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Mikroprocesorowy moduł do sterowania
węglowym piecem CO

Projekt

059Przedstawiamy kolejny
artyku³ konkursowy.
Tym razem jest to
bardzo efektownie
wykonany regulator

temperatury,
wspÛ³pracuj¹cy

z†wÍglowym lub gazowym
piecem centralnego

ogrzewania.
Po raz pierwszy

przedstawiamy projekt
wykonany przez naszego
Czytelnika na procesorze

ST62, co dowodzi
wzrastaj¹cej popularnoúci

alternatywnych w†stosunku
do MCS-51 rozwi¹zaÒ.

Sterownik kot³a CO
zosta³ wykonany przeze
mnie w†grudniu 1996 r. na
bazie mikroprocesora ST62
firmy SGS-Thomson (obec-
nie STMicroelec t ronics )
i†do dzisiaj z†powodzeniem
monitoruje pracÍ pieca wÍg-
lowego stanowi¹cego ürÛd³o
ciep³a w†moim domu.

Poniewaø istnia³a moø-
liwoúÊ wykorzystania mik-
roprocesora jednouk³adowe-
go, po krÛtkiej analizie wy-
bra³em mikrokontroler ST62
g³Ûwnie ze wzglÍdu na jego
tanioúÊ i†programow¹ moø-
liwoúÊ ustawienia prawie
dowolnej liczby wejúÊ w
trybie analogowym.

Jak pÛüniej siÍ okaza³o,
8-bitowy przetwornik analo-
gowo-cyfrowy tego uk³adu
jest trochÍ kapryúny, ale
uda³o siÍ go opanowaÊ przy
pomocy programu. Z†drugiej
strony, jego precyzja dzia³a-
nia jest wystarczaj¹ca przy
przyjÍtym przeze mnie za-
³oøeniu, øe pomiar tempe-
ratury nie musi byÊ dok³ad-
niejszy od pomiaru za po-
moc¹ zwyk³ego termometru.

Opis sterownika
Schemat elekt ryczny

urz¹dzenia znajduje siÍ na
rys. 1. W†uk³adzie naleøy
wyrÛøniÊ trzy podstawowe
czÍúci sk³adowe: zasilacz
12V, sterownik i uk³ad wy-
konawczy, przy czym uk³ad
wykonawczy dodatkowo za-
wiera element mechanicz-
ny umoøliwiaj¹cy zmianÍ
dop³ywu powietrza do pale-
niska kot³a.

ìSercemî uk³adu jest
sterownik oparty na mikro-
procesorze ST62T10 ozna-
czony na rys. 1†jako U1. W
sk³ad sterownika wchodzi
dodatkowo uk³ad LM324
(U2), ktÛrego wzmacniacze
operacyjne A, B i†C pozwa-

laj¹ na pomiar tem-
peratur z†rozdziel-
czoúci¹ 0,33oC. Ponie-
waø uk³ad ten jest zasila-
ny napiÍciem 6V, zakres od-
czytu jest wiÍkszy niø 64oC,
co z†kolei pozwala na pe³ne
wykorzystanie moøliwoúci
wykonywania przez mikro-
kontroler operacji na tabli-
cach.

Sterownik jest wyposaøo-
ny w†wyúwietlacz ciek³o-
krystaliczny L2432 2x24 zna-
ki, pozwalaj¹cy na jedno-
czesne wyúwietlanie aktual-
nej temperatury pomieszcze-
nia, w†ktÛrym siÍ znajduje,
temperatury zewnÍtrzne j
i†wody w†kotle oraz zadanej
temperatury pomieszczenia.
Uk³ad 74LS164 oznaczony
jako U3 poúredniczy pomiÍ-
dzy mikroprocesorem a†wy-
úwietlaczem LCD, zamienia-
j¹c dane szeregowe wysy³a-
ne przez mikroprocesor na
rÛwnoleg³e dla wejúÊ D0..D7
wyúwietlacza, co pozwala na
zaoszczÍdzenie wyjúÊ mik-
roprocesora. Poniewaø infor-
macja z†danymi na wejúciu
uk³adu rejestru przesuwaj¹-
cego, jakim jest uk³ad 74164,
jest istotna tylko w†chwili
pojawienia siÍ zbocza naras-
taj¹cego na wejúciu zegaro-
wym tego uk³adu, w†pozo-
sta³ym czasie wyjúcie PB6
mikroprocesora s³uøy dodat-
kowo do okreúlenia trybu
pracy wyúwietlacza poprzez
ustawienie wartoúci RS.

Linie portu B†mikropro-
cesora s¹ czÍúciowo wyko-

rzystane jako wejúcia analo-
gowe (PB0..PB5), przy czym
PBO s³uøy do pomiaru tem-
peratury wewn¹trz mieszka-
nia, PB1 mierzy temperatu-
rÍ na zewn¹trz budynku,
a†PB2 temperaturÍ wody
w†kotle grzewczym. Wejúcia
PB3 i†PB4 s³uø¹ do ustale-
nia parametrÛw pracy uk³a-
du. Prze³¹czanie prze³¹cz-
nika pod³¹czonego do we-
júcia PB3 pozwala na wybra-
nie jednej z†dwÛch ustawio-
nych w†pamiÍci wartoúci
temperatury zadanych dla
ogrzewanych pomieszczeÒ,
ktÛre umownie moøna na-
zwaÊ dzienn¹ i†nocn¹. Ist-
nieje moøliwoúÊ zadawania
temperatury nocnej (ozna-
czone j na wyúwiet laczu
przez NOC) w†wartoúciach
5, 12, 13 itd. do 23oC†oraz
dziennej (oznaczonej na wy-
úwietlaczu jako DZI) w†za-
kresie 17..29oC.

Pocz¹tkowe ustawienia
maj¹ wartoúÊ 21oC†dla tem-
pera tury nocnej oraz
23oC†dla temperatury dzien-
nej. Nastawa 5oC†dla tempe-
ratury nocnej jest w†przy-
padku kot³a wÍglowego nie
wykorzystana . Poniewaø
jednak sterownik moøe zna-
leüÊ zastosowanie w†kotle
olejowym lub gazowym, ta
wartoúÊ moøe byÊ stosowana
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do ochrony budynku przed
zamarzaniem przy d³uøszej
nieobecnoúci uøytkowni-
kÛw. Brak w†uk³adzie
ST62T10 pamiÍci typu EEP-
ROM moøe, po wyzerowaniu
uk³adu, spowodowaÊ usta-
wienie wartoúci pocz¹tko-
wej 21oC†jako zadanej. Moø-
na tego unikn¹Ê poprzez
zbuforowanie zasilania od-
powiednim akumulator -
kiem.

Wejúcie PB4 jest pod³¹-
czone do dzielnika napiÍ-
cia, ktÛrego wartoúÊ jest wy-
bierana poprzez ustawienia
JP1 w†pozycji BR1 lub BR2.
Jedna z†nich decyduje o†wy-
borze programu dla kot³a
wÍglowego, a†druga dla kot-
³a olejowego lub gazowego,
ktÛrych program pracy jest
identyczny. RÛønica pomiÍ-
dzy dwoma wersjami pro-
gramu polega na tym, øe dla
kot ³a wÍglowego uk³ad
utrzymuje temperaturÍ wo-
dy grzewczej zaleøn¹ od
temperatury na zewn¹trz
budynku (przyk³adowo dla
temperatury powyøej -2oC,
woda w†kotle ma tempera-
turÍ 40oC, a†dla temperatury

z†zakresu -7 do -10oC†tem-
peratura w†kotle ma wartoúÊ
50oC).

Piny PB5, PB6 i†PB7 zo-
sta³y ustawione jako wyjúcia
uk³adu. Wyjúcie PB5 steruje
wejúciem zegarowym uk³a-
du 74LS164, PB6 wspomnia-
nym juø wczeúniej wejúciem
danych tego samego uk³adu
oraz ustawia wartoúÊ RS wy-
úwietlacza LCD, a†PB7 po-
daje sygna³ ENable wyúwiet-
lacza.

Port A†jest rÛwnieø por-
tem wyjúciowym. Wyjúcie
PAO jest pod³¹czone do pie-
zoelektrycznego sygnaliza-
tora akustycznego. Spe³nia
on dwie funkcje. Pierwsza,
to wydawanie krÛtkich
düwiÍkÛw po naciúniÍciu
przycisku, druga to alarm
w†przypadku przekroczenia
dopuszczalnej na kotle tem-
peratury 75oC. Port PA1 ste-
ruje prac¹ uk³adu dozuj¹ce-
go dop³yw powietrza do kot-
³a. Otwarcie dop³ywu po-
wietrza do kot³a lub za³¹-
czenie palnika olejowego
lub gazowego (stan wysoki
na wyjúciu) jest dodatkowo
sygnal izowane zaúwiece-

niem diody øÛ³tej na obudo-
wie sterownika.

Do portu PA2 jest do³¹-
czona dioda czerwona, ktÛ-
ra zapala siÍ po 5†minutach,
chyba øe na zewn¹trz jest
siarczysty mrÛz, co ostatnio
jest rzadkoúci¹.

Port PA3 steruje prac¹
pompy wymuszaj¹cej obieg
wody grzewczej w†domowej
sieci CO. MuszÍ tu nadmie-
niÊ, øe do czasu wprowa-
dzenia sterownika nie po-
siada³em takiej pompy. Pra-
ca pompy jest sygnalizowa-
na na sterownik úwieceniem
diody zielonej, a†sygna³ ste-
ruj¹cy podobnie jak w†przy-
padku PA1 steruje przekaü-
nikiem na napiÍcie 12V,

ktÛrego styki s¹ zabezpie-
czone przed iskrzeniem
kondensatorem 100nF/630V.

Ostatnim wykorzystanym
wejúciem jest wejúcie nie-
maskowalne NMI, s³uø¹ce
do wprowadzenia zmian za-
danej temperatury. Odbywa
siÍ to poprzez naciskanie
mikroprze³¹cznika, ktÛrego
styki poprzez zwarcie do
masy wejúcia NMI powoduj¹
wykonanie programu, w†wy-
niku ktÛrego nastÍpuje pod-
wyøszenie zadanej tempera-
tury dziennej lub nocnej (w
zaleønoúci od po³oøenia
prze³¹cznika S4) o†1oC,†od
najniøszej do najwyøszej
i†znowu najniøszej, z†wyj¹t-

Rys. 1.

Rys. 2.
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Rys. 3.

kiem przejúcia od zadanej
temperatury nocnej 5oC†do
12oC, gdy ta rÛønica wynosi
z†przyczyn praktycznych
7oC.

Wejúcie RESET, zgodnie
z†sugesti¹ firmy SGS-Thom-
son, jest pod³¹czone do ma-
sy przez kondensator 1µF.
Praca uk³adu jest taktowana
sygna³em o†czÍstotliwoúci
8MHz (rezonatora).

Kompletne urz¹dzenie
wraz z†zasilaczami 5V i†6V
(przedstawionymi na rys. 2)
zosta³o umieszczone w†obu-
dowie o†wymiarach
127x93x20mm.

Wewn¹trz obudowy,
w†jej dolnej czÍúci, znajdu-
je siÍ czujnik temperatury
wewnÍtrzne j . Pozosta ³e
czujniki temperatury, tj. ze-
wnÍtrznej i†kot³a, s¹ pod³¹-
czone do czÍúci uk³adu zna-
jduj¹cej siÍ w†piwnicy obok
kot³a, a†napiÍcia z†ich ka-
tod s¹ doprowadzone szeú-
cioøy³owym kablem do mos-
tkÛw opornikÛw wzmacnia-
czy operacyjnych (uk³adu
LM324) w†sterowniku. Takie
rozwi¹zanie powoduje, øe
do sterownika w†pokoju na
piÍtrze jest doprowadzony
tylko ten jeden przewÛd
szeúcioøy³owy, co podnosi
estetykÍ rozwi¹zania i†jest
tolerowane przez rodzinÍ.

CzÍúÊ uk³adu zainstalo-
wana w†piwnicy (rys. 3)
obok kot³a spe³nia potrÛjn¹
funkcjÍ: po pierwsze, znaj-

duje siÍ tam zasilacz 12V,
ktÛrego napiÍcie s³uøy do
zasilania sterownika, a†tak-
øe dwÛch przekaünikÛw ste-
ru j¹cych prac¹ pompy
i†uk³adu mechanicznego za-
mykaj¹cego i†otwieraj¹cego
dop³yw powietrza do kot³a.

Po drugie, steruje w†za-
leønoúci od stanu na wyj-
úciach PA1 i†PA3 mikropro-
cesora, poprzez tranzystory
BD285 (ktÛrych zapas posia-
dam z†dawnych lat), prze-
kaünikami K1 i†K2, tj. odpo-
wiednio uk³adu mechanicz-
nego (lub palnika) i†pompy.

Po trzecie steruje otwie-
raniem i†zamykaniem do-
p³ywu powietrza (w†przy-
padku kot³a olejowego lub
gazowego tego fragmentu
uk³adu moøna nie monto-
waÊ). Odpowiednie po³¹cze-
nie przekaünika K2 z†dwo-
ma wy³¹cznikami kraÒcowy-
mi (w przypadku modelu
jes t to jeden wy³¹cznik
z† jednym stykiem zwier-
nym, a†drugim rozwiernym,
co daje taki sam efekt przy
innym kszta³cie krzywki
prze³¹czaj¹cej) umoøliwia
zamykanie dop³ywu powiet-
rza do kot³a, gdy na wyjúciu
PA1 jest stan niski oraz jego
otwieranie, gdy ten stan jest
wysoki. W†przypadku awa-
rii sterownika spowoduje to
zamkniÍcie kot³a, co jest
bardziej bezpieczne.

Jako czujniki temperatu-
ry wykorzystano uk³ady

LM335 charakteryzuj¹ce siÍ
liniow¹ charakterystyk¹, co
podczas pisania programu
okaza³o siÍ wspania³¹ w³as-
noúci¹ tego elementu.
Z†wczeúniejszych doúwiad-
czeÒ z†termistorami wynika-
³o bowiem, øe charakterys-
tyki tych elementÛw s¹ tak
rÛøne w†tej samej serii, øe
nie ma moøliwoúci ich wy-
korzystania do celÛw pomia-
rowych (wtedy wprowadzi-
³em tablice, ktÛre pozosta-
wi³em pÛüniej jako uniwer-
salny element mojego pro-
gramu).

Przeprowadzone do-
úwiadczenia z†czujnikiem
LM335 pozwoli³y na stwier-
dzenie, øe nawet 100-m od-
cinek przewodu 1,5mm2,
pod³¹czony do czujnika nie
ma wp³ywu na wskazanie
temperatury na wyúwietla-
czu. Czujniki temperatury
zewnÍtrznej i†kot³a zosta³y
przeze mnie po pod³¹cze-
niu i†zaizolowaniu wprowa-
dzeÒ zaklejone w†rurce alu-
miniowej. Czujnik tempera-
tury zewnÍtrzne j zosta ³
przymocowany do zewnÍt-
rznej úciany strony pÛ³noc-
nej budynku w†odleg³oúci
ok. 2cm od muru i†os³oniÍty
plas tykowym elementem
w†kolorze bia³ym dla unik-
niÍcia wch³aniania promie-
niowania cieplnego (czujnik
ten ma mierzyÊ temperaturÍ
powietrza, a†nie swoj¹ w³as-
n¹).

Czujnik temperatury kot-
³a zosta³ przyklejony bezpo-
úrednio do gÛrnej úcianki
kot³a i†zaizolowany termicz-
nie kropl¹ pianki poliureta-
nowej. W†ten sposÛb zarÛ-
wno wskazania termometru
alkoholowego zamocowane-
go w†kieszeni pomiarowej
kot³a jak i temperatura wy-
úwietlana na wyúwietlaczu
LCD s¹ jednakowe.

Opis programu
Program zosta³ napisany

i†wprowadzony do mikro-
procesora za pomoc¹ starter
kitu ST622X. Poniewaø jego
objÍtoúÊ uda³o siÍ ograni-
czyÊ do 2kB, mÛg³ byÊ zapi-
sany w†osta tecznoúci
w † m i k r o p r o c e s o r z e
ST62T10B6.

W†trakcie pisania pro-
gramu wykorzysta³em goto-
we fragmenty programÛw
ogÛlnie dostÍpnych firmy
SGS-Thomson, dotycz¹ce
pomiaru wielkoúci analogo-
wych oraz sposobu ich
uúrednieniania (adconv) ,
odmierzania czasu za po-
moc¹ wewnÍtrznego timera
(htempo) oraz procedurÍ
dzielenia dwÛch liczb. De-
klaracja zmiennych rÛwnieø
zosta³a przeze mnie stwo-
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R13, R24: 68..72kΩ
R2, R5, R8, R27, R32: 1kΩ
R3, R14, R25, R35, R36:
3kΩ
R4, R11, R15, R20, R26,
R34: 2kΩ
R7, R9, R12, R17, RR18,
R21, R22, R23, R29, R30:
10kΩ
R31: 3,3kΩ
R10, R19, R33: 51kΩ
R6, R16, R28:
potencjometry nastawne
2kΩ
Kondensatory
C1, C2, C6, C7, C8, C9,
C11, C12, C15, C16:
100nF
C3, C5: 22pF
C4: 1µF
C10, C14: 100µF
C13: 470µF
C17, C18: 220µF
Półprzewodniki
D1, D3, D5, D11, D12:
diody 1N4148 lub
podobne
D2: dioda LED żółta
D4: dioda LED czerwona
D6: dioda LED zielona
D7, D8, D9: LM335
D10: mostek Graetz’a
Q2: LM7805
Q3: LM7806
Q4: LM7812
Q5, Q6: BDP285 lub BC211
U1: ST62T10B6
U2: LM324
U3: 74LS164
Różne
Q1: 8MHz
Buzzer: sygnalizator
akustyczny
LCDdisp: wyświetlacz
ciekłokrystaliczny L2432
K1: przekaźnik RM212V
K2: przekaźnik PR4088−10A
S1: mikroprzełączniki
S2: przełącznik

rzona w†oparciu o†przyk³a-
dowe programy tej firmy.
Pozosta³e fragmenty progra-
mu zosta³y napisane przeze
mnie samodzielnie.

Program steruje pomiara-
mi wielkoúci analogowych,
ktÛrymi s¹ temperatury: we-
wnÍtrzna pomieszczenia ,
w†ktÛrym znajduje siÍ ste-
rownik, temperatura na ze-
wn¹trz domu, temperatura
wody grzewczej w†kotle.
RÛwnieø za pomoc¹ prze-
twornika A/C sprawdzane
jest po³oøenie prze³¹cznika
dwÛch zadanych temperatur
(ktÛrych opis podano wczeú-
niej) oraz po³oøenie jumpe-
ra (ktÛrego rolÍ rÛwnieø
wczeúniej omÛwi³em).

Na pods tawie powy-
øszych danych program
ustala temperaturÍ kot³a.
Jeøeli jumper jest ustawio-
ny w†po³oøeniu dla kot³a
olejowego lub gazowego, to
wÛwczas za ³¹cza koc io ³
i†podnosi temperaturÍ do
70oC, po czym wy³¹cza go
i†utrzymuje w†takim stanie
do chwili spadku tempera-
tury do wartoúci ustalonej
dla temperatury aktualnie
panu j¹ce j na zewn¹t rz
(przyk³adowo: dla 0oC†po-
wietrza otaczaj¹cego budy-
nek jest to 40oC) i†ponownie
uruchamia kocio³ aø do
os i¹gn iÍc ia tempera tury
70oC. Takie rozwi¹zanie
ogranicza liczbÍ za³¹czeÒ
i†wy³¹czeÒ kot³a, powodu-
j¹c utrzymywanie minimal-
nej wartoúci temperatury
wody grzewczej. Tej opcji
nigdy nie wyprÛbowa³em
praktycznie z†powodu bra-
ku na wyposaøeniu mojego
domu odpowiedniego urz¹-
dzenia grzewczego.

W†moim przypadku
urz¹dzenie funkc jonuje
w†trybie pracy dla kot³a
wÍglowego. Wartoúci tempe-
ratury wody w†CO dla po-
szczegÛlnych zakresÛw tem-
peratury na zewn¹trz usta-
lono doúwiadczalnie i†s¹
sta³e. Jednym z†dwÛch za-
daÒ systemu jest utrzyma-
nie temperatury wody
grzewczej jak najbliøszej tej
wartoúci. Odbywa siÍ to po-
przez zamykanie i†otwiera-
nie dop³ywu powietrza do
kot³a za pomoc¹ mechanicz-
nego uk³adu wykonawczego.
W†przypadku kot³a wyposa-
øonego w†wentylator nawie-
wu mog³oby to byÊ realizo-
wane poprzez prze³¹czanie
wentylatora na minimalne
i†maksymalne obroty.

W†zaleønoúci od sposo-
bu za³adowania kot³a, si³y
wiatru, rodzaju paliwa moø-
na osi¹gn¹Ê temperaturÍ
kot³a bardzo nisk¹, blisk¹
zadanej dla okreúlonej tem-
peratury zewnÍtrznej, ale
przy niekorzystnych warun-
kach moøe nast¹piÊ znacz-
ne przegrzanie kot³a. Jeøeli
temperatura na kotle prze-
kroczy 75oC,†wÛwczas poja-
wia siÍ alarm akustyczny
w†postac i przerywanego
sygna³u wydawanego przez
sygnalizator piezoelektrycz-
ny znajduj¹cy siÍ wewn¹trz
sterownika. Sygna³ trwa do
momentu spadku tempera-
tury wody grzewczej poni-
øej 75oC. Aby obniøyÊ tem-
pera turÍ w kot le , woda
grzewcza jest pompowana
do kaloryferÛw w†celu jej
sch³odzenia.

Jak widaÊ z†opisu, taki
stan jest niekorzystny i†nie
naleøy dopuszczaÊ do jego
powstania poprzez np. za-
sypywanie paleniska mia-
³em wÍglowym przy silnym
wietrze.

Drugim najwaøniejszym
zadaniem systemu jes t
ut rzymanie temperatury
w†pomieszczeniu zgodnej
z†aktualnie zadan¹ wartoú-
ci¹. Zadanie to jest realizo-
wane poprzez za³¹czanie
i†wy³¹czanie pompy wymu-
sza j¹ce j obieg czynnika
grzewczego w†domowej sie-
ci CO. Algorytm pompowa-
nia zosta³ ustalony tak, aby
iloúÊ ciep³a dostarczonego
do pomieszczeÒ by³a nieza-
leøna od temperatury wody
grzewczej, tzn. w†przypad-
ku przekroczenia jej wartoú-
ci o†wiÍcej niø 5oC†uk³ad
pracuje impulsowo, przy
czym czas trwania impul-
sÛw i†przerw pomiÍdzy ni-
mi jest doúÊ d³ugi (ok. 30s
pracy pompy, czas przerwy
do 2†minut), a†to ze wzglÍ-
du na duø¹ pojemnoúÊ do-
mowej sieci CO. DziÍki te-
mu temperatura kaloryferÛw
jest niska nawet wtedy, gdy
temperatura wody w†kotle
jest za wysoka. Takie sytu-
acje zdarzaj¹ siÍ w†okresach
trwania na zewn¹trz tempe-
ratur bliskich 0oC†i†prze³a-
dowania kot³a. W†przypad-
ku zadania temperatury
27oC†lub wyøszej nastÍpuje
podwyøszenie temperatury
grzewczej o†5oC.

Dodatkow¹ funkcj¹ uk³a-
du jest przepompowywanie
wody przez pompÍ obiego-
w¹ przez 10 minut co 30

minut w†przypadku, gdy
temperatura zadana jes t
rÛwna lub wyøsza od tem-
peratury panuj¹cej w†po-
mieszczeniu, w†ktÛrym jest
czujnik temperatury. Tak¹
funkcjÍ przewidziano, po-
niewaø w†niektÛrych poko-
jach czasami bywa³o zimno,
ale nie wskazywa³a na to
wartoúÊ temperatury odczy-
tana w†pokoju, w†ktÛrym
znajduje siÍ sterownik
z†czujnikiem.

DziÍki temu, øe tempe-
ra tury : zewnÍtrzna , we-
wnÍtrzna i†kot³a oraz aktu-
alnie zadana do utrzymania
wewn¹trz pomieszczeÒ s¹
wyúwietlane jednoczeúnie,
istnieje moøliwoúÊ oceny
pracy kot³a gdy jest w†nim
ogieÒ, a†przez ca³y rok moø-
na obserwowaÊ temperatury
na zewn¹trz i†wewn¹trz bu-
dynku (w zakresie: wewnÍt-
rzna i†zewnÍtrzna od -
33oC†do 30oC, temperatura
kot³a od 30oC†do 93oC).

Uwagi koÒcowe
W†ce lu zwiÍk s z en i a

niezawodnoúci uk³adu zo-
sta³ on zasilony z†gniazda
w†piwnicy. Zasilanie pom-
py odbywa siÍ poprzez
gniazdo i†wtyczkÍ na kab-
lu wychodz¹cym z†uk³adu
znajduj¹cego siÍ obok kot-
³a, co w†sytuacji awaryjnej
pozwala na sta³e w³¹czyÊ
pompÍ do sieci zasilaj¹-
cej .

Po zastosowaniu systemu
zuøycie paliwa zmala³o po-
przez optymalizacjÍ tempe-
ratur w†pomieszczeniach
i†wody w†obiegu.

Wad¹ ca³ego systemu jest
ograniczona pojemnoúÊ pa-
liwa w kotle, co w†moim
przypadku wymaga odwie-
dzin w†kot³owni przynaj-
mniej dwa razy na dobÍ. Pe-
wien nadmiar mocy kot³a
okaza³ siÍ w†tym przypadku
pozytywny.

Brak napiÍcia w†sieci
220V moøe spowodowaÊ sy-
tuacjÍ, w†ktÛrej dop³yw po-
wietrza do kot³a bÍdzie
trwa³ mimo jego przegrze-
wania . W†takie j sytuacj i
nadmiar ciep³a jest wypro-
mieniowany przez grzejniki
w†pionie znajduj¹cym siÍ
bezpoúrednio nad kot³em,
dziÍki odpowiedniej budo-
wie sieci CO i†pozostawie-
niu co najmniej jednego
pionu z†obiegiem grawita-
cyjnym. Uk³ad wykonawczy
jest zabudowany w†taki spo-
sÛb, øe w†kaødej chwili moø-

na go od³¹czyÊ i†rÍcznie za-
mkn¹Ê dop³yw powietrza do
kot³a.

SieÊ CO z†kot³em wÍglo-
wym musi pracowaÊ
w†uk³adzie otwartym. Po-
winny byÊ spe³nione lokal-
ne warunki bezpieczeÒstwa
p r z e c i w p o ø a r o w e g o .
W†moim przypadku pompa
jest zerowana.

Ze wzglÍdu na wystÍpu-
j¹ce w†zasilaczu napiÍcie
220V, otwieranie obudowy
jest dopuszczalne po wyjÍ-
ciu wtyczki z†gniazda zasi-
laj¹cego.
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