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1 Bezpieczeństwo 
 
Pos: 7 /#N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hi nweise (--> Für all e D okumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit -  230 V @ 18\mod_1302606816750_124510.docx @ 134065 @  @ 1 
 

 

 

Ostrzeżenie 
Napięcie elektryczne! 
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo pożaru przez napięcie elektryczne 230 V. 
– Prace w sieci pod napięciem 230V mogą zostać wykonywane jedynie przez fachowców - 

elektryków!  
– Przed montażem/demontażem odłączyć napięcie sieciowe! 
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2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 
 
Pos: 9 /#N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Bes timmungsgemäßer Gebrauch (--> Für alle Dokumente <--)/Busch-Di mmer /Besti mmungsgemäßer Gebr auch @ 23\mod_1335350449857_124510.docx @ 208769 @  @ 1 
 

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania opisanego w rozdziale „Budowa i funkcja“ z 
dostarczonymi i dopuszczonym komponentami. 
 
 
Pos: 10 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/1. Ebene/U  - Z/U mwelt @ 18\mod_1302614158967_124510.docx @ 134073 @ 1 @  1 
 

3 Środowisko 
 
Pos: 11 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - U mwelt/Hi nweis - U mwelt - Hi nweis  El ektr ogeräte @ 18\mod_1302763973434_124510.docx @ 134087 @  @ 1 
 

 

 

Pamiętać o ochronie środowiska! 
Nie wolno wyrzucać urządzeń elektrycznych i elektroniczych z odpadami domowymi. 
– Urządzenie zawiera cenne surowce, które można ponownie wykorzystać. Dlatego należy je 

oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki. 
 
Pos: 12 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - U mwelt/Hi nweis - U mwelt - Entsorgung Elektroger äte @ 20\mod_1325760695972_124510.docx @ 136589 @  @ 1 
 

Cały materiał zabezpieczenia transportowego i wszystkie urządzenia zostały wyposażone w odpowiednie 
oznakowania i symbole atestujące przeprowadzenie kontroli w kwestii usuwania ich jako odpady. Materiał 
opakowaniowy i urządzenia elektryczne oraz ich elementy należy zawsze oddawać do utylizacji w 
autoryzowanych punktach zbiórki lub zakładach utylizacji odpadów. 
Produkty odpowiadają ustawowym wymogom, szczególnie ustawom dotyczącym urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych oraz rozporządzeniu REACH.  
(Dyrektywa UE 2002/96/WE WEEE i RoHS 2002/95/WE) 
(Rozporządzenie UE REACH i ustawa wykonawcza do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006) 
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4 Budowa i funkcja 
 
Pos: 15 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Aufbau und Funkti on/Temperaturregler /Ver wendung 1098 @ 30\mod_1348056845656_124510.docx @ 237441 @  @ 1 
 

Regulator temperatury pomieszczenia stosowany jest w systemach grzewczych i elektrycznych ogrzewaniach 
podłogowych w celu sterowanej czasowo regulacji temperatury w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
Pos: 16 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/A - F /Funkti ons- und Ausstattungsmer kmal e @ 23\mod_1336557630140_124510.docx @ 209144 @ 2 @ 1 
 

4.1 Cechy funkcjonalne i wyposażenia 
 
Pos: 17 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Aufbau und Funkti on/Temperaturregler /Funkti onen 1098 @ 26\mod_1343215054155_124510.docx @ 225420 @  @ 1 
 

• Z programatorem czasowym 
• Ze stykiem przełączalnym i odprowadzaniem ciepła. 
• Proste ustawianie za pomocą menu i wyświetlanych wskazówek tekstowych. 
• Dowolnie ustawialne 4 czasy sterowania dziennie dla każdego dnia tygodnia. 
• Automatyczna zmiana czasu - letni/zimowy 
• Rezerwa eksploatacyjna > 10 godzin 
• Do regulatora potrzebne są zawory nastawcze w wersji "zamkniętej bezprądowo". 
• Wersja U z wewnętrznym czujnikiem 
• Wersja UF z zewnętrznym czujnikiem 
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4.2 Moduły 
 Pos: 19 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Bedi enung Module - 1098 @ 26\mod_1343043605706_124510.docx @ 224715 @  @ 1 
 
 

Stosowane są następujące moduły. Obsługa jest możliwa jedynie przy pomocy pokrywy 6435-.... Pokrywa 
zatrzaskiwana jest na elemencie obsługowym jako tzw. "pływający klawisz". 
 

 
 1098 U-101 

1098 UF-101 
6435-… 

Rys. 1: Moduły 
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5 Obsługa 
 
Pos: 22 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/G - L/Hi nweise zur Bedienung @ 28\mod_1347261113115_124510.docx @ 232451 @ 22 @ 1 
 

5.1 Wskazówki na temat obsługi 
 
Pos: 23 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Hinweise zum Betrieb und zur  Bedi enung - 1098 @ 26\mod_1343123937181_124510.docx @ 225268 @  @ 1 
 

Po zaniku napięcia zegar pracuje wewnętrznie nadal przez ok. 10 godzin. Po tym okresie należy ponownie 
nastawić godzinę i datę. Pozostałe parametry pozostają zapisane w pamięci. 
 
Element obsługowy można na ok. 20 minut zdjąć z mechanizmu podtynkowego i osobno nastawić. 
 
Łącznie istnieje możliwość nastawienia do 4 czasów przełączania na dzień. 
– 2x dla trybu komfort 
– 1x dla trybu standby 
– 1x dla trybu nocnego 
 
Jeśli na wyświetlaczu pojawił się symbol  --:-- , to może to oznaczać co następuje: 
– nie zapisano czasu w pamięci 
– miejsce w pamięci nie zajęte 
– funkcja nieaktywna 
 
Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w migających liczbach/wartościach. Jeśli nic nie zostanie wpisane, to 
wskaźnik wraca po 2 minutach do trybu eksploatacji. 
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5.2 Obłożenie klawiszy 
 
Pos: 25 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Tas tenbel egung - 1098 @ 26\mod_1343045636615_124510.docx @ 224775 @ 2 @ 1  

 

 
Rys. 2: Obłożenie klawiszy pokrywy 
 
Klawisz Funkcja W trybie ustawiania Ustawianie wartości RESET 

 

Wywołanie płaszczyzny 
menu i przejście do trybu 
ustawiania. 
- Nacisnąć i przytrzymać 

przez 2 sekundy. 

Z powrotem do trybu 
eksploatacji 

 Nacisnąć równocześnie na 
wszystkie przyciski klawisza 
przełączającego przez okres 
ok. 5 sekund.  
Regulator zostaje 
zresetowany do ustawień 
wprowadzonych przez 
producenta. 

 

Zwiększenie temperatury 
Wybór punktu menu Zmiana wartości 

 

Zmniejszenie temperatury 

 

Potwierdzenie Wybór menu Przejęcie wartości 

 
 

 

Wskazówka 
Niezależnie od programów czasowych następuje regulacja do nastawionej temperatury. W razie 
potrzeby można ręcznie zmienić wartość klawiszem "w górę" (˄) lub "w dół" (˅). Nie ma to żadnego 
wpływu na wartości nastawione w poszczególnych programach czasowych. 
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5.3 Wyświetlacz 
 Pos: 28 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Displ ay - 1098 @ 26\mod_1343048657047_124510.docx @ 224808 @ 2 @ 1 
 

 

 
Rys. 3: Symbole 
 
Nr Funkcja 
1 Wskaźnik zaprogramowanych cykli dnia 

2 Wiersz informacyjny / godzina / data 

3 Symbol dla °C 

4 Zanik napięcia 

5 Wskaźnik stanu eksploatacyjnego = ogrzewanie 

6 Aktualny dzień tygodnia 

7 Tryb pracy "automatyka" 

8 Tryb pracy "komfort / standby" 

9 Tryb pracy "noc" 

10 Temperatura / stan 

 
 

 

Wskazówka 
Jeżeli tekst jest dłuższy od wiersza informacyjnego, wtedy tekst przebiega on przez wiersz 
informacyjny. 
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5.4 Struktura menu 
 Pos: 31 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Menüstruktur -  1098 @ 30\mod_1348065529903_124510.docx @ 237455 @ 22 @ 1 
 

 
Menu  Punkty menu  Wskaźniki  Ustawienie (funkcja) 

  

JEzyk         
   

Kraj 
     

Wybór kraju (ustawienie języka)         

Czasy startu         

   
Programowanie 

blokowe 

   

 

 
Ustawianie czasów startu do włączania i 
wyłączania regulacji temperatury. Na dni od 
poniedziałku do piątku przejmowane są te 
same godziny. 

  
 

Tryb 

komfortowy 

   

         
  

 
 

 
Tryb nocny 

  

     
   

 

    

 

 

Ustawianie czasów startu do włączania i 
wyłączania regulacji temperatury. Na sobotę i 
niedzielę przejmowane są te same godziny. 

 
Tryb 

komfortowy 

  

        

  
  

Tryb nocny 
  

    

 

  
Programowanie 

dzienne 

   

 

  

 
 

 
Tryb 

komfortowy 

  

Ustawianie czasów startu do włączania i 
wyłączania regulacji temperatury na każdy 
dzień tygodnia niezależnie od siebie. 

 

          
     Tryb nocny    
          

  
 

 
 Tryb 

komfortowy 

 
 

 

          
     Tryb nocny    
          
     :    
          
Funkcje 

specjalne 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

WartoSci maks. i min. 

   

 

 

Ustawianie temperatury maksymalnej i 
minimalnej 

   
Maks. wartoSć 

nastawcza 

  
 

         

  

 

 

 
Min. wartoSć 

nastawcza 

  

     

 
  

System ochrony 

zaworów 

 

ON / Off 

 
 

 Włączanie lub wyłączanie funkcji serwisowej do 
automatycznego otwierania zaworu 
ogrzewania. 

 
    

          

 
      

 
 

Włączanie lub wyłączanie funkcji obniżania 
temperatury podczas nieobecności. Czasy gotowoSci ON / Off 

 
     

   
          

   
Off-Set 

 
± 5 °C 

 
 

 Ustawianie wartości Off-Set (wartości korekty) 
do dopasowania temperatury.      

          

 
      

 
 

Włączanie lub wyłączanie blokady klawiszy Blokada klawiszy ON / Off 
 

     
   

Data / godzina         
   

DzieN / miesiAc / rok 
     Nastawienie daty.         

           
   

Godziny / minuty 
     

Nastawienie godziny      
          

Ustawienia 

temperatury 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
Tryb komfortowy 

   
 

 

Zmiana wartości temperatury w razie potrzeby. 

   
50,0 °C 

  
 

         
   

Tryb standby 
 

30,0 °C 
 

 
 

     
         
   

Tryb nocny 
 

25,0 °C 
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5.5 Ustawienia urządzenia 
 Pos: 34 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Geräteeins tellungen Hi nweis 6455_6456_1098 @ 26\mod_1343377008365_124510.docx @ 225699 @ 33 @ 1 
 

Wszystkich ustawień urządzenia można dokonać z pomocą tekstowego prowadzenia użytkownika. Podczas 
pierwszego uruchomienia należy ustawić język, datę i godzinę. 
 

 

Wskazówka 
Wartości, które należy zmienić migają i w poniższych przykładach widoczne są w kolorze szarym. 

 
Pos: 35 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Geräteeins tell ungen Allgemeines - 1098 @ 26\mod_1343121436174_124510.docx @ 225241 @  @ 1 
 

Przy pierwszym uruchomieniu wzgl. ponownym uruchomieniu po resecie lub cofnięciu do ustawień fabrycznych, 
należy przez 5 sek. naciskać jeden z klawiszy, aby zwolnić blokadę klawiszy. 
 
Blokadę klawiszy można także wyłączyć. Opis znajduje się w punkcie 5.8.5. 
 
Po resecie należy na nowo uruchomić urządzenie. Urządzenie zgłasza się podczas pierwszego uruchomienia i po 
zresetowaniu, przedstawiając na krótko numer wersji. 
 
Kolejność poszczególnych kroków obsługi w celu zaprogramowania urządzenia podana jest w poniższych 
podrozdziałach. 
 

 

Wskazówka 
W przypadku podania błędnego parametru przez naciśnięcie klawisza menu można przejść do 
początku wybranego punktu lub poziomu menu. Ponowne naciśnięcie klawisza menu powoduje 
przejście na wyższy poziom, aż do wskazania trybu pracy. 

 
 
Pos: 36 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/S - T /Sprache @ 26\mod_1343306189500_124510.docx @ 225605 @ 22 @ 1 
 

5.5.1 Język 
 
Pos: 37 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Sprache - 1098 @ 26\mod_1343117718454_124510.docx @ 225201 @ 22 @ 1 
 

Język ustawiany jest przez wybór kraju. 
 

 
Rys. 4: Kraj / wybór języka 
 

Klawisz Wskazanie Wprowadzenie / komentarz 

 Niemcy 
Wybór języka 
– Wybrać kraj klawiszami ze strzałkami. 

  

 Potwierdzić wybór klawiszem OK. 
 Równocześnie następuje przejście do kolejnego punktu menu. Następuje ustawienie roku, 

miesiąca, dnia, godziny i minuty. Opis znajduje się w punkcie 5.8.6. 

 

 

Wskazówka 
Informacje na temat zmiany języka w późniejszym czasie znajdują się w punkcie 5.5.3. 
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5.5.2 RESET (resetowanie ustawień urządzenia)  
 Pos: 40 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Rücksetzen des Ger ätes - 1098 @ 30\mod_1348151662685_124510.docx @ 237546 @ 33333333333333 @ 1 
 

 

 
Rys. 5: Reset 
1. Zdjąć pokrywę i nacisnąć przycisk resetu. 
2. Nasadzić pokrywę. 
3. Następnie na nowo ustawić język, datę i godzinę patrz punkt 5.5. 
 
Pos: 41 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/U  - Z/Wer ksei nstellungen @ 30\mod_1348563859741_124510.docx @ 239051 @ 33333333 @ 1  

5.5.3 Ustawienia fabryczne 
 Pos: 42 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Wer kseins tell ung en - 1098 @ 30\mod_1348564413913_124510.docx @ 239074 @ 4333222 @ 1 
 

 
• Tryb komfortowy 
 Pon. – piąt: godz. 07.00  
 Sob. - niedz.: godz. 08.00  

 
23 °C 
23 °C 

• Tryb standby 
 Pon. – piąt: godz. 09.00  
(możliwość wyboru w razie konieczności, menu 

funkcje specjalne) 

 
19 °C 

• Tryb nocny 
 Pon. – piąt: godz. 22.00  

 
16 °C 

 
 
5.5.3.1 Reset do ustawień fabrycznych 

 
Rys. 6: Ustawienia fabryczne 
1. Naciskać przez ponad 5 sekund wszystkie 4 klawisze równocześnie lub całe pole obsługi. 
 W tym celu urządzenie musi znajdować się w trybie eksploatacji. Na wyświetlaczu pojawi się tekst 

"Ustawienia fabryczne". 
2. Potwierdzić zapytanie klawiszem OK. 
 Urządzenie zostaje zresetowane do ustawień fabrycznych. 
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Pos: 44 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/A - F /Betriebsarten @ 13\mod_1286276050737_124510.docx @ 132998 @ 3332222222333333333 @ 1 
 

5.6 Tryby pracy 
 Pos: 45 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Betriebsarten - 1098 @ 26\mod_1343141065869_124510.docx @ 225316 @ 2223333222222333333333 @ 1 
 

 

  

AUTO KOMFORT STANDBY NOC OFF 
Rys. 7: Widok wyświetlacza z trybami pracy 
 
Symbol Tryb pracy 

 

AUTO 
W zaprogramowanych czasach następuje regulacja do zaprogramowanych wartości zadanych dla trybów 
komfort, standby i noc. * 

 

TRYB KOMFORTOWY 
Temperatura w przypadku obecności* 

 

TRYB STANDBY 
Temperatura w przypadku nieobecności 
Funkcja ta nie jest automatycznie aktywowana fabrycznie. * 

 

TRYB NOCNY 
Temperatura w okresie nocnym * 

 

OFF 
Sterowanie jest wyłączone. 
Nie wyświetla się żadna temperatura. Na wyświetlaczu wyświetla się OFF. Nie jest możliwa ręczna zmiana 
temperatury. 

 * Ręczna zmiana temperatury jest możliwa w każdym czasie. 
 
• W celu zmiany trybu należy przez 2 sekundy naciskać klawisz OK. 
• Wszystkie wartości temperatury, wskazywane na wyświetlaczu, są wartościami zadanymi. 
• Aktywne programy widoczne są po migającym punkcie we wskazaniu temperatury. 
 
 
Pos: 46 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/S - T /Start- / Schaltzeiten ei nstellen @ 26\mod_1343200902816_124510.docx @ 225354 @ 2223333223333333333222 @ 1 
 

5.7 Ustawianie czasów startu/przełączania 
 
Pos: 47 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/A - F /Allgemein @ 26\mod_1343306632700_124510.docx @ 225631 @ 222222222 @ 1 
 

5.7.1 Informacje ogólne 
 
Pos: 48 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Allgemeines zu Einstellung en - 1098 @ 26\mod_1343212160339_124510.docx @ 225407 @ 3333333333322233 @ 1 
 

• Czasy czuwania (STANDBY) mogą leżeć tylko po nastawionym czasie funkcji komfortowej. 
• Trybu nocnego nie można ustawić po godz. 23.59, ponieważ wtedy czas rozpoczęcia (noc) przeskoczy na 

zaprogramowany uprzednio w tym samym dniu czas "komfort". 
• Programowanie blokowe 
 Aby uniknąć konieczności wprowadzania czasów przełączania na nowo każdego dnia, istnieje programowanie 

blokowe. Oznacza to, że czasy przełączania podawane są raz dla bloku (pon. – piąt.), a drugi raz dla bloku 
(sob. – niedz.). 

• Programowanie dzienne 
 Tu można ustawić czasy przełączania niezależnie od siebie dla każdego dnia. 
 
W poniższych rozdziałach opisane jest, jak wywołać poszczególne punkty menu i jakie ustawienia są dostępne. 
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Pos: 50 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/A - F /Bl ock-Pr ogrammier ung @ 28\mod_1346999398767_124510.docx @ 231654 @ 233333 @ 1 
 

5.7.2 Programowanie blokowe 
 Pos: 51 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Bl ock- Programmier ung -  1098 @ 30\mod_1348218115435_124510.docx @ 237665 @ 333333 @ 1 
 

 
Rys. 8: Punkt menu - Blok 
 
Kolejność kroków obsługi 

Klawisz Wskazanie Wprowadzenie / komentarz 

 

Czasy startu – Naciśnięcie klawisza menu przez 2 sekundy powoduje przejście do trybu ustawiania. 

 

BLOK – Nacisnąć klawisz OK, aby wybrać punkt menu "Programowanie blokowe". 

 

 

 Dni tygodnia migają. 
– Nacisnąć ponownie klawisz OK. 

 

Tryb komfortowy / 

07:00 

 Miga ustawiony czas startu dla trybu komfortowego (pon. – piąt.). 

 

7:30 
 Klawiszami ze strzałkami ustawić żądany czas startu. 
 Na tym przykładzie czas startu ustawiony jest na godzinę 7:30. 

 

Tryb nocny / 22:00 

 Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Równocześnie następuje przejście do kolejnego punktu menu "Tryb nocny" (pon. – piąt.). 
 Miga ustawiony czas startu. 

 

22:30 
 Klawiszami ze strzałkami ustawić żądany czas startu. 
 Na tym przykładzie czas startu ustawiony jest na godzinę 22:30. 

 

Tryb komfortowy / 

08:00 

– Nacisnąć ponownie klawisz OK. 
 Równocześnie następuje przejście do kolejnego punktu menu "Tryb komfortowy" (sob. –

 niedz.). 
 Miga ustawiony czas startu. 

 

8:30 
 Klawiszami ze strzałkami ustawić żądany czas włączania. 
 Na tym przykładzie czas włączania ustawiony jest na godzinę 8:30. 

 

Tryb nocny / 22:00 

 Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Równocześnie następuje przejście do kolejnego punktu menu "Tryb nocny" (sob. – niedz.). 
 Miga ustawiony czas startu. 

 

22:30 
 Klawiszami ze strzałkami ustawić żądany czas wyłączania. 
 Na tym przykładzie czas startu ustawiony jest na godzinę 22:30. 

 

Czasy startu 
 Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Czasy startu zostały nastawione 

 

 – Nacisnąć klawisz menu, aby przejść do trybu eksploatacji. 

 
Pos: 52 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 134985 @ 332 @ 1 
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Pos: 53 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/S - T /Sonderfunktionen aufrufen @ 28\mod_1347000678094_124510.docx @ 231960 @ 333333333 @ 1 
 

5.8 Wywoływanie funkcji specjalnych 
 Pos: 54 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Sonderfunkti onen aufrufen (Ei nleitung) - 6455_6456- 1098 @ 28\mod_1347000761227_124510.docx @ 231973 @ 3333333 @ 1 
 

Tu opisane jest, jakie funkcje specjalne są dostępne i jak wywołać poszczególne punkty menu. Szczegółowy opis 
poszczególnych funkcji znajduje się w kolejnych podrozdziałach. 
 
Pos: 55 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/M  - O/M AX-  und MIN- Werte @ 30\mod_1348469978974_124510.docx @ 238175 @ 3333333 @ 1 
 

5.8.1 Wartości maks. i min. 
 
Pos: 56 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Max-Mi n-Werte - 1098 @ 30\mod_1348466499106_124510.docx @ 238161 @ 23333333333333 @ 1 
 

 
Rys. 9: Punkt menu – wartości maksymalne i minimalne 
 
Tutaj istnieje możliwość indywidualnego ograniczenia nastawionych wartości temperatur. 
 
Kolejność kroków obsługi 

Klawisz Wskazanie Wprowadzenie / komentarz 

 

Czasy startu – Naciśnięcie klawisza menu przez 2 sekundy powoduje przejście do trybu ustawiania. 

 Funkcje specjalne – Wybrać menu "Funkcje specjalne" przy pomocy klawiszy ze strzałkami. 

 

Wartosci maks. i min. – Nacisnąć klawisz OK, aby wybrać punkt menu "Wartości maks. i min.". 

 

Maks. wartosć 

nastawcza 50.0° 

– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Wywoływany jest punkt menu "Maks. wartość nastawcza". Miga ustawiona wstępnie 

temperatura 50 °C. 

 45.0° 

– Klawiszami ze strzałkami ustawić żądaną temperaturę. 
 Wartości są ustawiane w krokach 0,5 °C. 
 Zakres ustawień zależy od rodzaju urządzenia: 

Typ Wartość Zakres ustawień 
1098 U-101 MIN 

MAKS 
05.0 – 15.0 °C 
20.0 – 30.0 °C 

1098 UF-101 MIN 
MAKS 

10.0 – 25.0 °C 
35.0 – 50.0 °C 

 Na tym przykładzie ustawiona jest temperatura 45 °C. 

 

Min. wartosć nastawcza 

/ 25.0° 

– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Równocześnie następuje przejście do kolejnego punktu menu "Min. wartość nastawcza". 
Miga ustawiona wstępnie temperatura minimalna 10 °C. 

 

20.0° 
– Klawiszami ze strzałkami ustawić żądaną temperaturę. 
 Na tym przykładzie ustawiona jest temperatura 20 °C. 

 

Wartosci maks. i min. 
– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Wartości maksymalne i minimalne są ustawione.. 

 

Funkcje specjalne – Nacisnąć klawisz menu, aby przejść do trybu "Funkcje specjalne". 

 

 – Ponownie nacisnąć klawisz menu, aby przejść do trybu eksploatacji. 
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Pos: 58 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/U  - Z/Ventilschutz @ 30\mod_1348471342380_124510.docx @ 238188 @ 333333333333 @ 1 
 

5.8.2 System ochrony zaworów 
 Pos: 59 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Ventilschutz - 1098 @ 30\mod_1348471389207_124510.docx @ 238201 @ 23333333311233 @ 1 
 

 
Rys. 10: Punkt menu - System ochrony zaworów 
 
W celu uniknięcia osadów na zaworze ogrzewania/pompie obiegowej można dla bezpieczeństwa aktywować 
automatyczne codzienne otwieranie. Przy aktywowanej funkcji serwisowej zawór ogrzewania otwiera się 
codziennie o godz. 10:00 na 5 minut. 
 
Kolejność kroków obsługi 

Klawisz Wskazanie Wprowadzenie / komentarz 

 

Czasy startu – Naciśnięcie klawisza menu przez 2 sekundy powoduje przejście do trybu ustawiania. 

 Funkcje specjalne – Wybrać menu "Funkcje specjalne" przy pomocy klawiszy ze strzałkami. 

 

System ochrony 

zaworów 

– Nacisnąć klawisz OK, aby wybrać punkt menu "System ochrony zaworów". 
 Ustawiona wstępnie opcja miga. 

 

On / Off – Ustawić funkcję serwisową przy pomocy klawiszy ze strzałkami na ON lub OFF 

 

On 
– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Na tym przykładzie wybrane jest "On". 

 

Funkcje specjalne – Nacisnąć klawisz menu, aby przejść do trybu "Funkcje specjalne". 

 

 – Ponownie nacisnąć klawisz menu, aby przejść do trybu eksploatacji. 

 
Pos: 60 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 134985 @ 333333331123313333333333 @ 1 
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Pos: 61 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/S - T /Standby-Zeiten @ 30\mod_1348472978100_124510.docx @ 238229 @ 233333311233333344444 @ 1 
 

5.8.3 Czasy gotowości 
 Pos: 62 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Standby-Zeiten - 1098 @ 30\mod_1348472920560_124510.docx @ 238215 @ 33311233 @ 1 
 

 
Rys. 11: Punkt menu - Czasy gotowości 
 
Tryb gotowości nie jest aktywowany fabrycznie. Aktywację lub zmianę (obniżenie) temperatury w razie 
nieobecności można tu włączyć lub wyłączyć. 
 
Kolejność kroków obsługi 

Klawisz Wskazanie Wprowadzenie / komentarz 

 

Czasy startu – Naciśnięcie klawisza menu przez 2 sekundy powoduje przejście do trybu ustawiania. 

 Funkcje specjalne – Wybrać menu "Funkcje specjalne" przy pomocy klawiszy ze strzałkami. 

 

Standby 
– Nacisnąć klawisz OK, aby wybrać punkt menu "Czasy gotowości". 
 Ustawiona wstępnie opcja miga. 

 

On / Off – Ustawić czasy gotowości przy pomocy klawiszy ze strzałkami na ON lub OFF 

 

On 
– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Na tym przykładzie wybrane jest "On" 

 

Funkcje specjalne – Nacisnąć klawisz menu, aby przejść do trybu "Funkcje specjalne". 

 

 – Ponownie nacisnąć klawisz menu, aby przejść do trybu eksploatacji. 
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Pos: 64 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/M  - O/OFF-Set @ 30\mod_1348473788487_124510.docx @ 238256 @ 3311233333344444 @ 1 
 

5.8.4 OFF-Set 
 Pos: 65 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Off-Set - 1098 @ 30\mod_1348473742403_124510.docx @ 238242 @ 333 @ 1 
 

 
Rys. 12: Punkt menu - OFF-Set 
 
Jeżeli nastawiona na urządzeniu temperatura pomieszczenia nie jest zgodna z lokalnie zmierzoną temperaturą, to 
tutaj istnieje możliwość dopasowania temperatur o maks. ±5 °C za pomocą wartości OFF-Set (wartości korekty). . 
 
Kolejność kroków obsługi 

Klawisz Wskazanie Wprowadzenie / komentarz 

 

Czasy startu – Naciśnięcie klawisza menu przez 2 sekundy powoduje przejście do trybu ustawiania. 

 Funkcje specjalne – Wybrać menu "Funkcje specjalne" przy pomocy klawiszy ze strzałkami. 

 

Off-Set 
– Nacisnąć klawisz OK, aby wybrać punkt menu "OFF-Set". 
 Ustawiona wstępnie wartość miga. 

 

0.0° 

Dopasowanie wartości temperatury 
 Klawiszami ze strzałkami ustawić odchyłkę względem zmierzonej lokalnie temperatury. 
 Wartości są ustawiane w krokach 0,1 °C. 

 

0.8° 
– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Na tym przykładzie podana jest wartość OFF-Set 0,8 °C. 

 

Funkcje specjalne – Nacisnąć klawisz menu, aby przejść do trybu "Funkcje specjalne". 

 

 – Ponownie nacisnąć klawisz menu, aby przejść do trybu eksploatacji. 
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Pos: 67 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/S - T /Tastenverriegel ung @ 30\mod_1348476457133_124510.docx @ 238269 @ 333 @ 1 
 

5.8.5 Blokada klawiszy 
 Pos: 68 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Tastenverriegel ung - 1098 @ 30\mod_1348476506987_124510.docx @ 238282 @ 2233333 @ 1 
 

 
Rys. 13: Punkt menu - System ochrony zaworów 
 
W celu ochrony przed niezamierzoną zmianą ustawień podstawowych urządzenie posiada blokadę klawiszy. Jeśli 
blokada jest aktywna, to w celu jej zwolnienia należy nacisnąć jeden z klawiszy na 5 sekund. 
 
Kolejność kroków obsługi 

Klawisz Wskazanie Wprowadzenie / komentarz 

 

Czasy startu – Naciśnięcie klawisza menu przez 2 sekundy powoduje przejście do trybu ustawiania. 

 Funkcje specjalne – Wybrać menu "Funkcje specjalne" przy pomocy klawiszy ze strzałkami. 

 

System ochrony 

zaworów 

– Nacisnąć klawisz OK, aby wybrać punkt menu "Blokada klawiszy". 
 Ustawiona wstępnie opcja miga. 

 

On / Off – Ustawić blokadę klawiszy przy pomocy klawiszy ze strzałkami na ON lub OFF 

 

On 

– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Na tym przykładzie wybrane jest "On" 
 Blokada klawiszy jest włączona. 

 

Funkcje specjalne – Nacisnąć klawisz menu, aby przejść do trybu "Funkcje specjalne". 

 

 – Ponownie nacisnąć klawisz menu, aby przejść do trybu eksploatacji. 
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Pos: 70 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/A - F /Datum und Uhrzeit @ 26\mod_1343306319582_124510.docx @ 225618 @ 32223 @ 1 
 

5.8.6 Data i godzina 
 Pos: 71 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen D atum/Uhrzeit -  1098  @ 26\mod_1343117844611_124510.docx @ 225214 @ 221333333333 @ 1 
 

 

 
Rys. 14: Data 
 
Kolejność kroków obsługi 

Klawisz Wskazanie Wprowadzenie / komentarz 

 

Czasy startu – Naciśnięcie klawisza menu przez 2 sekundy powoduje przejście do trybu ustawiania. 

 Data - godzina – Wybrać menu "Data - godzina" przy pomocy klawiszy ze strzałkami. 

 

Rok / --:-- 

– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
Przy pierwszym uruchomieniu lub po zresetowaniu do ustawień fabrycznych po wyborze 
języka wybierany jest automatycznie punkt menu "Rok". 
 Ustawiony wstępnie rok miga. 

 

2011 – Ustawić rok przy pomocy klawiszy ze strzałkami. 

 

Miesiac / --:-- 

– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Równocześnie następuje przejście do kolejnego punktu menu "Miesiąc". 
 Ustawiony wstępnie miesiąc miga. 

 

6.01 – Ustawić miesiąc przy pomocy klawiszy ze strzałkami. 

 

Dzien / --:-- 

 Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Równocześnie następuje przejście do kolejnego punktu menu "Dzień". 
 Ustawiony wstępnie dzień miga. 

 

6.01 – Ustawić dzień przy pomocy klawiszy ze strzałkami. 

 

Godzina / --:-- 

– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Równocześnie następuje przejście do kolejnego punktu menu "Godzina". 
 Ustawiona wstępnie godzina miga. 

 

10:31 – Ustawić godzinę przy pomocy klawiszy ze strzałkami. 

 

Minuty / --:-- 

– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Równocześnie następuje przejście do kolejnego punktu menu "Minuty". 
 Ustawione wstępnie minuty migają. 

 

10:31 – Ustawić minuty przy pomocy klawiszy ze strzałkami. 

 

 
– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Regulator temperatury przechodzi w tryb pracy "AUTO". 
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5.8.7 Ustawianie temperatury 
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Rys. 15: Punkt menu – ustawianie temperatury 
 
Tutaj w razie potrzeby można ręcznie zmienić nastawione wstępnie wartości temperatury. 
 
Kolejność kroków obsługi 

Klawisz Wskazanie Wprowadzenie / komentarz 

 

Czasy startu – Naciśnięcie klawisza menu przez 2 sekundy powoduje przejście do trybu ustawiania. 

 Ustawienia temperatury – Wybrać menu "Ustawienia temperatury" przy pomocy klawiszy ze strzałkami. 

 

Ustawienia temperatury – Nacisnąć klawisz OK, aby wybrać punkt menu "Ustawienia temperatury". 

 

Tryb komfortowy / 

40.0° 

– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Miga ustawiona wstępnie temperatura dla "Trybu komfortowego". 

 

45.0° 
– Klawiszami ze strzałkami ustawić żądaną temperaturę. 
 Na tym przykładzie ustawiona jest temperatura 45 °C. 

 

Tryb gotowosci / 30.0° 

Punkt menu "Tryb gotowości" wyświetlany jest tylko wtedy, gdy w menu "Funkcje specjalne" 
aktywowany jest punkt menu "Czasy gotowości". 
– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Miga ustawiona wstępnie temperatura dla "Trybu gotowości". 

 

25.0° 
– Klawiszami ze strzałkami ustawić żądaną temperaturę. 
 Na tym przykładzie ustawiona jest temperatura 25 °C. 

 

Tryb nocny / 25.0° 

– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Równocześnie następuje przejście do kolejnego punktu menu "Tryb nocny". 
 Miga ustawiona wstępnie temperatura dla "Trybu nocnego". 

 

20.0° 
– Klawiszami ze strzałkami ustawić żądaną temperaturę. 
 Na tym przykładzie ustawiona jest temperatura 20 °C. 

 

Czasy startu 

– Potwierdzić wprowadzenie klawiszem OK. 
 Wartości temperatury są ustawione.. 
Efekty działania w "Trybie automatycznym": 
Zmienione wartości temperatury obowiązują do następnego zaprogramowanego czasu. Miga 
symbol AUTO. 
Efekty działania w trybie "Komfort / gotowości lub nocnym": 
Regulacja temperatury odbywa się do zmienionych wartości. Program czasowy AUTO nie 
jest wykonywany. Odpowiednie symbole są wyłączone. 

 

 – Nacisnąć klawisz menu, aby przejść do trybu eksploatacji. 
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5.9 Wskazanie wyświetlacza przy zaniku napięcia 
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Sąsiedni rysunek pokazuje przykład wyświetlacza przy 
podłączonym napięciu sieciowym. 

 
Rys. 16: Wskazanie wyświetlacza w trybie normalnym 

 
Sąsiedni rysunek pokazuje wskazanie wyświetlacza przy 
zaniku napięcia lub ściągniętym elemencie obsługowym. 
Warunkiem tego jest jednak uprzednie kilkugodzinne 
ładowanie regulatora temperatury. 
 
Migający symbol wtyczki (patrz lupa) wskazuje, że regulator 
temperatury nie jest obecnie zasilany z sieci. Zegar w tle dalej 
pracuje, ale nie jest wyświetlany, aby oszczędzać energię. 
 
Jeśli w przeciągu 10 godzin nastąpi wznowienie zasilania 
regulatora z sieci, wyświetlacz będzie wskazywał aktualną 
godzinę. 
 
Obsługa ściągniętego elementu obsługowego 
Po ściągnięciu elementu obsługowego (regulatora 
temperatury) w celu zaprogramowania, należy najpierw 
wywołać poziom menu długim naciśnięciem klawisza. 
 
Następnie urządzenie obsługiwane jest w zwykły sposób. 

 
Rys. 17: Wskazanie wyświetlacza przy zaniku napięcia 
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6 Dane techniczne 
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Informacje ogólne 
Napięcie znamionowe 230 V AC ±10 %, 50 Hz 

Moc nominalna 1098 U-101 10 (4) A 
 

Styk przełączny/zwierny dla napędów nastawczych, zwartych w 
stanie bezprądowym (przyłącze 1), 

 5 (2) A Styk przełączny/rozwierny dla napędów nastawczych, rozwartych 
w stanie bezprądowym (przyłącze 2), 

 1098 UF-101 16 (2) A 
 

Styk przełączny/zwierny dla napędów nastawczych, zwartych w 
stanie bezprądowym (przyłącze 1), 

 5 (2) A Styk przełączny/rozwierny dla napędów nastawczych, rozwartych 
w stanie bezprądowym (przyłącze 2), 

Styk przełączalny 
– Szerokość otwarcia 

 
<3 mm µ 

Wejście 1098 UF-101 Zewnętrzny czujnik temperatury 

Rezerwa eksploatacyjna ok. 10 h przy 25 °C 

Zakres regulacji 1098 U-101 5 ... 30 °C 

Zakres regulacji 1098 UF-101 10 ... 50 °C 

Miejsca w pamięci 
– Czasy przełączania maksymalnie 

 
28 

Czas letni/zimowy Przestawia się w sposób automatyczny 

Najkrótszy odstęp łączeniowy 5 min 

Temperatura otoczenia 0 ... 30 °C 

Stopień ochrony IP 20 

Zgodnie z przepisami EN 60730-2-9 
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7 Montaż i przyłącze elektryczne  
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Ostrzeżenie 
Napięcie elektryczne! 
Zagrożenie życia i przez napięcie elektryczne o wartości 230 V w przypadku zwarcia do przewodu 
niskonapięciowego. 
– Przewodów niskonapięciowych i 230 V nie wolno układać razem w jednej puszce podtynkowej! 
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7.1 Wymogi stawiane instalatorowi 
 

 

 

Ostrzeżenie 
Napięcie elektryczne! 
Urządzenie wolno instalować jedynie osobom posiadającym konieczną wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinie elektrotechniki. 
• Niefachowa instalacja zagraża życiu instalatora i użytkowników instalacji elektrycznej. 
• Niefachowa instalacja może prowadzić do poważnych szkód rzeczowych, na przykład pożaru. 
 
Wymagana wiedza fachowa i warunki instalacji to przynajmniej: 
• Stosować „pięć zasad bezpieczeństwa“ (DIN VDE 0105, EN 50110):  
 1. Odłączyć od sieci.   
 2. Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. 
 3. Upewnić się, że urządzenie nie jest pod napięciem. 
 4. Uziemić i zewrzeć. 
 5. Zakryć lub odgrodzić sąsiednie części znajdujące się pod napięciem. 
• Stosować odpowiednie osobiste wyposażenie ochronne. 
• Stosować jedynie odpowiednie narzędzia i przyrządy pomiarowe. 
• Sprawdzić rodzaj sieci zasilającej (system TN, system IT, system TT) i zapewnić wynikające z 

tego warunki przyłączenia (klasyczne zerowanie, uziemienie ochronne, wymagane dodatkowe 
kroki itp.). 
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7.2 Montaż 
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Ostrzeżenie 
Napięcie elektryczne! 
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo pożaru przez napięcie elektryczne 230 V. 
– Prace w sieci pod napięciem 230V mogą zostać wykonywane jedynie przez fachowców - 

elektryków!  
– Przed montażem/demontażem odłączyć napięcie sieciowe! 
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Mechanizm podtynkowy wolno montować jedynie w podtynkowych puszkach sprzętowych według DIN 49073-1, 
część 1 lub w odpowiednich obudowach natynkowych. 
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1. Ściągnąć nasadkę. 
 – Jeśli urządzenie jest już zamontowane lub złożone, 

ściągnąć nasadkę z mechanizmu podtynkowego za 
pomocą ramki. 

 
Rys. 18: Montaż naścienny: zdejmowanie nasadki 

 
 – Jeśli urządzenie jest w stanie, w jakim było przy 

dostawie, zdjąć rękoma nasadkę z mechanizmu 
podtynkowego. 

 – Ściągać nasadkę rękoma. 
 – W żadnym wypadku, do podważania nie stosować 

śrubokrętów ani podobnych twardych przedmiotów. 
Urządzenie ulegnie przy tym uszkodzeniu. 

 – Przy ściąganiu należy pokonać opór, jaki stawiają 
zaciski z tworzywa sztucznego. 

 
Rys. 19: Urządzenie po dostarczeniu: zdejmowanie 

nasadki 
 
2. Podłączyć przewód do mechanizmu podtynkowego. 
 – Obłożenie przyłączy, patrz rozdział "Przyłącze 

elektryczne" na stronie 23. 

 
Rys. 20: Podłączanie przewodu 
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3. Zamontować mechanizm podtynkowy. 

 
Rys. 21: Montaż mechanizmu podtynkowego 

 
4. Nasadzić nasadkę z ramką na mechanizm podtynkowy. 
 – Zwrócić uwagę na to, aby przyłącze wtykowe na 

odwrocie nie zakleszczyło się. 
 – Jeśli montaż byłby utrudniony, należy sprawdzić, czy 

w otworach zatrzaskowych mechanizmu 
podtynkowego nie utworzył się zadzior - jeśli tak, 
należy go usunąć. 

 Urządzenie jest zamontowane. 
 

Rys. 22: Nasadzenie nasadki 
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7.3 Przyłącze elektryczne 
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 1098 UF-101  1098 U-101 
Rys. 23: Schematy połączeń 
 
 

Nazwa zacisku Obłożenie 
L Faza 

N Przewód neutralny 

1 Wyjście do uruchamiania obciążenia grzewczego 

2 Wyjście do uruchamiania obciążenia chłodniczego 

 Przyłącza zdalnego czujnika 
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Przedsiębiorstwo Grupy ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postfach 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Centralny dział dystrybucji: 
Tel.: +49 2351 956-1600 
Faks: +49 2351 956-1700 
 

   Wskazówka 

W każdej chwili zastrzegamy sobie możliwość 

zmian technicznych oraz zmian treści niniejszej 

broszury bez uprzedzenia. 

Przy zamawianiu obowiązują uzgodnione 

szczegółowo dane. ABB nie przejmuje 

odpowiedzialności za ewentualne błędy lub 

niekompletność niniejszej broszury. 

 

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszej 

broszury i zawartych w niej tematów i ilustracji. 

Powielanie, podawanie do informacji osobom 

trzecim oraz wykorzystywanie treści, również we 

fragmentach, jest zabronione bez uprzedniej 

pisemnej zgody ABB. 

 

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Wszelkie prawa zastrzeżone 
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