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Sterownik pieca CO
Ogrzewanie domu

jednorodzinnego jest
w†naszym klimacie bardzo
waøne i†poch³ania znaczn¹
czÍúÊ úrodkÛw finansowych
przeciÍtnego gospodarstwa

domowego. W†ich
zaoszczÍdzeniu pomoøe
z†pewnoúci¹ urz¹dzenie,

ktÛrego opis przedstawiamy
w†artykule.

Projekt

100

W†budowanych domach
obecnie wykorzystuje siÍ no-
we metody ogrzewania z†wy-
korzystaniem gazu ziemnego,
energii elektrycznej czy oleju
opa³owego. Zazwyczaj s¹
to instalacje o ma³ej po-
jemnoúci z†wymuszo-
nym obiegiem, w†ktÛ-
rych s¹ stosowane grzej-
niki konwektorowe
i†elektronicznie sterowa-
ne piece wielofunkcyj-
ne. Jednak jeszcze wiele
budynkÛw, powsta³ych
kilka czy kilkanaúcie lat
temu, ma ogrzewanie
oparte na tradycyjnych
piecach CO opalanych
paliwem sta³ym (np. wÍglem,
koksem, drewnem) i†wielkopo-
jemnoúciowych instalacjach
grawitacyjnych (czasami wspo-
maganych pompami obiegowy-
mi). Jak trudne jest utrzymanie
zadanej temperatury na piecu
wÍglowym wie kaødy, kto jest
zmuszony wielokrotnie w†ci¹-
gu doby odwiedzaÊ kot³owniÍ
i†przez sterowanie dop³ywem
powietrza do paleniska oraz
iloúci¹ zasypywanego paliwa
regulowaÊ, z†mniejszym lub
wiÍkszym skutkiem, tempera-
turÍ robocz¹ pieca.

Dla podniesienia komfor-
tu korzystania z†tradycyjnego
ogrzewania, jak i†znacznego
obniøenia kosztÛw jego funk-
cjonowania, chcia³bym przed-

stawiÊ zastosowa-
ny przeze mnie sposÛb
czÍúciowego zautomatyzowa-
nia tego procesu.

Opis przerÛbki
pieca CO

Na rys. 1 przedstawiono
schematycznie piec CO oraz
zakres przeprowadzenia nie-
zbÍdnych modyfikacji do za-
pewnienia kontroli na iloúci¹
oddawanego przezeÒ ciep³a.
Przede wszystkim naleøy za-
stosowaÊ wymuszony przez
wentylator nadmuch powietrza
na palenisko pieca CO. Wen-
tylatorem takim moøna ³atwo
sterowaÊ elektronicznie,
a†przez to wp³ywaÊ na tempe-
raturÍ pracy pieca. Sterownik,
ktÛry opiszÍ w†dalszej czÍúci

artyku³u, jest przystosowany
do obs³ugi wentylatora z†silni-
kiem pr¹du sta³ego na napiÍ-
cie 12V i†o†poborze pr¹du do
4A. Przyk³adowo, znakomicie
tÍ funkcjÍ spe³nia ³atwo do-
stÍpny wentylator samochodo-
wy od Fiata 126p. Przy moim
piecu dzia³a on bezawaryjnie
od kilku lat, pomimo pracy
w†bardzo niekorzystnych wa-
runkach (zapylenie, popio³y).
Stosuj¹c wymuszony nadmuch
zyskujemy jeszcze dodatkowy
efekt, dok³adnego wypalenia
zasypanego paliwa w†znacznie
wyøszej temperaturze niø przy
samoczynnym przep³ywie po-

Rys. 1
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wietrza przez piec. RÛwnieø
ze wzglÍdÛw ekonomicznych
moøna z†powodzeniem stoso-
waÊ w†piecu mia³ wÍglowy,
ktÛry jest zacznie taÒszy od
wÍgla, a†kalorycznoúÊ obu
tych paliw jest porÛwnywal-
na. SposÛb przerÛbki pokaza-
ny na rys. 1 jest tylko przy-
k³adowym, gdyø kaødy moøe
wykonaÊ nadmuch inaczej, za-
leønie od typu posiadanego
pieca. Jest bardzo waøne, co
stwierdzono podczas kilkulet-
niej eksploatacji tak przerobio-
nego pieca, aby po wy³¹czeniu
wentylatora dostÍp powietrza
do paleniska zosta³ maksymal-
nie ograniczony. W†swoim
piecu zastosowa³em klapkÍ
z†cienkiej blachy stalowej, osa-
dzon¹ na prostym zawiasie,
zamykaj¹c¹ prostok¹ty kana³
dolotowy, do ktÛrego przykrÍ-
cony jest wentylator. Do za-
mykania tej klapki odcinaj¹cej
moøna zastosowaÊ odpowied-
nio miÍkk¹ sprÍøynkÍ lub
düwigniÍ z†przeciwwag¹. Mon-
taø wentylatora naleøy tak
przeprowadziÊ, aby nie utra-
ciÊ moøliwoúci palenia sposo-
bem tradycyjnym, czyli bez

stosowania wymuszonego na-
dmuchu powietrza (np. brak
zasilania, awaria wentylatora).

Opis budowy sterownika
Prezentowany sterownik

pieca CO ma za zadanie nad-
zorowanie do³¹czonych do
niego czujnikÛw zewnÍtrz-
nych (termometr pieca, termo-
metr mierz¹cy temperaturÍ
wewn¹trz pomieszczeÒ ogrze-
wanych, czujnik dymu, wy-
³¹cznik sygnalizuj¹cy otwar-
cie drzwiczek pieca) i†zaleø-
nie od ich wskazaÒ sterowaÊ
urz¹dzeniami wyjúciowymi,
jakimi s¹ wentylator nadmu-
chu i†pompa obiegowa.

Schemat elektryczny ste-
rownika przedstawiono na rys.
2. Uk³ad zbudowany jest
w†oparciu o†nowoczesny mik-
rokontroler typu AVR (model
AT90S2313). Procesor ten po-
siada wiele zalet u³atwiaj¹cych
budowÍ proponowanego ste-
rownika (np. wewnÍtrzn¹ pa-
miÍÊ danych typu EEPROM,
Watchdog, Timer, generator
PWM, komparator analogowy).
Mikrokontroler U2 pracuje
z†czÍstotliwoúci¹ 4MHz wyzna-

czon¹ przez rezonator kwarco-
wy X. Uk³ad U4 jest specjali-
zowanym uk³adem zeruj¹cym
mikrokontroler po obniøeniu
napiÍcia zasilaj¹cego poniøej
4,75V. Zapewnia on pewny
start procesora po za³¹czeniu
zasilania i†zabezpiecza we-
wnÍtrzn¹ pamiÍÊ danych EEP-
ROM przed przypadkowymi
wpisami przy niestabilnym na-
piÍciu zasilaj¹cym. W†obs³udze
czterocyfrowego wyúwietlacza
siedmiosegmentowego LED po-
úredniczy uk³ad rejestru prze-
suwnego U1. Dane przesy³ane
s¹ do niego szeregowo przez
dwie linie steruj¹ce (sygna³y
CLK, AB). Anody wyúwietla-
czy za³¹czane s¹ przez klucze
tranzystorowe T1...T4. Sygna³y
steruj¹ce bazami tych tranzys-
torÛw wykorzystano dodatko-
wo do obs³ugi klawiatury sk³a-
daj¹cej siÍ z†czterech przycis-
kÛw i†dwÛch trzypozycyjnych
prze³¹cznikÛw. Diody D1...D4
oraz D7, D8 separuj¹ poszcze-
gÛlne przyciski od siebie i†za-
bezpieczaj¹ przed powstaniem
moøliwych konfliktÛw przy
jednoczesnym wciúniÍciu kil-
ku z†nich. Procesor odczytuje

klawiaturÍ przez dwie linie
portu B (tj. PB6, PB5). Uzupe³-
nieniem czÍúci sygnalizacyjno-
steruj¹cej modu³u s¹ trzy dio-
dy LED (informuj¹ one o†sta-
nie, w†jakim znajduj¹ siÍ w†da-
nym momencie urz¹dzenia
wyjúciowe). Anody tych diod
s¹ po³¹czone, podobnie jak
anody wyúwietlaczy, do kluczy
tranzystorowych, a†katody
przez rezystor ograniczaj¹cy
R14 do wyprowadzenia PB7
mikrokontrolera. Wyúwietlacz
LED oraz diody sygnalizacyjne
pracuj¹ w†trybie wyúwietlania
multipleksowanego z†czÍstotli-
woúci¹ 50Hz. Sterownik moøe
nadzorowaÊ pracÍ typowej
pompy obiegowej zasilanej bez-
poúrednio z†sieci elektroener-
getycznej oraz wentylatora na-
pÍdzanego silnikiem pr¹du sta-
³ego na napiÍcie 12V. Pompa
sterowana jest z†wyprowadze-
nia PB4 mikrokontrolera za po-
úrednictwem obwodu z³oøone-
go z†elementÛw R21, T5, R22,
U5, R19, R18, Tr, J3. Z†wypro-
wadzenia PB3 (wyjúcie we-
wnÍtrznego generatora PWM
mikrokontrolera U2), przez ob-
wÛd z³oøony z†elementÛw R13,

Rys. 2



   87Elektronika Praktyczna 6/2002

P R O J E K T Y   C Z Y T E L N I K Ó W

T6, R20, T7, C8, D9, J2 stero-
wany jest silnik wentylatora
nadmuchu. Uøycie generatora
PWM umoøliwia ³atw¹ regula-
cjÍ prÍdkoúci obrotowej tego
silnika, a†przez to wp³ywanie
na wydajnoúÊ nadmuchu. Do
z³¹cza J1 do³¹czone s¹ czujniki
zewnÍtrzne mierz¹ce tempera-
turÍ pieca, temperaturÍ we-
wn¹trz pomieszczeÒ ogrzewa-
nych (domow¹), czujnik wy-
krywaj¹cy dym i†czad ulatnia-
j¹cy siÍ z†pieca podczas spala-
nia oraz wy³¹cznik sygnalizu-
j¹cy otwarcie drzwiczek pieca.
Do pomiaru temperatury zasto-
sowano popularne uk³ady ter-
mometrÛw firmy Dallas serii
DS1820. Uk³ady te mierz¹ tem-
peraturÍ z†podstawow¹ roz-
dzielczoúci¹ 0,5 stopnia. Ich
sterowanie odbywa siÍ z†wy-
prowadzenia PB2 mikrokontro-
lera (magistrala 1Wire). Mikro-
kontroler U2 zawiera kompara-

tor analogowy, ktÛry s³uøy do
obs³ugi czujnika dymu monto-
wanego na piecu CO. Zastoso-
wany do tego czujnik AF20 jest
szczegÛlnie uczulony na wy-
krywanie tlenku wÍgla (czad),
jednak rÛwnie dobrze reaguje
na dym wydzielaj¹cy siÍ pod-
czas spalania innych materia-
³Ûw, np. drewna. Na rysunkach
i†w†opisie nazywam go (dla
uproszczenia) czujnikiem dy-
mu. Komparator porÛwnuje na-
piÍcia z†mostka pomiarowego
sk³adaj¹cego siÍ z†rezystora
R16 i†rezystancji wewnÍtrznej
czujnika AF20 (rezystancja ta
zaleøy od úrodowiska w†jakim
siÍ znajduje czujnik), z†napiÍ-
ciem progowym ustalonym za
pomoc¹ rezystorÛw R15, R25
i†potencjometru montaøowego
R17. Potencjometr ten s³uøy do
regulacji czu³oúci uk³adu wy-
krywania dymu. Ostatnim ze-
wnÍtrznym obwodem wejúcio-

Rys. 3

wym jest prze³¹cznik monto-
wany przy g³Ûwnych drzwicz-
kach pieca s³uø¹cych do zasy-
pywania paleniska - sygnalizu-
je on mikrokontrolerowi (przez
pin PD6) ich otwarcie. Pozo-
sta³e elementy uk³adu,
narysowane na schemacie, to
zasilacz z³oøony ze z³¹cza J4,
do ktÛrego naleøy do³¹czyÊ na-
piÍcie zmienne 12V z†transfor-
matora sieciowego (np. trans-
formatora toroidalnego do
oúwietlenia halogenowego
60W), mostka prostowniczego
BR, kondensatorÛw C3, C4, C5,
C6 oraz stabilizatora napiÍcia
+5V, s³uø¹cego do zasilania
uk³adÛw cyfrowych modu³u.

Uwagi montaøowe
Na rys. 3 przedstawiono

wygl¹d p³ytki drukowanej mo-
du³u sterownika. P³ytka wyko-
nana jest na laminacie jedno-
stronnym i†zwymiarowana pod
montaø na úciance czo³owej
obudowy metalowej typu T54.
Zmontowan¹ p³ytkÍ naleøy
przykrÍciÊ do úcianki czo³owej
obudowy (po wczeúniejszym
wykonaniu w†niej odpowied-
nich otworÛw na wyúwietlacz,
przyciski, prze³¹czniki i†za-
montowaniu oprawek diod
LED) za pomoc¹ bolcÛw dys-
tansowych o†d³ugoúci 12mm.
DiodÍ D10 (Dym) naleøy zamo-
cowaÊ w†oprawce na úciance
czo³owej i†po³¹czyÊ z†p³ytk¹
modu³u za pomoc¹ przewo-
dÛw. Elementy, na ktÛrych wy-
dziela siÍ znaczna iloúÊ ciep³a
podczas pracy urz¹dzenia (tj.
tranzystor Darlingtona T7, mos-
tek prostowniczy BR i†stabili-
zator napiÍcia U3) naleøy za-
mocowaÊ do p³ytki od strony
druku i†zaopatrzyÊ w†odpo-
wiedni radiator.

SzczegÛ³owy sposÛb ³¹cze-
nia p³ytki drukowanej modu-
³u z†elementami zewnÍtrzny-
mi przedstawiono na rys. 4.
Wszystkie przewody moøna
lutowaÊ bezpoúrednio do p³yt-
ki drukowanej, a†obwody sie-
ciowe naleøy wykonaÊ bardzo
starannie i †zabezpieczyÊ
przed moøliwoúci¹ zwarcia
lub poraøenia obs³uguj¹cego.

Opis dzia³ania
sterownika

Do programowania nastaw
urz¹dzenia s³uøy klawiatura
sk³adaj¹ca siÍ z†czterech przy-
ciskÛw oznaczonych: [Prog],
[Mem], [Up], [Dw]. Przez wcis-
kanie klawisza [Prog] wybiera-
my odpowiednie menu. Klawi-
szami [Up]\[Dw] ustawiamy
wymagan¹ wartoúÊ, a†zatwier-
dzenie i†zapis do pamiÍci EEP-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1...R8: 220Ω
R9...R13, R21: 1kΩ
R14: 470Ω
R15, R16: 10kΩ
R18, R19: 200Ω
R20: 2kΩ
R22: 100Ω
R23...R25: 4,7kΩ
R17: 10kΩ (potencjometr
montażowy)

Kondensatory
C1, C2: 33pF
C4, C6...C8: 100nF
C3: 4700µF/25V
C5: 100µF/16V
Półprzewodniki
D1...D4, D7, D8: 1N4148
D9: 1N4001
D5, D6: φ5mm LED zielona
D10: φ3mm LED czerwona
T1...T6: BC327
T7: tranzystor NPN
w układzie Darlingtona np.
TIP122, BD649
TR: triak BT136
BR: mostek prostowniczy 6A
U1: 74HC164
U2: AT90S2313
(zaprogramowany)
U3: 7805
U4: DS1813
U5: MOC3020

Różne
X: rezonator kwarcowy
4MHz

DSP1, DSP2: dwucyfrowy
wyświetlacz siedmiosegmen−
towy LED, wspólna anoda
S1...S4: mikroprzełącznik
S5, S6: przełącznik 1 sekcja/
3 pozycje
Elementy zewnętrzne
(wg. rys. 2)
DS1820: 2szt
AF20: 1szt
wyłącznik krańcowy
wyłącznik sieciowy

bezpiecznik 800mA
wtyk DB9M
gniazdo DB9F (przykręcane
do obudowy)
złącze konektorowe typ
samochodowy

radiator 80x50x35mm
podkładka izolacyjna TO220
przepust izolacyjny do
TO220
oprawki LED: 3szt.
filtr wyświetlacza
elementy montażowe
obudowa T54
transformator toroidalny
12V/5A



88

P R O J E K T Y   C Z Y T E L N I K Ó W

Elektronika Praktyczna 2/98Elektronika Praktyczna 6/2002

czy tÍ nastawion¹ w†menu
[†d.xx], nast¹pi stopniowe ob-
niøanie temperatury roboczej
pieca (do minimalnych 50oC).
W†przeciwnym przypadku na-
st¹pi jej zwiÍkszanie aø do
maksymalnej, jaka jest ustawio-
na w†menu [†P.xx]. Przy takiej
regulacji temperatury roboczej
pieca moøna znacznie ograni-
czyÊ zjawisko przegrzewania
pomieszczeÒ i†utrzymywaÊ
w†nich moøliwie sta³¹ tempe-
raturÍ. WartoúÊ temperatury
zmierzon¹ przez czujnik
umieszczony wewn¹trz po-
mieszczeÒ ogrzewanych moø-
na wyúwietliÊ po wciúniÍciu
klawisza [Mem] (z dok³adnoú-
ci¹ 0,5oC). Na pracÍ wentyla-
tora nadmuchu ma wp³yw
czujnik dymu i†wy³¹cznik
drzwiczek (w momencie ich ot-
warcia nastÍpuje zatrzymanie
wentylatora). Czujnik dymu (po
aktywacji go w†menu [dy.01])
powoduje zatrzymanie wenty-
latora, gdy wykryje ulatnianie
siÍ dymu na zewn¹trz pieca
(úwieci siÍ dioda Dym). Gdy
dym ulotni siÍ, nast¹pi uru-
chomienie nadmuchu z†obrota-
mi minimalnymi i†stopniowe
ich zwiÍkszanie, aø do osi¹g-
niÍcia obrotÛw nastawionych
(pulsowanie diody Dym). Pom-
pa w†trybie pracy automatycz-
nej rozpoczyna dzia³anie po
przekroczeniu przez piec tem-
peratury wy³¹czenia sterowni-
ka (ustawionej w†menu
[OF.xx]). NastÍpnie pracuje
pulsacyjnie zgodnie z usta-
wieniami w†menu: [PP.xx] -
czas trwania cyklu pracy w†mi-
nutach, [PS.xx] - czas postoju
pompy. Ponadto zawsze, gdy
temperatura pieca przekroczy
temperaturÍ nastawion¹ (wy³¹-
czenie wentylatora nadmuchu),
nast¹pi zapocz¹tkowanie nowe-
go cyklu pracy. Termometry ty-
pu DS1820 maj¹ wewnÍtrznie
zapisane niepowtarzalne nume-
ry seryjne, dziÍki ktÛrym moø-
na za pomoc¹ jednej linii (ma-
gistrala 1Wire) odczytywaÊ ich
wiÍksz¹ iloúÊ. ObjÍtoúÊ progra-
mu steruj¹cego prac¹ urz¹dze-
nia spowodowa³a maksymalne

Rys. 4

ROM nastÍpuje po wciúniÍciu
klawisza [Mem] (potwierdza to
trzykrotne migniÍcie ustawionej
liczby). Sterownik posiada me-
nu nastaw pokazane w tab. 1.

Wentylator i†pompa obiego-
wa mog¹ dzia³aÊ w†trybie ste-
rowania rÍcznego lub pracy au-
tomatycznej. Wyboru sposobu
funkcjonowania tych urz¹dzeÒ
dokonuje siÍ za pomoc¹ prze-
³¹cznikÛw trzypozycyjnych
(úrodkowa pozycja to wy³¹cze-
nie, gÛrna to sterowanie rÍcz-
ne, dolna to praca automatycz-
na). W†trybie sterowania rÍcz-
nego dane urz¹dzenie pozosta-
je stale w³¹czone i†dzia³a do
momentu wy³¹czenia sterowni-
ka. Wy³¹czenie sterownika na-
stÍpuje po spadku temperatury
pieca poniøej wartoúci ustawio-
nej w†menu [OF.xx].Jest to syg-
nalizowane wyúwietleniem na
wyúwietlaczu czterech pozio-
mych kresek. Ponowny start
urz¹dzenia nastÍpuje po wciú-
niÍciu klawisza [Prog]. Sterow-
nik zostaje uruchomiony na
okres trzydziestu minut i†jeúli
po tym czasie przez piec nie
zostanie osi¹gniÍta lub prze-
kroczona temperatura wy³¹cze-
nia [OF.xx], przechodzi on po-
nownie w†tryb spoczynkowy.
Do regulacji wydajnoúci na-
dmuchu wykorzystuje siÍ kla-

wisze [Up] - zwiÍkszanie obro-
tÛw, [Dw] - zmniejszanie obro-
tÛw. Zakres regulacji zawiera
siÍ w†przedziale od 0 do 40
i†jest wyúwietlany na wyúwiet-
laczu w†momencie wciúniÍcia
ktÛregoú z†wymienionych przy-
ciskÛw. W†trybie sterowania
automatycznego wentylator
dzia³a do czasu przekroczenia
przez piec temperatury usta-
wionej w†menu [ P.xx]. Po tym
nastÍpuje jego wy³¹czenie,
a†ponowny start jest moøliwy
dopiero, gdy temperatura pieca
spadnie poniøej ustawionej
w†menu. Przy temperaturze
pieca mniejszej o†trzy stopnie
od temperatury nastawionej,
nastÍpuje p³ynna redukcja ob-
rotÛw wentylatora (gdy temp.
pieca = temp. nastawionej,
wentylator pracuje na obrotach
minimalnych, ustawianych
w†menu [Pi.xx]). Jeúli do³¹czo-
ny jest termometr mierz¹cy
temperaturÍ wewn¹trz po-
mieszczeÒ ogrzewanych i†zo-
stanie uaktywniony tryb stero-
wania z†uwzglÍdnieniem tem-
peratury domowej (menu
[do.01]), temperatura robocza
pieca bÍdzie zmieniaÊ siÍ w†za-
leønoúci od rzeczywistej tem-
peratury panuj¹cej w†ogrzewa-
nych pomieszczeniach. Jeúli
temperatura domowa przekro-

uproszczenie sposobu rejestra-
cji tych numerÛw w†pamiÍci
EEPROM procesora. W†celu za-
rejestrowania termometru mie-
rz¹cego temperaturÍ pieca
naleøy przy wy³¹czonym za-
silaniu do³¹czyÊ tylko ten
uk³ad do magistrali 1Wire,
wcisn¹Ê i†przytrzymaÊ przy-
ciski [Prog]+[Up], a†nastÍpnie
w³¹czyÊ zasilanie sterownika.
Przy rejestracji termometru do-
mowego naleøy post¹piÊ po-
dobnie, z†t¹ rÛønic¹, øe trzy-
mamy wciúniÍte przyciski
[Prog]+[Dw]. Po zarejestrowa-
niu obu termometrÛw naleøy je
wspÛlnie do³¹czyÊ do linii 1Wi-
re, a†mikrokontroler powinien
prawid³owo odczytywaÊ wska-
zywan¹ przez nie temperaturÍ.
Zakres pomiaru temperatury
przez te uk³ady zosta³ progra-
mowo ograniczony od do³u do
0oC. Przy temperaturze mniej-
szej od zera lub przy nieprawid-
³owym dzia³aniu uk³adÛw zo-
stanie wyúwietlony odpowiedni
komunikat o†b³Ídzie: [†P.Er]-
b³¹d termometru pieca, [†d.Er]-
b³¹d termometru domowego.
Sterownik moøe pracowaÊ takøe
w†wersji uproszczonej bez czuj-
nika temperatury domowej
i†czujnika dymu (wy³¹czenie ich
nastÍpuje po ustawieniu w†me-
nu [do.00] i†[dy.00]). Obniøy to
koszt wykonania sterownika, ale
wp³ynie niekorzystnie na jego
funkcjonalnoúÊ.

Podsumowanie
Prezentowane urz¹dzenie

powsta³o ponad dwa lata temu
i†przez ten okres jego uøytko-
wania program steruj¹cy by³
rozwijany i†dopracowywany.
Obecnie zajmuje on ca³¹ do-
stÍpn¹ pamiÍÊ programu pro-
cesora. Napisany by³ w†asem-
blerze przy wykorzystaniu pro-
gramu AVR Studio. Osoby
chc¹ce podzieliÊ siÍ swoimi
doúwiadczeniami lub maj¹ce
pytania dotycz¹ce sterowania
piecÛw CO na paliwo sta³e pro-
szÍ o†kontakt za poúrednict-
wem poczty elektronicznej.
Zbigniew Golonka
zbigniewgolonka@poczta.onet.pl

Tab. 1
Wyświetlacz Jm. Zakres Skok Opis

P._ _ oC 50−85 5 Temperatura pracy pieca
d._ _ oC 10−28 1 Temperatura domowa
PP._ _ min. 1−90 1 Cykl pracy pompy (tryb Auto)
PS._ _ min. 1−90 1 Cykl postoju pompy (tryb Auto)
Pi._ _ liczba 0−40 5 Obroty minimalne wentylatora

(0−min/40−max)
OF._ _ oC 30−50 5 Temperatura wyłączenia

sterownika
do._ _ T/N 0−1 1 Sterowanie wg. temperatury

domowej (1−tak/0−nie)
dy._ _ T/N 0−1 1 Wykrywanie dymu (1−tak/0−nie)


