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1. Wiadomo ści ogólne 

 

1.1 MSK-02 
 

Sterownik MSK-02 przeznaczony jest do sterowania kotłem w stacjach redukcyjnych 

gazu. Przystosowany jest do sterowania palnikiem nadmuchowym jedno lub dwubiegunowym 

oraz palnikami atmosferycznymi.  

Pomiar temperatury gazu dokonywany jest za pomocą przetwornika temperatury  

MacT II firmy Plum z wyjściem w zakresie 4..20mA. Ze względu na specyficzne warunki 

pracy, czujnik charakteryzuje się budową w wykonaniu iskrobezpiecznym, cecha ExiaIICt6. 

Jest on zasilany poprzez przetwornik separujący firmy MTL, cecha EExiaIIC.  

Sterownik został tak skonstruowany, aby użytkownik mógł w każdej chwili odczytać 

wartości temperatur panujące w miejscach kontrolowanych oraz wartości temperatur 

zadanych. Odczytu tych parametrów dokonuje się bezpośrednio na wyświetlaczu LCD 

poprzez wciśniecie odpowiednich przycisków umieszczonych przy wyświetlaczu.  

Sterownik wyposażony jest w układ pozwalający na kontrolę pracy kotła (układów 

kotłowych) w systemie telemetrii. Odpowiednie sygnały dla telemetrii można wyprowadzić  

z gniazda komunikacyjnego zlokalizowanego na tylnej ściance sterownika.  
 

1.2 MSK-02/s 
 

Sterownik MSK-02/s jest wersją sterownika MSK-02 zubożoną o część pomiaru 

temperatury gazu po redukcji. Wersja ta nie posiada przetwornika temperatury MacT II oraz 

przetwornika separującego. Wartości temperatur gazu sterownik otrzymuje poprzez sieć 

RS485 podczas komunikacji ze sterownikiem nadrzędnym. W sytuacji awarii łącza 

komunikacyjnego sterownik automatycznie przełącza się w zadany tryb pracy zdefiniowany 

przez właściciela obiektu (do wyboru tryb ręczny lub tryb automatycznego utrzymania 

temperatury cieczy). 

Sterownik ten przeznaczony jest do sterowania kotłem w układzie kaskadowym, jako 

sterownik podrzędny względem sterownika MSK-02. 

Pozostałe właściwości, układy sterowania i automatyki zabezpieczającej pokrywają się 

ze sterownikiem MSK-02 

 

Płytę czołową sterownika MSK-02 oraz MSK-02/s przedstawiono na rys. 9. 
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2. Automatyka zabezpieczaj ąca  
 

Opis 
zabezpieczenia 

Wyszczególnienie 
Nastawa 

kotły do 100kW kotły pow. 100kW 

Ogranicznik 
temperatury wody. 
Oznaczenie STB 

TSB-0 
(MTR INTERMES) 

TSB-0 
(MTR INTERMES) 

950C 
LS-1 (IMIT) LS-1 (IMIT) 
TG 400 (T&G) TG 400 (T&G) 

Regulator 
temperatury wody 
Oznaczenie Tk 

KTC-100 
(MTR INTERMES) 

KTC-100 
(MTR INTERMES) zakres regulacji 

300C – 900C TR-2 (IMIT) TR-2 (IMIT) 
TG 200 (T&G) TG 200 (T&G) 

Ogranicznik 
poziomu wody 
Oznaczenie Pw1 

--- 

933 (Hans Sasserath) Na poziomie 
króćca rury 
zasilającej układ 
wymiennika 

WP 6 (Afriso) 
WMS 2-1 (Afriso) 
WMS 3-1 (Afriso) 

Ogranicznik 
ciśnienia wody  
Oznaczenie Pw 

Opcja  
Zabezpieczenie 
dodatkowe 

Opcja  
Zabezpieczenie 
dodatkowe 

W zależności od 
mocy kotła 
3 bary 
6 bar 

Ogranicznik 
ciśnienia w 
komorze 
paleniskowej  
Oznaczenie Ps 

--- 
DWG 50B 
(Kromschroder) 

10 mbar 

 

Schemat rozmieszczenia automatyki zabezpieczającej przedstawiono na rysunku 1 i 2. 

na rysunkach występują następujące oznaczenia: 

MSK-02 i MSK-02/s – sterownik kotła 

Pw  – ogranicznik poziomu wody w kotle 

 i/lub ogranicznik ciśnienia wody w kotle – dodatkowa opcja 

Ps  – ogranicznik ciśnienia spalin w komorze paleniskowej 

Pg  – ogranicznik ciśnienia gazu zasilającego palnik 

STB – ogranicznik temperatury wody w kotle 

A0, Tg  – przetwornik temperatury gazu Ex MacT/A z wyjściem prądowym 4..20mA 

A1, Twy – czujnik temperatury wody zasilającej wymiennik 

A2, Twe  – czujnik temperatury wody powracającej do kotła/za mieszaczem 

A3, Tk  – czujnik temperatury wody w kotle  

B1 – bezpiecznik szybki WTA – 6,3A - zabezpieczenie główne 

B2 – bezpiecznik szybki WTA – 5A - zabezpieczenie pompy obiegowej  

B3 – bezpiecznik szybki WTA – 3,15A - zabezpieczenie pompy krótkiego obiegu 

B4 – bezpiecznik szybki WTA – 3,15A - zabezpieczenie zaworu mieszającego 

B5 – bezpiecznik szybki WTA – 3,15A - zabezpieczenie palnika 
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3. Instalacja elektryczna 
 

Dane ogólne  

Sterownik zasilany jest napięciem przemiennym jednofazowym 220-230V/50-60Hz  

i zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 6,3A. 

Wszystkie podzespoły zewnętrzne, wchodzące w skład automatyki kotła muszą być 

dostosowane do pracy z podobnym zasilaniem. 
 

Standardowa instalacja elektryczna pozwala na podł ączenie: 

• niezbędnych urządzeń zewnętrznych układu c.o. : 

o pompy obiegowej 

o palnika nadmuchowego lub atmosferycznego 

o ogranicznika poziomu wody w kotle 

o ogranicznika nadciśnienia w komorze paleniskowej 

• dodatkowych urządzeń do sterowania pracą kotła w obiegu c.o.: 

o czujnika gazu po redukcji 

o czujników wody zasilającej układ, powrotnej i kotła, 

o zaworu trójdrożnego lub układu załączania obwodu sterowania piecem 

zapasowym 

• innych dodatkowych urządzeń do sterowania pracą kotła. 
 
 

Podłączenie elektryczne kotła z palnikiem przedstawiono na rys. 3 i 4. 

 

Pompy o prądzie do 3A zaleca się podłączyć bezpośrednio do sterownika ze względu na 

układy płynnego startu ograniczające problemy zakłóceń wynikające z wysokiego prądu 

rozruchowego silników. Rozwiązanie to zabezpiecza również dodatkowo silnik oraz zwiększa 

jego żywotność. 

Na schemacie przedstawiono opcje dla kotłów powyżej 100kW z palnikiem 1 

stopniowym (wyposażenie: ogranicznik poziomu wody Pw i ogranicznik ciśnienia spalin PS) 

oraz z palnikiem 2-stopniowym (wyposażenie: ogranicznik poziomu wody Pw) 

Dla kotłów o mocy do 100kW, które nie muszą być wyposażone w dodatkowe 

urządzenia zabezpieczające należy zewrzeć odpowiednie zaciski.  

Rys. 5. przedstawia schemat połączeń sterownika kotła z elementami układu sterownia, 

pomiarów i regulacji. 
 

Ogólną budowę wewnętrzną wraz z sygnałami sterującymi oraz kontrolnymi  

i pomiarowymi przedstawia rys. 8. 
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4. Dane eksploatacyjne 
 

4.1. Zabezpieczenia układu grzewczego: 
• wyłączenie kotła przy temperaturze bezpieczeństwa powyżej 95OC 
• wyłączenie kotła przy obniżeniu się poziomu wody poniżej króćca rury 

zasilającej układ C.O. do kotłów o mocy nominalnej >100kW 
• wyłączenie kotła przy ciśnieniu maksymalnym  w komorze paleniska, presostat 

ciśnienia 10mbar, zabezpieczenie występuje dla kotłów o mocy powyżej 100kW 
• wyłączenie kotła przy spadku ciśnienia/ przekroczeniu ciśnienia gazu 

zasilającego palnik 
 

4.2. Tryby pracy  
• tryb automatyczny 

o regulacja temp. cieczy na podstawie zadanego algorytmu sterowania 

� sterowanie palnikiem I i II stopniowym, 

� sterowanie pompą krótkiego obiegu, 

� sterowanie zaworem mieszającym (opcja),  

o regulacja temp. gazu po redukcji na podstawie zadanego algorytmu 

sterowania  

� sterowanie pompą obiegową, 

� sterowanie zaworem mieszającym (opcja), 

 

• tryb awaryjny – załączany automatycznie. Ustąpienie uszkodzeń czujników 

powoduje automatyczny powrót do sterowania automatycznego 

o awaria czujnika Twy. 

� regulacja temp. cieczy na podstawie danych z czujnika Tk. 

według zadanego algorytmu 

� regulacja temp. gazu według zadanego algorytmu  

o awaria czujnika Tg. 

� regulacja temp. cieczy na podstawie zadanego algorytmu 

� brak regulacji temp. gazu – pompa obiegowa stale załączona 

o awaria czujników Twy. oraz Tk. lub uszkodzenie procesora sterującego 

� regulacja temp. cieczy na podstawie termostatu 

� brak regulacji temp. gazu – pompa obiegowa stale załączona 

 

• tryb ręczny – załączany przez operatora, brak możliwości automatycznego 

przełączenia się w tryb automatyczny 

o regulacja temp. cieczy na podstawie termostatu, 

o brak regulacji temp. gazu – pompa obiegowa stale włączona 

o pompa krótkiego obiegu stale załączona 
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4.3. Układ pomiarowy 
 

• pomiar temperatury gazu po redukcji (Tg.) 

o rodzaj czujnika :  MacT/A , Exi, 4 ..20mA 

o zakres :   -20 .. +40  0C 

o dokładność:   0.1  0C 

• pomiar temperatury cieczy na wylocie z kotła (Twy.) 

o rodzaj czujnika :  CCT01, cyfrowy czujnik temperatury 

o zakres :   -20 .. +120  0C 

o dokładność:   1  0C 

• pomiar temperatury cieczy na wlocie do kotła (Twe.)/ za mieszaczem 

o rodzaj czujnika :  CCT01, cyfrowy czujnik temperatury 

o zakres :   -20 .. +120  0C 

o dokładność:   1  0C 

• pomiar temperatury cieczy w kotle (Tk.) 

o rodzaj czujnika :  CCT01, cyfrowy czujnik temperatury 

o zakres :   -20 .. +120  0C 

o dokładność:   1  0C 

 

4.4. Sygnalizacje optyczne LED 
 

• załączenie/ wyłączenie pompy obiegowej, (Pompa) 

• załączenie/ wyłączenie pompy krótkiego obiegu, (Pompa ko.) 

• załączenie/ wyłączenie I stopnia palnika, (Palnik I) 

• załączenie/ wyłączenie II stopnia palnika, (Palnik II) 

• załączenie/ wyłączenie zaworu mieszającego lub kotła awaryjnego, (Sterowanie 

dodatkowe)  

• obniżenie poziomu wody w kotle lub wystąpieniu nadciśnienia, (Pw) 

• spadek lub przekroczenie ciśnienia gazu zasilającego palnik, (Pg) 

• nadciśnienie w komorze spalania (Ps) 

• awaria palnika (S3) 

• zadziałanie wyłącznika bezpieczeństwa 950C 

• inne awarie i uszkodzenia (Błąd) – informacje szczegółowe na wyświetlaczy 

LCD 
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4.5. Podstawowy algorytm sterowania  
  

 Regulacja temperatury cieczy 

Regulacja temperatury cieczy realizowana jest z wykorzystaniem palnika oraz pompy k. 

obiegu.  

Sterowanie palnika uzależnione jest od temperatury cieczy na wylocie z kotła. 

Załączenie Palnika I/II następuje w sytuacji, gdy temperatura cieczy na wylocie z kotła 

spadnie poniżej ustalonych wartości pomniejszonych o szerokość histerezy 

Wyłączenie Palnika I/II następuje w sytuacji, gdy temperatura cieczy na wylocie z kotła 

wzrośnie powyżej ustalonych wartości powiększonych o szerokość histerezy. Wyłączenie 

palnika następuje w wyniku wystąpienia jakichkolwiek sygnalizacji alarmowych oraz 

przekroczenia temperatury 860C na kotle. 
Sterowanie pompy k. obiegu uzależnione jest od temperatury cieczy na powrocie do 

kotła.  

Załączenie pompy k. następuje w sytuacji, gdy temperatura cieczy na wlocie do kotła 

spadnie poniżej ustalonych wartości pomniejszonych o szerokość histerezy 

Wyłączenie pompy k. następuje w sytuacji, gdy temperatura cieczy na wlocie do kotła 

wzrośnie powyżej ustalonych wartości powiększonych o szerokość histerezy. 
 

 Regulacja temperatury gazu po redukcji 

Regulacja temperatury gazu realizowana jest z wykorzystaniem pompy obiegowej. 

Sterowanie pompy jest uzależnione od temperatury gazu po redukcji. 

Załączenie pompy obiegowej następuje w sytuacji, gdy temperatura gazu po redukcji 

spadnie poniżej ustalonego poziomu (minus histereza) lub, gdy temperatura cieczy przekroczy 

860C. Załączenie następuje również w wyniku wystąpienia sygnalizacji alarmowych 

Wyłączenie pompy następuje w sytuacji, gdy temperatura gazu po redukcji wzrośnie 

powyżej ustalonego poziomu powiększonego o wartość histerezy. 

  

4.6. Algorytm sterowania piecem awaryjnym 
  

Regulacja temperatury cieczy oraz regulacja temperatury gazu po redukcji w 

warunkach pracy normalnej jest realizowana w identyczny sposób jak w algorytmie 

podstawowym.  

W wyniku wystąpienia stanu awaryjnego lub zaniku napięcia załączony zostaje obwód 

pieca awaryjnego. Załączenie pieca awaryjnego jest wówczas zależne od nastawy termostatu 

znajdującego się na kotle awaryjnym. W stanie tym pompa obiegowa jest wyłączona. 
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4.7. Algorytm sterowania zaworem trójdrogowym / mie szaczem 

 Regulacja temperatury cieczy 

Regulacja temperatury cieczy realizowana jest z wykorzystaniem palnika jedno lub dwu 

stopniowego oraz pompy k.  

Sterowanie palnika uzależnione jest od temperatury cieczy na wylocie z kotła. 

Załączenie Palnika I/II następuje w sytuacji, gdy temperatura cieczy na wylocie z kotła 

spadnie poniżej ustalonych wartości pomniejszonych o szerokość histerezy 

Wyłączenie Palnika I/II następuje w sytuacji, gdy temperatura cieczy na wylocie z kotła 

wzrośnie powyżej ustalonych wartości powiększonych o szerokość histerezy. Wyłączenie 

palnika następuje w wyniku wystąpienia jakichkolwiek sygnalizacji alarmowych oraz 

przekroczenia temperatury 860C na kotle. 

Pompa k. w algorytmie z zaworem trójdrogowym jest stale załączona jest stale 

załączona. 

 Regulacja temperatury gazu po redukcji 

Regulacja temperatury gazu realizowana jest z wykorzystaniem pompy obiegowej oraz 

zaworu trójdrożnego.  

Sterowanie zaworu jest uzależnione od temperatury gazu po redukcji i zostało 

przedstawione na stronie 13. 

 Każda decyzja o otwarciu lub zamknięciu zaworu podejmowana jest po upływie czasu 

cyklu ustalonego w menu konfiguracja, pozycja „Mieszacz - czas cyklu”. 

 Otwarcie całkowite zaworu następuje w sytuacji, gdy temperatura gazu po redukcji 

spadnie poniżej ustalonego poziomu pomniejszonego o wartość histerezy ujemnej.  

 Uszkodzenie czujnika temperatury gazu, lub przełączenie w tryb ręczny powoduje 

również całkowite otwarcie zaworu mieszającego. 

 Pompa obiegowa w algorytmie sterowania z zaworem mieszającym pracuje w trybie 

ciągłym. 

  

Uwaga! 
Przy wprowadzaniu wartości kp należy pamiętać, że parametr kp to wprowadzona wartość 

podzielona przez 1000. (przy wprowadzeniu wartości 5 parametr kp przyjmuje wartość 0,005) 
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Pompa gł.

tryb ręczny ?

stan awaryjny?

awaria czujnika 
temp. gazu?

Tg < Tgz - h(-)

Tg > Tgz + h(+) 

wyłącz 
pompę

załącz 
pompę

koniec

T

T

T

T

T

Legenda 
- stan awaryjny 
     Pg, Ps, Pw, S3, 95st. 
- Tg - temp. gazu 
- Tgz - zadana temp. gazu 
- h(-) - histereza ujemna 
- h(+)-  histereza dodatnia

N

N

N

N

N

Algorytm : 
podstawowy 
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Pompa ko.

tryb ręczny ?

stan awaryjny ?

awaria czujnika 
temp. powrotu?

Twe < Tko - 
h(-)

Twe > Tko + 
h(+) 

wyłącz 
pompę

załącz 
pompę

koniec

pompa 
nieaktywna?

T

T

T

T

T

T

Legenda 
- stan awaryjny 
     Pg, Ps, Pw, S3, 95st. 
- Twe - temp na wlocie 
- Tko - zadana temp. na wlocie 
- h(-) - histereza ujemna 
- h(+)-  histereza dodatnia

N

N

N

N

N

N

Algorytm : 
podstawowy 
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Palnik

tryb ręczny ?

stan awaryjny?

Twy < Twp1 - h1(-)

Twy > Twp2 + h2(+) 

koniec

Legenda 
- stan awaryjny 
     Pg, Ps, Pw, S3, 95st. 
- Twy - temp. na wylocie 
- Twp1 - zadana temp. I stopnia 
- Twp2 - zadana temp. II stopnia 
- h1(-) - histereza ujemna dla I stopnia 
- h1(+)-  histereza dodatnia dla I stopnia 
- h2(-) - histereza ujemna dla II stopnia 
- h2(+)-  histereza dodatnia dla II stopnia

załącz  
I stopień 
palnika

Twy < Twp2 - h2(-)

załącz  
II stopień 
palnika 

wyłącz II 
stopień 
palnika

Twy > Twp1 + h1(+)

załącz  
II stopień 
palnika 

odłącz 
zasilanie 
palnika

sterowanie 
na 

podstawie 
termostatu

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

Algorytm : 
podstawowy 
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Piec awaryjny

stan 
awaryjny

tryb ręczny

brak 
zasilania

załącz 
piec 

awaryjny

wyłącz 
piec 

awaryjny

koniec

Twy_awr < T_term

T

T

T

N

N

Legenda 
- stan awaryjny 
     Pg, Ps, Pw, S3, 95st. 
- Twy_awr - temp na wylocie  
                    kotła awaryjnego 
- T_term - zadana temp. na termostacie

Algorytm : 
podstawowy 
z piecem awaryjnym 
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4.8. Obsługa sterownika 
 
4.8.1 Panel główny 
 
Obsługę sterownika realizuje się wykorzystując wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz 
klawiaturę.  
 
Sterownik dysponuje łącznie 8 przyciskami na panelu głównym. 
 

 
 
Opis poszczególnych przycisków: 
- tryb ręczny:  naciśnięcie przycisku powoduje przejście sterownika w ręczny tryb pracy 
- tryb automatyczny:  naciśnięcie przycisku powoduje przejście sterownika w tryb 

automatyczny. 
- kursory: przyciski umożliwiające poruszanie się po menu i dokonywanie zmian 

nastaw. 
- Escape:  umożliwia rezygnację z wybranej w menu opcji lub zaniechanie 

wprowadzania zmian w czasie edycji parametrów nastaw 
- Enter:  przyciśnięcie klawisza zatwierdza wybór lub aktualnie wprowadzane 

zmiany podczas edycji parametrów nastaw 
 
Uwaga!  
Zatwierdzenie zmian podczas edycji parametrów nastaw jest wykonane tylko wówczas, gdy 
wprowadzona wartość mieści się w dopuszczalnym zakresie (patrz zakresy nastaw). 
 
Wyświetlacz LCD 
 

 
Menu główne: podzielone zostało na cztery poziomy 
- pomiary  –  dostęp bez hasła – podgląd wszystkich pomiarów oraz nastaw 
- nastawy  – dostęp na podstawie hasła – nastawy temperatur zadanych oraz nastawa 

daty i czasu, 
- konfiguracja  – dostęp na podstawie hasła – parametry konfiguracyjne, nastawy 

parametrów algorytmu sterowania, ustawienia parametrów transmisji, 
- serwis  – dostęp na podstawie hasła – ustawienia serwisowe 
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Drzewo Menu 
 
 1 Pomiary 
  1.1 pomiary 
  1.2 wartości zadane 
  1.3 temperatura gazu 
  1.4 temperatura na wlocie/za mieszaczem 
  1.5 temperatura na wylocie 
  1.6 temperatura kotła 
  1.7 kasowanie błędu od S3 
  
 2 Nastawy 
  2.1 dostęp podstawowy 
  2.2 zadana temperatura gazu 
  2.3 zadana temperatura k. obiegu 
  2.4 zadana temperatura wp1 
  2.5 zadana temperatura wp2 
  2.6 data i czas 
  
 3 Konfiguracja 
  3.1 Port A: adres modbus 
  3.2 Port A: adres gazmodem 
  3.3 Port A: RS232/485 
  3.4 Port A: częstotliwość 
  3.5 Port A: bit parzystości 
  3.6 Port A: bit stopu 
  3.7 częstotliwość archiwizacji 
  3.8 minimalna temperatura gazu 
  3.9 maksymalna temperatura gazu 
  3.10 maksymalna temperatura kotła 
  3.11 histereza temperatury gazu (+) 
  3.12 histereza temperatury gazu (-) 
  3.13 histereza temperatury na wlocie (+) 
  3.14 histereza temperatury na wlocie (-) 
  3.15 histereza temperatury palnika 1 (+) 
  3.16 histereza temperatury palnika 1 (-) 
  3.17 histereza temperatury palnika 2 (+) 
  3.18 histereza temperatury palnika 2 (-) 
  3.19 sterowanie pompą ko. 
  3.20 mieszacz czas cyklu 
  3.21 mieszacz krok 
  3.22 mieszacz pompa 
  3.23 zeruj czas pompy gł. 
  3.24 zeruj czas pompy ko. 
  3.25 zeruj czas palnika 
  
 4 Serwis 
  (dostępne wyłącznie dla celów serwisowych) 
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Opis menu 
 
Pomiary  
 ad. 1.1 Wyświetla jednocześnie wszystkie wykonywane pomiary 
 ad. 1.2 Wyświetla nastawy temperatur zadanych wraz histerezami 
 ad. 1.3 Wyświetla dużymi cyframi aktualną temperaturę gazu po redukcji 
 ad. 1.4 Wyświetla dużymi cyframi aktualną temperaturę na wlocie/za mieszaczem 
 ad. 1.5 Wyświetla dużymi cyframi aktualną temperaturę na wylocie 
 ad. 1.6 Wyświetla dużymi cyframi aktualną temperaturę kotła 
 ad. 1.7 Po wystąpieniu błędu od S3 konieczne jest jego skasowanie 
 
Nastawy  
 ad. 2.1 Zablokowanie dostępu do poziomów zabezpieczonych hasłami 
 ad. 2.2 Edycja nastawy zadanej temperatury gazu po redukcji (Tgz) 
 ad. 2.3 Edycja nastawy zadanej temperatury k. obiegu (Tko) 
 ad. 2.4 Edycja nastawy zadanej temperatury załączenia I stopnia palnika 
 ad. 2.5 Edycja nastawy zadanej temperatury załączenia II stopnia palnika 
 ad. 2.6 Edycja nastawy daty i czasu. 
 
Konfiguracja  

ad. 3.1 Ustawienie adresu sterownika w systemie telemetrii dla protokołu ModBus 
ad. 3.2 Ustawienie adresu sterownika w systemie telemetrii dla protokołu GazModem 
ad. 3.3 Konfiguracja standardu transmisji szeregowej: RS232 / RS485 dla portu COM1 
ad. 3.4 Ustawienie prędkości transmisji szeregowej  
ad. 3.5 Ustawienie bitu parzystości ramki bajtowej dla transmisji szeregowej 
ad. 3.6 Ustawienie ilości bitów stopu dla transmisji szeregowej 
ad. 3.7 Nastawa częstotliwości archiwizacji pomiarów 
ad. 3.8 Nastawa dolnej granicy zakresu pomiarowego przetwornika temperatury gazu 
ad. 3.9 Nastawa górnej granicy zakresu pomiarowego przetwornika temperatury gazu 
ad. 3.10 Nastawa maksymalnej temperatury kotła 
ad. 3.11 – 3.18 Nastawy górnych (+) i dolnych (-) histerez dla poszczególnych wartości 

zadanych 
ad. 3.19 Włączenie lub wyłączenie sterowani pompą ko. 
ad. 3.20 Nastawa czasu cyklu dla algorytmu z zaworem mieszającym 
ad. 3.21 Nastawa czasu kroku dla algorytmu z zaworem mieszającym 
ad. 3.22 Czas po którym wyłączana jest pompa po osiągnięciu przez zawór pozycji 

zamkniętej 
ad. 3.23 – 3.25 Zerowania czasu pracy elementów wykonawczych. 
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Opis przykładowych czynno ści obsługowych 
 
Odczyt wszystkich temperatur 

1. Kursorami (< , >) ustawić podświetlenie na menu „Pomiary” 
2. Nacisnąć klawisz Enter ( � ) 
3. Nacisnąć klawisz Enter ( � ) 

 
Odczyt parametrów nastaw 

1. Kursorami (< , >) ustawić podświetlenie na menu „Pomiary” 
2. Nacisnąć klawisz Enter ( � ) 
3. Kursorami (/\ , \/) ustawić podświetlenie na pozycji „wartości zadane” 
4. Nacisnąć klawisz Enter ( � ) 

 
Zmiana nastawy temperatury gazu po redukcji  

1. Kursorami (< , >) ustawić podświetlenie na menu „Nastawy” 
2. Nacisnąć klawisz Enter ( � ) 
3. Wprowadzić hasło 
4. Nacisnąć klawisz Enter ( � ) 
5. Kursorami (/\ , \/) ustawić podświetlenie na pozycji „zadana temp. gazu” 
6. Nacisnąć klawisz Enter ( � ) 
7. Kursorami (< , >) ustawić się na danej pozycji liczby dziesiętnej (wprowadzana 

wartość jest w [0C]) 
8. Kursorami (/\ , \/) dokonać zmiany nastawy 
9. Zatwierdzić zmiany klawiszem Enter ( � ) 
10. Sprawdzić przyjęcie nastawy wykonując Odczyt parametrów nastaw. 

 
Uwaga: Nastawa poza dopuszczalne granice nie będzie przyjęta! 
 
 
 
 
 
 

Hasła dostępu do menu: 

Nastawy: /\ \/ \/ /\ /\ �  

Konfiguracja: /\ /\ /\ /\ \/ /\ \/ \/ �  
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4.8. Zakresy nastaw parametrów regulacji 
  

Temperatura zadana gazu po redukcji (Tzg) 

• zakres:  1 0C … 29 0C 

• rozdzielczość: 10C 

Temperatura progowa wody na wyj ściu kotła (Twp1) 

• zakres:  45 0C … 80 0C 

• rozdzielczość: 10C 

Temperatura progowa wody na wyj ściu kotła (Twp2) 

• zakres:   20 0C … 800C  

• rozdzielczość: 10C 

Temperatura progowa zał ączenia krótkiego obiegu (Tko) 

• zakres:   55 0C … 890C  

• rozdzielczość: 10C 

Maksymalna temperatura kotła (Tk max) 

• zakres:   71 0C … 890C  

• rozdzielczość: 10C 

 

 

Zalecane nastawy dla algorytmu podstawowego 
  
Dla algorytmu podstawowego 

Tgz   = 70C  

Twp1 = 60 0C  

Twp2 = 45 0C  

Tko  = 55 0C  

Tk max  = 80 0C 

Nastawy mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanej technologii 
podgrzewu.
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4.9. Zabezpieczenia układów elektronicznych 

 

 Układ pomiarowy 

• własne zasilanie 

• bariera iskrobezpieczna 

• zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD 

• izolacja galwaniczna układu pomiarowego 

• zabezpieczenie przez nadmiernym wzrostem napięcia na przewodach 

pomiarowych 

 

 Układ transmisji 

• własne zasilanie 

• zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD 

• izolacja galwaniczna układu transmisyjnego 

• zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem napięcia na liniach transmisyjnych  

 

 Układ kontrolera 

• własne zasilanie  

• zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD 

• sprzętowe układy czuwające 

• podtrzymanie bateryjne pamięci podręcznej 

• nieulotna pamięć parametrów zadanych oraz programu głównego 

 

Układy zasilania wewn ętrznego  

• zabezpieczenia topikowe 

• zabezpieczenia termiczne 

• stabilizacja impulsowa 

• kontrola napięcia zasilania  

 

Układy wykonawcze 

• zabezpieczenia topikowe na każdym torze zasilającym (pompy, palnik, zawór 

trójdrożny) 

• układy płynnego startu silników pomp obiegowych  

• sygnalizacje poluzowania gniazd elementów wykonawczych 

• kontrola załączeń  

• kontrola zabezpieczeń bezpiecznikowych dla układów pomp obiegowych  
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5. Telemetria i komunikacja 

5.1. Łącza komunikacyjne 
 Sterownik wyposażony jest w trzy łącza komunikacyjne.  

COM1 – podstawowe łącze komunikacyjne, dostępne w standardzie RS232 
oraz RS485. 

 Łącze to służy do komunikacji z systemami telemetrii. Parametry 
łącza ustawiane są w menu „Konfiguracja”. Dostępne opcje zostały 
podane poniżej. 

 
Dostępne parametry łącza: 
 
Lp. Nazwa parametru Opis Zakres 
1. Adres Modbus Adres sterownika dla 

protokołu 
komunikacyjnego 
Modbus 

1..255 
 

2.  RS232/RS485 Wybór standardu łącza RS232 
RS485 

3.  Częstotliwość Szybkość transmisji 300 – 9600 
4.  Bity parzystości Możliwość włączenia do 

ramki każdego bajtu, 
bitu parzystości 

N – bez parzystości 
E – parzystość 
O - nieparzystość 

5. Bity stopu  Wybór ilości bitów stopu 
w ramce każdego bajtu 

1 bit stopu 
2 bity stopu 

 
Uwaga ! Nie zaleca się stosowania adresu urządzenia 104 (68h) ze względu na 

automatyczne rozpoznawanie protokołu i Modbus.  
  
COM2 – dodatkowe łącze komunikacyjne, dostępne w standardzie RS232  

oraz RS458. 
Podstawowym zadaniem tego łącza jest komunikacja z innymi 
sterownikami MSK02 i MSK02/S w systemie master/slave. 
 

COM3 – łącze serwisowe.  
Łącze przeznaczone do wykorzystania jedynie przez przedstawicieli 
producenta.  
Nie zaleca się podłączania portu podczas normalnej eksploatacji 
sterownika. 
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5.2. Telemetria 
   

 
Opis rejestrów dla protokołu Modbus RTU :  
 

Rejestr Format znaczenie Operacja 
1 WORD Status1: 

b0=1 -> Praca palnika I 
b1=1 -> Praca palnika II 
b2=1 -> Praca pompy głównej 
b3=1 -> Praca pompy k.o. odczyt 

2 WORD Status2: Awaria 
b0=1 -> Temperatura gazu poza zakresem 
b1=1 -> Tryb awaryjny (automat nie może poprawnie 
pracować) 
b2=1 -> Tryb ręczny (automat wyłączony przez użytkownika) 
b3=1 -> Błąd przetwornika ADC (brak temperatury gazu) 
b4=1 -> Brak czujnika temperatury na wlocie/za mieszaczem 
b5=1 -> Brak czujnika temperatury na wylocie 
b6=1 -> Brak czujnika temperatury kotła 
b7=1 -> Awaria palnika (S3) 
b8=1 -> Alarm od ciśnienia gazu (Pg) 
b9=1 -> Alarm od poziomu płynu (Pw) 
b10=1 -> Alarm od ciśnienia spalin(Ps) 
b11=1 -> Przekroczenie temp.95stopni (STB) 
b12=1 -> Awaria układu transm. szereg. odczyt 

3 INT Temperatura gazu *0.1 stopni C odczyt 
4 INT Temperatura na wlocie/za mieszaczem w stopniach C odczyt 
5 INT Temperatura na wylocie w stopniach C odczyt 
6 INT Temperatura kotła w stopniach C odczyt 

7,8 DWORD Czs pracy pompy głównej w sekundach odczyt 
9,1O DWORD Ilość załączeń pompy głównej  odczyt 

11,12 DWORD Czs pracy pompy ko. w sekundach odczyt 
13,14 DWORD Ilość załączeń pompy ko. odczyt 
15,16 DWORD Czs pracy palnika I st. w sekundach odczyt 
17,18 DWORD Ilość załączeń palnika I st. odczyt 
19,20 DWORD Czs pracy palnika II st. w sekundach odczyt 
21,22 DWORD Ilość załączeń palnika II st. odczyt 

23 INT zarezerwowany odczyt 
24 INT Tgz - zadana temperatura gazu [w stopniach C) odczyt,zapis 
25 INT TwpI - temperatura załączenia palnika I stopnia [w stopniach C) odczyt,zapis 
26 INT TwpII - temperatura załączenia palnika II stopnia [w stopniach 

C) odczyt,zapis 
27 INT Tko - temperatura załączenie pompy ko. [w stopniach C) odczyt,zapis 

    
Kolejność wysyłania bajtów i słów:  
INT, WORD - starszy bajt , młodszy bajt  
DWORD - starsze słowo, młodsze słowo  

 
Zestaw rejestrów protokołu Gazmodem II dostępny jest w tablicy dostępnych 

parametrów DP natomiast kolejność ich wysyłania w tablicy KWDB. 
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6. Podstawowe dane techniczne sterownika 
 

Warunki pracy sterownika  

• temperatura otoczenia: 0-600C 

• wilgotność względna: max 80% 

 

Zasilanie 

• Napięcie zasilania: 220V – 240V / 50Hz 

• Pobór mocy:  12W 

• Maksymalny prąd sterowania: 6A 

• Zalecane zabezpieczenie zewnętrzne: 6A (charakterystyka C) 

 

Budowa 

• obwód sterowania automatycznego 

• obwód sterowania ręcznego  

• układy kontrolno-pomiarowe  

• układy sterujące 

• separacja układu Ex 

• wymiary:  420x260x90 (szerokość x głębokość x wysokość) 

• długość przewodów 

o czujnik temp. kotła …………………………1,5m 1) 

o czujnik temp. na wylocie …………………...2,5m 1) 

o czujnik temp. na wlocie/ za mieszaczem……2,5m 1) 

o kapilara STB………………………………...1,5m 

o kapilara Termostatu…………………………1,5m 

1) na życzenie przewody mogą być wykonane w innych długościach 

 

Uwaga!  

Czujników nie należy zanurzać w roztworach żrących. 

 

Sterownik posiada dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, Centralnego 

Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu  nr sprawozdania DC-30-392/01-03 z dnia 

18-07-2003 

 

Rozwiązania techniczne oraz stosowane algorytmy sterowania są wyłączną własnością firmy 

ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach  ul. Czołgowa 4, Złotniki,  62-002 Suchy Las 

podlegając ochronie praw autorskich. Wykorzystanie ich bez zgody firmy jest niezgodne z 

prawem.  



 

 

Ps

Pg

PwPw

Twy Twe Tk

Tg MTL

Sterfa zgrożenia
wybuchem 

Pomiary Temperatur Cieczy
układu grzewczego

Sterownik 
MSK-02

Presostat
ciśnienia spalin

Palnik

Kocioł grzewczy
Ogranicznik ciśnienia gazu 
zasilającego palnik kotła

Ogranicznik Poziomu
wody w kotle

Ogranicznik ciśnienia
wody w kotle

Sterownik Koła
MSK-02 i MSK-02/s

Data:
14.07.2003

Automatyka 
zabezpieczająca
dla MSK-02

Rys. 1
ATREM 
   S.A.

Opracował:
Błażej Nowakowski

3x1.5

2x1.5

2x1.5

.

4x0.384x0.38 4x0.38

2x1.5 7x1.5   1-st,
11x1.5  2-st

2x1 Ex

STB TERM

Zabezpieczenie 95st.

Termostat
do regulacji
ręcznej

kapilara kapilara

Temperatura cieczy 
zasilającej wymiennik

Temperatura cieczy
na powrocie do kotła Temperatura kotła



 

 

Ps

Pg

PwPw

Twy Twe Tk

Pomiary Temperatur Cieczy
układu grzewczego

Sterownik 
MSK-02/s

Presostat
ciśnienia spalin

Palnik

Kocioł grzewczy
Ogranicznik ciśnienia gazu 
zasilającego palnik kotła

Ogranicznik Poziomu
wody w kotle

Ogranicznik ciśnienia
wody w kotle

Sterownik Koła
MSK-02 i MSK-02/s

Data: Automatyka 
zabezpieczająca
dla MSK-02/s

Rys. 2
ATREM 
   S.A.

Opracował:
Błażej Nowakowski

3x1.5

2x1.5

2x1.5

.

4x0.384x0.38 4x0.38

2x1.5 7x1.5   1-st,
11x1.5  2-st

STB TERM

Zabezpieczenie 95st.

Termostat
do regulacji
ręcznej

kapilara kapilara

Temperatura cieczy 
zasilającej wymiennik

Temperatura cieczy
na powrocie do kotła Temperatura kotła

14.07.2003



 

 

Sterownik MSK-02 lub MSK-02/s

Pw
poziom wody

Ps
ciśnienie spalin

Pg
Ciśnienie gazu

J1 J2

J3

1   2    3 1     2     3     4     5     6     7     8      9    10   11   12   13   14   15   16

PE
N
L1

zasilanie główne
230V/50Hz

Palnik 2-stopniowy

L      N    PE   S3    T1   T2    T3   T4

Sterownik Koła
MSK-02 i MSK-02/s

Data: Podłączenia palnika 
2-stopniowego

Rys. 3
ATREM 
   S.A.

Opracował:

Błażej Nowakowski

PE

PE

PE

PE

1     2     3     4     5     6     7     8      9    10   11   12   13   14   15   16

F4   K4    F5   K5

14.07.2003



 

 

 

 

 

 

Sterownik Koła
MSK-02 i MSK-02/s

Data: Podłączenia palnika 
1-stopniowego

Rys. 4
ATREM 
   S.A.

Opracował:

Błażej Nowakowski

Sterownik MSK-02 lub MSK-02/s

Pw
poziom wody

Ps
ciśnienie spalin

Pg
Ciśnienie gazu

J1 J2

J3

1   2    3 1     2     3     4     5     6     7     8      9    10   11   12   13   14   15   16

PE
N
L1

zasilanie główne
230V/50Hz

Palnik 1-stopniowy

L      N    PE   S3    T1   T2 

PE

PE

PE

PE

1     2     3     4     5     6     7     8      9    10   11   12   13   14   15   16

F4   K4

14.07.2003



 

 

Sterownik MSK-02 lub MSK-02/s

Sterownik Koła
MSK-02 i MSK-02/s 

Data: Układ sterowania i 
pomiarów

Rys. 5ATREM 
    S.A.

Opracował:
Błażej Nowakowski 

J5 J6

1   2 
J7 [Ex]

A1 A2 A3

A0 : czujnik temp. gazu po redukcji (brak w wersji MSK-02/s)
A1 : czujnik temp. wody na wylocie z kotła 
A2 : czujnik temp. wody na wlocie do kotła/ za mieszaczem 
A3 : czujnik temp. wody w kotle

4x
0.
38

4 x0 .3 8 

4 x0 . 3 8 
A0

PE  N  WL WR Kr1 Kr2 

Zawór trójdrożny

Cyfrowe Czujniki Temperatury CCT1 firmy Atrem

Złącza RJ9

J2 J3

(brak w wersji MSK-02/s)

Układ załączenia
obwodu awaryjnego (opcja 1) 

(opcja 2) 

PE  N          S

Opcja 1 

Opcja 2 

 - umożliwia załączenie obwodu sterowania
                awaryjnego kotła bezprądowego,

- umożliwia sterowanie zaworem trójdrożnym 

Wybór opcji zależny od konfiguracji sterownika

J1
1   2    3

PE
N
L1

zasilanie główne
230V/50Hz PE

14.07.2003



 

 

Sterownik MSK-02 lub MSK-02/s
J1

Sterownik Koła
MSK-02 i MSK-02/s

Data: Komunikacja

Rys. 6
ATREM 
   S.A.

Opracował:
Błażej Nowakowski

J9 J10 J11

1   2   3   4

J8

RS 232CRS 485

COM1 COM2 COM3COM2  COM1

1 -
2 -
3 TXD
4 RXD
5 GND
6 -
7 -
8 -

Porty COM3
Złącze typu Rj45 Porty COM1  i COM2 (RS485)

1 COM2 -
2 COM2 +
3 COM1 -
4 COM1 +

RS232
COM1 - Transmisja danych
COM2 - nie dostępny w wersji podstawowej
COM3 - Port serwisowy

RS485
COM1 - Transmisja danych
COM2 - Sieć do pracy w kaskadzie

1 -
2 -
3 TXD
4 RXD
5 GND
6 RTS
7 -
8 -

Porty COM1 i COM2
Złącze typu Rj45

Sterownik w razie awarii w układzie sterowania posiada możliwość transmisji spontanicznej oraz bezpośredniego sterowania modemem

1   2    3

PE
N
L1

zasilanie główne
230V/50Hz PE

14.07.2003

1 1 1



 

 

Sterownik MSK-02

Sterownik Koła
MSK-02 i MSK-02/s

Data:

Rys. 7
ATREM 
    S.A.

Opracował:

Błażej Nowakowski

J10 J11 J12

1   2   3   4

J8

RS 232C RS 485

COM1 COM2 COM3 COM2 COM1

Sterownik MSK-02 
lub MSK-02/s

J10 J11 J12

RS 232C RS 485

COM1 COM2 COM3

Do następnych MSK02 lub MSK02/S ->Sieć między sterownikami

możliwość podłączenia do 4 urządzeń typu MSK-02 i/lub MSK-02/s

Praca kaskadowa
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zasilanie główne
230V/50Hz

PE

J1

1   2    3
PE
N
L1

zasilanie główne
230V/50Hz

PE
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Sterownik MSK-02 /  MSK-02/s

Sterownik Koła
MSK-02 i MSK-02/s

Data:

Rys. 8
ATREM 
   S.A.

Opracował:
Błażej Nowakowski
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Układ kontroli i sterowania

do układu
kontroli zasilania

Sygnalizacje, algorytmy sterowania, komunikacja, telemetria
Układy zasilające
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Interfejsy komunikacyjne
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65oTemperatura na
wlocie kotła

Sterownik Koła
MSK-02 i MSK-02/s

Data:

Rys. 9
ATREM 
   S.A.

Opracował:

Błażej Nowakowski

Płyta czołowa 
MSK-0214.07.2003

tryb
ręczny

tryb
automatyczny

kursory Escape

Enter65oTemperatura na
wlocie kotła

Menu główne

Pasek statusu

Godzina


