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1. Bezpieczeństwo 

 

1.1. Sposób użytkowania 

Użytkowanie ISG-3 może być wykonywane tylko z modułami fotowoltaicznymi II klasy 

ochronności. Zastosowane moduły fotowoltaiczne muszą być odpowiednie do zastosowania 

z ISG-3 oraz dopuszczone do użycia przez producenta urządzenia.  

Użytkowanie w inny sposób niż przewidziany w niniejszej instrukcji, modyfikacje oraz 

montaż elementów niemających akceptacji producenta całego systemu - firmę Selfa GE S.A. 

są niedozwolone. 

Sterownik ISG-3 jest przeznaczony do użytku wewnątrz budynków i powinien być 

zainstalowany w łatwo dostępnym miejscu. 

Sterownik ISG-3 wolno stosować wyłącznie zgodnie z wytycznymi niniejszej instrukcji. 

Inne użycie może spowodować szkody materialne lub osobowe, za które firma Selfa GE S.A. 

nie bierze odpowiedzialności. 

Należy przestrzegać następujących zaleceń: 

• dla zapewnienia optymalnego użytkowania urządzenia zgodnie z jego 

przeznaczeniem należy przeczytać i przestrzegać zapisy niniejszej instrukcji, 

• dołączone dokumentacje stanowią integralną część produktu i należy 

ją przechowywać zawsze w dostępnym miejscu, 

• nie można instalować i użytkować urządzenia ze zdjętą lub uszkodzoną 

mechanicznie pokrywą maskującą. 

•  

Uwaga: Moduły PV wytwarzają prąd stały. Bezpośredni kontakt z częściami czynnymi 

modułu,  takimi jak np. złącza konektorów na zakończeniach przewodów czy nieuziemiona 

rama, może spowodować porażenie! Ryzyko porażenia występuje zawsze, niezależnie od 

ilości modułów ze sobą połączonych. 

 

1.2. Kwalifikacje instalatorów 

Opisane w niniejszej instrukcji czynności mogą wykonywać wyłącznie 

wykwalifikowanie osoby, z następującą wiedzą i uprawnieniami: 

• znajomością zasady działania oraz eksploatacji ISG-3, 

• szkoleniem w zakresie niebezpieczeństw i zagrożeń mogących wystąpić podczas 

montażu i obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych, 

• aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym, uprawniającym do zajmowania                         

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku 

dozoru lub eksploatacji o napięciu nie wyższym niż 1kV, 

• wykształceniem w dziedzinie montażu, uruchamiania urządzeń i instalacji 

elektrycznych, 

• znajomością aktualnych norm i dyrektyw, 

• znajomością i przestrzeganiem niniejszej instrukcji wraz ze wszystkimi wskazówkami 

bezpieczeństwa. 
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2. Opis urządzenia 

Inteligentny Sterownik Grzałek (ISG-3) przeznaczony jest do sterowania procesem 

grzania ciepłej wody użytkowej (CWU). Wbudowane algorytmy pozyskiwania energii 

odnawialnej typu MPPT optymalizują efektywne zagospodarowanie produkowanej przez 

moduły fotowoltaiczne energii elektrycznej. 

Dzięki zastosowaniu ISG-3, praca systemu grzewczego jest w pełni 

zautomatyzowana i zoptymalizowana. ISG-3 znajduje Punkt Mocy Maksymalnej (Maximum 

Power Point) modułów fotowoltaicznych i dopasowuje do niego rezystancję zespołu 

grzejnego. Energia elektryczna wytwarzana przez zestaw modułów fotowoltaicznych                       

jest konwertowana na energię cieplną wytwarzaną przez zespół grzejny, podgrzewający 

wodę w zbiorniku. Dodatkowo na podstawie zdefiniowanych preferencji użytkownika 

sterownik może zapewnić optymalne zasilanie grzałki AC 230V, do niego przyłączonej.            

W efekcie, system charakteryzuje się znacznie wyższą wydajnością w porównaniu do 

układów bez ISG-3 . 

ISG-3 posiada interfejs służący do odczytu i nastaw parametrów pracy systemu. 

Obsługa odbywa się intuicyjnie za pomocą przycisków sterujących na module regulatora. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ISG-3 został wyposażony w kompletny system 

zabezpieczeń opisanych w podrozdziale 2.3.  

Zaimplementowany system czasu rzeczywistego pozwala na lokalny oraz zdalny 

nadzór nad pozyskiwaniem energii odnawialnej i grzaniem wody użytkowej. 

Komunikaty dotyczące sprawności i wydajności zobrazowywane są zarówno na ekranie 

urządzenia jak i znacznie bardziej szczegółowo na ekranie komputera przy pomocy interfejsu 

komunikacyjnego RS485. 

Urządzenie stosowane jest w komplecie z systemami: PVCWU.3-4, PVCWU.3-6 oraz 

PVCWU.3-8 produkcji Selfa GE SA, gdzie ostatnia liczba - 4, 6 i 8 -oznacza sugerowaną 

ilość modułów PV.  

Na rysunku nr 1 przedstawiono najprostszą konfigurację zestawu PVCWU.3. Zestaw 

ten składa się z modułów (2 - 8szt.), inteligentnego sterownika grzałek ISG-3 oraz zestawu 

grzejnego znajdującego się w zbiorniku. Jest on najprostszą konfiguracją, która jest w pełni 

autonomiczna. PVCWU.3 zestawiony w takiej konfiguracji przeznaczony jest głównie do 

pracy w okresach letnich, podczas których energia promieniowania słonecznego pozwala na 

ogrzanie wody w zbiorniku. 

 
Rys. 1. Przykładowy system PVCWU.3. 
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W tabeli nr 1 opisano zalecaną pojemność zbiorników CWU dla danego zestawu 

PVCWU.3. 

Tab.1. Zalecana pojemność zbiorników CWU dla zestawów PVCWU.3. 

 

Pojemność zbiornika Zalecany zestaw 

200 litrów PVCWU.3-8 

150 litrów PVCWU.3-6 

100 litrów PVCWU.3-4 

 

2.1. Budowa 

 

ISG-3 jest kompletnym urządzeniem w skład którego wchodzą następujące moduły: 

• moduł regulatora 

- wyświetlacz,  

- przyciski sterujące, 

- zabezpieczenia DC i AC, 

- gniazda przyłączeniowe, 

• moduł przyłączeniowy, 

- przyłącza, 

- dławice kablowe, 

 

Dodatkowo do zestawu dołączone są 4 sztuki konektorów MC4, niezbędnych do 

podłączenia modułów PV. 

 

Całość jest zamknięta w tablicy przeznaczonej do montażu na ścianie o stopniu 

ochrony IP40. Na rysunku nr 2 przedstawiono budowę ISG-3. 

 

 
Rys.2. Budowa ISG-3 
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2.2. Parametry techniczne 

 

W tabeli nr 2 przedstawione zostały parametry techniczne sterownika ISG-3. 

 

Tab. 2. Parametry techniczne sterownika ISG-3. 

 

Minimalne napięcie startowe sterownika [V] DC 30 

Napięciowy zakres pracy sterownika [V] DC 9-78 

Maksymalne napięcie wejściowe [V] DC 80 

Maksymalna moc grzałki AC 230V [W] 1600 

Temperatura pracy [˚C] 0 do 30 

Stopień ochrony IP 40  

Interfejs komunikacyjny RS 485 

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak 

Rozłącznik DC tak 

Rozłącznik AC tak 

Przyłącza  MC4, dławice przewodów 

Wyjścia sygnałowe 

- 3x bezstykowy przekaźnik elektroniczny 

DC NO, 

- 1x przekaźnik AC, 

Sygnalizacja 
- optyczna – dioda LED oraz wyświetlacz 

   LCD, 

Wizualizacja parametrów 

- mocy chwilowej, 

- wyprodukowanej energii tygodniowej  

  i całkowitej, 

- napięcia, 

- temperatura wody, 

- data, godzina, 

- pracy grzałki AC, 

Funkcje urządzenia 

- nastawa maksymalnej temperatury 

  grzania DC w zbiorniku, 

- nastawa temperatury włączenia  

  i wyłączenia grzałki AC, 

- nastawa trwania danej pory dnia 

  (dzień/noc), 

- wyzerowanie stanu licznika energii, 

- ręczne włączenie/wyłączenie grzałki AC, 

- przegląd wykresów pracy systemu, 
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2.3. Zabezpieczenia 

 

W celu bezpiecznego użytkowania systemu ISG-3 został wyposażony w następujące 

zabezpieczenia: 

• rozłącznik DC modułów PV, 

• wyłącznik grzałki AC, 

• zabezpieczenie przed zmianą biegunów modułów PV, 

• programowe ograniczenie temperatury maksymalnej do 85˚C, 

• wykrywanie przerwy w obwodzie pomiaru temperatury (wyłączenie grzałek AC i DC  

w przypadku wykrycia przerwy), 

• wykrywanie przerw w obwodach grzałek DC, 

• izolacja funkcjonalna 1400V względem przyłącza DC, 

• izolacja galwaniczna pomiędzy przyłączem AC i DC, 

• wyłączenie pracy regulatora przy spadku napięcia zasilania poniżej 9V. 

 

 

Uwaga: Moduły mogą być poddane prądom wstecznym przekraczającym dwukrotność lub 

większą krotność prądu zwarciowego. Ze względu na ryzyko wystąpienia tego prądu 

zwarciowego, mogącego uszkodzić jeden ze stringów (połączeń równoległych),                       

zaleca się zastosować zabezpieczenia zwarciowe zgodne z obowiązującymi normami. 

Wymóg ten dotyczy zestawów w których występują więcej niż dwa rzędy stringów 

połączonych równolegle.  
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3. Instalacja 

 

3.1. Zalecenia montażowe 

 

Uwaga: Podczas przeprowadzania wszelkich prac montażowych należy przestrzegać 

przepisów BHP. 

Proces montażu ISG-3 powinien odbywać się z zachowaniem poniższych wskazówek 

montażowych: 

• wszelkie prace przyłączeniowe mogą się odbywać tylko przy odłączonym napięciu 

zasilania AC oraz DC, 

• nie montować urządzenia na elementach wykonanych z materiałów łatwopalnych, 

• nie montować urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się materiały łatwopalne         

oraz w strefach zagrożonych wybuchem, 

• urządzenie należy zamontować na stabilnym, nie narażonym na drgania i wibracje 

podłożu,  

• nie montować urządzenia na otwartej przestrzeni, 

• nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 

• montując sterownik należy zachować odpowiednie odległości od instalacji gazowych            

i wodociągowych wynikające z norm i przepisów prawnych, 

• zaleca się zamontowanie urządzenia jak najbliżej zbiorników CWU, nie dalej            

niż pozwala na to oryginalna długość przewodów znajdujących się w zespole 

grzejnym, 

• zaleca się, aby urządzenie było zamocowane w miejscu łatwo dostępnym, bez 

konieczności stosowania urządzeń pomocniczych, np. rusztowania, drabiny,             

na wysokości oczu, tak aby w każdej chwili umożliwić odczyt jego parametrów pracy, 

• należy nie przekraczać temperatur użytkowania opisanych w parametrach 

technicznych (tab. 2), 

• przyłączenia należy wykonywać przewodami dostarczonymi w zestawie z PVCWU.3. 

• zarabianie końcówek przewodów powinno się odbywać przy użyciu oryginalnej 

zarabiarki do przewodów. 

 

3.2. Montaż kompletnego ISG-3 

 

Sterownik ISG-3 jest przystosowany do montażu ścianie. 

 

Proces montażu powinien przebiegać z zachowaniem kolejności poniższych kroków: 

1. Wyznaczyć w przeznaczonym do zamocowania podłożu punkty w których zostaną 

wykonane otwory, zgodnie z rysunkiem nr 3. Wymiary podano w milimetrach. 

2. Sprawdzić możliwość występowania przewodów instalacji elektrycznych, gazowych, 

wodnych w miejscach wykonywanych otworów montażowych. 

3. Wywiercić cztery otwory wiertłem o średnicy odpowiadającej dobranym kołkom 

montażowym. 

4. W wywiercone otwory wprowadzić cztery sztuki kołków montażowych. 

5. Otworzyć urządzenie przez zdjęcie pokrywy masującej ISG-3 

6. Zawiesić urządzenie, przykręcając ISG-3 wkrętami z podkładkami do wcześniej 

zamocowanych kołków. 
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7. Sprawdzić prawidłowe zamocowanie urządzenia. 

8. Przystąpić do podłączenia elektrycznego opisanego w rozdziale 3.3. 

9. Po wykonaniu połączenia elektrycznego założyć pokrywę maskującą ISG-3.  

 

 
Rys. 3. Wymiary otworów montażowych ISG-3 

 

Dodatkowe niezbędne elementy montażowe nie wchodzące w skład zestawu: 

- 4 kołki montażowe - średnica 8 mm, długość min. 50 mm, 

- 4 wkręty montażowe o średnicy dopasowanej do rozmiaru kołków, 

- 4 podkładki - średnica zewnętrzna: 10 mm, 

- tulejki zaciskowe. 

 

3.3. Podłączenie elektryczne 

 

Uwaga: Podłączenie powinno zostać wykonane i potwierdzone przez osobę 

wykwalifikowaną posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji. 

Uwaga: Moduły PV wytwarzają prąd stały. Bezpośredni kontakt z częściami czynnymi 

modułu,  takimi jak np. złącza konektorów na zakończeniach przewodów czy nieuziemiona 

rama, może spowodować porażenie! Ryzyko porażenia występuje zawsze, niezależnie od 

ilości modułów ze sobą połączonych. 

Uwaga: Podczas wykonywania czynności przyłączeniowych, rozłącznik bezpieczeństwa 

powinien zostać wyłączony, szczególnie podczas wykonywania czynności łączeniowych 

modułów PV. 

Na rysunku nr 4 opisano miejsca przyłączenia odbiorników/czujników/modułów               

w module regulatora. Natomiast na rysunku nr 5 pokazano opis modułu przyłączeniowego. 
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Rys.4. Schemat połączeń przewodów w module regulatora 

 

 

Kroki postępowania w procesie podłączania: 

1. Na obu końcach przewodów dostarczonych w zestawie PVCWU.3 zarobić dołączone 

konektory MC4, a następnie podłączyć je do przyłączy DC ISG-3 (rys. 4).  

Schemat połączeń modułów w zależności od zastosowanego zestawu został 

przedstawiony w podrozdziale 3.4. 

 

Uwaga: Zarabianie konektorów MC4 na przewodach łączących moduły PV z ISG-3 

powinno odbywać się bez wcześniejszego podłączania ich do żadnego 

z wymienionych urządzeń. 

2. Przewód prądowy przetwornika pomiaru temperatury (NTC) podłączyć do gniazda PT 

w module regulatora (zgodnie z rys.4.), przeprowadzając go przez odpowiedni dławik 

przekaźnika temperatury.  

3. Przewód prądowy przetwornika bezpieczeństwa pomiaru temperatury (NTC) 

podłączyć do gniazda PBT przeprowadzając go przez odpowiedni dławik przekaźnika 

temperatury. 

4. Włączyć zasilanie poprzez załączenie zabezpieczenia pomiędzy panelami a 

gniazdem zasilania DC. 

5. Jeżeli napięcie Paneli PV przekracza 30V po kilku sekundach nastąpi zobrazowanie 

informacji na wyświetlaczu OLED jak niżej: 

 

6. Napis Service oznacza blokadę funkcji grzania regulatora. W celu zdjęcia blokady 

należy: 

◦ wyłączyć zasilanie DC regulatora 

◦ wcisnąć przycisk na obudowie i przytrzymać 

◦ trzymając wciśnięty przycisk włączyć zasilanie DC i poczekać, aż pojawi się 

zobrazowanie na wyświetlaczu OLED 



www.selfa-pv.com  ISG-3 

- 12 - 
 

Jeżeli auto diagnostyka regulatora wykaże sprawność funkcjonalną systemu na 

wyświetlaczu OLED regulatora pojawi się zobrazowanie 

 

 
 

7. Wyłączyć zasilanie poprzez przesunięcie dźwigni zastosowanego zabezpieczenia 

DC. 

8.  Przewód prądowy zespołu grzejnego podłączyć do gniazd G3, G2, G1 (zgodnie                    

z rys.4.), przeprowadzając go przez dławiki przewodów (zgodnie z rys. 5). 

Moc i rezystancje poszczególnych grzałek zespołu grzejnego oraz gniazda do jakich 

należy je podłączyć w module regulatora przedstawiono poniżej. Należy ściśle 

stosować się do tych wytycznych, aby zestaw PVCWU.3 pracował prawidłowo. 

UWAGA – Zespoły grzejne są kompatybilne w dół, oznacza to, że grzałka z zestawu 

PVCWU.3-8 będzie pracować prawidłowo także w zestawach PVCWU.3-6 oraz 

PVCWU.3-4. 

 

Zespół grzejny A5801 / A6166 dla PVCWU.3-8  

- 60V / 1200W – rezystancja: 2,83÷3,23Ω (gniazdo G3) 

- 60V / 530W – rezystancja: 6,43÷7,35Ω (gniazdo G2) 

- 60V / 260W – rezystancja: 13,12÷14,99Ω (gniazdo G1) 

 

Hybrydowy zespół grzejny A6921 / A7892 dla PVCWU.3-8 

- 230V / 1500W – rezystancja 33,41÷38,18Ω (gniazdo GAC) 

- 60V / 1200W – rezystancja: 2,83÷3,23Ω (gniazdo G3) 

- 60V / 530W – rezystancja: 6,43÷7,35Ω (gniazdo G2) 

- 60V / 260W – rezystancja: 13,12÷14,99Ω (gniazdo G1) 

 

9. Przewód prądowy grzałki 230V AC podłączyć do gniazda GAC (zgodnie z rys.4.), 

przeprowadzając go przez dławik grzałki AC (zgodnie z rys.5). 

10. Przewód zasilania grzałki AC 230V odłączyć do gniazda AC w module regulatora 

(zgodnie z rys.4.), przeprowadzając go przez dławik przewodu zasilania AC  (zgodnie 

z rys.5). 

11. Załączyć zasilanie DC poprzez podniesienie dźwigni zabezpieczenia DC. 

12. Załączyć zasilanie AC poprzez podniesienie dźwigni zabezpieczenia AC. 

 

Uwaga: Na wszystkich przewodach należy zastosować tulejki zaciskowe dostosowane       

do średnicy przewodów. 

W celu całkowitego rozłączenia ISG-3 należy wykonać czynności opisane powyżej,                

w odwrotnej kolejności - zaczynając od pkt 8 i kończąc na pkt 1. 
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3.4. Podłączenia modułów w zależności od zastosowanego zestawu. 

Podłączenia modułów należy wykonać zgodnie ze schematami z rysunku nr 7. 

Oznaczenia konektorów na rysunku nr 7: 

- kolor niebieski – konektory MC4 do połączeń szeregowych, oryginalnie zamocowane              

na zakończeniach modułów PV, 

- kolor czerwony – konektory MC4 do połączeń szeregowych i równoległych, dostarczane 

oddzielnie w kompletnym systemie PVCWU.3, 

- kolor zielony – konektory MC4 do połączeń szeregowych, dostarczane oddzielne                 

wraz z ISG-3. 

Uwaga! Zarabianie wtyczek konektorów MC4 powinno odbywać się przy użyciu oryginalnej 

zaciskarki lub zaciskarki dedykowanej przez producenta konektorów. 
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PVCWU.3-4 

 

PVCWU.3-6 

 

PVCWU.3-8 

 

Rys. 7. Schematy połączeń zestawów PVCWU.3 
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4. Użytkowanie, zmiana ustawień parametrów pracy ISG-3 

 

4.1. Opis parametrów przedstawianych przez wyświetlacz OLED 

 Praca kompletnego systemu PVCWU.3 odbywa się w sposób całkowicie 

automatyczny. Jeżeli w zbiorniku CWU występuje temperatura niższa od temperatury 

maksymalnej, zawsze po pojawieniu się energii odnawialnej nastąpi uruchomienie zespołu 

grzejnego. Menu główne wyświetlane na wyświetlaczu OLED, przedstawiono                        

na rysunku nr 8. 

 

Rys. 8. Ekran główny wyświetlacza OLED modułu regulatora ISG-3 

 

 Z ekranu głównego modułu regulatora ISG-3 można odczytać następujące 

informacje: 

Temperatura wody w zbiorniku – informuje użytkownika o aktualnej temperaturze wody 

w zbiorniku. 

Tryb pracy sterownika – informuje użytkownika o aktualnym stanie pracy sterownika. Stan 

ten może być opisany poprzez poniższe komunikaty: 

• „grzanie DC” – oznacza pracę zespołu grzejnego DC, zasilanego przez moduły PV, 

• „grzanie AC” – oznacza pracę grzałki AC, zasilanej z sieci AC, 

• „Service” – oznacza błąd pracy sterownika, 

Chwilowa moc zestawu modułów PV – moc z jaką pracuje w danej chwili zestaw               

modułów PV.  

Czas – przedstawia aktualny czas w formacie godzina:minuta:sekunda. 

Data – Przedstawia aktualną datę w formacie dzień.miesiąc.rok. 

Tygodniowy uzysk energii – wartość wyprodukowanej i przekazanej do zespołu grzejnego 

energii w ciągu ostatnich 7 dni.  

Całkowity uzysk energii – całkowita energia pozyskana przez moduły od chwili 

uruchomienia instalacji.  
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4.2. Konfiguracja ustawień parametrów pracy sterownika 

 Podczas normalnej pracy wyświetlacz jest w stanie czuwania. Aby uruchomić 

wyświetlacz należy nacisnąć zielony przycisk na obudowie regulatora. Jeśli przez 4 minuty 

nie zostanie naciśnięty żaden przycisk sterowania to wyświetlacz ponownie przejdzie                             

do stanu czuwania. 

 Zmiana nastaw parametrów sterownika ISG-3 odbywa się za pomocą przycisków 

sterujących, znajdujących się na module regulatora. Funkcjonalność tych przycisków jest 

następująca: 

Przyciski góra/dół - 

 

zmiana wartości nastaw danego parametru ISG-3 

Zielony przycisk główny -   
poruszanie się po menu. Dany parametr po jego 

wybraniu zaczyna migać. 

 

Użytkownik ma możliwość zmiany następujących nastaw: 

• Stref grzania, 

- strefa dzienna ogrzewania temperatury załączenia grzałki AC - czas kiedy 

PVCWU.3 jest często używane i może ogrzewać wodę w tym przedziale za 

pośrednictwem energii DC, 

 - strefa dzienna ogrzewania temperatury wyłączenia grzałki AC - przedział temperatur 

wody w zbiorniku CWU, który będzie utrzymywany przy braku energii DC, 

- początek uruchomienia strefy dziennej – godzina, o której zostanie uruchomione 

przygotowywanie CWU do osiągnięcia przedziału temperaturowych wody 

nastawionych przez użytkownika, 

- koniec pracy w strefie dziennej – godzina, w której następuje koniec bieżącego 

użytkowania CWU i utrzymywania temperatur wody nastawionych przez użytkownika 

dla strefy dziennej ogrzewania, 

- początek uruchomienia taryfy nocnej (strefy ekonomicznej) - godzina, w której ISG-3 

przełącza się na tryb pracy ekonomicznej. W tym trybie grzanie wody wykonywane 

jest przez oba źródła (zespół grzejny DC oraz grzałka AC). Urządzenie utrzymuje 

przedział nastawionych przez użytkownika temperatur wody w zbiorniku dla taryfy 

nocnej,  

- koniec pracy w  taryfie nocnej (strefie ekonomicznej) – koniec utrzymywania 

temperatur wody nastawionych dla taryfy nocnej i ISG-3 rozpoczyna podgrzewanie 

wody w zbiorniku do temperatury zadeklarowanej dla strefy dziennej. 

• Aktualnej daty, 

- dzień miesiąca, 

- miesiąc, 

- rok, 

• Aktualnego czasu, 

- ustawienia godziny, 

- ustawienia minut. 
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UWAGA! Po upływie 10 sekund bez naciskania żadnego z przycisków, proces edycji 

wartości parametrów się zakończy i sterownik powróci do menu głównego. Wszystkie 

wcześniej wprowadzone zmiany wartości parametrów zostaną zapisane. 

 

4.3. Ustawianie strefy dziennej i ekonomicznej 

ISG-3 umożliwia sterowanie dodatkową, pomocniczą grzałką AC w celu zapewnienia, 

że temperatura CWU nie spadnie poniżej wybranego przez użytkownika poziomu. 

Grzałka AC będzie użyteczna głównie w okresie zimowym, gdy ilości pozyskiwanej 

energii odnawialnej na potrzeby grzania są niewystarczające. Właściwe zaprogramowanie 

stref czasowych grzania jaki i zakresów temperatur CWU w strefach wydatnie przyczynia    

się do zmniejszenia rachunków i w tym okresie. 

W czasie pracy ISG-3 zasilonego z napięcia DC grzałka AC jest: 

• wyłączona, gdy mierzona temperatura wody w zasobniku CWU przekracza 

zaprogramowany w regulatorze poziom, 

• zasilona, gdy mierzona temperatura wody w zasobniku CWU spadnie poniżej 

zaprogramowanego w regulatorze poziomu i wbudowany regulator temperatury 

grzałki AC nie wyłączy jej, 

• wyłączona przez regulator, gdy nastąpi odłączenie przetwornika temperatury            

od regulatora. 

Podczas gdy pomiar temperatury CWU wykaże przekroczenie maksymalnej temperatury 

CWU zaprogramowanej przez użytkownika, lecz nie wyższej niż 85⁰C, zespół grzejny DC 

jest wyłączony. 

Na rysunku nr 9 przedstawiono menu zmiany nastaw działania strefy dziennej i taryfy nocnej.  

UWAGA!  W zależności od wersji oprogramowania sterownika terminy „taryfa nocna”               

i „strefa ekonomiczna” są używane zamiennie. W niniejszej instrukcji przedstawiono wersję 

oprogramowania w której stosowany jest termin „taryfa nocna”. 

 

Rys. 9. Ekran zmiany nastaw strefy dziennej i taryfy nocnej 

W celu zmiany nastaw parametrów pracy strefy dziennej i taryfy nocnej należy wykonać 

następujące czynności: 

1. Przejść do ekranu strefa dzienna przez naciskanie zielonego przycisku na pulpicie 

sterowania. 
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2. Za pomocą przycisków góra/dół zmienić nastawy czasu pracy urządzenia w strefie 

dziennej. 

3. Za pomocą przycisków góra/dół zmienić nastawy czasu pracy urządzenia w taryfie 

nocnej. 

4. Odczekać około 10 sekund, wyświetlacz przejdzie do menu głównego, ustawienia 

zostaną zapamiętane. 

Uwaga: Po zakończeniu działania urządzenia w strefie dziennej, ISG-3 przechodzi 

automatycznie do pracy z parametrami nastaw obowiązujących dla taryfy nocnej. 

 

Przykładowe ustawienia strefy dziennej i taryfy nocnej opisano poniżej. 

Jeżeli użytkownik korzysta z CWU miedzy godziną 6 a 20, a w ciągu dnia między godziną             

7 a 12 nie przebywa w domu to ustawi strefy czasowe w następujący sposób: 

Strefa dzienna (używania CWU) 6.00 – 20.00. 

Taryfa nocna (nikłe używanie CWU) 12.00 – 15.00. 

Przy takim ustawieniu parametrów grzania dla taryfy nocnej w przedziale 12.00-15.00 będą 

także zachowane w godzinach 20.00 – 6.00. 

 

4.4. Zmiana temperatur grzania AC 

 Urządzenie ISG-3 umożliwia jedynie zmianę nastaw temperatur wody w zbiorniku            

dla grzania AC. Przy obecności energii odnawialnej niezależnie od nastaw grzałki AC 

grzanie DC będzie realizowane do chwili osiągnięcia temperatury 85 st. C wody w zbiorniku. 

 ISG-3 umożliwia zmianę nastaw parametrów temperaturowych grzania ciepłej wody 

w zbiorniku. Aby tego dokonać, należy wykonać następujące czynności: 

1. Przejść do menu zmiany temperatur grzania AC (wyświetlanie ekranu przedstawiono 

na rysunku 8). 

2. Za pomocą przycisków góra/dół zmienić nastawy temperatury wody w zbiorniku       

dla pracy urządzenia w strefie dziennej. 

3. Za pomocą przycisków góra/dół zmienić nastawy temperatury wody w zbiorniku       

dla pracy urządzenia w taryfie nocnej. 

4. Odczekać około 10 sekund, wyświetlacz przejdzie do menu głównego, ustawienia 

zostaną zapamiętane. 

 

Rys. 10. Menu zmiany nastaw temperatur 
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Wyłączenie grzania w strefie dziennej  - temperatura wody w zbiorniku przy której zostanie 

wyłączone grzanie AC. 

Włączenie grzania w strefie dziennej - temperatura wody w zbiorniku przy której zostanie 

załączone grzanie AC 

Wyłączenie grzania w taryfie nocnej - temperatura wody w zbiorniku przy której zostanie 

wyłączone grzanie AC. 

Włączenie grzania w taryfie nocnej - temperatura wody w zbiorniku przy której zostanie 

załączone grzanie AC. 

Uwaga: Ograniczenie fabryczne nie pozwala na zmniejszenie temperatury wyłączania 

poniżej 20 st. C a temperatury załączania poniżej 5 st. C. Jeżeli wskutek naciskania                

i puszczania przycisku uzyska się ich wartości będące ograniczeniem fabrycznym dalsze 

naciskanie i puszczanie przycisku nie będzie powodować zmian. 

 

4.5. Przełączanie grzałki AC 

Uwaga: 

• grzanie AC może się odbyć tylko gdy temperatura w zbiorniku CWU jest pomiędzy 

zaprogramowaną maksymalną, a minimalną temperaturą grzania AC dla aktualnej strefy 

czasowej, 

• jeżeli temperatura w zbiorniku CWU jest powyżej zaprogramowanej temperatury 

maksymalnej grzania AC, grzanie AC się nie włączy, 

• jeżeli temperatura w zbiorniku CWU jest poniżej zaprogramowanej temperatury 

minimalnej grzania AC, grzanie AC będzie stale włączone bez możliwości jego 

wyłączenia. 
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5. Usterki 

W przypadku występowania jakiejkolwiek usterki, w polu tryb pracy sterownika 

wyświetlacza OLED modułu regulatora, pojawi się napis „Service”. Dodatkowo, inne pola 

będą mogły wykazywać wartości opisane w tabeli nr 3. W takim przypadku postępując 

zgodnie z zaleceniami należy samodzielnie je wyeliminować 

Uwaga: Wszelkie czynności serwisowe (naprawy, modyfikacje) powinny zostać wykonane 

przez producenta. Nie można ingerować w układ połączeń i elementy elektroniczne 

znajdujące się w module regulatora.  

Tab. 3. Opisy i przyczyny błędów pracy sterownika 

Wizualizacja błędu Przyczyna błędu 

Wartość temperatury wody 

w zbiorniku jest błędna 

 

Uszkodzenie przetwornika pomiarowego temperatury 

podłączonego do gniazda PBT  

Było wcześniej uszkodzenie/rozłączenie obwodu 

przetwornika pomiarowego temperatury podłączonego  

do gniazda PT – prawdopodobnie źle przykręcony przewód 

Zaleca się sprawdzenie poprawności połączeń 

elektrycznych przetworników temperatury – może 

występować niewłaściwe dokręcenie przewodów skutkujące 

chwilowymi przerwami, co jest wykrywane przez regulator. 

Wartość temperatury wody 

w zbiorniku 99.9C 

uszkodzenie przetwornika pomiarowego temperatury 

podłączonego do gniazda PT 

Wartość temperatury wody 

w zbiorniku  

0C 

uszkodzenie przetwornika pomiarowego temperatury 

podłączonego do gniazda PT  

 

W celu skasowania błędu SERVICE należy: 

1. Wyłączyć zasilanie DC. 

2. Wcisnąć zielony przycisk i trzymając wciśnięty włączyć zasilanie DC 

3. Pojawi się menu główne, napis SERVICE zapali się i zgaśnie 

Jeżeli napis SERVICE nie zgaśnie oznacza to, że występuje usterka, powodująca 

niesprawność urządzenia, które może zagrażać bezpieczeństwu użytkowania. 

Zdiagnozowane kody błędów wraz z opisem dotyczącym przyczyny wystąpienia usterki 

dostępne są poprzez interfejs RS485. 

Po wykonaniu samodzielnych prób i stwierdzeniu dalszej niesprawności urządzenia 

należy skontaktować się z serwisem producenta lub przesłać urządzenie do serwisu 

producenta wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną którą dołączono do zestawu PVCWU.3. 

Dane kontaktowe serwisu producenta: 

SELFA GE S.A. 

ul. Bieszczadzka 14  

71-042 Szczecin 

+48918146300 

info@selfa-pv.com 
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