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6.3 Osprzęt do kolektorów słonecznych

6.3.1 Regulatory solarne Logamatic SC… i moduły funkcyjne SM/FM…

Właściwości i cechy szczególne
• niezależna regulacja układu solarnego z regulatorem różnicowym temperatury dla prostych układów solarnych
• łatwa obsługa i kontrola funkcjonowania regulatora różnicowego temperatury z dwoma wejściami czujników i jednym 

wyjściem przełącznika
• regulator do montażu ściennego, wskaźnik funkcji i temperatury na wyświetlaczu segmentowym LCD
• możliwe zastosowanie do przeładowywania między dwoma zasobnikami, np. zgromadzone ciepło w zasobniku 

podgrzewającym może zostać przeniesione do zasobnika przygotowawczego.
• zastosowanie do załączania bypassu buforowego przy układach solarnych wspomagających ogrzewanie. Poprzez 

porównanie temperatur strumień objętości doprowadzany jest albo do zbiornika buforowego albo do przewodu 
powrotnego ogrzewania. Funkcja ta może zostać także wykorzystana w połączeniu z kotłem na paliwo stałe.

Regulacja różnicowa temperatury
Zadaną różnicę temperatur można nastawić między 4 K a 20 K (nastawa fabryczna 10 K). W przypadku przekroczenia 
górnej wartości wyjściowej nastawionej różnicy temperatur między kolektorem (czujnik temperatury FSK) i zasobnikiem 
(czujnik temperatury FSS) załącza się pompa. W przypadku zejścia poniżej dolnej wartości różnicy temperatur, regulator 
wyłącza pompę.
Dodatkowo możliwe jest nastawienie maksymalnej temperatury zasobnika między 20°C a 90°C (nastawa fabryczna 60°C).  
W momencie gdy zasobnik osiągnie nastawioną temperaturę maksymalną (czujnik temperatury FSS), regulator wyłącza pompę.

Typ Nr katalogowy

Logamatic SC10 7 747 004 406

Logamatic SC20 7 747 008 404

Logamatic SC40 7 747 008 410

Moduł funkcyjny SM10 30008548

Moduł funkcyjny FM244 30005979

Moduł funkcyjny FM443 30006379

 1 Wyświetlacz segmentowy LCD
2 Przycisk kierunkowy „w górę”
3 Przycisk funkcyjny „Ustawienia (Set)”
4 Przycisk kierunkowy „w dół”
5 Przyciski trybu pracy (ukryte)

Zakres dostawy
Do zakresu dostawy należą:
• czujnik temperatury kolektora FSK (NTC 20 K, ø6 mm, kabel 2,5 m)
• czujnik temperatury zasobnika FSS (NTC 10 K, ø9,7 mm, kabel 3,1 m)

6 720 641 792-48.1il

Regulator Logamatic SC10
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Regulator Logamatic SC20

 1 Piktogram układu
2 Wyświetlacz segmentowy LCD
3 Pokrętło
4 Przycisk funkcyjny „OK”
5 Przycisk kierunkowy „Wstecz”

Zakres dostawy
Do zakresu dostawy należą:
• czujnik temperatury kolektora FSK (NTC 20 K, ø6 mm, kabel 2,5 m)
• czujnik temperatury zasobnika FSS (NTC 10 K, ø9,7 mm, kabel 3,1 m)

6 720 641 792-49.1il

Właściwości i cechy szczególne
• Regulacja układu solarnego do przygotowywania ciepłej wody niezależnie od regulacji źródła ciepła 
• Priorytetowe ładowanie części przygotowawczej zasobnika termosyfonowego oraz zoptymalizowane energetycznie sterowanie pracą dzięki funkcji 

Double-Match-Flow (jako czujnika progowego FSX można użyć zestawu przyłączeniowego zasobnika AS1 lub AS1.6)
• Różne wersje:

− SC20 zintegrowany w kompletnej stacji Logasol KS0105
− SC20 do montażu ściennego w połączeniu ze stacją Logasol KS01…

• Prosta obsługa i kontrola funkcji układów 1-odbiornikowych z trzema wejściami czujników i jednym wyjściem przełącznika dla pompy 
solarnej z regulowaną liczbą obrotów, z nastawialną dolną granicą modulacji

• podświetlany wyświetlacz segmentowy LCD z animowanym piktogramem układu. W trybie pracy automatycznej mogą być wywoływane 
różne parametry układu (wartości temperatur, godziny pracy, liczba obrotów pompy).

• W przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury kolektora, pompa jest wyłączana. W przypadku zejścia poniżej minimalnej temperatury 
kolektora (20°C), pompa nie uruchamia się – także w sytuacji, gdy pozostałe warunki włączenia są spełnione.

• W przypadku działania kolektora rurowego, począwszy od temperatury kolektora 20°C, co 15 minut uruchamia się na chwilę pompa solarna 
w celu dopompowania ciepłego czynnika solarnego do czujnika temperatury

Specjalne elementy wskazujące i obsługowe
Wskaźnik cyfrowy umożliwia dodatkowo oprócz opisanych już parametrów także wskazanie liczby obrotów pompy solarnej w procentach.
Przy pomocy czujnika temperatury zasobnika FSX jako osprzętu (zestaw przyłączeniowy zasobnika AS1 lub AS1.6) można w sposób 
opcjonalny rejestrować:

• temperaturę zasobnika u góry w części przygotowawczej zasobnika ciepłej wody 
lub

• temperaturę zasobnika po środku dla funkcji Double-Match-Flow (FSX w tym przypadku jako czujnik progowy).

Wyświetlacz segmentowy LCD Logamatic SC20

 1 Wskaźnik „Maksymalnej lub minimalnej temperatury kolektora”
2 Symbol "Czujnik temperatury"
3 Wyświetlacz segmentowy LCD
4 Wskaźnik wielofunkcyjny (temperatura, godziny pracy itd.) 
5 Wskaźnik "Maksymalna temperatura zasobnika"
6 Animowany obieg solarny

Funkcje regulatora Logamatic SC20
W trybie pracy automatycznej może zostać nastawiona zadana różnica temperatur pomiędzy dwoma podłączonymi czujnikami temperatur 
w zakresie od 7 K do 20 K (nastawienie wyjściowe 10 K). W przypadku przekroczenia tej różnicy temperatur między kolektorem (czujnik 
temperatury FSK) i zasobnikiem na dole (czujnik temperatury FSS) włącza się pompa. Na wyświetlaczu prezentowany jest w formie 
animacji transport czynnika solarnego.
Dzięki możliwości regulacji liczby obrotów przez regulator SC20, zwiększa się efektywność układu solarnego. Dodatkowo można 
zadysponować minimalną liczbę obrotów. W przypadku zejścia poniżej dolnej wartości różnicy temperatur, regulator wyłącza pompę.  
W celu ochrony pompy przed zablokowaniem, jest ona uruchamiana automatycznie na 3 sekundy 24 godziny po jej ostatnim użyciu 
(chwilowe załączenie pompy).
Przy pomocy pokrętła można wywoływać różne parametry układu (wartości temperatury, godziny pracy, liczbę obrotów pompy).  
Wartości temperatury przyporządkowane są przy tym nad numerami pozycji w piktogramie. 
Regulator solarny SC20 umożliwia ponadto nastawienie maksymalnej temperatury zasobnika pomiędzy 20°C i 90°C, która ewentualnie 
pokazywana jest na piktogramie. Na wyświetlaczu segmentowym LCD pokazywane jest optycznie także osiągnięcie maksymalnej i 
minimalnej temperatury kolektora, a pompa wyłączana jest przy ich przekroczeniu. W przypadku zejścia poniżej minimalnej temperatury 
kolektora, pompa nie aktywuje się także wtedy, gdy wszystkie pozostałe warunki włączenia są spełnione.
Zintegrowana w regulatorze SC20 funkcja kolektora rurowego, zapewnia poprzez chwilowe załączanie pompy zoptymalizowaną pracę 
rurowych kolektorów próżniowych.

Regulator Logamatic SC… i moduły funkcyjne SM/FMTechnika solarna
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 1 Piktogram układu
2 Wyświetlacz segmentowy LCD
3 Pokrętło
4 Przycisk funkcyjny "OK"
5 Przycisk kierunkowy "Wstecz"

Zakres dostawy
Do zakresu dostawy należą:
• czujnik temperatury kolektora FSK (NTC 20 K, ø6 mm, kabel 2,5 m)
• czujnik temperatury zasobnika FSS (NTC 10 K, ø9,7 mm, kabel 3,1 m)

6 720 641 792-51.1il

Regulator Logamatic SC40

Właściwości i cechy szczególne
• Regulacja układu solarnego dla różnych zastosowań niezależnie od regulacji źródła ciepła, z 27 wybieralnymi układami solarnymi, 

od przygotowywania c.w.u., poprzez wspomaganie c.o., do ogrzewania wody w basenie
• Różne wersje:

− SC40 zintegrowany w kompletnej stacji Logasol KS0105
− SC40 do montażu ściennego w połączeniu ze stacją Logasol KS01…

• Łatwa obsługa i kontrola funkcji układów z max trzema odbiornikami z ośmioma wejściami czujników i pięcioma wyjściami 
przełącznika, z tego dwa dla pomp solarnych z regulowaną liczbą obrotów, z nastawialną dolną granicą modulacji

• Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD z prezentacją wybranego układu solarnego. W trybie pracy automatycznej mogą być 
wywoływane różne wartości układu (status pompy, wartości temperatur, wybrane funkcje, meldunki usterek)

• Zintegrowane załączanie obejścia buforowego przy układach solarnych wspierających c.o.
• Codzienne wygrzewanie zasobnika podgrzewającego, zapobiegające powstawaniu bakterii Legionella
• W układach solarnych z zasobnikiem podgrzewającym i zasobnikiem przygotowawczym, zawartość zasobników jest 

przeładowywana warstwowo poprzez sterowanie pompy, tak długo jak temperatura zasobnika przygotowawczego jest niższa od 
temperatury zasobnika podgrzewającego

• Ustalenie priorytetu przy dwóch odbiornikach w układzie solarnym oraz sterowanie 2. odbiornika poprzez pompę lub zawór 3-drogowy
• Możliwość aktywowania dwóch pomp solarnych do pracy na dwóch polach kolektorów, np. zorientowanie wschód/zachód
• Aktywowanie pompy wtórnej w połączeniu z zewnętrznym płytowym wymiennikiem ciepła do ładowania zasobnika lub do 

podgrzewania wody w basenie
• Chłodzenie pola kolektora w celu zredukowania czasów stagnacji poprzez dopasowaną pracę pomp solarnych
• W przypadku działania kolektora rurowego począwszy od temperatury kolektora 20°C, co 15 minut uruchamia się na chwilę pompa 

solarna, w celu dopompowania ciepłego czynnika solarnego do czujnika temperatury.
Specjalne elementy wskazujące i obsługowe
Z 27 fabrycznie zaprogramowanych układów hydraulicznych wybierany i zapamiętywany jest odpowiedni piktogram układu. 
Konfiguracja układu jest tym samym zapisywana na stałe dla regulatora
Funkcje regulatora Logamatic SC40
Regulator posiada dwa poziomy obsługi. Na poziomie wskaźnikowym mogą być wyświetlane różne parametry układu (wartości 
temperatur, godziny pracy, liczba obrotów pompy, ilość ciepła i pozycja zaworu obejściowego). Na poziomie serwisowym mogą być 
wybierane funkcje oraz dokonywane i zmieniane nastawienia.
Poprzez funkcję wyboru układu wybierany jest na regulatorze solarnym SC40 układ podstawowy oraz układ hydrauliczny instalacji 
solarnej. Przy pomocy wybranego układu hydraulicznego ustalana jest konfiguracja instalacji solarnej oraz jej funkcja. Wybór dokonywany 
jest spośród układów do przygotowywania c.w.u., wspomagania c.o. lub ogrzewania wody w basenie zgodnie z piktogramami instalacji. 
Nastawienia zawierają wszystkie istotne dla pracy układu wartości temperatur, różnice temperatur, liczby obrotów pomp oraz opcjonalne 
funkcje dodatkowe, np. funkcję kolektora rurowego, rejestrację ilości ciepła, przeładowanie zasobników, codzienne podgrzewanie zasobnika 
podgrzewającego, funkcję Double-Match-Flow itd. Dodatkowo wprowadzane są tu także warunki ramowe dla regulacji dwóch różnie 
zorientowanych pól kolektorów oraz ładowania zasobników poprzez zewnętrzny wymiennik ciepła.
Poza technicznymi możliwościami regulatora solarnego SC20, regulator SC40 posiada następujące dodatkowe funkcje, zależne od 
wybranego układu hydraulicznego:

• wspomaganie c.o. poprzez aktywowanie obejścia buforowego
• ogrzewanie basenu poprzez płytowy wymiennik ciepła
• aktywowanie 2. odbiornika poprzez pompę lub zawór 3-drogowy. Przy sterowaniu poprzez zawór 3-drogowy, 1. odbiornik jest 

zawsze beznapięciowo otwarty (B)
• aktywowanie pompy ładującej warstwowo przy połączeniu szeregowym zasobników
• regulacja wschód/zachód w celu oddzielnej pracy dwóch pól kolektorów
• codzienne wygrzewanie zasobnika podgrzewającego w celu ochrony przed powstawaniem bakterii Legionella
• zintegrowana rejestracja ilości ciepła z częścią pomiarową strumienia objętości
• ładowanie zasobników przez zewnętrzny wymiennik ciepła
• chłodzenie pola kolektora w celu zredukowania czasów stagnacji
• szybka diagnoza i proste przeprowadzanie testu funkcji

Regulator Logamatic SC… i moduły funkcyjne SM/FM Technika solarna
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Moduł funkcyjny SM10 (z systemem regulacyjnym Logamatic EMS)

Moduł SM10 do montażu ściennego

 1 Dostęp do bezpiecznika urządzenia
2 Solarny moduł funkcyjny SM10
3 Dostęp do bezpiecznika zapasowego
4 Lampka kontrolna (LED) do wskazywania stanu pracy i zgłaszania usterek
5 Uchwyt ścienny
6 Pokrywa na zaciski

1 2 3 4

6 5

6 720 641 792-52.1il

Właściwości i cechy szczególne
Właściwości i cechy szczególne

• Regulacja solarnego przygotowywania c.w.u. dla źródeł ciepła z systemem EMS i jednostką obsługową RC35 
• Do 10% oszczędności energii pierwotnej oraz do 24% mniej uruchomień palnika w porównaniu z konwencjonalnymi regulacjami solarnymi 

dzięki integracji systemu z regulacją ogrzewania (funkcja optymalizacyjna układu solarnego)
• Priorytetowe ładowanie części przygotowawczej zasobnika termosyfonowego oraz zoptymalizowane pod względem energetycznym 

sterowanie pracą dzięki funkcji Double-Match-Flow (jako czujnik progowy współwykorzystywany jest czujnik temperatury zasobnika FSX)
• Różne wersje:

− SM10 wewnętrzny: SM10 zintegrowany w kompletnej stacji Logasol KS0105SM10
SM10: moduł przystosowany wyłącznie do montażu ściennego lub zamontowania na miejscu wtykowym wewnątrz źródła ciepła 
(przestrzegać instrukcji źródła ciepła!) w formie kombinacji z kompletnymi stacjami Logasol KS01… bez regulacj

Moduł funkcyjny FM443 (z systemem regulacyjnym Logamatic 4000)

 1 Wtyczka przyłączeniowa
   2 Wskaźnik LED zakłóceń modułu
   3 Wskaźnik LED – maksymalna temperatura w kolektorze
   4 Wskaźnik LED – pompa solarna 2 (pompa wtórna) aktywna
   5 Wskaźnik LED – pompa solarna 2 aktywna 
 lub zawór przełączający 3-drogowy w pozycji obieg solarny 2
   6 Wskaźnik LED – 3-drogowy zawór przełączający w pozycji obieg solarny 1
   7 Przełącznik manualny do wyboru obiegu solarnego
   8 Płytka obwodu drukowanego
   9 Przełącznik manualny funkcji obiegu solarnego 1
10 Wskaźnik LED – 3-drogowy zawór przełączający w kierunku 
 „Wspomaganie c.o. poprzez zbiornik buforowy – wyłączone” lub 
 „Pompa nie pracuje” (praca z obejściem)
1 1 Wskaźnik LED – 3-drogowy zawór przełączający w kierunku 
 „Wspomaganie c.o. poprzez zbiornik buforowy – włączone” lub 
 „Pompa pracuje” (praca z buforem)
12 Wskaźnik LED – pompa solarna 1 aktywna
13 Wskaźnik LED – temperatura maksymalna w zasobniku 1

6 720 641 792-273.1T6 720 641 792-273.1T
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Właściwości i cechy szczególne
• Solarny moduł funkcyjny FM443 umożliwia regulację przygotowywania c.w.u. lub przygotowywania c.w.u. ze wspomaganiem c.o., 

w instalacjach z maksymalnie dwoma odbiornikami solarnymi (zasobnikami) 
• Do 10% oszczędności energii pierwotnej oraz do 24% mniej uruchomień palnika w porównaniu z konwencjonalnymi regulacjami solarnymi 

dzięki integracji systemowej w regulacji ogrzewania (solarna funkcja optymalizacyjna)
• Priorytetowe ładowanie części przygotowawczej zasobnika termosyfonowego oraz zoptymalizowane pod względem energetycznym 

sterowanie pracą dzięki funkcji Double-Match-Flow (jako czujnik progowy współwykorzystywany jest czujnik temperatury zasobnika FSX)
• Zintegrowana funkcja ciepłomierza w połączeniu z zestawem osprzętu WMZ 1.2
• Możliwa obsługa całej instalacji wraz z regulacją solarną przy pomocy jednostki obsługowej MEC2 z pomieszczenia mieszkalnego
• Przystosowany wyłącznie do kombinacji z kompletnymi stacjami Logasol KS01… bez regulacji
• Uwarstwowienie zasobników biwalentnych lub przeładowanie układów 2-zasobnikowych do przygotowania c.w.u.
• Inteligentne zarządzanie buforem
• Funkcja statystyczna

Regulator Logamatic SC… i moduły funkcyjne SM/FMTechnika solarna
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Moduł funkcyjny FM244 (z regulatorem Logamatic 2107)

Komponenty możliwe do wykorzystania do pracy solarnej 
(z solarnym modułem funkcyjnym FM244):
 1 Wskaźnik cyfrowy
   2 Pole obsługowe z przykrywką
   3 Pokrętło
   4 Przyciski trybu pracy

Inne komponenty do regulacji kotła grzewczego:
   5 Włącznik/Wyłącznik regulatora
   6 Przełącznik preselektywny sterowania palnika
   7 Bezpiecznik sieciowy regulatora
   8 Przycisk testu spalin (kominiarz)
   9 Regulator temperatury kotła
10 Zabezpieczający ogranicznik temperatury kotła (STB)

11

1010 99 7788 66 55

2 32 32 32 32 32 3 44

6 720 641 792-53.1il

Właściwości i cechy szczególne
• Kombinowana regulacja solarna kotła grzewczego dla kotłów niskotemperaturowych przy niskim i średnim zużyciu ciepła, 

jak również dla solarnego przygotowywania c.w.u. 
• Do 10% oszczędności energii pierwotnej oraz do 24% mniej uruchomień palnika w porównaniu z konwencjonalnymi regu-

lacjami solarnymi dzięki integracji systemowej w regulatorze Logamatic 2107 (funkcja optymalizacyjna układu solarnego)
• Możliwe układy solarne do wspomagania c.o. w połączeniu z czujnikiem nadzorującym powrotu RW
• Możliwe układy dwuzasobnikowe (połączenie szeregowe zasobników) do przygotowywania c.w.u. w połączeniu z SC10 

(tylko przeładowanie warstw)
• Przystosowany wyłącznie do kombinacji z kompletnymi stacjami Logasol KS01… bez regulacji
• Solarny moduł funkcyjny FM244 możliwy do zintegrowania w regulatorze 2017

Solarna funkcja optymalizacyjna modułów funkcyjnych SM10, FM443 i FM244
Głównym zadaniem cieplnych układów solarnych jest przygotowywanie c.w.u. Istotną zaletą modułów funkcyjnych 
jest włączenie regulacji układów solarnych w regulację instalacji grzewczej i tym samym optymalizacja doładowująca 
przygotowywanie c.w.u. poprzez włączenie do całego systemu.
Funkcja ta optymalizuje dogrzewanie ciepłej wody przy pomocy kotła grzewczego poprzez obniżenie wartości zadanej ciepłej 
wody w zależności od uzysku solarnego i wydajności biwalentnego zasobnika solarnego. Aby zapewnić pożądany komfort 
ciepłej wody, można nastawić temperaturę minimalną zasobnika (⇒ rys. 65).
Dla wykorzystania optymalizacji doładowującej oraz wszystkich innych funkcji obejmujących przygotowywanie c.w.u. (dezynfekcja 
termiczna oraz codzienny monitoring przygotowywania ciepłej wody włącznie z poziomem podgrzewania solarnego) moduł 
funkcyjny FM443 musi być zawsze zaprojektowany w formie zintegrowanej z regulatorem przygotowywania c.w.u.

• Uzysk solarny:
− Z rana, tzn. przy rozpoczynającym się nasłonecznieniu obniżenie wartości zadanej ciepłej wody poprzez uzysk solarny ma 

większe znaczenie, gdyż na skutek możliwych pobrań wody temperatura na solarnym czujniku odniesienia FSS leży na 
poziomie zimnej wody. W celu obliczenia uzysku solarnego regulator monitoruje prędkości wzrastania temperatur na czujniku 
temperatury ciepłej wody FB oraz na solarnym czujniku odniesienia FSS. Na tej podstawie obliczany jest proporcjonalny 
wskaźnik dla obniżenia wartości zadanej ciepłej wody, który odejmowany jest od nastawionej wartości zadanej. Obniżona 
wartość zadana ciepłej wody zapobiega niepotrzebnemu doładowywaniu zasobnika przez kocioł grzewczy.

• Wydajność zasobnika solarnego:
– Obliczanie istniejącej ilości ciepła (wydajności) zasobnika solarnego jest drugim procesem obniżenia wartości zadanej 

ciepłej wody przebiegającym równolegle z obliczaniem uzysku solarnego. Wpływa on na wartość zadaną ciepłej wody 
jednakże raczej w godzinach popołudniowych, tzn. przy zmniejszającym się nasłonecznieniu. W momencie gdy temperatura 
na solarnym czujniku odniesienia FSS leży w zakresie nastawionej minimalnej temperatury zasobnika, obliczana jest 
wskaźnik dla obniżenia wartości zadanej ciepłej wody. Ten drugi wskaźnik obniżenia odejmowany jest równolegle do 
wskaźnika obniżenia wynikającego z "uzysku solarnego" od nastawionej wartości zadanej ciepłej wody, co może prowadzić 
do korekty obniżonej już wartości zadanej c.w.u.

Regulator Logamatic SC… i moduły funkcyjne SM/FM Technika solarna




