! 
Styk ZZPP2 w wierszu  ma mo żliwo ść ustawienia funkcji  oznaczaj ącej  
zabezpieczenie przeciwpo żarowe. Dzi ęki temu ROZWARCIE tego styku spowoduje 
wyświetlenie komunikatu o zadziałaniu zabezpieczenia. 

Jeśli styk ZZPP2 zostanie ustawiony na  to pozostałe parametry do ustawienia 
zostan ą nieaktywne. 

Centrala domy ślnie ma ustawione zabezpieczenie przeciwpo żarowe w sterowniku oraz 
założoną zwork ę na wej ściu ZZPP2 na płytce bazowej centrali, w miejsce któ rej nale ży 
podł ączyć stosowny sygnał przeciwpo żarowy.   

 
 Kolejne cztery wiersze dotyczą ustawienia wydajności centrali, na jaką ma się ustawić 
centrala po zwarciu danego styku. W pierwszych dwóch wierszach należy ustawić wydajność 
nawiewu oraz wywiewu. Następne dwa wiersze zawierają informację o nowej proporcji, która 
wynika z wartości nawiewu i wywiewu podanych powyżej ( ), oraz o 
aktualnej proporcji, wynikającej z obecnych ustawień nawiewu i wywiewu na ekranie głównym 
( ). Jeśli użytkownik nie chce zmieniać proporcji nawiewu do wywiewu po 
zwarciu styku, wartości nowej i aktualnej proporcji powinny być takie same. Opis interpretacji 
wartości proporcji znajduje się na stronie 25. 

 Jeśli użytkownik ustawi wydajność jednego wentylatora poniżej 20 %, pojawi się napis 
, co oznacza wyłączenie danego wentylatora. Jeśli ustawimy jednocześnie wydajność obu 

wentylatorów na , spowoduje to wyłączenie centrali po zwarciu danego styku. 

 Po określeniu odpowiednich wartości nawiewu i wywiewu przyciskiem  ustawić znacznik 
wyboru  na wiersz  i nacisnąć przycisk : 
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 Na tym ekranie należy określić wartość temperatury zadanej (ręcznie albo automatycznie) 
oraz rodzaj regulowanego czujnika (opisane na stronie 22), a także określić sposób sterowania 
funkcji  (opis na str. 35). 

 W razie konieczności powrotu do poprzedniego ekranu, przyciskiem  ustawić znacznik 
wyboru  na wiersz  i nacisnąć przycisk . 

 Po ustawieniu wszystkich parametrów należy przyciskiem  przesunąć znacznik wyboru  
na napis  i nacisnąć przycisk . 

 Zadziałanie zewnętrznego styku sygnalizowane jest w prawym górnym rogu ekranu 
głównego pod zegarem (pozycja [4], dokładny opis na str. 18): 

 

 

 
 
 
 
 
 

UWAGA! 
Jeśli zadziałał jeden ze styków ZZPP, nast ępuje blokada ustawie ń na ekranie głównym, a te 
wyświetlone na ekranie głównym to parametry z aktywneg o styku. 

  
 Jeśli na raz będzie aktywnych więcej niż 1 styk, to ich cyfry będą naprzemiennie pojawiać 
się na ekranie głównym. 
 

UWAGA! 
W przypadku jednoczesnego zwarcia wi ększej ilo ści styków ZZPP ni ż 1, oraz ró żnych 
ustawie ń tego samego parametru, układ wybierze parametry us tawione na styku ZZPP o 
niższym numerze. 

  

 Oznacza to, że najwyższy priorytet ma styk ZZPP1, następnie ZZPP2, a najniższy ZZPP3. 
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 Dla każdego parametru ustawianego w ZZPP, jednoczesne naciśnięcie przycisków  i  
spowoduje ustawienie opcji  (w przypadku temperatury zadanej, wyboru czerpni i obejścia 
do wyboru będzie  i ). 

 Funkcja  służy do "ominięcia" hierarchii styków ZZPP, w celu sterowania 
wybranymi parametrami centrali przez dany styk. 

Przykład: 

Ustawienia ZZPP1:  nawiew 50 %  wywiew POMIŃ 
Ustawienia ZZPP2:  nawiew POMIŃ wywiew OFF 
Ustawienia ZZPP3:  nawiew OFF  wywiew 50 % 
Ustawienia na ekranie: nawiew 80 %  wywiew 75 % 
 
 Pogrubienie będzie oznaczało aktywny styk, natomiast ramka - wybrane przez algorytm 
parametry pracy centrali. Strzałka "↓" przy napisie POMIŃ oznacza "ominięcie" hierarchii. 
 
Sytuacja nr 1: Żaden styk ZZPP nie jest zwarty: 
 
Ustawienia ZZPP1:  nawiew 50 %  wywiew POMIŃ 
Ustawienia ZZPP2:  nawiew POMIŃ wywiew OFF 
Ustawienia ZZPP3:  nawiew OFF  wywiew 50 % 
Ustawienia na ekranie: nawiew 80 %  wywiew 75 % 
 
Sytuacja nr 2: Styk ZZPP3 zwarty: 
 
Ustawienia ZZPP1:  nawiew 50 %  wywiew POMIŃ 
Ustawienia ZZPP2:  nawiew POMIŃ wywiew OFF 
Ustawienia ZZPP3:  nawiew OFF  wywiew 50 % 
Ustawienia na ekranie: nawiew 80 %  wywiew 75 % 
Sytuacja nr 3: Styki ZZPP2 i ZZPP3 zwarte: 
 
Ustawienia ZZPP1:  nawiew 50 %  wywiew POMIŃ 

Ustawienia ZZPP2:  nawiew POMIŃ↓ wywiew OFF 
Ustawienia ZZPP3:  nawiew OFF  wywiew 50 % 
Ustawienia na ekranie: nawiew 80 %  wywiew 75 % 
 
Sytuacja nr 4: Styki ZZPP1, ZZPP2 i ZZPP3 zwarte: 
 
Ustawienia ZZPP1:  nawiew 50 %  wywiew POMIŃ↓ 
Ustawienia ZZPP2:  nawiew POMIŃ wywiew OFF 
Ustawienia ZZPP3:  nawiew OFF  wywiew 50 % 
Ustawienia na ekranie: nawiew 80 %  wywiew 75 % 
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Sytuacja nr 5: Styki ZZPP1 i ZZPP3 zwarte: 
 

Ustawienia ZZPP1:  nawiew 50 %  wywiew POMIŃ↓ 
Ustawienia ZZPP2:  nawiew POMIŃ wywiew OFF 
Ustawienia ZZPP3:  nawiew OFF  wywiew 50 % 
Ustawienia na ekranie: nawiew 80 %  wywiew 75 % 
 

Sytuacja nr 6: Styk ZZPP1 zwarty: 
 

Ustawienia ZZPP1:  nawiew 50 %  wywiew POMIŃ↓ 
Ustawienia ZZPP2:  nawiew POMIŃ wywiew OFF 
Ustawienia ZZPP3:  nawiew OFF  wywiew 50 % 
Ustawienia na ekranie: nawiew 80 %  wywiew 75 % 
 

6.3.15 Funkcja Kominek 
 

 Sterowanie Ekozefir Digital-E umożliwia współpracę centrali z kominkiem. Polega to na 
włączeniu nadciśnienia na czas rozpalania kominka (w przypadku zamkniętej komory spalania), 
oraz większego nadciśnienia na czas rozpalania kominka i mniejszego nadciśnienia podczas dalszej 
pracy kominka (w przypadku otwartej komory spalania). 

 Aby wejść do menu ustawień kominka, należy wpisać w menu kodowanym (opis wejścia na 
str. 20) kod 3528: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W pierwszej kolejności należy określić rodzaj komory spalania kominka, następnie etap 
pracy tego kominka (przy zamkniętej komorze spalania tylko rozpalanie, przy otwartej komorze 
spalania rozpalanie i palenie), wydajności nawiewu i wywiewu oraz czas trwania funkcji. 

 W przypadku otwartej komory spalania, należy ustawić większe nadciśnienie dla rozpalania 
(kiedy potrzeba więcej tlenu do paliwa) i nieco mniejsze nadciśnienie podczas dalszej pracy 
kominka. 
 

UWAGA! 
Aby mie ć pewno ść, że ustawienie wi ększej warto ści nawiewu od wywiewu b ędzie oznaczało 
nadci śnienie, konieczna jest wst ępna kalibracja centrali z instalacj ą wentylacyjn ą. 

Otwart ą komor ę spalania mo żna wybra ć tylko wtedy, kiedy w centrali jest nagrzewnica 
wst ępna (aktywna) lub wybór czerpni. W przeciwnym wypad ku do wyboru jest tylko 
zamkni ęta komora spalania. 
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 Wynika to z faktu, że przy otwartej komorze spalania nie można dopuścić, aby spaliny 
dostały się do pomieszczenia. Dlatego w czasie działania funkcji Kominek, nieaktywne jest 
odszranianie wymiennika odzysku (ponieważ spowodowałoby to wytworzenie podciśnienia w 
pomieszczeniu i zasysanie do niego spalin). Wyjątkiem jest automatyczny tryb pracy nagrzewnicy 
wstępnej, który nie ingeruje w obroty wentylatorów.  

 Zmiany parametrów należy dokonywać przyciskami  lub . Aby opuścić menu należy 
przyciskiem  przesunąć znacznik wyboru  na napis  i nacisnąć przycisk . 

 Załączanie funkcji Kominek odbywa się w menu głównym (opis wejścia na str. 20): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naciśnięcie przycisku  lub  spowoduje załączenie/wyłączenie funkcji Kominek. 
 
 Aktywność funkcji Kominek można zaobserwować na ekranie głównym za pomocą ikonki 

 (pozycja [1], dokładny opis na str. 18): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mrugająca ikonka oznacza, że trwa rozpalanie, natomiast ikonka świecąca sygnałem ciągłym 
oznacza dalszą pracę kominka. Ponadto pod zegarem wyświetlany jest czas do końca trwania 
funkcji Kominek (pozycja [4], dokładny opis na str. 18). 
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6.4 Opis funkcji informacyjnych 

6.4.1 Informacja o zabrudzonym filtrze 
 
 W przypadku zabrudzenia filtra, lub przekroczenia określonej ilości godzin pracy centrali 
bez czyszczenia filtrów, na sterowniku zapali się żółta dioda . Oznacza ona konieczność 
sprawdzenia i wyczyszczenia lub wymiany filtrów na nowe. 

 Aby sprawdzić ilość przepracowanych już godzin centrali, lub aby zresetować sygnalizację 
zabrudzenia filtra, w menu kodowanym należy w menu kodowanym (opis wejścia na str. 20) należy 
wpisać kod 0000: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Wartość "17" oznacza liczbę godzin przepracowanych przez centralę (od ostatniego 
skasowania tej wartości). 

 Aby skasować wartość zliczonych godzin, należy przyciskiem  ustawić znacznik wyboru 
 na napis  oraz nacisnąć i przytrzymać przycisk . Aby wyjść z 

menu bez kasowania licznika czasu pracy, należy przyciskiem  ustawić znacznik wyboru  na 
napis  i nacisnąć przycisk . 
 

UWAGA! 
Skasowanie warto ści zliczonych godzin pracy centrali jest konieczne do zresetowania 
sygnalizacji zabrudzenia filtra (po wyczyszczeniu l ub wymianie filtra). W przeciwnym 
wypadku układ dalej b ędzie traktował filtr jako zabrudzony, co doprowadzi  do wył ączenia 
centrali. 

  
 W przypadku zignorowania informacji o zabrudzeniu filtra i nieskasowania licznika czasu 
pracy w ciągu 360 godzin pracy centrali, centrala wyłączy się, a na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat: 
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6.4.2 Informacja o odszranianiu wymiennika odzysku 
 
 Jeśli centrala wejdzie w tryb odszraniania wymiennika odzysku, nie ma możliwości zmiany 
parametrów pracy centrali. Użytkownik może wprowadzać nowe parametry, ale zostaną one 
uwzględnione dopiero po zakończeniu procedury odszraniania. W takiej sytuacji, wraz z 
każdorazowym włączeniem się podświetlenia ekranu sterownika, na ekranie pojawi się komunikat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

który zniknie po zakończeniu procedury odszraniania wymiennika odzysku. 
 
6.4.3 Informacja o nieskalibrowanej centrali z instalacją wentylacyjną 
 
 Jeśli centrala nie została skalibrowana z instalacją wentylacyjną, na wyświetlaczu, przy 
każdym podświetleniu ekranu, będzie pojawiała się informacja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oznacza to, że w przypadku ustawienia nawiewu i wywiewu na takie same wartości, nie ma 
pewności, czy rzeczywiście taka sama ilość powietrza będzie przetłoczona na nawiewie i wywiewie. 
W konsekwencji może to prowadzić do nieprawidłowego działania centrali (a w szczególności 
funkcji Kominek, czy też ustawienie proporcji). 

 Informacja ta przestanie się wyświetlać po skalibrowaniu centrali z instalacją wentylacyjną 
(w tym celu należy skontaktować się z instalatorem centrali lub serwisantem). 
 
6.4.4 Informacja o uszkodzeniu czujnika temperatury 
 
 W przypadku odłączenia lub zniszczenia (nie dotyczy zwarcia) czujnika, który nie wymusi 
wyłączenia centrali i wyświetlenia komunikatu awarii, na wyświetlaczu, przy każdym podświetleniu 
ekranu, będzie pojawiała się informacja: 
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 Jeśli czujnik był wyświetlany na ekranie głównym, w jego miejscu pojawi się napis 

. 

 Uszkodzenie czujnika może spowodować przełączenie się, lub całkowite wyłączenie 
niektórych funkcji centrali:  
 
czujnik 3 - uszkodzenie tego czujnika spowoduje niewyświetlanie temperatury na ekranie 
    sterownika, ale jest on potrzebny przy diagnozie zachowania centrali, 

czujnik 4 - wyłączenie sterowania nagrzewnicą i chłodnicą wtórną (tylko odzysk ciepła), 

czujnik 5 i 7 - w trybie ręcznym zadawania temperatury przełączenie się na czujnik nawiewny, w  
    trybie automatycznym zadawania temperatury przełączenie się na czujnik  
    wywiewny. 

 W pozostałych sytuacjach awarie czujników powodują wyłączenie i sygnalizację awarii 
centrali (opisane na str. 48). 
 

6.5 Zabezpieczenia i stany awaryjne 

6.5.1 Zabezpieczenie menu kodowanego 
 
 Menu kodowane (opis wejścia na str. 20) posiada zabezpieczenie polegające na ograniczeniu 
ilości prób wpisania poprawnego kodu. 

 Jeśli użytkownik poda niewłaściwy kod, zostanie wyświetlona następująca informacja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cyfra umieszczona w nawiasie oznacza ilość prób wpisania kodu do wykorzystania. 
Trzykrotne wpisanie błędnego kodu spowoduje zablokowanie menu na 15 minut. 
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6.5.2 Blokada ustawień sterownika 
 
 Użytkownik ma możliwość włączenia blokady ustawień sterownika. Polega to na 
ograniczeniu poruszania się po sterowaniu do ekranu głównego i menu kodowanego, oraz blokadę 
wszystkich kodów poza kodem odblokowującym. Na ekranie głównym również nie ma możliwości 
zmiany parametrów (wydajności wentylatorów i temperatury). W takiej sytuacji ewentualna osoba 
postronna ma możliwość tylko podejrzenia informacji zawartych na ekranie głównym (ikonki i 
wartości), oraz wyświetlone na diodach informacyjnych. 

 Aby aktywować blokadę, należy w menu kodowanym (opis wejścia na str. 20) wpisać kod 
9876. Potwierdzeniem aktywowania funkcji jest sygnał dźwiękowy.  

 Aby ponownie wejść do menu kodowanego w celu odblokowania ustawień, należy wcisnąć 
jednocześnie przyciski  i . Kod przywracający możliwość ustawiania parametrów centrali jest 
taki sam, jak kod blokujący ustawienia (9876). 
 
6.5.3 Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika odzysku 
 
 Jeśli przejście przez wszystkie stopnie odszraniania nie przyniesie efektu i sprawność 
odzysku centrali spadnie poniżej minimalnej, centrala się wyłączy, a na wyświetlaczu pojawi się 
informacja: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 W takiej sytuacji należałoby rozmrozić wymiennik odzysku ciepła ręcznie. 

 W zdecydowanej większości przypadków przyczyną takiej awarii może być ustawienie 
znacznie większej ilości powietrza nawiewanego do pomieszczeń, niż wywiewanego (wynikająca z 
ustawień użytkownika, lub braku kalibracji centrali z instalacją wentylacyjną), bądź niedostateczne 
dogrzanie wentylowanych pomieszczeń (temperatura wyraźnie poniżej 20 °C). 
 
6.5.4 Zabezpieczenie termiczne silników wentylatorów 
 
 Silniki wentylatorów w centralach HomeLine RP-UPE posiadają zabezpieczenie termiczne 
samopowrotne bez sygnalizacji, tzn. po ostygnięciu uzwojenia silnika centrala samoczynnie powróci 
do normalnej pracy. 
 
 



Instrukcja obsługi Ekozefir HomeLine RP-UPE Comfort/ComfortPlus E/ComfortPlus W, Digital-E ver. 4.06 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów bez 
uprzedniego informowania o tym. 

45 

6.5.5 Zabezpieczenie termiczne centrali (poziom I) 
 

 W przypadku wzrostu temperatury na którymkolwiek czujniku temperatury powyżej 60 °C, 
na wyświetlaczu pojawi się informacja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a centrala wyłączy się. 

 Po ostygnięciu czujnika, na którym wystąpiło przegrzanie, centrala nie włączy się. 

 Należy znaleźć i usunąć przyczynę przegrzania czujnika i zresetować centralę (opis na str. 
16) lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali. 
 
6.5.6 Zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej (BOT poziom II) 
 

 W przypadku wzrostu temperatury elektrycznej nagrzewnicy wstępnej (lub wtórnej dla 
wersji ComfortPlus E) ponad dozwoloną wartość ok. 80 °C ogranicznik termiczny wyłączy centralę, 
oraz spowoduje wyświetlenie informacji: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Po ostygnięciu nagrzewnicy centrala nie włączy się. 

 Należy znaleźć i usunąć przyczynę przegrzania nagrzewnicy i zresetować centralę (opis na 
str. 16), lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali. 
 
6.5.7 Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika wodnego (wersja ComfortPlus W) 
 

 Jeśli wymiennik wodny w centrali jest ustawiony w funkcji nagrzewnicy, bądź 
nagzrewnico/chłodnicy, oraz aktywne jest zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika 
wodnego, w przypadku spadku temperatury nagrzewnicy wodnej poniżej minimalnej wartości 5 °C, 
uruchomione zostanie zabezpieczenie, które wyłączy centralę, otworzy zawór oraz wyświetli 
informację: 
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 Zabezpieczenie jest samopowrotne, zatem po rozgrzaniu się nagrzewnicy centrala powróci 
do normalnej pracy. 

 W centralach z wymiennikiem wodnym zaleca się zamontować na króćcu z czerpni 
przepustnicę powietrza ze sprężyną zwrotną. Dzięki temu wyłączenie centrali spowoduje całkowite 
odcięcie napływu zimnego powietrza na nagrzewnicę poprzez zamknięcie się przepustnicy.  

 Aby przepustnica działała poprawnie, należy ją podłączyć pod styki 33 (przewód neutralny) i 
34 (przewód fazowy) na płytce bazowej w centrali. 

 Wymiennik wodny jest zabezpieczona również w czasie, kiedy centrala jest wyłączona 
(przez użytkownika, programem, stykiem ZZPP, lub z powodu awarii centrali). W tej sytuacji układ 
w razie spadku temperatury wymiennika wodnego poniżej minimalnego otworzy zawór, a po 
rozgrzaniu wymiennika zawór zostanie z powrotem zamknięty (informacja o stanie zaworu jest 
wyświetlana na ekranie sterownika). 

 W przypadku zastosowania niezamarzającego czynnika grzewczego (roztwór glikolu), 
można wyłączyć zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, a zamiast tego wybrać pozycję zaworu, w 
jaką ma się ustawić po wyłączeniu centrali. Aby to zrobić, należy wejść do ustawień użytkowych 
(kod 9630, wejście do menu kodowanego opisane na str. 20): 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Użytkownik może wybrać następujące opcje: 
 

 - po wyłączeniu centrali zawór wymiennika wodnego się zamknie (zabezpieczenie  
    przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy nieaktywne), 

 - po wyłączeniu centrali zawór wymiennika wodnego się otworzy (zabezpieczenie  
    przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy nieaktywne), 

 - po wyłączeniu centrali zawór wymiennika wodnego zostanie w takiej pozycji, jakiej  
    był (zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy nieaktywne), 
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 - aktywacja zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego wymiennika wodnego. 
 
 Wszystkie opcje dostępne są dla wymienników wodnych z zaworami z siłownikiem 
trójpunktowym, natomiast zawory z siłownikiem termicznym mają tylko dostępne opcje 

 oraz . 
 

UWAGA! 
Wybranie opcji , , lub  spowoduje, że sterowanie nie zareaguje 
na zbyt nisk ą temperatur ę wymiennika wodnego. W przypadku zamarzaj ącego czynnika 
może to spowodowa ć uszkodzenie tego wymiennika. 

Aby czuwanie nad wymiennikiem wodnym mogło działa ć, centrala musi by ć podł ączona do 
zasilania elektrycznego. W przeciwnym wypadku nie b ędzie mo żliwe sterowanie zaworem. 

Aby czuwanie nad wymiennikiem wodnym było skuteczne , pod styki kra ńcowe zaworu 
należy podł ączyć pomp ę obiegow ą, oraz ewentualnie źródło ciepła nagrzewnicy. Spowoduje 
to wył ączenie obu urz ądzeń wraz z zamkni ęciem si ę zaworu i ponowne ich uruchomienie, 
gdy zawór zacznie si ę otwiera ć. 

Styki kra ńcowe posiadaj ą tylko zawory z siłownikami trójpunktowymi. 

 
6.5.8 Zabezpieczenie maksymalnej i minimalnej temperatury nawiewu 
 

 Sterowanie Ekozefir Digital-E posiada zabezpieczenie maksymalnej i minimalnej 
temperatury nawiewu. Zadziałanie zabezpieczenia sygnalizowane jest mrugającą temperaturą 
nawiewu w lewym dolnym rogu ekranu (pozycja [6], dokładny opis na str. 18). 
 
Zabezpieczenie maksymalnej temperatury nawiewu 
 
 Jeśli obecne parametry pracy centrali zostały podane przez użytkownika, lub z trybu 
programowego, to w pierwszej kolejności zwiększane są obroty wentylatora nawiewnego (jeśli były 
włączone proporcje, to z zachowaniem proporcji, jeśli nie, to zwiększany tylko nawiew). Jeśli nie 
będzie to wystarczające, to układ zacznie ograniczać moc nagrzewnicy, aby maksymalna 
temperatura nawiewu nie została przekroczona. 

 W przypadku, kiedy jest załączone odszranianie, kominek, lub styk ZZPP, układ nie ingeruje 
w obroty wentylatorów (ponieważ mogłoby to zaburzyć działanie danej funkcji), tylko od razu 
ogranicza moc nagrzewnicy, aby maksymalna temperatura nie została przekroczona. 
 
Zabezpieczenie minimalnej temperatury nawiewu 
 
 Zabezpieczenie minimalnej temperatury nawiewu jest realizowane na poziomie czujników 
przed, oraz za nagrzewnicą/chłodnicą. 

 Jeśli czerpnia ma niższą temperaturę niż minimalna nawiewu (zarówno w funkcji centrali 
 jak i , wybrane ręcznie lub automatycznie), to układ zawsze wybierze 

odzysk ciepła (nie włączy się obejście). 
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 Zabezpieczenie minimalnej  temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń polega na 
zwiększeniu mocy nagrzewnicy (jeśli centrala działa w funkcji , wybranej ręcznie lub 
automatycznie), lub na ograniczeniu mocy chłodnicy (jeśli centrala działa w funkcji 

, wybranej ręcznie lub automatycznie).  

 Ponadto, jeśli funkcja centrali jest wybierana automatycznie, to przy spadku temperatury 
przed nagrzewnicą/chłodnicą poniżej minimalnej temperatury nawiewu, funkcja centrali przełączy 
się na . 
 
6.5.9 Awaria czujników temperatury 
 
 W przypadku odłączenia lub zniszczenia (nie dotyczy zwarcia) czujnika, który jest 
niezbędny do prawidłowej i bezpiecznej pracy centrali, w miejscu, gdzie wyświetlana była 
temperatura pojawi się napis , a po chwili centrala zostanie wyłączona i na ekranie pojawi 
się komunikat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Awaria czujnika temperatury połączona z wyłączeniem centrali dotyczy czujników 0, 1, 2 
oraz 8. Numer uszkodzonego czujnika podany jest w komunikacie na wyświetlaczu pilota. Pozostałe 
czujniki nie spowodują wyłączenia centrali (opisane na stronie 42). 

 Po wymianie uszkodzonego czujnika należy zresetować centralę (opis na str. 16) lub 
odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali.  

 Jeśli nastąpiło zwarcie linii odczytującej dane z czujnika (zwarcie w czujniku, lub zwarcie 
bądź przerwanie przewodu między płytką bazową a pilotem), centrala zostanie wyłączona, a na 
wyświetlaczu pojawi się napis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Należy zidentyfikować przyczynę awarii (znaleźć i wymienić czujnik, w którym nastąpiło 
zwarcie, lub wymienić przewód między pilotem a centralą), a następnie zresetować centralę (opis na 
str. 16) lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali. 



Instrukcja obsługi Ekozefir HomeLine RP-UPE Comfort/ComfortPlus E/ComfortPlus W, Digital-E ver. 4.06 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów bez 
uprzedniego informowania o tym. 

49 

6.5.10 Awaria płytki bazowej centrali 
 

 Jeśli uszkodzeniu uległa płytka bazowa w centrali, bądź wymieniono tą płytkę, ale nie 
skalibrowano od nowa czujników, zostanie wyłączona centrala, a na ekranie wyświetli się 
informacja: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Należy usunąć przyczynę awarii i zresetować centralę (opis na str. 16) lub odłączyć i 
ponownie podłączyć zasilanie główne centrali. 
 
6.5.11 Zabezpieczenie przeciwpożarowe 
 
 Jeśli styk ZZPP2 został zaprogramowany w funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego 
(opis na str. 35) a wejście ZZPP2 na płytce bazowej zostało rozwarte, to centrala wyłączy się (bez 
wybiegu), a na ekranie sterownika pojawi się informacja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Po ponownym zwarciu styku ZZPP2, centrala uruchomi się i wróci do normalnej pracy. 


