
KONFIGURACJA TRYBU STEROWANIA pomp ONNLINE electronic 

Poniższe czynności opisane są również w instrukcji obsługi pompy 

Sugerowany wybór trybu sterowania w zależności od sposobu wykorzystania pompy: 

• Jako pompa główna (instalacja główna i rezerwowa): - 

stała prędkość obrotowa   

• Ogrzewanie grzejnikowe z termostatyką:  

- ciśnienie proporcjonalne  

• Ogrzewanie podłogowe, moduły mieszające :  

- ciśnienie stałe  

Sygnalizacja trybu pracy: 

Dioda LED umieszczona pod plastikowym pokrętłem 

sygnalizuje tryb  sterowania: 

• Niebieska: ciśnienie  proporcjonalne  

• Zielona: ciśnienie stałe 

• Biała: stała prędkość obrotowa  

1. Zmiana trybu:  

Przekręć pokrętło w lewo i ustaw w pozycji początkowej:  , po czym przed upływem  5 sekund 

obróć je w prawo do pożądanego poziomu [1-7]. Kolor diody LED zmieni się wskazując w jakim trybie 

pracuje pompa.  Kolejne tryby pracy załącza się w ten sam sposób: w lewo do zera a następnie w 

ciągu 5 s. wybór poziomu.  

2. Funkcja odpowietrzania.  

W fabryce 100% pomp testowanych jest w układzie wodnym przy czym kontrolowana jest również 

głośność pracy - co oznacza, że ewentualną przyczyną głośnej pracy jest zazwyczaj powietrze w 

komorze wirnika. W takim wypadku, należy pompę odpowietrzyć.  

Aby uruchomić funkcję odpowietrzania, należy obrócić selektor do końca w prawo, do symbolu 

odpowietrzania a następnie odczekać ok. 5 sekund  aż dioda zacznie migać, po czym powrócić do 

poprzedniej pozycji z zakresu [1-7]. Pompa przeprowadzi odpowietrzanie (około 10 min.), po czym  

samoczynnie powróci do poprzedniego trybu pracy a dioda przestanie migać. Działanie trybu 

odpowietrzania objawia się kilkukrotnym zatrzymywaniem wirnika i wprowadzaniem go w drgania,  

w celu usunięcia powietrza z układu.  

Uwaga:  pozostawienie pokrętła w pozycji zerowej (do końca w lewo) spowoduje, że  po zakończeniu 

cyklu odpowietrzania pompa przejdzie w tryb czuwania – dioda świeci ciągłym światłem, pompa nie 

pracuje, pobór prądu poniżej 1 W. 

3. Tryb czuwania jest to tryb w którym pompa nie pracuje, ale zasilanie jest podłączone. Nie trzeba 

zatem odłączać zasilania pompy, aby ją wyłączyć. Aby przejść do trybu czuwania bez przechodzenia 

przez cały cykl odpowietrzania, należy najpierw uruchomić funkcję odpowietrzania, a następnie 

obrócić selektor do jakiejkolwiek nastawy, po czym niezwłocznie obrócić go z powrotem pozycji 

początkowej [0]. Dioda LED świeci się światłem ciągłym. Aby powrócić do standardowego trybu pracy 

należy obrócić selektor na wybraną pozycję. 

Uwaga: powrót z opcji czuwania zmienia wcześniej używany tryb pracy. Użytkownik może zmienić  

wybrany tryb tak, jak opisano to w punkcie 1.   


