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W instalacji CO z jedną pompą: 
po wypaleniu opału w kotle tempera-
tura jego spada. Pompa pracuje do 
całkowitego wychłodzenia się kotła 
(fabrycznie wyłączy się w temperatu-
rze 30°C) i powoduje wychłodzenie 
się wody w zasobniku z ciepłą 
wodą użytkową (w bojlerze). 

Należy zwiększyć parametr Temperatura załączenia 
pompy CO.  Wyłączenie pompy jak stygnie kocioł 
przy wyższej temperaturze nie wychłodzi wody skumulo-
wanej w zasobniku ciepłej wody użytkowej. Pompa CO 
wyłącza się zawsze 5° niżej niż temperatura załączenia 
pomp. 

Po wypaleniu opału w kotle tempera-
tura jego spada, a dmuchawa dalej 
pracuje powodując dalsze jego chło-
dzenie, pracuje aż do 30°C. Jak 
przyspieszyć wyłączenie dmuchawy, 
aby nie dmuchała tak długo? 

Zwiększyć parametr Temperatura wyłączenia regulatora 
dostępny w ustawieniach serwisowych (sposób ustawia-
nia opisany na str. 14)  

Temperatura na kotle jest wyższa niż 
Temperatura załączenia pompy 
CO a pompa CO nie pracuje. Nie 
pracuje także pompa CWU mimo że 
woda w zasobniku CWU nie jest 
jeszcze nagrzana do Żądanej tempe-
ratury CWU.  
Wybrany jest:  
Tryb pracy pomp: 1-priorytet CWU 

Za mała temperatura na kotle, zwiększyć zadaną tempe-
raturę kotła. Pompa CWU pracuje pod warunkiem, że 
kocioł ma temperaturę wyższą od zasobnika  
o ponad 3°C.  
Jeśli nagrzeje się zasobnik CWU do Żądanej temperatury 
CWU pompa CWU będzie pracować jeszcze przez 3 
minuty (wybieg CWU). Po nagrzaniu zasobnika CWU 
załączy się pompa CO. Jeśli w ustawieniach serwiso-
wych w parametrze typ pompy 3  wybrana będzie pompa 
kotłowa, to jeśli temperatura powrotu kotła będzie niższa 
od nastawy pompy 3  to sterownik wyłączy pozostałe 
pompy. I będzie pracowała tylko pompa 3. 

Podczas ładowania zasobnika CWU 
dmuchawa pracuje powyżej zadanej 
temperatury kotła co powoduje duży 
wzrost jego temperatury. Po nagrza-
niu zasobnika CWU lub zmniejszeniu 
parametru Żądana temperatura 
CWU dmuchawa pracuje normal-
nie - do momentu osiągnięcia przez 
kocioł temperatury zadanej.  

W ustawieniach serwisowych znajduje się parametr  nad-
wyżka CWU. Jeśli ten parametr jest ustawiony na 
wartość inną niż wyłącz to podczas ładowania zasobnika 
CWU temperatura zadana kotła jest zwiększana do war-
tości Nastawa CWU + nadwyżka CWU po to aby nagrzać 
zasobnik CWU do ustawionej temperatury.  
Sposób ustawiania tego parametru opisany jest na str. 
14.  

Nie działa pompa 3, nie zapala się 
lampka pompy, temperatura na kotle 
jest powyżej temperatury załączenia 
pomp. 

Sprawdzić w parametrach serwisowych czy w parame-
trze typ pompy 3 włączona została dodatkowa pompa. 
Jeśli tak to sprawdzić nastawę pompy 3 i temperaturę 
czujnika 3 TD. Jeśli nastawa pompy 3 będzie osią-
gnięta pompa nie będzie pracowała. Jeśli w parametrze 
typ pompy 3 będzie wybrana pompa cyrkulacyjna 
pompa może załączać się cyklicznie według nastaw w 
parametrach serwisowych praca cyrkulacji i przerwa cyr-
kulacji. 

Pompa 3 działa ciągle nie wyłącza 
się, temperatura na kotle jest powy-
żej temperatury załączenia pomp. 

Sprawdzić czy podłączony jest czujnik 3, jeśli nie została 
osiągnięta nastawa pompy 3 pompa będzie pracowała. 
Jeśli w parametrze typ pompy 3 wybrana jest pompa 
wymiennika  to powyżej temperatury załączenia pomp 
pompa pracuje ciągle, wyłącza się 5° poniżej temperatury 
załączenia pomp. 
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MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY KOTŁA C.O.  

Krypton 340 
z wyjściem do podłączenia zdalnego sterowania 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikroprocesorowy regulator temperatury Krypton 340 przeznaczony jest do sterowania 
pracą kotła C.O. wyposażonego w dmuchawę; stabilizuje jego temperaturę za pomocą 
płynnej regulacji obrotów dmuchawy, wykonuje przedmuchy kotła  
(w celu usunięcia nadmiaru gazów powstałych w procesie spalania) i zabezpiecza in-
stalację C.O. przed zagotowaniem wody. Krypton 340 steruje pracą pompy centralnego 
ogrzewania, pompą ładującą zasobnik Ciepłej Wody Użytkowej (pompą CWU), oraz 
pompą 3 (pompą obiegu 3) która może pracować w czterech trybach: 
 pompa cyrkulacyjna (pompa cyrkulacji CWU) 
 pompa podłogi (pompa obiegu ogrzewania podłogowego) 
 pompa wymiennikowa (pompa wymiennika ciepła) 
 pompa kotłowa (pompa dogrzewająca powrót kotła) 
 

Wyprodukowany przez  
(producenta oraz serwisanta regulatora Krypton 340) 

P.P.H.U. „ProND” ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska 
tel./fax 62 7814398; tel. kom. 693864248 lub 609564486 

http://www.prond.pl                                                              email: prond@prond.pl 
(wersja od 2.0)  
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1. Symbol elementu pomiarowego w czujnikach   KTY 81-210  
2. Temperatura załączenia termostatu awaryjnego   
– sprzętowego zewnętrznego / wewnętrznego ~95/~93 °C 
– programowego 93 °C 
3. Temperatura otoczenia podczas pracy regulatora 545 °C 

5. Napięcie zasilające  ~230/50 V/Hz 
6. Zakres pracy czujników temperatury  0100 °C 
7. Obciążalność wyjść: pompy~230V / dmuchawa ~230V 100/100 W 
8. Wersja wzmocniona: pompy~230V / dmuchawa ~230V 250/550 W 
9. Pobór mocy (tylko regulatora) 2 W 
10. Włączenie pompy w niskich temperaturach poniżej 5 °C 
11. Włączanie pompy co 14 dni na 1 minutę - zapobiega to zastaniu się pompy po se-
zonie grzewczym (warunkiem działania tej funkcji jest włączony regulator) 
 

4. Histereza temperatury kotła  1 °C 

1. W przypadku jakichkolwiek operacji podłączania (odłączania) urządzeń do regulatora należy 
wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego. Wyłączenie przyciskiem regulatora nie odłącza 
napięcia z wyjść sieciowych i układu elektronicznego. 
2. Ze względów bezpieczeństwa obsługi regulatora, oraz urządzeń z nim współpracujących, na-
leży podłączyć regulator do instalacji trójprzewodowej (tzw. gniazdo z bolcem). Stosowanie 
gniazda bez podłączonego zacisku ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym.  
3. Kable energetyczne nie mogą dotykać płaszcza wodnego lub wylotu z komina 
4. Nie można narażać regulatora na zalanie wodą oraz na nadmierną wilgotność wewnątrz obu-
dowy powodującą skraplanie się pary wodnej (np. gwałtowne zmiany temp. otoczenia) oraz dzia-
łanie wysokich temperatur (większych niż 45°C). Nie powinien być montowany nad drzwicz-
kami lub innymi elementami pieca C.O., które osiągają wysoką temperaturę 
5. W przypadku niejasności dotyczących instalacji lub obsługi regulatora należy skontaktować się 
z producentem regulatora lub osobą uprawnioną do tego celu. 
6. W czasie burzy regulator należy odłączyć od gniazda sieciowego.    
7. W momencie braku napięcia zasilania (albo gdy regulator zostanie odłączony od sieci z powo-
du burzy) - przy rozpalonym kotle należy zachować szczególną uwagę, aby nie dopuścić do za-
gotowania się wody w kotle. 
8. Regulator nie jest ostatecznym elementem bezpieczeństwa.  
W układach, w których mogą wystąpić szkody w wyniku awarii regulatora należy stosować do-
datkowe zabezpieczenia.  
W instalacjach, które wymagają pracy ciągłej - instalacja i układ sterowania musi być tak skon-
struowany aby umożliwić pracę całego systemu bez regulatora (sytuacje wyjątkowe - awarie 
regulatora) 

Dane techniczne 

Bezpieczeństwo użytkowania regulatora 

Programowanie parametrów 
Wejście do programowania parametrów podstawowych: 
- regulator musi być włączony, przytrzymujemy 3 sek. klawisz P, gdy pojawi się pierwszy para-
metr tzn. Nastawa kotła puszczamy klawisz. Krótkie naciśnięcie klawisza P powoduje przełącza-
nie do edycji kolejnego parametru, naciśniecie klawisza start/stop powoduje cofnięcie do edycji 
poprzedniego parametru. Klawisze + i -  służą do zwiększania i zmniejszania wartości parametru. 
Aby zapamiętać nastawy przytrzymujemy klawisz P przez 3 sek. 
Wejście do programowania parametrów serwisowych: 
- regulator musi być wyłączony, trzymając wciśnięty klawisz P włączamy regulator , pojawi się 
napis „Konfiguracja puść przycisk P” puszczamy klawisz. Edycja parametrów jak wyżej, zapisa-
nie podobnie jak w przypadku parametrów  podstawowych — przytrzymujemy klawisz P 3 sek. 
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Lampka POMPA CO nie świeci oraz 
pompa CO nie pracuje, a wydaje się, 
że powinna bo w kotle się pali.  

Sprawdzić:  
- Czy kocioł przekroczył temperaturę powyżej parametru 
Temperatura załączenia pompy CO -  wartość tego 
parametru zmniejszyć jeśli chcemy, aby pompa szybciej 
się włączała.  
- Czy widać literę P na wyświetlaczu. Jeśli jest to ozna-
cza to, że pod regulator podłączone jest sterowanie po-
kojowe i ono może powodować wyłączanie pompy CO.  
- Sprawdzić czy nie jest włączony priorytet CWU, ustawić 
Tryb pracy pomp na: 0-zima ; 

Lampka POMPA CO świeci się, a 
pompa nie pracuje.  
 
Lampka POMPA CWU świeci się, a 
pompa nie pracuje.  

Sprawdzić:   
- Czy wtyczka od pompy jest dobrze połączona z gniaz-
dem wychodzącym z regulatora. Rozłączyć i ponownie 
podłączyć pompę do regulatora.   
- Czy pompa nie jest uszkodzona lub zablokowana; pod-
łączyć pompę bezpośrednio do gniazda sieciowego np. 
wykorzystując przewód zasilający od komputera stacjo-
narnego (wtyczka od pompy będzie pasowała do gniaz-
da, które jest na tym przewodzie od komputera - nie trze-
ba będzie rozkręcać wtyczki). Jeśli nie mamy przewodu 
od komputera można podłączyć do pompy inny przewód 
z wtyczką. Ten test pozwoli ocenić czy uszkodzony jest 
regulator czy pompa CO  lub CWU.  

Podłączony termostat pokojowy do 
regulatora steruje regulatorem od-
wrotnie. Jeśli temperatura w po-
mieszczeniu jest osiągnięta pompa 
pracuje, a jeśli pomieszczenie jest 
niedogrzane, to pompa się wyłącza  
i wtedy widać litrę T na wyświetlaczu. 

Termostat pokojowy został podłączony pod złą parę sty-
ków. Przy podłączaniu termostatu należy kierować się 
wskazówkami ze strony 9. Jeśli są trzy kostki COM, NC, 
NO, to należy podłączyć się pod styki COM i NC oraz w 
termostacie ustawić tryb pracy na grzanie ( jest to usta-
wienie fabryczne).  
Jeśli w termostacie są tylko dwie kostki COM i NO, to 
podłączając się pod nie, należy w termostacie ustawić 
tryb chłodzenia.  

Po osiągnięciu w pomieszczeniu 
temperatury żądanej pompa załącza 
się co 5 minut na 30 sekund, czy to 
prawidłowe działanie?  

Tak, po podłączeniu termostatu pokojowego i osiągnięciu 
w pomieszczeniu temperatury żądanej pompa załącza 
się cyklicznie co czas odłączenia pompy fabrycznie 5 
minut na 30 sekund (czas pracy pompy jest stały) 
(praca pompy fabrycznie jest cykliczna, aby woda w in-
stalacji nie wychłodziła się za bardzo. Jeśli wraca bardzo 
zimna woda z instalacji do kotła, to niekorzystnie wpływa 
to na jego żywotność.  

Do regulatora podłączony jest zdalny 
panel sterujący PILOT, po osiągnię-
ciu w pomieszczeniu temperatury 
żądanej pompa załącza się cyklicz-
nie, co powoduje dalszy wzrost tem-
peratury w pomieszczeniu.  

W panelu sterującym PILOT ustawia się parametry zwią-
zane z pracą pompy CO. Należy wydłużyć czas odłącze-
nia pompy. W szczególnych przypadkach można całko-
wicie wyłączyć pompę, jeśli temperatura w pomieszcze-
niu jest osiągnięta. Nie zaleca się tego ustawienia, ponie-
waż woda w instalacji może się bardzo wychłodzić i po-
nowne załączenie pompy spowoduje powrót bardzo zim-
nej wody z instalacji do kotła.  
Np. w kotłach żeliwnych taka gwałtowna zmiana tempe-
ratury jest niedopuszczalna i grozi pęknięciem niektórych 
elementów kotła.  
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Temperatura na kotle rośnie pomi-
mo osiągnięcia temperatury żądanej 
i przejścia regulatora w stan nadzo-
ru.  

Sprawdzić ustawienie parametrów: Czas przedmuchu i 
Czas przerwy zgodnie z instrukcją przedstawioną na 
stronie 8. Zmniejszyć Czas przedmuchu do około 10 se-
kund oraz zwiększyć parametr Czas przerwy. Zbyt częste 
i długie przedmuchy powodują wzrost temperatury na 
kotle. Jeśli po całkowitym wyłączeniu przedmuchów tem-
peratura kotła wzrasta pomimo wyłączonej dmuchawy 
sprawdzić klapę zwrotną na wentylatorze oraz szczel-
ność drzwiczek pieca.  

Zmieniając parametr Wydajność 
dmuchawy nie widać zmian pręd-
kości dmuchawy, cały czas dmucha-
wa pracuje jednakową prędkością - 
bardzo mocno.  
Podczas zbliżania się do temperatu-
ry żądanej nie zwalnia, a powinna 
zwalniać.  

Zmniejszyć parametr „moc biegu 1” dostępny w ustawie-
niach serwisowych (sposób ustawiania opisany jest na 
str 13). Ten parametr określa z jaką minimalną prędko-
ścią dmuchawa pracuje przed temperaturą żądaną. Oraz 
z jaką mocą realizowane będą przedmuchy. 

Kocioł nie potrafi osiągnąć tempera-
tury żądanej (zadanej), dmuchawa 
przy dochodzeniu do temperatury 
żądanej za bardzo zwalnia.  

Zwiększyć parametr „moc biegu 1” dostępny w ustawie-
niach serwisowych (sposób ustawiania opisany jest na 
str. 13). Dla dmuchaw RV14 i RV18 ustawić go na mini-
mum 40%. Sprawdzić czy maksymalna temperatura spa-
lin nie jest ustawiona zbyt nisko. Ewentualnie skory-
gować i podnieść wartość  tego parametru. (Sterownik 
obniża moc dmuchawy jeśli temperatura spalin jest zbyt 
wysoka. 

Po osiągnięciu temperatury żądanej 
podczas przedmuchów załącza się 
lampka DMUCHAWA a dmuchawa 
nie rusza (buczy) albo rusza bardzo 
wolno. 

Zwiększyć parametr „moc biegu 1” dostępny w ustawie-
niach serwisowych. Ten parametr określa z jaką minimal-
ną prędkością dmuchawa pracuje przed temperaturą 
żądaną. Oraz z jaką mocą realizowane będą przedmu-
chy. 

W piecu gromadzą się gazy, co po-
woduje strzelanie (wybuchy). 

Zmienić ustawienie parametrów Czas przedmuchu i Czas 
przerwy zgodnie z instrukcją przedstawioną na stro-
nie 8. Zwiększyć czas przedmuchu. Zmieniając długość 
przedmuchu zwrócić uwagę, aby kocioł po osiągnięciu 
temperatury żądanej nie nagrzewał się do temperatury o 
wiele wyższej niż zadana. 

Kocioł jest zimny - poniżej 5°C, 
świeci się lampka POMPA CO i 
POMPA CWU oraz pracują te 
pompy. Czy pompy powinny pra-
cować poniżej Temperatury załą-
czenia pompy CO? 

Tak, powinny pracować. Poniżej 5°C regulator włą-
cza pompy, co opóźnia przemarznięcie niektórych 
elementów instalacji C.O. (najbardziej narażonych). 
Pompy wyłączą się, jeśli temperatura kotła wzro-
śnie powyżej 8°C. 

Po osiągnięciu temperatury żądanej 
dmuchawa wyłącza się i nie załą-
cza się cyklicznie, aby przedmu-
chać gazy gromadzące się w kotle. 

Sprawdzić ustawienie parametrów: Czas przedmuchu i 
Czas przerwy zgodnie z instrukcją przedstawioną na 
stronie 8. Sprawdzić parametr „moc biegu 1 „ w ustawie-
niach serwisowych. Przedmuchy realizowane są z 1 bie-
giem dmuchawy. Jeżeli moc biegu 1  jest ustawiona zbyt 
nisko to dmuchawa może nie ruszać.  
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Opis parametrów 

Parametr Wartość min. Wartość max. Ustawienia fabryczne 
Nastawa co 30˚C(zależy od wer-

sji) 
85˚C 55˚C 

Wydajność dmuchawy 1bieg 50bieg 50bieg 

Czas przedmuchu wyłącz,5sek 59sek 10sek 

Czas przerwy w  
podtrzymaniu 

1min 30min 5min 

Temperatura  
złączenia pomp 

25˚C 70˚C 35˚C 

Nastawa CWU 15˚C 75˚C 50˚C 

Tryb pracy pomp (zima, priorytet 
CWU, lato, brak 

CWU) 

(zima, priorytet 
CWU, lato, brak 

CWU) 

zima 

Nastawa pompy 3 
(opcja) 

5˚C 80˚ (podłoga 50˚) 50˚C 

Parametry podstawowe                   Tabela 1 

Parametry serwisowe                       Tabela 2 
Parametr Wartość min. Wartość max. Ustawienia  

fabryczne 
Moc biegu 49 25% 80%,włącz 50% 

Moc biegu 1 1% 75% 10% 

Ograniczenie  
minimalnej nastawy 

30˚ 60˚ 35˚ (50˚,55˚) 
(zależy od wersji) 

Temperatura wyłą-
czenia regulatora 

wyłącz, 20˚ 50˚ 30˚ 

Nadwyżka CWU 0˚C 10˚,wyłącz wyłącz 
Czas odłączenia 

pompy CO 
włącz,1min 30min,wyłącz 5min 

Obniżenie kotła 0˚C 40˚C 0˚C 
Typ pompy 3 

(opcja) 
(brak, cyrkulacja, pod-
łogowa, kotłowa, wy-

miennik) 

(brak, cyrkulacja, pod-
łogowa, kotłowa, wy-

miennik) 

brak 

Praca cyrkulacji 5sek 99sek, włącz 30sek 

Przerwa cyrkulacji 1min 99min 10min 

Przedłużenie pracy 
PID 

wyłącz, 1˚C 5˚C 5˚C 

Stała KP 10 99 48 
Stała KI 10 80 21 

Język polski, rosyjski, nie-
miecki  

polski, rosyjski, nie-
miecki 

00-Polski 

Temperatura  
maksymalna spalin 

100˚C 500˚C, wyłacz 210˚C 
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 Aby uruchomić regulator należy załączyć zasilanie wyłącznikiem sieciowym znaj-
dującym się w obudowie. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis  „regulator wyłączony” 
należy uruchomić sterownik przyciskiem  
W ciągu kilku sekund ukaże się aktualny wynik pomiaru temperatury. Po włączeniu 
sterownik przejdzie do stanu pracy, przy jakim został wyłączony. Zastosowanie takiej 
funkcji zostało wprowadzone w celu uniknięcia przerwania pracy w przypadku chwilo-
wego braku zasilania.  
Funkcje klawiszy: 

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW PANELU PRZEDNIEGO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Przycisk „START/STOP” służy do uruchamiania lub zatrzymywania pro-
cesu regulacji.  

 W czasie normalnej pracy przycisk ten służy do zwiększania wartości 
zadanej temperatury (nastawy). W czasie konfiguracji zwiększa wybrany 

parametr. 

 W czasie normalnej pracy przycisk ten służy do zmniejszania wartości 
zadanej temperatury (nastawy). W czasie konfiguracji zwiększa wybrany 
parametr. Przytrzymanie przycisków „+” lub „-” powoduje szybszą zmia-

nę nastawianego parametru.  

 Przytrzymanie tego przycisku przez 3 sekundy powoduje przejście regu-
latora do ustawiania parametrów konfiguracyjnych. 

 Przycisk ten służy do wyłączania i włączania regulatora, 
1 sekundowe naciśnięcie włącza regulator, 6 sekundowe naciśnięcie 
wyłącza regulator 

Informacje ogólne 

Wyłącznik  
regulatora 

Lampka 
dmuchawa 

Przyciski  
klawiatury 

Migająca  
gwiazdka ozna-
cza osiągnięcie 
temperatury żą-
danej na kotle 

Nastawa  
temperatury 
kotła C.O. 

Temperatura 
kotła C.O. 

Wyświetlacz        
LCD 

Powrót do ustawień fabrycznych  

Wyłączyć regulator. Trzymając wciśnięty przycisk           włączyć regulator          . 
Na wyświetlaczy pojawi się napis: Wróć ust. użytk? P = TAK   SS=NIE (SS - START/STOP           )                        
Naciśnięcie           spowoduje powrót do ustawień fabrycznych parametrów podstawowych. 
Naciśnięcie w momencie wyświetlenia napisu  Wróć ust. użytk? przycisku       wyświetli komunikat Wróć 
wszys. ust.? Naciśnięcie podczas tego komunikatu przycisku           spowoduje powrót do ustawień 
fabrycznych parametrów serwisowych i podstawowych. Naciśnięcie klawisza           anuluje czynność. 

(Uwaga!!! Nastawa fabryczna jest to tylko wstępna/przykładowa nastawa producenta regulatora, 
którą należy odpowiednio skorygować w zależności od jakości opału i wielkości kotła.) 

Lampka pompa CWU Lampka pompa CO Lampka pompa 3 
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Opis możliwych usterek i problemów podczas używania regulatora Krypton 340  

Usterka / problem Wskazówka - sposób rozwiązania problemu 
Wskazywana temperatura znacznie 
się różni od tej pokazywanej przez 
czujnik analogowy zamontowany 
na kotle CO. 

Zmienić sposób montażu czujnika na kotle. Jeśli czujnik 
zamontowany jest w kotle w specjalnym króćcu pomiaro-
wym, to zmienić jego położenie  
i zamontować go na rurze zasilającej instalację CO, owi-
nąć połączenie czujnik - rura materiałem termoizolacyj-
nym. 

Po włączeniu regulatora nie świeci 
się wyświetlacz ani lampki kon-
trolne. 

Sprawdzić napięcie w sieci, podłączyć regulator pod inne 
gniazdko sieciowe w innym pomieszczeniu. Jeśli dalej 
nie działa to sprawdzić bezpieczniki, wymienić na bez-
pieczniki topikowe 3,15A/~230V, nawet jeśli nie widać 
przepalonego drucika (drucik może być przepalony przy 
samej blaszce i nie będzie to widoczne). Jeśli dalej po 
wymianie bezpiecznika regulator nie działa - wymagana 
naprawa serwisowa regulatora. 

Lampka Dmuchawa nie świeci się, a 
dmuchawa pracuje.  
Dmuchawa podczas pracy nierówno-
miernie pracuje, silnik grzeje się. 

Uszkodzone wyjście dmuchawa. Wymagana naprawa 
serwisowa regulatora.  

Dmuchawa nie pracuje,  
świeci się lampka DMUCHAWA  
i litera A na wyświetlaczu.  

Sprawdzić czy wtyczka od dmuchawy jest dobrze połą-
czona z gniazdem wychodzącym z regulatora. Rozłączyć 
i ponownie podłączyć dmuchawę do regulatora.  
Termostat awaryjny w momencie osiągnięcia przez kocioł 
95°C ±5°C  rozłącza dmuchawę. Ponowne załączenie 
dmuchawy następuje w temp. 60°C ±15°C. 
Poczekać, aż temp. kotła obniży się do 45°C. Jeżeli w 
dalszym ciągu przy świecącej lampce DMUCHAWA – 
dmuchawa nie działa - uszkodzony termostat awaryjny, 
wymagana naprawa serwisowa. 

Dmuchawa nie pracuje,  
Na wyświetlaczu widać literę S, 
regulator wyświetla tylko temperaturę  
i nastawę kotła. 

Jeśli na wyświetlaczu widać literę S nie świeci się to re-
gulator jest w STOP  
Nacisnąć i puścić przycisk START/STOP tak, aby pojawi-
ła się litera A (automat) w miejscu litery S. 

Dmuchawa nie pracuje,  
Widać literę A na wyświetlaczu, nie 
świeci się lampka DMUCHAWA, 
miga gwiazdka obok temperatury 
kotła. 

Dmuchawa nie pracuje, ponieważ temperatura na kotle 
jest powyżej temperatury żądanej, co sygnalizuje migają-
ca gwiazdka na wyświetlaczu.  
Powyżej temperatury żądanej mogą być realizowane 
cykliczne załączenia dmuchawy. 

Na wyświetlaczu widać napis „Reg. 
wyłączony Krypton 340”, regulator  
nie pracuje.  

Należy włączyć regulator klawiszem       naciskając go 
raz krótko (1 sek.). Jeżeli regulator jest włączony to przy-
trzymanie tego klawisza kilka sekund spowoduje wyłą-
czenie regulatora. 
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Układy pracy pompy 3 opis (opcja) 

1. Pompa cyrkulacyjna 
Gdy w parametrach serwisowych ustawimy Typ pompy 3 na „cyrkulacyjna” to pod wyjście pom-
pa 3 w regulatorze można podłączyć pompę cyrkulacji CWU, przykładowy układ pracy 
pompy przedstawiono na rysunku Rys.1. Sterownik może sterować pracą pompy 3 bez podłą-
czonego czujnika 3, pracowała będzie ona wtedy cyklicznie zgodnie z nastawami w parametrach 
praca cyrkulacji i przerwa cyrkulacji (patrz tabela 2). Jeśli w parametrze praca cyrkulacji 
ustawimy „włącz” pompa będzie pracowała ciągle. Jeżeli pod sterownik podłączymy czuj-
nik 3 to dodatkowo w parametrach podstawowych pojawi się opcja nastawa pompy 3. 
Ustawienie w tym parametrze wartości np. 40ºC pozwoli na wyłączenie tej pompy w przypadku 
gdy temperatura mierzona przez czujnik 3 osiągnie wartość 40ºC. Pompa ta załączana jest jeże-
li temperatura kotła jest większa od temperatury załączenia pomp lub temperatura ciepłej wody 
użytkowej w zasobniku CWU jest większa od 35ºC. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba można zasto-
sować ten tryb pracy pompy do zasilania kolejnego obiegu grzejnikowego, przy czym gdy będzie 
używany tryb priorytet CWU (patrz tabela 1 „tryb pracy pomp”) to w momencie dogrzewania wo-
dy w zasobniku CWU obieg zasilany tą pompą nie będzie wyłączany. 
2. Pompa podłogowa 
Gdy w parametrach serwisowych ustawimy Typ pompy 3 na „podłogowa” to pod wyjście pompa 
3 w regulatorze można podłączyć pompę zasilająca obieg ogrzewania podłogowego z zaworem 
termostatycznym. Przykładowy układ pracy pompy przedstawiono na rysunku Rys.2. Pompa ta 
załączana jest jeżeli temperatura kotła jest większa od temperatury załączenia pomp. Możliwa 
jest praca pompy bez dodatkowego czujnika 3, pracuje ona wtedy ciągle bez monitorowania 
temperatury powrotu ogrzewania podłogowego. Należy zawsze w takim przypadku stosować 
zawór termostatyczny na zasilaniu podłogi!! Po podłączeniu dodatkowego czujnika -
”czujnika 3” sterownik monitoruje temperaturę i gdy osiągnie ona wartość ustawiona w 
parametrze nastawa pompy 3 pompa zostanie wyłączona. W trybie tym ograniczona jest war-
tość nastawy pompy 3 do 50ºC w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu instalacji ogrzewania podło-
gowego. W przypadku gdy korzystamy z trybu priorytet CWU pompa ta jest wyłączana na czas 
dogrzewania zasobnika CWU. 
3. Pompa kotłowa 
Gdy w parametrach serwisowych ustawimy Typ pompy 3 na „kotłowa ” to pod wyjście pompa 3 
w regulatorze można podłączyć pompę umożliwiającą dogrzewanie powrotu kotła. Przykładowy 
układ pracy pompy przedstawiono na rysunku Rys.3. Pompa ta załączana jest jeżeli temperatu-
ra kotła jest większa od temperatury załączenia pomp. Możliwa jest praca bez czujnika 3, pompa 
pracuje wtedy ciągle. 
Jeśli czujnik 3 zostanie podłączony do regulatora mamy możliwość monitorowania temperatury 
powrotu kotła. Załączany jest wtedy priorytet dogrzewania powrotu. Dopóki temperatura powrotu 
nie osiągnie wartości ustawionej w parametrze nastawa pompy 3, pozostałe pompy nie działają. 
Praca taka przedłuża żywotność kotła grzewczego. Tryb priorytet CWU nie ma wpływu na pracę 
tej pompy.  

Uwaga!!! Nie należy stosować tego trybu pracy do zasilania wymiennika ciepła. 
4. Wymiennik 
Gdy w parametrach serwisowych ustawimy Typ pompy 3 na „wymiennik” to pod wyjście pompa 
3 w regulatorze można podłączyć pompę zasilającą wymiennik ciepła. Przykładowy układ pracy 
pompy przedstawiono na rysunku Rys.4. Pompa ta załączana jest jeżeli temperatura kotła jest 
większa od temperatury załączenia pomp. W tym trybie pracy pompa pracuje ciągle bez czujnika 
3, tryb priorytet CWU nie ma wpływu na pracę tej pompy ( nie wyłącza jej). Po podłączeniu do 
regulatora dodatkowego czujnika - czujnika 3  można zastosować ten tryb pracy pompy do zasi-
lania dodatkowego obiegu grzewczego (np. bufora), przy czym pompa 3 wyłączy się przy osią-
gniętej temperaturze ustawionej w parametrze nastawa pompy 3 (patrz tab.1) mierzonej przez 
czujnik 3. 
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Działanie ( regulacja, nadzór, czuwanie, wyłączenie). 
Przy włączonym zasilaniu i wyłączonym procesie regulacji (nie świeci się lampka   DMUCHAWA 
i w prawym górnym rogu wyświetlacza widać literę S-stop) regulator wskazuje aktualną nasta-
wę i temperaturę wody w kotle i pozostaje w stanie wyłączenia. Jeżeli temperatura kotła jest wyż-
sza od temperatury załączenia pompy obiegowej, regulator załącza pompę bez względu na stan 
pracy - świeci się lampka POMPA CO. Rozpoczęcie procesu regulacji następuje po wciśnięciu 
przycisku „START/STOP”  (litera S zmienia się na literę A – praca automatyczna). W trakcie 
procesu regulacji aktualna temperatura jest porównywana z wartością zadaną (nastawą). W za-
leżności od różnicy tych temperatur regulator dobiera odpowiednią prędkość dmuchawy. Praca 
dmuchawy sygnalizowana jest lampką DMUCHAWA. Maksymalną moc dmuchawy można zmie-
nić w parametrze Wydajność dmuchawy. Przy określonej temperaturze – ustawionej w konfigura-
cji (np. 35°C) - załączana jest pompa obiegowa, co sygnalizowane jest lampką POMPA CO. 
Osiągnięcie temperatury  zadanej sygnalizowane jest migającą gwiazdką na wyświetlaczu. Po 
przekroczeniu temperatury żądanej o 5°C (zależne od parametru „przedłużenie pracy pid”, do-
myślnie 5°C) regulator przechodzi w stan nadzoru. W stanie nadzoru regulator wykonuje tylko 
przedmuchy  co „czas przerwy w podtrzymaniu”  o długości ustawianej w parametrze „czas prze-
dmuchu” 

Opis działania i obsługa 

Tryby pracy regulatora opis oznaczeń 
Tryby pracy: 
S- stop 
A- automatyczny 
R- ręczny 

Zdalne sterowanie (PILOT): 
K-sterowanie temp. kotła 
P-sterowanie temp. pomieszczenia 
T-styki termostatu zwarte (dotyczy 
pracy z termostatem pokojowym) 

Po krótkim wciśnięciu podczas pracy regulatora klawisza P na wyświetlaczu pojawia się podgląd 
temperatury CWU (TC), temperatury obiegu 3 (TD), temperatury kotła (TK), temperatury spalin 
(TS), moc dmuchawy wyliczana z algorytmu pid (PP), nastawa systemowa regulatora (NS) 
(Parametr ten jest wynikową nastawa po uwzględnieniu ewentualnych obniżek od termostatu 
pokojowego lub PILOTA) NS=nastawa kotła—obniżenie od termostatu pokojowego. 

Jeśli po włączeniu regulatora w górnym rogu wyświetlacza widzimy literę S oznacza to że ste-
rownik jest w trybie STOP. Aby włączyć pracę automatyczną należy nacisnąć klawisz start/stop. 
Jeśli sterownik jest w pracy automatycznej, a chcemy wygasić kocioł należy przytrzymać kilka 
sekund klawisz start/stop, w górnym rogu pojawi się litera S. 
Aby wejść do trybu ręcznego (testowania) należy przed włączeniem regulatora przytrzymać kla-
wisz „ - „ i następnie w łączyć regulator, pojawi się litera R w górnym rogu wyświetlacza. 
Po zwolnieniu klawisza można włączać i wyłączać pompy oraz dmuchawę naciskając klawisze: 
 
                             „P”                 załączenie ręczne pompy 3 
 
                            „+”                 załączenie ręczne dmuchawy 
 
                             „-”                załączenie ręczne pompy CO 
 
                          „START/STOP”  załączenie ręczne pompy CWU 



Instrukcja obsługi regulatora Krypton 340 wersja od 2.0                    –  6  – 

 
 Do momentu przejścia regulatora w stan nadzoru prędkość i sposób pracy  dmuchawy do-
bierany jest automatycznie tak aby zapewnić ciągłą pracę kotła. Jeśli nie ma potrzeby ciągłej pra-
cy dmuchawy, praca dmuchawy jest przerywana.  
 Jeżeli do regulatora Krypton 340 podłączony zostanie czujnik spalin (wyposażenie opcjo-
nalne) dodatkowy algorytm pid spalin może zmniejszać obroty dmuchawy jeśli temperatura spalin 
będzie dochodziła do maksymalnej ustawionej w parametrze serwisowym „temperatura maksy-
malna spalin”. Aktualna moc dmuchawy wyliczana z algorytmów pid wyświetlana jest po 
krótkim wciśnięciu klawisza P. Na wyświetlaczu pojawia się okno w którym wyświetlane są dodat-
kowe informacje w tym moc - PP (patrz str. 5 opis oznaczeń). Jeżeli W parametrze „przedłużenie 
pracy pid” ustawimy „wyłącz” algorytm pid regulujący temperaturę kotła i algorytm pid 
spalin zostaną wyłączone. Regulator wtedy nie dobiera automatycznie prędkości dmuchawy. 
 Przy dochodzeniu do temperatury zadanej 6°C wcześniej sterownik stopniowo zmniejsza-
na prędkość dmuchawy do obrotów minimalnych ustawionych w parametrach serwisowych „moc 
biegu 1”.   
Nastawy temperatury żądanej można dokonywać w dowolnym stanie pracy. Nastawy do-
konuje się przyciskami „+” i „–”. W trakcie nastawy temperatury na wyświetlaczu wyświe-
tlana jest aktualna nastawa. Wyjście z trybu nastawiania następuje automatycznie po kilku 
sekundach od ostatniego naciśnięcia klawisza.  
 Pracę regulatora można w każdej chwili zatrzymać (przejście do stanu wyłączenia) przyci-
skiem START/STOP - pojawia się litera S w prawym górnym rogu wyświetlacza. 
 Regulator może przejść w stan czuwania po spełnieniu jednocześnie następujących wa-
runków:  
 została osiągnięta temperatura zadana na kotle lub od początku regulacji minęły 2 godzi-

ny 
 temperatura kotła spadła poniżej 30 stopni (ustawienie fabryczne - dostępne w parame-

trach serwisowych). 
Zatrzymanie regulacji — wypalenie opału sygnalizowane jest migającym napisem „Brak opału” - 
stan czuwania. Jednak pompa działa aż do momentu obniżenia temperatury wody poniżej 
temperatury wyłączenia pompy (temperatura wyłączenia pompy o 5°C niższa od temperatury za-
łączenia pompy). Po wypaleniu opału i zatrzymaniu regulacji (miganie napisu Brak opału) regula-
tor może samoczynnie powrócić do regulacji (pojawi się litera A w górnym rogu wyświetlacza) je-
śli temperatura kotła wzrośnie o 5°C powyżej temperatury wyłączenia. 
Poniżej 5°C regulator włącza pompę obiegową, co opóźnia przemarznięcie niektórych elementów 
instalacji C.O (najbardziej narażonych).  
Po sezonie grzewczym co 14 dni na 1 minutę zostaje załączona pompa - zapobiega to zastaniu 
się pompy -funkcja działa przy włączonym regulatorze 
 Regulator wyposażony został w sprzętowy termostat wewnętrzny i zewnętrzny. Zewnętrz-
ny termostat (termostat awaryjny) pełni funkcję zabezpieczenia instalacji przed przegrzaniem, 
które może być wynikiem uszkodzeniem regulatora lub nieodpowiednią obsługą. Termostat jest 
podłączony w szereg z dmuchawą, zadziałanie lub uszkodzenie termostatu uniemożliwia działa-
nie dmuchawy (nawet jeśli lampka DMUCHAWA świeci) Zadziałanie termostatu następuje przy 
temperaturze 95°C ±5°C i powoduje odłączenie dmuchawy. Załączenie dmuchawy nastąpi samo-
czynnie przy temperaturze 60°C±15°C  

UWAGA! 
Sterownik sam dobiera siłę nadmuchu do zapotrzebowania na ciepło. Przy niskim zapo-

trzebowaniu na ciepło w razie potrzeby wprowadza przerwę nadmuchu. Przy pracy przery-
wanej dmuchawa pracuje zawsze według parametru "Czas przedmuchu" natomiast mak-

symalne rozciągnięcie przerwy nadmuchu może być równe wartości parametru "Czas 
przerwy" (przerwa dobierana jest automatycznie w zależności od zapotrzebowania na cie-
pło)" Aby regulacja obrotów dmuchawy dała wyżej wymienione efekty producent kotła lub 
osoba instalująca regulator musi ustawić prawidłowo charakterystykę dmuchawy w para-

metrach serwisowych. 
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3. Praca pompy 3 jako pompa kotłowa 

4. Praca pompy 3 jako pompa wymiennika ciepła 

Rys. 2 Pompa 3 –kotłowa 

Rys. 2 Pompa 3 –wymiennik 
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Układy pracy pompy 3 (opcja) 

2. Praca pompy 3 jako pompa podłogowa 

1. Praca pompy 3 jako pompa cyrkulacji CWU 

Rys. 1 Pompa 3 –cyrkulacyjna 

Rys. 2 Pompa 3 –podłogowa 
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Konfiguracja regulatora  
 Regulator posiada możliwość ustawienia kilku parametrów pracy. Pozwala to na 
dostosowanie regulatora do warunków pracy: rodzaju ogrzewanego obiektu, rodzaju 
opału, budowy kotła itp. Fabrycznie skonfigurowany regulator ma wprowadzone uni-
wersalne nastawy, dzięki czemu pracuje poprawnie z większością kotłów bez koniecz-
ności zmian konfiguracji. Aby jednak zapewnić optymalną pracę kotła zalecane jest 
dobranie parametrów pracy zgodnie z zaleceniami w tej instrukcji.  

Jeśli znaczenie poszczególnych parametrów okaże się niezrozumiałe nale-
ży zaniechać zmian konfiguracji lub skontaktować się z autoryzowanym serwi-
sem lub producentem regulatora. (Patrz: strona 4 - powrót do ustawień fabrycz-
nych). 

 Aby wejść do trybu konfiguracji należy postępować zgodnie z opisem zawartym 
na str 2. - programowanie parametrów, należy pamiętać że wyjście z trybu konfiguracji 
następuję automatycznie po 50 sekundach od wciśnięcia ostatniego klawisza lub od 
razu po 3 sekundowym przytrzymaniu klawisza P. 

Poniżej przedstawione są opisy kolejnych parametrów, zawierające krótkie obja-
śnienie. 
1. Nastawa kotła 
Żądana temperatura wody w kotle wyrażona w stopniach. 
2. Wydajność dmuchawy 
Wydajność dmuchawy wyrażona jest w biegach. Zakres zmian tego parametru zawiera 
się w granicach od 1 do 50 biegu (maksymalne obroty dmuchawy). Tylko do takiej 
prędkości będzie rozpędzana dmuchawa podczas regulacji. Ograniczanie obrotów 
dmuchawy stosuje się w sytuacji, gdy ze względu na budowę kotła lub wysokoenerge-
tyczny opał nie jest potrzebna duża moc nadmuchu.  
Jeśli ze względu na zastosowany typ dmuchawy nie jest zauważalna zmiana jej 
prędkości przy zmianie biegów w regulatorze, to należy skontaktować się z firmą 
PPHU „ProND” 627814398 w celu telefonicznego wytłumaczenia jak zmienić w 
regulatorze parametry serwisowe dotyczące typu zastosowanej dmuchawy. 

Pompa ładująca zasobnik CWU pracuje powyżej 35°C (temp. mierzona na kotle). Dolna 
temperatura wyłączenia pompy ład. zas. C.W.U. to 31°C. 
Po osiągnięciu przez zasobnik CWU temperatury ustawionej w trybie konfiguracji  
(temperatura mierzona na zasobniku CWU) pompa ład. zasobnik C.W.U pracuje jesz-
cze przez 3 minuty ograniczając wzrost temperatury kotła po zakończeniu odbioru cie-
pła, następnie zostaje wyłączona. Po spadku temperatury CWU o 3°C od temperatury 
żądanej C.W.U. pompa ładująca zasobnik CWU załączana jest ponownie (histereza 
C.W.U ustawiona jest na stałe i wynosi 3°C)  
Aby nie nastąpiło chłodzenie zasobnika CWU zimniejszą wodą z kotła pompa CWU 
pracuje pod warunkiem, że temperatura kotła jest wyższa o 3°C od temperatury zasob-
nika C.W.U do którego zamocowany jest czujnik CWU. Dla zapewnienia prawidłowej 
pracy pompy ładującej zasobnik CWU temperaturę zadaną kotła ustawić co najmniej 5°
C wyższą od temperatury zadanej zasobnika CWU.  W parametrach serwisowych regu-
latora znajduje się parametr Nadwyżka CWU. Umożliwia on samoczynne zwiększanie 
temperatury kotła podczas ładowania zasobnika CWU. Domyślnie ten parametr związa-
ny z nadwyżką CWU jest wyłączony ( patrz tabela 2). 

Praca pompy CWU (opcja) 
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3. Czas przedmuchu 
Określa czas w sekundach, na jaki zostaje załączona dmuchawa w chwili włączenia 
przedmuchu. Zakres regulacji tego parametru: 5 ÷ 59s. Podczas przedmuchu 
dmuchawa pracuje z prędkością ustawioną w trybie serwisowym (domyślnie około 75% 
maksymalnej prędkości dmuchawy).  
Ustawienie tego parametru na wyłącz.- wyłącza przedmuchy w regulatorze (np. przy 
paleniu węglem, drewnem). 
4. Czas przerwy w podtrzymaniu 
Czas pomiędzy przedmuchami określa czas w minutach pomiędzy kolejnymi 
załączeniami przedmuchu.  
Zakres zmian tego parametru zawiera się w granicach 1÷ 30min.  
Doboru czasów przedmuchu i czasu pomiędzy przedmuchami należy dokonać na 
podstawie oceny jakości stosowanego opału. Jeśli jest on wysokoenergetyczny to zbyt 
częste lub zbyt długie przedmuchy mogą doprowadzić do nagrzania kotła do 
temperatury o wiele wyższej niż zadana. 
5. Temperatura załączenie pomp 
Powyżej tej temperatury pompy są stale włączone (wyjątek stanowi zastosowanie 
termostatu pokojowego lub zdalnego panelu sterującego np. PILOT, oraz praca 
cyrkulacyjna pompy 3). 
Wyłączenie pompy następuje w temperaturze o 5°C niższej od ustawionej temperatury 
załączenia. Zapobiega to włączaniu i wyłączaniu pompy, gdy podczas rozgrzewania 
kotła rozpocznie się pompowanie zimnej wody z obiektu. Zmian tej nastawy można 
dokonywać w zakresie od 25°C do 70°C. 
6. Nastawa CWU 
W tym parametrze ustawia się temperaturę jaka ma być na zasobniku Ciepłej Wody 
Użytkowej. Powyżej tej temperatury pompa C.W.U. nie pracuje (wyjątek stanowi 
zadziałanie zabezpieczenia programowego).  
Żądaną temperaturę CWU można ustawiać w zakresie 15 - 75°C. 
7. Tryb pracy pomp.  
W tym parametrze wybiera się sposób pracy pompy Centralnego Ogrzewania, pompy 
ładującej zasobnik Ciepłej Wody Użytkowej oraz pompy 3. W zależności od potrzeby i 
pory roku należy wybrać odpowiedni tryb pracy pomp.  
 Tryb zima: 
 Pracują wszystkie pompy równolegle.  
 Tryb priorytet CWU: 
 Na czas grzania ciepłej wody w zasobniku C.W.U. wyłączona zostaje pompa 
 C.O. oraz pompa podłogowa (jeśli w parametrach serwisowych pompa 3 
 ustawiona jest na podłogowa, pompy kotłowa lub wymiennikowa działają ciągle). 
 Tryb lato: 
 Dogrzewanie samego zasobnika ciepłej wody CWU. Wyłączone pompy C.O. i 
 podłogowa (pompy kotłowa lub wymiennikowa działają). 
 Tryb brak CWU: 
 Wyłączona zostaje tylko pompa zasobnika CWU, pozostałe pompy działają. 
8. Nastawa Pompy 3  
Żądana temperatura przy której wyłączy się pompa dodatkowa (podłogowa, 
cyrkulacyjna, kotłowa, wymiennik). Parametr niewidoczny jeśli w ustawieniach 
serwisowych pompa 3 jest wyłączona, lub jeśli nie jest podłączony czujnik 3.  
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 Układ pracy regulatora Krypton 340  

Zawartość opakowania.  
Kompletne opakowanie powinno zawierać: 

–  Regulator temperatury Krypton 340 wraz z przewodem sieciowym, czujnikiem temperatury 
kotła, czujnikiem CWU( zależy od opcji), termostatem awaryjnym, czujnikiem 3 ( zależy 
od opcji)(1szt.).  

– Łapki do zamocowania sterownika na piecu (w zależności od opcji)(2szt.). 
– Opaskę zawleczkową (1szt.). 
– Instrukcję obsługi i kartę gwarancyjna z datą sprzedaży. 
 – Dodatkowe wyposażenie w zależności od opcji. 

Nie wolno stosować do kotłów pracujących w systemie zamkniętym!!! 



Instrukcja obsługi regulatora Krypton 340 wersja od 2.0                    –  16  – 

 
8. Praca cyrkulacji (parametr dotyczy tylko pracy pompy cyrkulacyjnej) 
Jest to czas ciągłej pracy pompy cyrkulacyjnej. Przy ustawieniu tego parametru na „włącz” pom-
pa będzie pracowała ciągle bez przerwy. 
9. Przerwa cyrkulacji (parametr dotyczy tylko pracy pompy cyrkulacyjnej) 
Jest to czas przerwy w pracy pompy cyrkulacyjnej. 
10. Przedłużenie pracy PID (domyślnie 5ºC) 
Ustawienie tego parametru na „wyłącz” pozwala na wyłączenie działania algorytmu PID, sterow-
nik wtedy nie będzie sam dobierał prędkości nadmuchu, będzie pracował z obrotami ustawiony-
mi w parametrze „wydajność dmuchawy” .  Jeśli ten parametr jest ustawiony na np. 5ºC to algo-
rytm PID będzie mógł sterować płynnie nadmuchem oraz przedmuchami do 5ºC powyżej nasta-
wy kotła, po czym sterownik przechodzi w stan nadzoru. 
11. Stała KP 
Parametr odpowiedzialny za pracę algorytmu PID. 
12. Stała KI 
Parametr odpowiedzialny za prace algorytmu PID. 
Jeśli występują duże przeregulowania należy zmniejszyć człon KI, gdy kocioł powoli osiąga tem-
peraturę zadaną należy zwiększyć parametr. Po każdej zmianie tego członu należy obserwować 
pracę kotła przez kilka godzin i wprowadzić ewentualną korektę parametru.  
13. Temperatura maksymalna spalin 
Jeśli temperatura spalin będzie zbliżała się do wartości ustawionej w tym parametrze moc dmu-
chawy będzie zmniejszana, aby nie dopuścić do nadmiernego wydmuchiwania ciepła do komina. 
14. Język (wybór języka) 
Sterownik posiada możliwość pracy wyświetlacza w różnej konfiguracji językowej: 
 polski (domyślny) 
 rosyjski 
 niemiecki 

W celu ułatwienia zaprogramowania charakterystyki dmuchawy poniżej podano przykładowe 
ustawienia dla wybranych modeli dmuchawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Zbyt niska moc (%) ustawiona w trybie serwisowym nie wystarczająca do uruchomienia dmuchawy, może 
uszkodzić silnik podczas pracy 
** Zbyt niska moc (%) ustawiona w trybie serwisowym nie wystarczająca do uruchomienia dmuchawy może 
uszkodzić silnik podczas pracy (podczas przedmuchu). Chcąc wyłączyć całkowicie przedmuch należy w 
trybie konfiguracji w opcji czas przedmuchu ustawić na „wyłącz” 

Przykładowe nastawy dla dmuchaw 

Rodzaj  
dmuchawy 

Obroty biegu 49 
(moc biegu 49) 

Obroty minimalne 
(moc biegu 1)* 

RV-14, RV-18 70 40 
RV-05,02,01 50 20 
RMS120, RMS140 
WPA120, WBS6 
RV13 

40 10 

DM31k 50 20 
DM30k 40 20 
WBS 3, RMS160, 
RMS180 

70 20 

Hornet 105, RV21 70 30 
Hornet 102 40 25 
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Do regulatora Krypton 340 opcjonalnie można podłączyć zdalny panel sterujący firmy 
PPHU „ProND” lub termostat pokojowy.  
W obudowach 1S, 2S, 1S pełny, 3S aby podłączyć zdalne sterowanie należy odkręcić  
i zdjąć górną pokrywkę regulatora, następnie pod odpowiednio opisane złączki podłą-
czyć wybrany rodzaj sterowania pokojowego. W obudowie 1T należy odkręcić tylko 
tylną pokrywkę regulatora aby uzyskać dostęp do odpowiednich złączek.  

 

Zdalne sterowanie regulatora Krypton 340 

Regulator Krypton 340 wyposażony został w złączkę umożliwiającą podłączenie termo-
statu pokojowego wyposażonego w beznapięciowe wyjście przekaźnikowe.  

 
Odłączyć regulator od napięcia. Odkręcić pokrywę regulatora. Do opisanej złączki 
„Termostat pokojowy” lub „Termostat obiegu CO” w regulatorze przykręcić 2 żyły prze-
wodu. Przykręcić drugą stronę przewodów do odpowiednich złączek w termostacie 
pokojowym, które są rozwarte jeśli temperatura zadana na termostacie jest wyższa od 
temperatury pomieszczenia, a zwarte po osiągnięciu zadanej temperatury w po-
mieszczeniu.  

 
Podłączenie pod termostat pokojowy posiadający styki COM, NC, NO.  

Podłączamy pod styk COM i NC. Termostat musi być ustawiony w tryb ogrzewania 
(jeśli jest wybór grzanie/chłodzenie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdalne sterowanie za pomocą termostatu pokojowego 

COM 
 

NC 

Termostat 
pokojowy 

Regulator  
Krypton 

Styki termostatu 

Opisana złączka w regu-
latorze do podłączenia 
termostatu pokojowego 

Kabel  
2 żyłowy 

W obudowie 1S znaj-
duje się wycięcie - 
należy w tym miejscu 
przeciąć naklejkę, aby 
można było przełożyć 
kabel i skręcić obudo-
wę regulatora 

W obudowie 1T kabel 
od zdalnego sterowa-
nia przełożyć przez 
dołączoną przeciętą 
odgiętkę.  
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*Temperatura minimalna - „Ograniczenie minimalnej nastawy” ustawiona przez producenta kotła 
(patrz. Tabela 2) . Temperatura krytyczna kotła jest także zależna od temperatury wyłączenia 
regulatora (np. jeśli  temp. wyłączenia regulatora jest na 35°C, to najmniejsza nastawa tempera-
tury kotła wynosi 40°C) 

Podłączenie pod termostat pokojowy posiadający tylko styk COM i NO.  
Termostat musi być ustawiony w tryb chłodzenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasada działania  
Grzanie w pomieszczeniu, rozwarty styk termostatu pokojowego. 
Jeśli temperatura żądana (ustawiona na termostacie) jest większa od temperatury w 
danym pomieszczeniu, w którym znajduje się termostat - styk termostatu jest rozwarty  
i regulator realizuje normalny cykl pracy (tak, jakby nie było podłączonego termostatu). 
Dmuchawa pracuje wg odpowiednich nastaw, pompa obiegowa pracuje powyżej tem-
peratury załączenia pompy. 
W pomieszczeniu żądana temperatura została osiągnięta, zwarty styk termostatu 
pokojowego. 
Jeśli temperatura w pomieszczeniu osiągnie wartość ustawioną na termostacie styk 
termostatu zostaje zwarty. Na regulatorze Krypton 340 zapala się litera T w rogu wyświe-
tlacza.  
 
 
 
 
 
 
 
Pompa obiegowa pracuje jeszcze przez 30 sekund od momentu kiedy nastąpiło zwar-
cie styku termostatu, następnie jest okresowo uruchamiana na 30 sekund co 5 minut 
(parametr czas odłączenia pompy jest regulowany, patrz Tabela 2). Jeśli temperatura 
kotła przekroczy 80°C regulator włączy pompę bez względu na stan termostatu pokojo-
wego. Jeśli w pomieszczeniu temperatura będzie wyższa od temperatury zadanej na 
termostacie regulator będzie utrzymywał na kotle temperaturę minimalną* tak, aby nie 
dopuścić do wygaszenia kotła. Powyżej temperatury minimalnej regulator przechodzi w 
stan nadzoru i realizuje przedmuchy zgodnie z opisem ze strony 5 - 6. 
Jeśli w pomieszczeniu temperatura spadnie poniżej temperatury zadanej na termosta-
cie nastąpi przejście regulatora do stanu regulacji, regulator będzie dążył do utrzyma-
nia na kotle temperatury zadanej.  

Litera T sygnalizująca 
osiągniecie w pomiesz-
czeniu temperatury za-
danej na termostacie 

COM 
 

NO 

Termostat 
pokojowy 

Regulator  
Krypton 

Styki termostatu 

Opisana złączka w regu-
latorze do podłączenia 
termostatu pokojowego 

Kabel  
2 żyłowy 
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Ustawienie w tym parametrze wartości „włącz” powoduje ciągłą pracę pompy nawet po zwarciu 
styków termostatu pokojowego. Ustawienie w tym parametrze wartości „wyłącz” powoduje całko-
wite wyłączenie pompy po zwarciu styków termostatu pokojowego. W przypadku pracy przery-
wanej czas pracy pompy jest stały i wynosi 30s, regulowany jest tylko czas odłączenia pompy. 
6. Obniżenie kotła ( obniżenie temperatury kotła, praca z termostatem pokojowym) 
Jeżeli ustawimy wartość inną niż 0ºC to gdy w pomieszczeniu zostanie osiągnięta żądana tem-
peratura (styki termostatu pokojowego zwarte) to nastawa systemowa kotła (NS) zostanie obni-
żona o wartość ustawioną w tym parametrze. Wartość nastawy systemowej można podejrzeć 
naciskając krótko klawisz P (patrz strona 5). Czyli jeśli w pomieszczeniu będzie ciepło to kocioł 
będzie pracował z mniejszą temperaturą. 
7. Typ pompy 3 (opcja dodatkowa) 
 Brak—brak dodatkowego obiegu z pompą 3 (tryb domyślny) 
 Cyrkulacyjna—pompa cyrkulacji CWU z możliwością regulacji długości i przerwy pracy  

(aktywne parametry praca cyrkulacji i przerwa cyrkulacji) możliwość pracy ciągłej. Histere-
za pompy 1ºC. 

 Podłogowa—pompa ogrzewania podłogowego. Specjalny tryb pracy dla pompy podłogo-
wej z zabezpieczeniami i ograniczeniem nastawy do 50ºC. 

 Kotłowa— specjalna pompa umożliwiająca dogrzewanie powrotu kotła. Działa z prioryte-
tem tzn. na czas dogrzewania powrotu wyłączana jest pompa CO. UWAGA!!! nie można 
stosować tego trybu pracy pompy do zasilania wymiennika ciepła!!! 

 Wymiennik—specjalny tryb pracy pompy do zasilania wymiennika ciepła. 
Możliwa jest praca pompy 3 bez czujnika (Parametr nastawa pompy 3 staje się nieaktywny). 
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Objaśnienie do ustawień charakterystyki dmuchawy. 
W zależności od rodzaju zastosowanej dmuchawy, oraz kotła na jakim będzie ona pracowała 
należy dobrać prędkość minimalną, oraz moc biegu 49. Na stronie 15 przedstawiono dwie po-
glądowe charakterystyki dmuchaw. Na rysunku 1 przedstawiono charakterystykę dmuchawy 
dla której najlepiej jest ustawić obroty minimalne (biegu 1) na 20% a obroty biegu 49 na 70%. 
Dla dmuchawy, której charakterystyka przedstawiona jest na rys. 2. najlepiej obroty minimalne 
ustawić na 10%, a maksymalne na 40%. 
Regulator podczas pracy sterując dmuchawą będzie wykorzystywał tylko ten zakres od obro-
tów minimalnych do maksymalnych (ustawionych w parametrze WYDAJNOŚĆ DMUCHAWY). 
Dochodząc do temperatury zadanej będzie zwalniał od obrotów maksymalnych (parametr 
„wydajność dmuchawy” ustawiona w parametrach konfiguracyjnych)  do obrotów mini-
malnych.  
Najlepiej obroty dmuchawy ustawić po zamontowaniu dmuchawy na piec, lub w warunkach 
zbliżonych.  
–Obroty minimalne ustawić tak, aby dmuchawa obracała się i pracowała płynnie. Jeśli dmu-

chawa wyposażona jest w regulator ciągu to także należy to uwzględnić przy ustawianiu 
obrotów minimalnych. Regulator w pobliżu temperatury zadanej będzie pracował właśnie z 
taką prędkością jaka będzie ustawiona w tym parametrze. Zbyt niska moc (%) ustawiona w 
trybie serwisowym nie wystarczająca do uruchomienia dmuchawy może uszkodzić silnik 
podczas pracy. Zbyt niska moc ustawiona w tym parametrze może powodować nie osiąga-
nie temperatury żądanej na kotle. 

– Przy ustawianiu biegu 49 należy tak dobrać moc (%) aby przy dalszym zwiększaniu mocy 
była wyczuwalna tylko nieznaczna zmiana obrotów dmuchawy wentylatora. Ustawienie para-
metru moc biegu 49 na „włącz” umożliwia podłączenie pod wyjście „dmuchawa” przekaźnika 
albo stycznika, dmuchawa cały czas będzie chodziła z pełną mocą. Przed podłączeniem 
przekaźnika lub stycznika należy skontaktować się z producentem regulatora PPHU ProND 
w celu modyfikacji gasika znajdującego się na wyjściu „dmuchawa” w regulatorze. 

Mocy biegu 50 się nie ustawia, ponieważ bieg 50 dostępny dla użytkowników odpowiada peł-
nemu napięciu zasilającemu z sieci (nie ma sterowania fazowego). Użytkownik ma możliwość 
zmniejszenia obrotów maksymalnych np. na 49, wtedy to właśnie regulator nie będzie praco-
wał z większą mocą niż ta nastawiona w trybie serwisowym. 
2. Ograniczenie minimalnej nastawy  
Jest to parametr umożliwiający ustawienie producentowi kotła temperatury minimalnej, z jaką 
może pracować kocioł C.O.. 
W regulatorach z wyjściem RJ12 jeśli temperatura minimalna będzie wyższa niż 40°C to bę-
dzie to także temperatura krytyczna kotła, poniżej której (przy sterowaniu z pomieszczenia za 
pomocą termostatu) załączana będzie dmuchaw, aby uniemożliwić osiąganie przez kocioł zbyt 
niskiej temperatury. Regulator będzie tak sterował nadmuchem, aby nie dopuścić do osiągnię-
cia przez kocioł temperatury niższej niż temperatura krytyczna. 
3. Temperatura wyłączenie regulatora 
Parametr ten można zmieniać w zakresie „wyłącz”…20÷50°C. 
 Jeżeli regulator pracuje w trybie wstrzymania, to po obniżeniu się temperatury wody do tem-
peratury wyłączenia regulator wyłączy całkowicie nadmuch i przejdzie w tryb czuwania.  
Ustawienie tego znacznika na „wyłącz” blokuje przejście regulatora w tryb czuwania. 
4. Nadwyżka temperatury do ładowania CWU (fabrycznie wyłącz) 
Parametr ten umożliwia dogrzewanie zasobnika CWU do temperatury wyższej niż nastawa 
kotła. Jeżeli jest on ustawiony np. na 5ºC to w momencie dogrzewania zasobnika nastawa 
kotła jest podnoszona do temperatury wyższej o 5ºC od nastawy CWU żeby dogrzać zasobnik. 
Gdy osiągnie on temperaturę zadaną to nastawa kotła spada do wartości ustawionej w para-
metrze „nastawa kotła” 
5. Czas odłączenia pompy CO (praca z termostatem pokojowym) 
Po zwarciu styków termostatu pokojowego (osiągnięta temperatura w pomieszczeniu) pompa 
wyłączy się na „czas odłączenia pompy”.  
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 Regulator Krypton 340 wyposażony został w wyjście typu RJ12 umożliwiające 
podłączenie zdalnego panelu firmy „ProND”  
Panel należy podłączyć w następujący sposób 

Długość przewodu łącząca regulator z pilotem nie powinna przekraczać  
50 metrów. 
 Do podłączenia panelu sterującego należy wykorzystać 4 środkowe linie wycho-
dzące z regulatora. Podłączenie innych linii grozi uszkodzeniem regulatora. Do podłą-
czenia należy wykorzystać wtyki RJ12 zaciśnięte na przewodzie telefonicznym 4-
żyłowym, okrągłym lub płaskim. Przewód i wtyki na nim zaciśnięte dołączane są do 
każdego panelu sterującego firmy „ProND”. 
 Jeśli istnieje konieczność podłączenia na nowym lub dłuższym przewodzie nale-
ży wtyki RJ12 zacisnąć na przewodzie tak, jak zaznaczono to na powyższym rysunku 
(1 do 4; 2 do 3; 3 do 2; 4 do 1). Niedopuszczalne jest krzyżowanie żył lub zamienianie 
kolejności. Należy stosować wyłącznie przewód dostarczany przez firmę 
„ProND” (max. rezystancja 1 żyły 25 Ohm). 
 Jeżeli panel pracuje w trybie „Sterowanie temp. kotła/temperaturą obiegu grzew-
czego” to zapala się litera K w prawym górnym rogu wyświetlacz na regulatorze Krypton 
340, a jeżeli pracuje w trybie „Sterowanie temp. pomieszczenia” to pojawia się litera P w 
rogu wyświetlacza (patrz strona 5).  
 W zależności od zastosowanego panelu firmy „ProND” dostępne są różne spo-
soby sterowania regulatorem Krypton 340. Szczegółowa instrukcja oraz opis parametrów 
dostępne są w komplecie z panelem. W przypadku trudności z nabyciem panelów firmy 
„ProND” prosimy o kontakt z dystrybutorem, producentem kotła lub producentem regu-
latora - PPHU „ProND”.  

ZDALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA FIRMY „ProND” 

Widok z góry na wtyki RJ12 

Gniazdo RJ12 
w panelu sterującym 

Regulator Krypton 340 

Wtyk RJ12 
zaciśnięty na kablu 

Gniazdo RJ12 
w regulatorze 

Panel sterujący firmy ProND 
np. PILOT 

4 środkowe przewody 4 żyłowy przewód telefoniczny 
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 Regulator należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzanie do temperatury 
powyżej 45°C. Nie powinien być montowany nad drzwiczkami lub innymi elementami pieca C.O., 
które osiągają wysoką temperaturę. Regulator należy ustawić na kotle lub w jego pobliżu. Przy-
kręcić blachowkrętami (wkrętami) dwie łapki do podłoża. Ustawić regulator w odpowiedniej pozy-
cji i dokręcić śruby mocujące łapki. Specjalny panel operatorski z zatrzaskami umożliwia zamo-
cowanie regulatora w pozycji poziomej lub pionowej - aby to zrobić należy obrócić panel o 180 
stopni. Wyciągnąć panel z obudowy wykorzystując dowolny nóż, podważając jedną stronę obu-
dowy delikatnie wyciągnąć panel z obudowy. Obrócić o 180 stopni i włożyć  
w obudowę. Wymiary otworu na panel: 112-115mm x 57,5-58,5mm 

 
 
 
 
 
 
 

Zakazane jest zalewanie olejem, wodą lub innymi cieczami czujnika temperatury, oraz 
termostatu awaryjnego. Dla poprawy kontaktu można zastosować przewodzące pasty 
silikonowe. Nie wkładać gwoździ, ani innych metalowych detali do czujnika i termostatu. 

Montaż czujników temperatury i termostatu awaryjnego 

Miejsce montażu regulatora  

Pionowy montaż regulatora: 
- na bocznej izolacji kotła C.O.,  
- na bocznej izolacji zasobnika z opałem, 
- na ścianie obok kotła C.O. 

Poziomy montaż regulatora: 
- na górnej izolacji kotła C.O.,  
- na górnej izolacji zasobnika z opałem, 
- na półce obok kotła C.O. 

Podłączenie dodatkowych czujników (opcja) 
Do regulatora Krypton 340 można podłączyć dodatkowe czujniki takie jak: czujnik CWU, czujnik 
obiegu 3 (czujnik 3), czujnik temperatury spalin. Czujniki te są wyposażeniem opcjonalnym i nie 
są niezbędne do pracy regulatora.  
- Czujnik CWU należy przykręcić wewnątrz regulatora do złączki opisanej czujnik CWU (opcja), 
po czym końcówkę z elementem pomiarowym umieścić w specjalnej studzience pomiarowej za-
sobnika CWU, lub przymocować go do zewnętrznej części zasobnika tak aby umożliwić dokładny 
 pomiar temperatury Ciepłej Wody Użytkowej.  

Aby mierzona temperatura wiernie odpowiadała temperatu-
rze wody w kotle należy tak zamocować czujnik aby zapew-
nić jak najlepszy kontakt czujnika z wewnętrzną powierzchnią 
rurki przeznaczonej do jego zamontowania. Jeżeli konstruk-
cja pieca uniemożliwia zamontowanie czujnika i termostatu 
awaryjnego w przedstawiony sposób należy zamontować go 
w miejscu, którego temp. jest najbardziej zbliżona do temp. 
wody w kotle. Termostat awaryjny oraz czujnik temperatury 
można zamontować na nieosłoniętej rurze wyjściowej z kotła 
C.O. wykorzystując dołączoną opaskę zawleczkową. 
Po wstępnym zaciśnięciu opaski — zgodnie z rysunkiem 
(opaskę można owinąć dwa razy wokół rury, albo obciąć 
nadmiar paska nożycami do blachy) wsunąć czujnik temperatu-
ry i termostat awaryjny pomiędzy opaskę a rurę. 
Delikatnie docisnąć opaskę, tak aby czujnik temperatury i 
termostat awaryjny nie ruszały się pod opaską. Zbyt mocne 
dociśnięcie opaski może uszkodzić elementy pomiarowe 
Owinąć czujnik i termostat materiałem termoizolacyjnym. Moż-
na zamocować sam czujnik temperatury w kotle (w specjalnej 
rurce), a tylko termostat awaryjny na rurze wyjściowej.  
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1. Dmuchawę i/lub pompę należy podłączyć do wtyczki według poniższego schematu, a następ-
nie wtyczkę włożyć do odpowiedniego gniazda w obudowie. Gniazda opisane są na panelu tyl-
nym regulatora. 
Przewody należy odpowiednio podłączyć do pompy i dmuchawy. Przykładowe podłączenie prze-
wodów do pompy pokazano na rysunku. 

 
 

    
 

 Zacisk zerowy 

 Zaciski sieciowe 

Podłączenie przewodów zasilających 

Programowanie parametrów serwisowych 

UWAGA!!! 
Nie należy dokonywać zmian w trybie serwisowym, jeżeli nie  

rozumie się znaczenia poszczególnych parametrów! 
Nieprawidłowe zaprogramowanie regulatora grozi  

uszkodzeniem dmuchawy!!!! 
Aby wejść do trybu serwisowego regulatora należy przed jego włączeniem przytrzymać klawisz P 
i trzymając ten klawisz  włączyć zasilanie. Pojawi się napis „ Konfiguracja puść przycisk P” (patrz 
str. 2 programowanie parametrów).  Po wejściu  do tego trybu ukazują się nam parametry serwi-
sowe opisane w tabeli 2. 
Opis parametrów serwisowych: 
1. Moc biegu 49 i Moc biegu 1 
 Pierwsze dwa parametry serwisowe Moc biegu 49 i Moc biegu 1 określają charakterysty-
kę dmuchawy. Podczas ustawiania charakterystyki wentylatora mamy możliwość obserwacji 
danych obrotów wentylatora (podczas programowania), więc łatwo dobrać te parametry. 
*minimalna różnica pomiędzy mocą biegu 1 a 49 wynosi 5%, np. moc biegu 49  ustawiona na 50%, to moc 
biegu 1 można ustawić w zakresie od 1 do 45%, np. moc biegu 1 ustawiona na 20% to moc biegu 49 moż-
na ustawić w zakresie od 25-90% 

Rys. Podłączenie przewodów od dmuchawy / pompy do wtyczki                                                            

Rys. Podłączenie przewodów  
do pompy C.O. 

2. Podłączyć przewód zasilają-
cy do gniazda sieciowego 

~230V/50Hz z kołkiem ze-
rującym 

- Czujnik dodatkowy (czujnik 3) należy przykręcić do złączki opisanej czujnik 3 (opcja), po czym 
końcówkę z elementem pomiarowym umieścić w odpowiednim miejscu (zależy od układu pracy 
pompy 3, patrz str.20 „Układy pracy pompy 3 opis”) 
- Czujnik spalin należy przykręcić do opisanej złączki czujnik spalin (opcja), po czym końcówkę z 
elementem pomiarowym należy zamontować w czopuchu kotła. Należy wywiercić w tym celu w 
czopuchu otwór średnicy 6,5mm, do którego będzie włożony czujnik. Czujnik do czopucha mo-
cujemy np. blachowkrętem.  
 


