
 

PL06  Moduł sterowania pompą   

Moduł sterowania pompą PL06 jest idealnym dodatkiem  do  
listwy sterującej Salus KL06. Dzięki niemu można indywidualne kontrolować pracę 
pompy. 
 
Montaż i zasada działania modułu PL06  
 
Aby poprawnie zamontować moduł w listwie sterującej KL06, 
postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: 

1. Usuń cztery śrubki znajdujące się z prawej i z lewej 
strony listwy KL06, w miejscu których należy  umieścić  
moduł PL06.  

2. Dokręć moduł PL06 czteroma  śrubkami. 
 
 
Za pomocą pierwszej zworki można ustawić czas wybiegu pompy. Jest to czas przez który pompa będzie 
pracować po zamknięciu wszystkich siłowników. Istnieje możliwość wyboru 0, 5, 10 i 15 minut. Gdy funkcja 
wybiegu pompy jest aktywna, na module PL06 zaświeca się czerwona dioda i świeci się do momentu upływu 
ustawionego wcześniej czasu wybiegu pompy. 
 
Za pomocą drugiej zworki można wybrać strefę ciepła dla której funkcja wybiegu pompy będzie aktywna (od 1 
do 6). Ustawiając zworkę  w pozycji „p” pompa będzie pacować dla wszystkich sześciu stref ciepła. Oznacza to, 
że w przypadku gdy wszystkie strefy ciepła/siłowniki są zamknięte pompa nie pracuje, natomiast w przypadku 
gdy którakolwiek z sześciu stref ciepła daje sygnał do grzania (którykolwiek z siłowników jest otwarty) – pompa 
zaczyna pracować. 
 
Jeżeli chcemy aby którakolwiek ze stref ciepła była priorytetowa (najważniejsza dla użytkownika) to ustawiamy 
zworkę w pozycji odpowiadającej jej numerowi. Oznacza to, że jeżeli dana strefa (np. 2) będzie sygnalizowała 
zapotrzebowania na ciepło (siłownik będzie otwarty) to pompa będzie  pracowała, pomimo tego, że pozostałe 
ze stref są wyłączone. Jeżeli w tym przypadku strefa nr 2 nie będzie sygnalizowała zapotrzebowania na ciepło 
(siłownik będzie zamknięty), to pomimo iż pozostałe ze stref ciepła będą dawały sygnał do grzania, pompa nie 
będzie pracowała.  
 
Funkcja ochrony pompy 
Moduł PL06 posiada funkcję ochrony pompy. Polega ona na tym, że moduł uruchamia pompę raz w tygodniu 
nawet gdy układ grzewczy nie pracuje, co zapobiega jej „zastaniu”.  
 
DDane techniczne: 

  
PL06 

Zasilanie: 230VAC/50Hz 
Kabel elastyczny: 1.0-‐1.5mm	  2 
Kabel twardy: 0.5-‐1.5mm	  2 
Zakres pracy temperatury: 0°C-50°C 

Dystrybutor firmy Salus: 
QL Consulting 
ul. Bielska 4a                      www.salus-controls.pl 
43-1200 Pszczyna                   salus@salus-controls.pl 
tel.: 32 700 74 53 
fax: 32 790 44 85              Salus Controls Plc. 

	  



SSCHEMAT PODŁĄCZENIA 
 

 

KKARTA GWARANCYJNA 

WARUNKI GWARANCJI 

11. Producent udziela gwarancji na sprawne działanie produktu w okresie 24 miesięcy od daty zakupu, 
potwierdzonej pieczęcią, podpisem sprzedawcy oraz dowodem zakupu. 

2. W okresie gwarancyjnym zapewnia się użytkownikowi bezpłatną wymianę urządzenia na nowe (ten sam 
typ/model) lub usunięcie uszkodzeń powstałych z powodu wad fabrycznych. 

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku: 
a) Uszkodzeń chemicznych, mechanicznych z winy użytkownika, 
b) Nieprawidłowego montażu, wykonanego niezgodnie z instrukcją montażu, 
c) Nie przestrzegania instrukcji obsługi oraz warunków bezpieczeństwa, 
d) Użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem. 

4. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: 

a) Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika powodujących trwałe pogorszenie jakości urządzenia, 
b) Niewłaściwe użytkowanie – niezgodnie z instrukcją obsługi i montażu, 
c) Ingerencji serwisowej osób nieupoważnionych. 

55. Wszelkie roszczenia wobec sprzedawcy dotyczące rękojmi I gwarancji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

ZZapoznałem(am) się i akceptuję warunki gwarancji. 

          Data sprzedaży:                                                                       Pieczątka i podpis sprzedawcy: 
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