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1. WSTĘP 
Dokument ma na celu przedstawienie funkcjonalności i kierunku rozwoju SYSTEMU KOMFORT w 

oparciu o graficzną prezentację jego podstawowych konfiguracji. Przedstawione schematy dla 
czytelności celowo zostały pozbawione elementów, które nie mają bezpośredniego związku z tematem 
(zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, odcinające, odpowietrzniki, filtry itp.).  

2. ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU KOMFORT 
SYSTEM KOMFORT to zespół urządzeń sterowania służących utrzymaniu komfortu cieplnego 

ogrzewanych pomieszczeń. Jego podstawowe elementy składowe dla porządku nazywamy dalej 
PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI STERUJĄCYMI (patrz pkt. 2.1).  

Aby uzyskać pełną kontrolę nad dystrybucją czynnika cieplnego, należy wykorzystać dodatkowe 
elementy sterujące zwane dalej MODUŁAMI AUTOMATYKI CIEPLNEJ (patrz pkt. 2.2). Poszerzają one 
funkcjonalność źródła ciepła, odpowiadają za kierowaną dystrybucję czynnika cieplnego, pozwalają na 
kaskadowe grupowanie źródeł ciepła, pracę z buforem ciepła i obsługę obiegów recyrkulacyjnych wody 
użytkowej. 

W dokumencie wprowadzono szereg pojęć, które pozwalają wyodrębnić istotne bloki 
funkcjonalne ogólnie rozumianego SYSTEMU GRZEWCZEGO. Są nimi: 

• STREFA GRZEWCZA czyli część ogrzewanego obiektu z której pochodzi sygnał żądania 
grzania. Na załączonych rysunkach reprezentuje ją symbol regulatora temperatury w 
pomieszczeniu. Każda strefa grzewcza zasilana jest w wodę grzewczą z określonego 
pionu zasilania. 

• PION ZASILANIA czyli część instalacji grzewczej z aktywnymi elementami sterującymi 
przepływem wody grzewczej (w tym obniżającymi jej temperaturę) dostarczająca wodę 
grzewczą do określonych stref grzewczych. W zależności od przyjętej konfiguracji jeden 
pion zasilania może dostarczać wodę grzewczą do kilku przypisanych mu stref 
grzewczych 

• WĘZEŁ ZASILANIA czyli umowna część instalacji grzewczej zawierająca w sobie 
wszystkie, aktywne piony zasilania (Moduł Komfort realizuje logikę pracy z pionami 
zasilnia po aktywacji trybu pracy z węzłem zasilania)    

• OBIEG GRZEWCZY czyli dowolny, zamknięty obieg przepływu wody grzewczej. Każdy z 
pionów zasilania jest częścią wyodrębnionego obiegu grzewczego. 
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2.1 PODSTAWOWE ELEMENTY STERUJĄCE  

 

Rys. 1 Podstawowe elementy sterujące. 

 

A) MODUŁ KOMFORT – zdalnie konfigurowane centrum sterowania decydujące m.in. o 
optymalnej temperaturze czynnika grzewczego potrzebnego do utrzymania komfortu 
cieplnego ogrzewanego obiektu, 

B) REGULATOR KOMFORT – źródło informacji o temperaturze panującej w strefie grzewczej,  

C) GŁOWICA KOMFORT – głowica przygrzejnikowa realizująca sterowanie przepływem czynnika 
grzewczego, w zależności od zapotrzebowania na ciepło,  
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2.2 MODUŁY AUTOMATYKI CIEPLNEJ 

 

 

Rys. 2 Moduły rozszerzeń. 

 

A) moduł MX – moduł rozszerzeń odpowiada za utrzymanie temperatury oczekiwanej za 
sprzęgłem, steruje pracą dodatkowej pompy obiegu wody grzewczej, steruje pracą pompy 
obiegu recyrkulacji wody użytkowej,  steruje pracą zaworu trójdrożnego zgodnie ze stanem w 
urządzeniu grzewczym,  

B) moduł MD – moduł rozdzielacza odpowiada za niezależne wysterowanie pomp lub zaworów 
odcinających trzech wskazanych pionów zasilania 

C) moduł MZ – moduł strefowy steruje pracą zespołu mieszającego lub samodzielnej pompy na 
wskazanym pionie zasilania, 

D) moduł MC – moduł kaskady steruje pracą kaskady kotłów (do 4 urządzeń), 

E) moduł MB – moduł bufora odpowiada za utrzymanie nastawionej temperatury czynnika 
grzewczego w buforze cieplnym, steruje pracą dodatkowej pompy obiegu wody grzewczej  

 

2.3 WARUNKI ZASILANIA 
 

W przypadku kotłów z interfejsem LIN sterownik kotła staje się źródłem zasilania. Zasilanie to 
ma skończoną wydajność wystarczającą dla MODUŁU KOMFORT i jednego modułu rozszerzeń. W 
przypadku zastosowania większej liczby modułów konieczne jest użycie zasilacza wspomagającego, 
stabilizowanego o parametrach: 24VDC/1A. 

 W przypadku kotłów bez interfejsu LIN konieczne jest użycie zasilacza stabilizowanego o 
parametrach: 24VDC/1A. 
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3. GRUPY UŻYTKOWNIKÓW 

 

Rys. 3 Podział stref grzewczych w zależności od liczby grup użytkowników. 

 

MODUŁ KOMFORT pozwala przydzielić strefy grzewcze izolowanym grupom użytkowników (do 
sześciu pięcioosobowych grup). Na rysunku 3 przedstawiono sposób przydziału stref grzewczych w 
zależności od wybranej liczby grup użytkowników.  

Domyślnie MODUŁ KOMFORT pracuje z  jedną grupą użytkowników, która dysponuje sześcioma 
strefami grzewczymi. Przy pracy dla jednej grupy użytkowników zagwarantowano możliwość 
nadawania priorytetu wybranej strefie w określonych przedziałach czasu. 

Przykład pracy z dwoma grupami użytkowników: dom z jedną kotłownią zamieszkany przez dwie 
rodziny (patrz pozycja 2 na rysunku - każdej rodzinie przypadają po trzy strefy grzewcze). 
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4. PRZYPADKI UŻYCIA Z WYKORZYSTANIEM PODSTAWOWYCH 
ELEMENTÓW STERUJĄCYCH 

4.1 OBIEG WYSOKOTEMPERATUROWY 

 

Rys. 4 Obiegi wysokotemperaturowe zrealizowane w oparciu o podstawowe elementy 
sterujące SYSTEMU KOMFORT. 

 

MODUŁ KOMFORT komunikuje się radiowo z REGULATORAMI KOMFORT stref. Regulatory 
mierzą temperaturę w obrębie stref i wpływają na pracę radiowych głowic przygrzejnikowych 
umieszczonych na zaworach. Każdej strefie można przydzielić do czterech głowic sterowanych 
radiowo. Nie ma jednak wymogu stosowania takich głowic. Można zastosować tradycyjne głowice 
termostatyczne – bez limitu ilości na strefę. Tym samym dopuszczalny jest też układ mieszany: część 
głowic radiowych (do czterech sztuk na strefę) i część tradycyjnych (bez limitu ilości).   
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4.2 OBIEG NISKOTEMPERATUROWY 
 

 

Rys. 5 Obiegi niskotemperaturowe zrealizowane w oparciu o podstawowe elementy sterujące 
SYSTEMU KOMFORT. 

 

MODUŁ KOMFORT komunikuje się radiowo z REGULATORAMI KOMFORT stref. Regulatory 
mierzą temperaturę w obrębie stref. MODUŁ KOMFORT na podstawie porównania temperatury 
oczekiwanej i temperatury aktualnej w strefie decyduje o pobudzeniu dla strefy. Pobudzenia 
przekazywane są dalej do odpowiednich modułów automatyki cieplnej, które sterują pracą 
elektrozaworów. W ten sposób można zdalnie zatrzymać lub otworzyć przepływ  wody grzewczej do 
wybranej strefy. 

W przypadku gdy w obrębie strefy grzewczej mamy kilka pętli grzewczych z własnymi elektrozaworami, 
odpowiednio dobrany moduł automatyki cieplnej może być elementem podającym grupowo zasilanie 
na te elektrozawory.   
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4.3 OBIEG WODY UŻYTKOWEJ 

 

Rys. 6 Zasobnikowe źródło wody użytkowej. 

 

W prezentowanym układzie MODUŁ KOMFORT komunikuje się interfejsem LIN ze źródłem 
ciepła i umożliwia realizację blokady grzania wody użytkowej w zasobniku dla zaprogramowanych 
przedziałów czasu. Pozwala też na zdalną zmianę nastawy temperatury wody w zasobniku. 
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5. PRZYPADKI UŻYCIA Z WYKORZYSTANIEM MODUŁÓW AUTOMATYKI 
CIEPLNEJ 

5.1 OBIEG WYSOKOTEMPERATUROWY LUB NISKOTEMPERATUROWY - 
WYKORZYSTANIE MODUŁU MX 

 

Rys. 7 Podstawowa konfiguracja -jedna strefa grzewcza.  

 

W prezentowanym układzie moduł rozszerzeń MX steruje pracą pompy za sprzęgłem i 
opcjonalnie odpowiada za zapewnienie oczekiwanej temperatury wody grzewczej za sprzęgłem. O tym 
czy obieg grzewczy traktowany będzie jako wysokotemperaturowy czy też niskotemperaturowy 
decydują parametry pracy urządzenia grzewczego. 
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5.2 OBIEGI WYSOKOTEMPERATUROWE LUB NISKOTEMPERATUROWE - 
WYKORZYSTANIE MODUŁU MD 

 

Rys. 8 Podstawowa konfiguracja -wiele stref grzewczych.  

 

W prezentowanym układzie moduł rozdzielacza MD steruje pracą pomp za sprzęgłem na 
kolejnych pionach zasilania (pion zasilania 1 przypisany strefie 1, pion zasilania 2 przypisany strefie 2, 
pion zasilania 3 przypisany strefie 3,). O tym czy obiegi traktowane będą jako wysokotemperaturowe 
czy też niskotemperaturowe decydują parametry pracy urządzenia grzewczego. 

 

UWAGA: 

Prezentowany przykład może być zastosowany także dla obiegów niskotemperaturowych, ale pod 
dwoma warunkami:  

 

 



termet comfort                           SYSTEM KOMFORT 

 

S t r o n a  12 | 23 

 

5.3 OBIEGI WYSOKOTEMPERATUROWY I NISKOTEMPERATUROWY Z 
WYKORZYSTANIEM MODUŁÓW MX, MZ 

 

 

 

Rys. 9 Dwie strefy grzewcze z obiegami wysokotemperaturowym i niskotemperaturowym. 
Każda strefa na oddzielnym pionie zasilania . 

 

W prezentowanym układzie moduł rozszerzeń MX steruje pracą pompy obiegu 
wysokotemperaturowego (pion zasilania 1 przypisany strefie 1), a moduł MZ steruje pracą pompy 
obiegu niskotemperaturowego (pion zasilania 2 przypisany strefie 2) i odpowiada za zapewnienie 
oczekiwanej temperatury wody grzewczej dla tego obiegu.  
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5.4 OBIEGI NISKOTEMPERATUROWE – JEDNA STREFA GRZEWCZA NA JEDEN PION 
ZASILANIA, WYKORZYSTANIE MODUŁÓW MX, MZ 

 

 

 

Rys. 10 Dwie strefy grzewcze z obiegami niskotemperaturowymi. Każda  strefa na oddzielnym 
pionie zasilania. 

 

W prezentowanym układzie obie strefy pracują na oddzielnych pionach zasilania (pion zasilania 
1 przypisany strefie 1; pion zasilania 2 przypisany strefie 2). Moduły MZ regulują temperaturę wody 
grzewczej dla każdej ze stref. Gdy strefa nie generuje zapotrzebowania na ciepło, to pompa w zespole 
mieszającym pionu, któremu przypisana jest strefa, przerywa pracę i dostawa wody grzewczej zostaje 
odcięta. Moduł MX można stosować opcjonalnie dla celów regulacji temperatury wody grzewczej za 
sprzęgłem (oprogramowanie urządzenia grzewczego musi wspierać tą funkcję). 
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5.5 OBIEGI NISKOTEMPERATUROWE – KILKA STREF GRZEWCZYCH NA JEDNYM 
PIONIE ZASILANIA, WYKORZYSTANIE MODUŁÓW MD,MZ  

 

 

 

Rys. 11 Trzy strefy grzewcze z obiegami niskotemperaturowymi. Każda strefa na tym samym 
pionie zasilania. 

 

W prezentowanym układzie trzy strefy pracują na jednym pionie zasilania (pion zasilania 1 
przypisany strefie 1, strefie 2 oraz  strefie 3). Moduł strefowy MZ reguluje temperaturę wody gzrewczej 
w pionie na najwyższe zapotrzebowanie z przypisanych mu stref. Gdy określona strefa nie generuje 
zapotrzebowania na ciepło, to moduł rozdzielacza MD zamyka elektrozawór na  zasilaniu tej strefy 
wodą grzewczą. Pompa w zespole mieszającym przerywa pracę, gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło 
z żadnej, z przypisanych pionowi stref.  
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5.6 PRACA Z BUFOREM CIEPŁA 
 

 

 

Rys. 12 Konfiguracja z buforem ciepła. 

 

Moduł MB odpowiada za utrzymanie wymaganej temperatury w buforze cieplnym. Porównuje 
on wartość temperatury oczekiwanej pozyskanej z MODUŁU KOMFORT z temperaturą zmierzoną w 
buforze. Gdy temperatura w buforze jest niższa od oczekiwanej o ustaloną wartość, to moduł MB 
generuje pobudzenie dla źródła ciepła (oprogramowanie urządzenia grzewczego musi wspierać tą 
funkcję). Pobudzenie zostaje usunięte, gdy temperatura w buforze osiągnie wartość równą lub wyższą 
od wartości oczekiwanej. Moduł MB może sterować pracą pompy na wyjściu wody grzewczej z bufora. 
Praca pompy zależy od wystąpienia pobudzenia ze strony MODUŁU KOMFORT i temperatury czynnika 
w buforze. 
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5.7 PRACA Z KASKADĄ KOTŁÓW 
 

 

 

Rys. 13 Sterowanie pracą kaskady kotłów. 

 

Moduł MC steruje pracą kaskady kotłów. Decyduje o liczbie jednocześnie pracujących urządzeń 
i realizuje algorytm równoważenia obciążenia każdego ze źródeł ciepła. Odpowiada za utrzymanie 
wymaganej temperatury wody grzewczej za sprzęgłem i steruje pompą na zasilaniu obiektu.  
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5.8 OBIEG WODY UŻYTKOWEJ Z FUNKCJĄ RECYRKULACJI 
 

 

 

Rys. 14 Zasobnikowe źródło wody użytkowej z funkcją recyrkulacji. 

 

W prezentowanym układzie MODUŁ KOMFORT komunikuje się interfejsem LIN ze źródłem 
ciepła (za pośrednictwem modułu MX) i umożliwia realizację blokady grzania wody w zasobniku dla 
zaprogramowanych przedziałów czasu. Pozwala też na zdalną zmianę nastawy temperatury wody w 
zasobniku.  

Moduł MX steruje pracą pompy w obiegu recyrkulacji wody użytkowej. Jeśli temperatura w obiegu 
recyrkulacji spadnie o ustaloną wartość, to pompa podejmuje pracę i pracuje do chwili, aż temperatura 
w obiegu recyrkulacji osiągnie poziom zbliżony do poziomu temperatury w zasobniku.  Można w 
MODULE KOMFORT zaprogramować stan blokady dla pompy recyrkulacyjnej w określonych 
przedziałach czasu. Przy aktywnym stanie blokady pompa w obiegu recyrkulacji nie podejmuje pracy. 

Jeżeli w obiegu recyrkulacji nie zostanie umieszczony czujnik temperatury, to praca pompy zależy 
wyłącznie od uzyskanego z MODUŁU KOMFORT stanu blokady dla pompy recyrkulacyjnej. 
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Rys.15 Obsługa wielu obiegów recyrkulacji 

Zastosowanie kilku modułów MX pozwala na wysterowanie wielu obiegów recyrkulacji wody 
użytkowej. 
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6. SZCZEGÓLNE PRZYPADKI UŻYCIA 
6.1 PRACA BEZ REGULATORÓW KOMFORT ANI TRADYCYJNYCH REGULATORÓW 

STYKOWYCH 

 

Rys. 16 Moduł Komfort realizujący funkcję regulatora pogodowego. Praca bez nastawników. 

 

W prezentowanym układzie nie zastosowano bezprzewodowych REGULATORÓW KOMFORT 
stref ani tradycyjnych regulatorów stykowych. MODUŁ KOMFORT realizuje funkcję regulatora 
pogodowego. Regulator pogodowy decyduje o wartości oczekiwanej temperatury czynnika 
grzewczego. Pobudzenie grzania generowane jest po spadku temperatury zewnętrznej poniżej 
nastawionego progu. 

Przy pracy z kilkoma grupami użytkowników - każda z grup definiuje własną krzywą grzewczą i 
indywidualny temperaturowy próg pobudzenia. 

W sytuacji braku bezprzewodowych REGULATORÓW KOMFORT stref zamiast sterowanych radiowo 
głowic przygrzejnikowych stosujemy głowice tradycyjne. 
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6.2 PRACA ZE STYKOWYM REGULATOREM TEMPERATURY 

 

Rys. 17 Moduł Komfort realizujący funkcję regulatora pogodowego, współpracujący z 
tradycyjnym (stykowym) regulatorem temperatury. 

 

W prezentowanym układzie nie zastosowano bezprzewodowych REGULATORÓW KOMFORT 
stref, a MODUŁ KOMFORT realizuje funkcję regulatora pogodowego. Regulator pogodowy decyduje 
o wartości oczekiwanej temperatury czynnika grzewczego. Za pobudzenie grzania odpowiada 
tradycyjny regulator stykowy. 

Przy pracy z kilkoma grupami użytkowników - każda z grup posiada własny regulator stykowy - należy 
styki wszystkich regulatorów połączyć równolegle. 

W sytuacji braku bezprzewodowych REGULATORÓW KOMFORT stref zamiast sterowanych radiowo 
głowic przygrzejnikowych stosujemy głowice tradycyjne. 
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6.3 PRACA ZE ŹRÓDŁEM CIEPŁA STEROWANYM STYKIEM POBUDZENIA 
 

 

Rys. 18 Moduł Komfort współpracujący ze źródłem ciepła bez interfejsu LIN. 

W prezentowanym układzie MODUŁ KOMFORT generuje stykiem roboczym pobudzenie 
grzania dla źródła ciepła. Zasilanie modułu uzyskiwane jest z dedykowanego zasilacza. Jeśli chcemy 
żeby MODUŁ KOMFORT realizował funkcje regulatora pogodowego, to czujnik temperatury 
zewnętrznej należy podłączyć bezpośrednio do modułu. Pozostałe funkcje zależą od obecności 
REGULATORÓW KOMFORT stref czy tradycyjnych regulatorów ze stykami roboczymi. 

Interfejs LIN wykorzystuje się do komunikacji z modułami automatyki cieplnej  
odpowiedzialnymi za dystrybucję wody grzewczej. 

 Ze względu na to, że źródło ciepła nie otrzymuje informacji o wartości oczekiwanej temperatury 
czynnika grzewczego, powinno się je skonfigurować na zaspokojenie przewidywanego, szczytowego 
zapotrzebowania ze strony ogrzewanego obiektu. 

Należy pamiętać, że brak komunikacji cyfrowej ze źródłem ciepła skutkuje brakiem informacji o jego 
aktualnym stanie, w tym o zaistniałych sytuacjach awaryjnych. 

W sytuacji braku bezprzewodowych REGULATORÓW KOMFORT zamiast sterowanych radiowo głowic 
przygrzejnikowych stosujemy głowice tradycyjne. 
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6.4 WSPARCIE DLA MODUŁU WIELOSTREFOWEGO SIM WP 2Z  (UKŁAD STEROWANIA 
MLC16) 

 

 

 

Rys. 19 Moduł Komfort współpracujący z modułem wielostrefowym SIM WP 2Z . 

W prezentowanym układzie MODUŁ KOMFORT powinien posiadać aktywną minimum jedną 
strefę grzewczą. Należy skonfigurować go do pracy z węzłem zasilania (tryb 2), a strefom należy 
przypisać odpowiednie numery pionów zasilania (od 1 do 3). Oczekiwanie grzania dla pionu zasilania 
generowane jest zwarciem syku roboczego K1…K3 gdzie: K1 przypisany jest pionowi 1, K2 pionowi 2 
i K3 pionowi nr 3. 
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6.5 WSPARCIE DLA ZEWNĘTRZNYCH UKŁADÓW STEROWANIA DECYDUJĄCYCH O 
WYBORZE OPTYMALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 

Rys. 20 Moduł Komfort współpracujący z układem sterowania decydującym o wyborze 
optymalnego źródła ciepła . 

W prezentowanym przykładzie MODUŁ KOMFORT przekazuje (stykiem roboczym K3) do 
układu zewnętrznego informację o zapotrzebowaniu na ciepło z aktywnych stref grzewczych. 
Zewnętrzny układ sterowania na podstawie tej informacji decyduje o rozpoczęciu procesu 
grzania. Do tego celu wybiera optymalne źródło ciepła. Jeśli nie jest nim urządzenie gazowe, 
to wysyła do MODUŁ KOMFORT sygnał blokady zwierając styk na wejściu SENS2. 

 

6.6 STEROWANIE PRZEZ MODUŁ KOMFORT PRACĄ POMP OBIEGÓW GRZEWCZYCH 
BEZ UŻYCIA MODUŁÓW AUTOMATYKI  

MODUŁ KOMFORT może sterować pracą pomp trzech obiegów grzewczych. Jego konfigurację 
należy przeprowadzić tak jak opisano to w punkcie 6.4.  

UWAGA: styki robocze MODUŁU KOMFORT są stykami na niskie napięcie 30VDC/AC 1A i nie 
wolno nimi sterować bezpośrednio urządzeniami wykonawczymi zasilanymi napięciem 
230VAC (!) 

Pompy obiegów grzewczych należy załączać poprzez elementy pośredniczące typu 
przekaźniki, lub styczniki na napięcia sterujące do 30VDC/AC. Należy zapewnić źródło napięcia 
dla elementów sterujących (styki K1, K2, K3 Modułu Komfort są stykami bezpotencjałowymi) 


