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Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać instrukcję obsługi,
zwracając szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Montaż musi zostać wykonany przez specjalistyczny zakład zduński, ponieważ od
tego zależy bezpieczeństwo i funkcjonalność instalacji. Należy przestrzegać obo-
wiązujących w danym przypadku zasad rzemiosła oraz przepisów prawa budowla-
nego.

Użytkowanie pieców na paliwo stałe jest uregulowane przepisami prawa (w Niem-
czech: 1. BlmSchV).

Przestrzegać norm krajowych i europejskich, a także przepisów obowiązujących w
danym kraju.

Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce, które nadają się do recyklingu. Pro-
szę przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów w zakresie.

Przestrzegać przepisów określających zasady użytkowania palenisk. Pierwszeń-
stwo mają zawsze przepisy krajowe i rozporządzenia lokalne.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Instrukcję obsługi należy zachować na wypadek, gdyby była potrzebna w przy-
szłości!

Śmieci w piecu = trucizna w ogrodzie
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Informacje ogólne
Centralna jednostka systemu to sterownik mikroprocesorowy działający na bazie
systemu LINUX i wyposażony w kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym o
przekątnej 5,7 cala.

Dzięki temu wszystkie funkcje są proste i łatwe w obsłudze i konfiguracji. Dotyczy
to wszystkich urządzeń firmy BRUNNER podłączanych za pomocą tzw. szyny da-
nych (na magistrali CAN).

Port USB z tyłu wyświetlacza służy do aktualizacji oprogramowania. Dzięki temu
można na bieżąco pobierać i instalować najnowsze dostępne oprogramowanie
sterownika. Pliki do pobrania są udostępniane na stronie www.brunner.de/de/Se-
rvice.

 

2 REJESTRACJA PRODUKTU

Na stronie http://produktregistrierung.brunner.de można
zarejestrować posiadany sterownik EOS 7 podając numer
serii produkcyjnej (wydrukowany na kartonie lub na
odwrocie dołączonej karty produktu).

 

3 OPIS SYSTEMU
Sterownik EOS 7 udostępnia funkcje pozwalające na realizację złożonych zadań
sterowania procesem spalania. Funkcje dostępne w EOS 7 zostały zoptymalizo-
wane pod kątem warunków użytkowania pieca wyposażonego w wodny kocioł
grzewczy i podłączony doń zbiornik buforowy. W połączeniu z centralą grzewczą
BHZ można z jednego miejsca wygodnie obsługiwać cały system grzewczy.
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Sterownik EOS 7 może współpracować z innymi połączonymi z nim wyświetlacza-
mi. System grzewczy może być wtedy obsługiwany z każdego zainstalowanego
wyświetlacza. Jeśli również inne systemy, np. centrala grzewcza BHZ, są połączo-
ne przez tę samą szynę danych, wówczas cały system może być obsługiwany z
każdego dostępnego wyświetlacza. Na pierwszym planie jest aktualnie aktywny
komponent systemu (np. EOS 7). Pozostałe systemy (np. BHZ) można wywołać
za pomocą ikony widocznej na pasku nawigacyjnym w dolnej części wyświetlacza.
Na płytce sterownika EOS 7 podłącza się wszystkie czujniki, nastawniki, pompy
itp. Wyświetlacz jest podłączany do sterownika EOS 7 za pomocą specjalnego
przewodu połączeniowego.

Wyświetlacz

Ekran wyświetlacza EOS 7 jest podzielony na trzy obszary.
Na pasku w górnej części widoczne są najistotniejsze funkcje i elementy systemu
przedstawiane za pomocą ikon. Wskazując palcem ikonę można przejść do odpo-
wiedniego menu.
Na dolnym pasku po prawej wyświetlana jest aktualna data i godzina. Ponadto,
jeśli takowe są dostępne, można tam wybrać różne zastosowania wyświetlacza
(EOS 7, BHZ, itp.).
Pomiędzy górnym i dolnym paskiem nawigacyjnym znajduje się duży obszar, na
którym wyświetlane są rozmaite menu, grafiki, komunikaty itp. – w zależności od
wybranego zastosowania lub wybranej funkcji. Zawartość tego obszaru zależy od
konfiguracji systemu.
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Ilustr. 1: Wyświetlacz – Strona główna (przykład)
Dotykowy ekran umożliwia obsługę systemu za pomocą palców. Jeśli taki sposób
obsługi okaże się niewygodny lub niepraktyczny, można użyć odpowiednich po-
mocy do obsługi ekranów dotykowych. Obsługa za pomocą zwykłego ołówka lub
długopisu nie jest możliwa. Należy używać specjalnych rysików do ekranów doty-
kowych
Uwaga: Ekran nie reaguje na siłę nacisku. Niekiedy wystarczy zbliżyć palec, by
wywołać reakcję na wyświetlaczu. Zamiast trzymać palec na ekranie, wystarczy
delikatnie „puknąć” palcem w odpowiednie miejsce na ekranie.

Do obsługi ekranu nie wolno używać przyborów do pisania ani ostro za-
kończonych przyrządów.
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4 OBSŁUGA
Obsługa systemu EOS 7 odbywa się w całości za pośrednictwem podłączonego
wyświetlacza lub wyświetlaczy. Są tutaj dostępne wszystkie urządzenia, które są
podłączone za pomocą szyny danych. Dostępne urządzenia są wyświetlane u do-
łu ekranu.
EOS 7 jest systemem złożonym, który uwzględnia wszystkie podłączone urządze-
nia w przypadku zmian ustawień. Ponieważ poszczególne funkcje mogą być za-
sadniczo realizowane przez różne urządzenia (np. osobne sterowanie pomp), da-
na funkcja jest zazwyczaj przejmowana przez to urządzenie, które najlepiej się do
tego nadaje. Funkcja ta jest wówczas niedostępna w pozostałych urządzeniach i
nie można jej wybrać na ekranie.
W tej instrukcji, ze względu na wspomnianą złożoność nie jest możliwe omówienie
wszystkich kombinacji urządzeń i funkcji, dlatego zostaną w niej omówione jedy-
nie podstawowe zasady obsługi.
Na dolnym pasku nawigacyjnym wyświetlane są podłączone urządzenia, a na gór-
nym pasku aktywowane dla tych urządzeń funkcje. Krótkim dotknięciem ikon moż-
na przejść do menu zawierających informacje lub możliwe ustawienia parame-
trów.
W menu 'Settings' można skonfigurować system EOS 7 i dopasować go do po-
siadanego pieca. Po wybraniu tego punktu menu należy wprowadzić numer PIN
9999.

Przed dokonaniem zmian w punkcie 'Settings', należy podłączyć
przenośną pamięć USB (z tyłu wyświetlacza), a następnie zapisać
kopię bieżących ustawień, wybierając kolejno Settings / Anlage / Si-
cherung.

4.1 MENU
W menu można ustawić niektóre z podstawowych funkcji systemu EOS.

Dostępne możliwości ustawień zależą od konfiguracji pieca.
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4.2 REJESTR CYKLI SPALANIA
Przycisk Menu - 2. strona

Wskazanie

Rozpalanie Licznik cykli spalania
jak często przekroczona była temperatura usterki
spalania i jak często następowało przełączenie na
fazę 2 cyklu spalania

Podkładanie
Licznik podłożeń drew-
na

jak często dokładano drewna w fazach od 2 do 4.

Błąd zapłonu Licznik błędów zapłonu jak często popełniano błąd podczas rozpalania.

Usterka spal.
Licznik usterek spala-
nia

jak często występowała usterka w cyklu spalania.

Godziny
spalania

Licznik godzin
pracy pieca

ile godzin sterownik znajdował się 
w fazach cyklu spalania od 2 do 4.

Piec gorący Licznik gorącego pieca jak często była przekroczona wartość progowa.
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4.3 INDYWIDUALIZACJA WYŚWIETLACZA
Ekran wyświetlacza EOS 7 można dostosować do indywidualnych potrzeb,
zmieniając ustawienia wyświetlania

W tym rozdziale przedstawione są możliwości zmiany ustawień wyświetla-
nia.

Dotknij przycisku Settings i wprowadź swój numer PIN.

Wybierz kolejno: Settings (kod 9999) / Panel sterujący  / Ustawienia po-
jawi się poniższe okno:

W oknie ustawień umożliwiającym ustawienie czasu do pojawienia się wygaszacza ekranu
pojawi się:
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Wygaszacz ekranu pojawia się automatycznie
po ... minutach

1. Na wyświetlaczu wybierz kolejno:

Settings / Panel sterujący / Ustawienia / Tryb Standby
po

2. Po naciśnięciu białego pola przy ustawieniu Tryb
Standby po ....  .... pojawi się nowe okno;

3. Ustaw żądany czas w minutach: 
a) dotykając przycisku + lub -
lub 
b) przez przesunięcie regulatora w prawo lub lewo; na
dole pod paskiem widać ustawienie w minutach

4. Potwierdź przyciskiem O.K.;
→ Ustawienie zostanie zastosowane.

Ilustr. 2: Indywidualizacja wy-
świetlacza – Wygaszacz ekranu

Ustawienie powoduje wyświetlenie wygaszacza ekranu po określonym czasie od momentu
zakończenia cyklu spalania.

Ustawianie jasności wyświetlacza

Można ustawić jasność wyświetlacza dotykowego w celu dopasowania do warunków w miej-
scu zamontowania.
Aby ustawić jasność, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz kolejno: Settings / Panel sterujący / Usta-
wienia / Jasność

2. Po naciśnięciu białego pola przy ustawieniu Jasno-
ść pojawi się nowe okno:

3. Ustaw żądaną jasność:
a) dotykając przycisku + lub -
albo
b) przez przesunięcie regulatora w prawo lub w lewo

4. Potwierdź przyciskiem O.K.
→ Ustawienie zostanie zastosowane.

Ilustr. 3: Indywidualizacja
wyświetlacza – Jasność

Można samemu ustawić długość długiego sygnału dźwiękowego, który sygnalizuje uster-
kę lub informację dla użytkownika.
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Aby ustawić długość długiego sygnału dźwiękowego,

1. Wybierz kolejno:

Settings / Panel sterujący / Ustawienia / Ton długi

2. Po naciśnięciu białego pola przy ustawieniu Ton
długi pojawi się nowe okno:

3. Ustaw żądany czas w sekundach:
a) dotykając przycisku + lub - 
albo 
b) przez przesunięcie regulatora w prawo lub w lewo;

4. Potwierdź przyciskiem O.K.
→ Ustawienie zostanie zastosowane.

Ilustr. 4: Indywidualizacja wy-
świetlacza – Ton długi

Można samemu ustawić długość krótkiego sygnału dźwiękowego, który sygnalizuje
usterkę lub informację dla użytkownika.

Aby ustawić długość krótkiego sygnału dźwiękowego,

1. Wybierz kolejno:

Settings / Panel sterujący / Ustawienia / Ton krótki

2. Po naciśnięciu białego pola przy ustawieniu Ton krótki pojawi się nowe okno;

3. Ustaw żądany czas w sekundach:
a) dotykając przycisku + lub - 
albo
b) przez przesunięcie regulatora w prawo lub w lewo

4. Potwierdź przyciskiem O.K.
→ Ustawienie zostanie zastosowane.
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Można samemu ustawić okres powtarzania sygnału dźwiękowego, który sygnalizuje
usterkę (komunikat błędu) lub informację dla użytkownika.

Aby ustawić okres dla długiego sygnału dźwiękowego,

1. Wybierz kolejno:

Settings / Panel sterujący / Ustawienia / / t Ton powt

2. Po naciśnięciu białego pola przy ustawieniu"/ t Ton powt pojawi się nowe okno:

3. Ustaw żądany czas w sekundach: 
a) dotykając przycisku + lub - 
albo 
b) przez przesunięcie regulatora w prawo lub w lewo

4. Potwierdź przyciskiem O.K.
→ Ustawienie zostanie zastosowane.

Funkcja Wyloguj po

Można ustawić, po jakim czasie wyświetlacz dotykowy ma automatycznie zamknąć menu
Settings, jeżeli nie zostaną wprowadzone nowe dane (wylogowanie z menu Settings). 
Aby ustawić czas oczekiwania, wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź kolejno do menu:

Settings / Panel sterujący / Ustawienia / Wyloguj po

2. Pojawi się okno dialogowe z wskaźnikiem paskowym; naciskając przyciski; 
a) naciskając przycisk + lub - 
albo
b) można zmieniać wartość

3. Potwierdź przyciskiem O.K.
→ Ustawienie zostanie zastosowane.

Automatyczna zmiana na czas letni/zimowy
Aby umożliwić automatyczną zmianę na czas letni/zimowy, można ustawić strefę czasową.
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Aby ustawić strefę czasową :

1. Przejdź kolejno do menu:

Settings / Panel sterujący / Ustawienia / Strefa czaso-
wa

2. Pojawi się okno do wyboru strefy czasowej:

3. Wybierz strefę czasową;

4. Potwierdź przyciskiem O.K.;
→ Ustawienie zostanie zastosowane.

Ilustr. 5: Indywidualizacja wy-
świetlacza – Strefy czasowe

Wygaszacz ekranu

Można zmienić wygląd wygaszacza ekranu. Do wyboru jest zegar analogowy, zegar cyfrowy
lub ciemny ekran

Aby zmienić wygaszacz ekranu, należy wykonać następujące czynności:

1. Przejdź kolejno do menu:

Settings / Panel sterujący / Ustawienia / Wygaszacz ekranu

2. Pojawi się okno dialogowe z możliwością wyboru powyższych ustawień. Wybierz żądany
wygaszacz ekranu.

3. Potwierdź przyciskiem O.K. ;
→ Ustawienie zostanie zastosowane.

Język

Język sterowania można zmienić nawet po dokonaniu ustawień podczas konfiguracji. Niedo-
stępne języki można rozpoznać po ciemniejszym kolorze flagi.
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Aby zmienić ustawienie języka, należy wykonać nastę-
pujące czynności:

1. Przejdź kolejno do menu:

Settings / Panel sterujący / Ustawienia / Język

2. Pojawi się okno dialogowe z flagami poszczególny-
ch krajów;

3. Wybierz flagę dla żądanego języka;;
Ustawienie języka zostanie zastosowane.

 
4. Jeśli zmieniono ustawienie języka, panel sterujący zostanie automatycznie ponownie uru-
chomiony;

5. Przed ponownym uruchomieniem, wybierz O.K.;
→ Panel sterujący zostanie ponownie uruchomiony z nowym językiem.

Wygląd

Można zmienić wygląd ekranu wyświetlacza dotykowego, aby dostosować go do panujących
warunków. Do wyboru masz dwa kolory tła wyświetlacza: biały albo czarny.

Zmiana trwa ok. 1 minutę.
Aby zmienić wygląd wyświetlacza, należy wyko-
nać następujące czynności:

1. Przejdź kolejno do menu

Settings / Panel sterujący / Ustawienia / Wygląd

2. Pojawi się okno dialogowe, w którym można
wybrać odpowiednie ustawienie (bialy albo czar-
ny).

3. Wybierz O.K. aby potwierdzić

 

Ilustr. 6: Wybór wyglądu wyświetla-
cza

4. Zaczekaj, aż sterownik automatycznie się wyłączy i włączy ponownie (ok.1 minutę).
→ Ustawienie zostanie zastosowane.
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Ilustr. 7: biały ekran Ilustr. 8: czarny ekran

 

4.4 ZMIANA TRYBU EKO
Wybierając ikonę pieca kaflowego na górnym pasku na-
wigacyjnym, można przejść na stronę informacji o piecu
kaflowym. W środkowym polu po lewej pojawi się ikona
trybu EKO.

Dotknięcie palcem otwiera
stronę ustawień:

Należy wybrać Tak lub Nie.
Potwierdzić przyciskiem
O.K..
Przy aktywnym trybie EKO
wyświetlane są ostrzeżenia
w razie błędów w przebiegu
spalania.
Przy ustawieniu EKO = Nie,
ostrzeżenia te nie są wy-
świetlane. Ilustr. 9: Zmiana trybu EKO
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4.5 ROZPALANIE W ZIMNYM PIECU
Otworzyć drzwi paleniska. Następuje krótka kontrola sprawności syste-
mu EOS, a klapa dopływu powietrza ustawia się w położeniu rozpało-
wym. Czujnik na króćcu wylotowym wkładu mierzy aktualną temperatu-
rę w tym miejscu. Sprawdzić, czy warstwa popiołu nie jest zbyt gruba.
Popiół nie powinien sięgać wyżej niż ok. 5 cm poniżej dolnej krawędzi
drzwi.
W palenisku ułożyć wióry drewna lub drobno porąbane szczapy jako
rozpałkę. Na tym ułożyć właściwą ilość opału w postaci porąbanych po-
lan. Pomiędzy szczapy włożyć kawałek dobrej rozpałki do kominków i
podpalić ją. Rozpałki takie jak Fidibus firmy Brunner są zdecydowanie
godne polecenia. Zbyt grube polana ciężko podpalić w zimnym piecu
i nie nadają się „na pierwszy ogień”.
Do rozpalania nigdy nie używać benzyny, spirytusu itp.!
Zamknąć drzwi. Od tego momentu sterowanie dopływem powietrza
przejmuje system EOS. Zamknięcie drzwi jest sygnałem dla EOS, że
proces spalania właśnie się rozpoczął. Na wyświetlaczu pojawi się ko-
munikat „1. Rozpalanie” oraz wskaźnik temperatury rozpalania na wy-
kresie. W chwili tej klapa dopływu powietrza jest całkowicie otwarta, aby
rozpalenie odbyło się możliwie szybko. Szybkie rozpalenie jest najważ-
niejszym czynnikiem uzyskania czystego, wolnego od szkodliwych emi-
sji spalania. 
Jeśli temperatura przekroczy wartość progową w zadanym czasie,
wskaźnik będzie miał kolor zielony; w przeciwnym razie będzie miał ko-
lor czerwony, a na ekranie pojawi się komunikat błędu podczas rozpala-
nia.
Następnie pojawi się drugi wskaźnik określający czystość spalania. Po
przekroczeniu tego progu temperatury, nastawnik klapy powietrza za-
czyna krok po kroku przymykać klapę, regulując dopływ powietrza. Je-
śli temperatura progowa nie zostanie osiągnięta, pojawi się komunikat
'Błąd spalania', a drugi wskaźnik zmieni kolor na czerwony.
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Jeśli po zamknięciu drzwiczek nie pojawi się komunikat „1.
Rozpalanie”, oznacza to najprawdopodobniej usterkę czujni-
ka. Należy przejść na sterowanie ręczne i poinformować wy-
konawcę pieca o problemie.

4.6 PODKŁADANIE DO ROZGRZANEGO PIECA
Zależnie od potrzeb można dalej podkładać do pieca. Należy jednak
przestrzegać zasadniczej reguły, że kolejną porcję drewna podkładamy
dopiero po całkowitym wypaleniu poprzedniej. Koncepcja pieca z dodat-
kową powierzchnią grzewczą wymaga podkładania w tempie załadunek
po załadunku, nie zaś w sposób ciągły – polano za polanem.
Wskazanie „Żar“ oznacza, że tli się jeszcze żar z ostatniego cyklu spa-
lania. Podłożone w tym momencie drewno zapala się od tego żaru. Bez-
pośrednio na żar położyć trochę wiórów i drobne szczapy. Warto nie-
co poruszyć zalegający popiół, aby wydostać żar na wierzch. Zamknąć
drzwiczki.
Od tego momentu sterowanie dopływem powietrza przejmuje system
EOS. Zamknięcie drzwi jest sygnałem dla EOS, że proces spalania wła-
śnie się rozpoczął. Na wyświetlaczu będą pojawiać się wskaźniki i ko-
munikaty, jak opisano w rozdziale 'Rozpalanie w zimnym piecu'.

Każde otwarcie i ponowne zamknięcie drzwiczek powoduje wy-
wołanie funkcji kontrolnych EOS. Elektronika oczekuje rozpoczę-
cia kolejnego cyklu spalania. Bez podłożenia lub przy zbyt ma-
łej ilości opału pojawiają się komunikaty o błędach. Nie otwierać
drzwiczek bez powodu!

4.7 TRYB ZIMOWY/LETNI
Przełączanie pomiędzy trybem zimowym i letnim ma miejsce w menu:

Menu / Tryb szybra / Zima albo Lato.
Przyciskiem OK potwierdzić wybór.
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Tryb zimowy = sterowanie szybrem
Tryb letni = szyber jest zawsze otwarty

 

4.8 WYBÓR PRIORYTETU

Priorytet podgrzewania wody lub pomieszczeń
Ustawienie priorytetu ogrzewania: ogrzewanie pomieszczeń lub przygotowanie
ciepłej wody
Menu / Priorytet /
Piec albo Woda

Piec = ogrzewanie pomieszczeń;
Woda = przygotowanie ciepłej wody

W piecach z automatycznym przełączaniem pomiędzy kotłem wodnym a piecem
kaflowym, można wybrać ustawienie priorytetu. Priorytet Woda powoduje, że EOS
w miarę możliwości dba o utrzymanie zadanych temperatur ładowania zbiornika
buforowego. Priorytet Piec powoduje, że klapa nie przestawi się na grzanie wody,
a podczas spalania grzeje tylko piec kaflowy.

 

4.9 DOSTOSOWANIE DO RODZAJU DREWNA
Wybór rodzaju drewna wpływa na czasy otwarcia dopływu powietrza do spalania.
Drewno iglaste pali się prędzej niż drewno liściaste, dlatego wymaga wcześniej-
szego zamknięcia dopływu powietrza. Dla drewna liściastego, klapa powietrza po-
zostaje dłużej otwarta. Ustawienia można też użyć, jeśli po zakończeniu spalania
pozostaje dużo węgla drzewnego z powodu niekorzystnego ciągu kominowego. W
takim wypadku należy wybrać ustawienie dla drewna liściastego.
Menu / Drewno /

 

Iglaste = skrócony cykl spalania
Mieszane = normalny cykl spalania
Liściaste = wydłużony cykl spalania
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5 AWARYJNEGO TRYBU PRACY

5.1 PALENIE Z RĘCZNYM USTAWIANIEM DO-
PŁYWU POWIETRZA

W razie braku prądu lub przy usterkach technicznych, piec lub kominek z
systemem EOS 7 można obsługiwać ręcznie.

Sposób postępowania:

Założyć przyrząd na czworokąt-
nym wałku nastawnika klapy po-
wietrza.
Obrócić do oporu w kierunku ru-
chu wskazówek zegara. To jest
położenie 'rozpałowe' = AUF.
Aby całkowicie zamknąć dopływ
powietrza, przyrząd należy obró-
cić do oporu w przeciwnym kie-
runku. To jest położenie 'utrzymy-
wania żaru' = ZU.

Ilustr. 10: Skrzynka silnika (bez blokady)

Ostrożność
Podczas obsługi ręcznej zasilanie musi być wyłączone! W prze-
ciwnym razie może dojść do uszkodzenia sterownika.

Uwaga
W trybie awaryjnym, zawór szybery utrzymywać zawsze otwarty.
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Rozpalanie w zimnym piecu

Sprawdzić, czy warstwa popiołu nie jest zbyt gruba. Maksymalny po-
ziom to ok. 5 cm poniżej drzwi paleniska. Gdy warstwa popiołu jest za
gruba, komora spalania staje się tym samym mniejsza i niemożliwe jest
wykształcenie płomienia odpowiedniego do czystego spalania.
Ustawić dopływ powietrza w położeniu rozpałowym.
Powietrze może teraz intensywnie napływać na drewno, co potrzebne
jest do szybkiego rozpalenia.
W głównej komorze spalania luźno ułożyć porąbane szczapy. Pomiędzy
szczapy włożyć rozpałkę, np. Fidibus i podpalić.
Rozpałki ułatwiają rozpalenie, gdy zostaną podpalone pod lub przed
ułożonym drewnem. Proszę pamiętać: grube polana trudno się zapalają
i słabo się palą w zimnym piecu.
Do rozpalania nigdy nie używać benzyny, spirytusu itp.!
Zamknąć drzwi paleniska i obserwować ogień przez kilka pierwszych
minut. Gdyby ogień zgasł, powoli otworzyć drzwi, włożyć nową rozpałkę
pomiędzy szczapy i podpalić.
Jeśli drewno nie będzie dalej podkładane, należy odczekać kiedy usta-
nie spalanie płomieniem, a następnie ustawić klapę dopływu powietrza
w położeniu utrzymywania żaru.
Ustawienia tego nie wolno wybierać w fazie spalania i odgazowania, po-
nieważ przy nagłym dopływie tlenu (np. w momencie otwarcia drzwi-
czek) „zalegające” we wnętrzu paleniska oraz w kanale grzewczym ga-
zy gwałtownie reagują z tlenem.

Podkładanie do rozgrzanego pieca

Klapę dopływu powietrza ustawić w położeniu rozpałowym i położyć żą-
daną ilość drewna na żar.
Przy podkładaniu opału na żar ulega on rozgrzaniu, a zawarta w nim
wilgoć wyparowuje. Prowadzi to do obniżenia temperatury we wnętrzu
komory spalania. Jednocześnie uwolnione lotne składniki opału wyma-
gają wystarczającej ilości powietrza do spalania, tak aby ta krytyczna fa-
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za minęła jak najszybciej, a temperatura w komorze dopalania przekro-
czyła 450°C (zależnie od typu wkładu).
Jeśli drewno nie będzie dalej podkładane, należy odczekać kiedy usta-
nie spalanie płomieniem, a następnie ustawić klapę dopływu powietrza
w położeniu utrzymywania żaru.
Ustawienia tego nie wolno wybierać w fazie spalania i odgazowania, po-
nieważ przy nagłym dopływie tlenu (np. w momencie otwarcia drzwi-
czek) „zalegające” we wnętrzu paleniska oraz w kanale grzewczym ga-
zy gwałtownie reagują z tlenem.

 

6 WYMIANA BATERII
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Wymiana baterii", należy włożyć no-
wą baterię 9 V do obudowy ste- rownika EOS 7.
Uwaga 
Zawsze kiedy dopływ prądu do sterow-
nika zostanie przerwany, bateria 9 V za-
pewnia energię do przestawienia klapy
dopływu i szyber (opcjonalnie) powie-
trza w bezpieczne położenie (całkowicie
otwarta). 
Po ok. 7– 20 razach bateria ulega wy-
czerpaniu. Znów pojawi się komunikat
„Wymiana baterii“. 
Jeśli awarie prądu są częste, należy li-
czyć się z tym, że bateria będzie wyma-
gać wymiany nawet kilka razy w roku.
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7 CZYSZCZENIE
Aby wyczyścić szklany panel sterownika, proszę korzystać z dostępnych płynów do mycia
szyb.

Nie pryskać płynem do szyb bezpośrednio na szklany panel, ponieważ płyn może dostać się
do wnętrza sterownika. Należy spryskać płynem ściereczkę i wtedy wyczyścić panel.

 

8 KOMUNIKATY INFORMACYJNE
W normalnym przypadku ko-
munikaty takie nie oznacza-
ją uszkodzeń!

Wyświetlane komunikaty są
zamykane przez użytkowni-
ka. Jeśli treść komunikatu
jest nadal ważna, pozostaje
on widoczny w oknie komu-
nikatów.

Wskazówka Przyczyna Postępowanie

Rozpalanie
Rozpalanie nie po-
wiodło się. Spróbo-
wać ponownie.

Nie udało się osiągnąć temperatu-
ry zapłonu w zadanym czasie, tzn.
temperatura spalania nie rosła wy-
starczająco szybko.

ogień zgasł

nieodpowiedni opał (zbyt grubo
porąbane, wilgotne drewno)

Potwierdzić przyciskiem OK.
Podłożyć drobniej porąbane
lub bardziej suche drewno.
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Wskazówka Przyczyna Postępowanie

Drzwi otwarte
Sterowanie jest moż-
liwe tylko przy za-
mkniętych drzwiczka-
ch

Drzwiczki są otwarte już od przy-
najmniej 10 minut. Zalepiony ze-
styk drzwiowy

Potwierdzić przyciskiem OK.
Zamknąć drzwiczki

Błąd spalania
Temperatura pro-
gowa nie została
osiągnięta. Za mało
drewna lub wilgotne
drewno

Temperatura spalania nie rosła
dostatecznie szybko lub wyraźnie
spadła przed osiągnięciem tempe-
ratury progowej.

nieodpowiedni opał (np. zbyt wil-
gotne drewno)
podłożono za mało drewna

Potwierdzić przyciskiem OK.
Podłożyć drobniej porąbane
lub bardziej suche drewno.

Piec gorący
Temperatura komory
spalania przekracza
dopuszczalną warto-
ść dla danego wkła-
du.

Nigdy nie podkładać więcej drew-
na, niż podano w instrukcji obsługi.

Nigdy nie podkładać więcej
drewna, niż podano w in-
strukcji obsługi.
Pomiędzy podłożeniami za-
chować zawsze określoną
przerwę. Piec funkcjonuje
w niekorzystnych warunka-
ch.

Komin gorący
Za wysoka tempera-
tura na wejściu do
komina. Zamknąć
ręcznie klapę rozpa-
łową.

Temperatura spalin na wejściu do
komina jest nadzwyczaj wysoka.
Masa akumulacyjna jest „nałado-
wana“ tzn. nie jest w stanie pobrać
więcej energii cieplnej z gazu opa-
łowego.

Potwierdzić przyciskiem OK.
Napalić ponownie dopiero po
schłodzeniu kanału ceramicz-
nego, albo – jeśli to możliwe –
poprowadzić spaliny inną dro-
gą.

Bateria
Wymienić baterię

Moc baterii nie wystarcza już, aby
zapewnić energię do zmiany poło-
żenia klapy dopływu powietrza w
razie awarii.

Wymienić baterię.
Potwierdzić przyciskiem OK.

Zegar
Nie ustawiono zega-
ra.

Nie ustawiono godziny i daty. Ste-
rowanie nie może działać w trybie
normalnym.

Potwierdzić przyciskiem OK.
Ustawić godzinę i datę.
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Wskazówka Przyczyna Postępowanie

Czyszczenie
Poruszać dźwignią
mechanizmu czysz-
czącego.

Tylko w przypadku wkładu B4! We
wkładach z mechanizmem czysz-
czącym należy poruszać specjal-
ną dźwignią. We wkładach bez me-
chanizmu czyszczącego, wyczyścić
rury wymiennika ciepła za pomocą
szczotki.

Potwierdzić przyciskiem OK.

Czyszczenie
Wymuszone czysz-
czenie automatyczne

Komunikat i funkcja tylko w przy-
padku wkładu B4 z automatycznym
czyszczeniem! Czyszczenie nie
mogło zostać wykonane we wska-
zanym czasie. Czyszczenie musi
odbywać się przy zimnym paleni-
sku.

Potwierdzić przyciskiem OK.

 

9 KOMUNIKATY BŁĘDÓW I USTEREK
Komunikat Przyczyna Postępowanie

F01
Uszkodzenie czujni-
ka w komorze spala-
nia

Czujnik temperatury w komorze
spalania nie daje sygnału. Czujnik
uszkodzony; przerwany lub niepod-
łączony kabel.

Wymienić czujnik temperatury
Wymienić kabel
Podłączyć kabel
Nadal możliwa obsługa ręczna

F02
Biegunowość czujni-
ka w komorze spala-
nia

Czujnik temperatury w komorze
spalania daje niewłaściwy sygnał.
Przewody niewłaściwie podłączone
(zamienione).

Skontrolować / poprawić połą-
czenie przewodów.
Nadal możliwa obsługa ręczna

F03
Uszkodzenie czujni-
ka Pt1000 Kocioł

Czujnik temperatury kotła nie daje
sygnału.
Czujnik temperatury uszkodzony,
przerwany lub niepodłączony ka-
bel.

Wymienić czujnik temperatury
Wymienić kabel
Podłączyć kabel
Użytkowanie możliwe w ogra-
niczonym zakresie

F04
Zwarcie czujnika
Pt1000 Kocioł

Czujnik temperatury kotła dostar-
cza sygnał zwarcia.
Czujnik temperatury uszkodzony;
zwarcie okablowania

Wymienić czujnik temperatury
Sprawdzić okablowanie pod
kątem zwarcia
Użytkowanie możliwe w ogra-
niczonym zakresie



 
 

24 Instrukcja obsługi EOS 7 (1.4) © 2017 Brunner GmbH

Komunikat Przyczyna Postępowanie

F05
Usterka czujnika
temp. komina

Czujnik temperatury na wejściu ko-
mina nie daje sygnału.
Czujnik temperatury uszkodzony,
przerwany lub niepodłączony kabel

Wymienić czujnik temperatury
Wymienić kabel
Podłączyć kabel
Nadal możliwa obsługa ręczna

F06
Biegunowość czujni-
ka temp. komina

Czujnik temperatury na wejściu do
komina daje niewłaściwy sygnał.
Niewłaściwie podłączone przewody

Skontrolować / poprawić połą-
czenie przewodów.
Nadal możliwa obsługa ręczna

F07
Usterka czujnika
Pt1000 Bufor

Czujnik temperatury w zbiorniku
buforowym nie daje sygnału.
Czujnik temperatury uszkodzony
Przerwany lub niepodłączony kabel

Wymienić czujnik temperatury
Wymienić kabel
Podłączyć kabel
Użytkowanie możliwe w ogra-
niczonym zakresie

F08
Zwarcie czujnika
Pt1000 Bufor

Czujnik temperatury w zbiorniku
buforowym dostarcza sygnał zwar-
cia.
Czujnik temperatury uszkodzony
Zwarcie okablowania

Wymienić czujnik temperatury
Sprawdzić okablowanie pod
kątem zwarcia
Użytkowanie możliwe w ogra-
niczonym zakresie

F11 
Silnik K1 zgubił pozy-
cję referencyjną

Silnik nastawnika klapy K1 jest w
porządku, ale nie jest gotowy do
pracy.
Zakłócenie na łączach magistrali.

Skontrolować / poprawić połą-
czenie przewodów
Sprawdzić oporniki końcowe
Nadal możliwa obsługa ręcz-
na.

F12
Błąd pozycji K1

Silnik nastawnika klapy K1 nie do-
chodzi do pozycji zadanej.
Zakłócenie na łączach magistrali
Blokada mechanizmu

Skontrolować / poprawić połą-
czenie przewodów.
Sprawdzić oporniki końcowe
Sprawdzić mechanikę klapy
Nadal możliwa obsługa ręczna

F13
Brak pozycji referen-
cyjnej K1

Silnik nastawnika klapy K1 nie do-
chodzi do pozycji referencyjnej.
Zakłócenie na łączach magistrali
Blokada mechanizmu

Skontrolować / poprawić połą-
czenie przewodów
Sprawdzić oporniki końcowe
Sprawdzić mechanikę klapy
Nadal możliwa obsługa ręczna

F14
Brak komunikacji z
K1

Silnik nastawnika klapy K1 nie jest
zainstalowany lub jest wadliwy
Zakłócenie na łączach magistrali
Przerwany lub niepodłączony kabel

Wymienić silnik nastawnika
klapy powietrza
Skontrolować / poprawić połą-
czenie przewodów
Nadal możliwa obsługa ręczna
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Komunikat Przyczyna Postępowanie

F21
Silnik K2 zgubił pozy-
cję referencyjną

Silnik nastawnika klapy K2 jest w
porządku, ale nie jest gotowy do
pracy
Zakłócenie na łączach magistrali

Skontrolować / poprawić połą-
czenie przewodów
Sprawdzić oporniki końcowe
Nadal możliwa obsługa ręczna

F22
Błąd pozycji K2

Silnik nastawnika klapy K2 nie do-
chodzi do pozycji zadanej.
Zakłócenie na łączach magistrali
Blokada mechanizmu

Skontrolować / poprawić połą-
czenie przewodów
Sprawdzić oporniki końcowe
Sprawdzić mechanikę klapy
Nadal możliwa obsługa ręczna

F23
Brak pozycji referen-
cyjnej K2

Silnik nastawnika klapy K2 nie do-
chodzi do pozycji referencyjnej.
Zakłócenie na łączach magistrali
Blokada mechanizmu

Skontrolować / poprawić połą-
czenie przewodów
Sprawdzić oporniki końcowe
Sprawdzić mechanikę klapy
Nadal możliwa obsługa ręczna

F24
Brak komunikacji z
K2

Silnik nastawnika klapy K2 nie jest
zainstalowany lub jest wadliwy
Zakłócenie na łączach magistrali
Przerwany lub niepodłączony kabel

Wymienić silnik nastawnika
klapy powietrza
Skontrolować / poprawić połą-
czenie przewodów
Nadal możliwa obsługa ręczna

F51
Nieokreślony sygnał
na zestyku drzwio-
wym

Zestyk drzwiowy „zablokował się“
lub jest uszkodzony.
Zestyk drzwiowy nie wskazuje pra-
widłowego położenia.
Blokada mechanizmu
Uszkodzenie przełącznika
Nieprawidłowo podłączony kabel

Kontrola wzrokowa mechani-
zmu i okablowania, wykonać
kilka razy próbę uruchomienia.
Wymienić cały zespół prze-
łącznika
Nadal możliwa obsługa ręczna

F60
Brak komunikacji z
BHZ

Centrala BHZ nie jest gotowa do
pracy.
Centrala BHZ nie jest zainstalowa-
na
Zakłócenia na łączach magistrali

Skontrolować / poprawić połą-
czenie przewodów
Sprawdzić oporniki końcowe
Użytkowanie możliwe w ogra-
niczonym zakresie

F70
Brak komunikacji z
BHZ

 

 

Sterorwnik EWP-Basis jest w po-
rządku, ale nie gotowy do pracy.
Sterownik EWP- Basis nie jest za-
instalowany
Zakłócenia na łączach magistrali

Skontrolować / poprawić połą-
czenie przewodów
Sprawdzić oporniki końcowe
Użytkowanie możliwe w ogra-
niczonym zakresie

* EOS z przepustnicą na napęd
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UWAGA
Proszę skontaktować się z wykonawcą!

Po usunięciu usterki należy jeszcze potwierdzić komunikat błędu. W tym
celu dotknąć palcem wyróżnionej kolorem ikony w oknie komunikatów i
wybrać polecenie 'Reset'.

 

10 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
Działanie sterownika EOS 7 jest w dużej mierze określane przez kombinację ele-
mentów systemu i zaprogramowane ustawienia (oprogramowanie sterownika).
Aby w przyszłości ułatwić Państwu aktualizowanie parametrów sterownika EOS
7, przewidzieliśmy możliwość pobierania nowych wersji oprogramowania i samo-
dzielnego instalowania ich w sterowniku. Do wykonania tych czynności nie są po-
trzebne żadne specjalne umiejętności. Nie trzeba też wysyłać sterownika do pro-
ducenta. Wystarczy pobrać potrzebny plik wraz z instrukcją ze strony www.brun-
ner.de.

Aktualizacje oprogramowania pozwalają na uaktualnienie oprogramowania ste-
rowników i wyświetlacza systemu EOS. 
Aktualizacja składa się z kliku plików i jest udostępniana w postaci skompresowa-
nej (pliki .zip). 
Podczas aktualizacji zachowane zostają ustawienia wprowadzone podczas konfi-
guracji oraz późniejsze ustawienia użytkownika.

Wskazówka
Cały proces aktualizacji trwa około 4 minut (w przypadku starszych wersji wy-
świetlacza może potrwać nawet 45 minut).

Procesu aktualizacji nie wolno przerywać.

Podczas całego procesu aktualizacji NIE WOLNO dotykać ekranu dotykowe-
go.

Do każdej aktualizacji dostarczana jest szczegółowa instrukcja (w postaci pli-
ku PDF). Należy zapoznać się z tą instrukcją i przestrzegać jej!

Podczas aktualizacji funkcje ogrzewania pozostają zachowane.
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Przebieg procesu aktualizacji:
1. Aktualizacja jest dostarczana w postaci skompresowanego pliku. Pliki są udo-
stępniane na stronie: www.brunner.de/Service/Download/Software
2. Po pobraniu pliku .zip należy go rozpakować za pomocą odpowiedniego pro-
gramu na komputerze stacjonarnym lub laptopie
3. Następnie wszystkie wyodrębnione pliki należy zapisać na pusty nośnik pamięci
USB (pojemność min. 250 MB);
4. Wyjąć wyświetlacz z obudowy;

5. Odłączyć zasilanie wyświetlacza (2-pinowy wtyk);

6. Podłączyć nośnik pamięci USB do wyświetlacza (aby został on rozpoznany jako
nośnik danych, musi zostać prawidłowo podłączony — np. sprawdzić, czy świeci
się dioda wbudowana w pamięć USB);
7. Ponownie włączyć zasilanie;

8. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie;

9. Po zakończeniu wgrywania aktualizacji pojawi się okno z komunikatem nakazu-
jącym odłączenie pamięci USB;
10. Odłączyć zasilanie wyświetlacza;

11. Odłączyć nośnik pamięci USB od wyświetlacza;

12. Ponownie włączyć zasilanie wyświetlacza;

→ Wyświetlacz zostanie ponownie uruchomiony, po czym proces aktualizacji zo-
stanie dokończony.

Po pomyślnej aktualizacji wszystkich wyświetlaczy i sterowników cały
system musi zostać na krótko odłączony od zasilania.
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11 WYMONTOWAĆ WYŚWIETLACZ

Aby wymontować wyświetlacz EOS 7, należy wsu- nąć
dostarczone z nim narzędzie (1) od góry pomię- dzy
ścianą a szklanym panelem i lekko naciskając zwolnić
blokadę.
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