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1.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Изискванията за безопасност са описани в
следващите
раздели
на
настоящото
потребителско ръководство. Освен тях,
трябва да се спазват и посочените по-долу.

•

•

•

Преди
извършване
на
монтаж,
ремонт или техн. обслужване, както
и по време на свързване на уреда,
задължително трябва да изключите
захранването и да се убедите, че
всички
връзки
и
кабели
са
изключени.
След изключване на контролера с
помощта
на
клавиатурата,
във
връзките му може да има опасно
електрическо напрежение.
Контролерът трябва да се използва в
съответствие с предназначението му.

•

Контролерът трябва да е покрит с
кутията.

•

Необходимо
е
използването
на
допълнително
автоматично
устройство за защита на котела,
парното и инсталацията за гореща
вода
срещу
последствията
от
счупване
или
повреда
на
контролера.

•

Важно е параметрите да да бъдат
настроени според типа на котела и
вида на горивото. Трябва да се
спазват
всички
изисквания
за
експлоатация
и
монтаж.
Неправилната
настройка
на
параметрите може да доведе до
активиране на аварийния режим на
котела (прегряване, обратен пламък
в системата за подаване и т.н.)

•

Контролерът е за потребителите на
котли.

•

Преди използване, производителят
на котли трябва да се убеди, че

взаимодействието между контролера и
котела е правилно и не е опасно.

• Контролерът

не е защитен срещу
искри. Това означава, че в авариен
режим, наличието на искра или
висока температура в комбинация с
прах или възпламеними газове може
да доведе до пожар или експлозия.

• Контролерът трябва да бъде монтиран
от
производителя
на
котли,
в
съответствие с действащите норми и
разпоредби.
• Промени
на
програмираните
параметри, трябва да се извършват
само от лице, запознато с настоящото
потребителско ръководство.
• Контролерът може да се използва
само
в
отоплителни
инсталации,
изпълнени
в
съответствие
с
действащите норми и разпоредби.
• Електрическата мрежа, с която работи
контролерът трябва да е защитена с
подходящ предпазител, предназначен
за използваното напрежение.
• Контролерът не може да се използва с
повредена кутия.
• Конструкцията на контролера не
трябва да се променя по какъвто и да
било начин.
• Контролерът
има
електронен
прекъсвач на свързаните устройства
(работен тип 2Y в съответствие с PNEN
60730-1)
и
микропрекъсвач
(работен тип 2B в съответствие с PNEN 60730-1).
• Достъпът на деца до контролера е
забранен.
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2.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Контролерът
е
предназначен
за
управление работата на пелетен котел с
помощта на оптичен датчик за сила на
пламъка. Контролерът е компактен и лесен
уред за монтаж.
Той може да контролира работата на
парното и системата за гореща вода, както
и на 5 смесителни и отоплителни кръга.
Необходимата за отоплителните кръгове
температура може да се настрои въз
основа на данните, получени от главен
датчик. Възможността за взаимодействие
със стайните термостати, които са отделни
за всеки отоплителен кръг, спомага за
поддържането
на
необходимата
температура в помещенията. Освен това,
уредът активира резервен котел (газов
или нафтов).
Контролерът може да си взаимодейства с
допълнителен
панел
за
управление,
разположен в жилищните помещения, с
допълнителен модул на ламбда λ датчик и
интернет модул.
Експлоатацията на контролера е лесна и
интуитивна. Контролерът може да се
използва в жилищни помещения и малки
промишлени сгради.

3. ДАННИ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Потребителското
ръководство
на
контролера
е
допълнение
към
документацията на котела. Поради тази
причина, е необходимо да се прилага
документацията
на
котела.
Потребителското
ръководство
на
контролера е разделено на две части: за
потребителя и за техн.лице което ще
извърши монтажа. И двете части обаче,
съдържат много важна информация за
безопасността. Ето защо, потребителят
трябва да се запознае и с двете части на
ръководството.
Ние не носим отговорност за каквито и да
било щети, възникнали в резултат на
неспазване на настоящото потребителско
ръководство.

4.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Препоръчваме
Ви
внимателно
да
съхранявате настоящото ръководство за
монтаж и поддръжка, както и цялата
валидна документация, за да е винаги на
разположение в случай на необходимост. В
случай на преместване на уреда на друго
място
или
продажбата
му,
цялата
документация трябва да се предаде на
новия потребител или собственик.
5.

СИМВОЛИ И МАРКИРОВКИ

В настоящото потребителско ръководство
са използвани следните символи и
маркировки:
-актуална информация и съвети,
-важна информация, свързана с
материални щети и риск за здравето
и живота на хората, и домашните
животни,
Внимание: с помощта на настоящите
символи се отбелязва важна информация.
Те спомагат за по-доброто разбиране на
ръководството на потребителя. Независимо
от това, потребителите и техн. лица трябва
да спазват и препоръките, които не са
отбелязани с помощта на графичните
символи!

6.

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И

ЕЛЕКТРОННО

ОБОРУДВАНЕ

WEEE

2002/96/EG

Опаковката и продуктът трябва да се
рециклират в края на експлоатационния
период
от
подходяща
фирма
за
рециклиране.
Продуктът не може да се изхвърли заедно с
обикновените отпадъци.
Продуктът не може да се изгори.
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7.

СТРУКТУРА НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО
МЕНЮ
Главно меню
Информация
Настройки на котела
Настройки на БГВ*
Лято/Зима
Настройки миксер 1-5*
Нощно редуциране
Коминочистач
• Режим Вкл./Изкл.
• Зададена мощност: МИН., СРЕД.,МАКС
• Работно време
Общи настройки
Ръчно управление
Аларми
Сервизни настройки
Вкл./изкл. на контролера
Изход
Настройки на котела
Зададена температура на котела
Външен температурен датчик котел*
Отоплителна крива *
Изместване на крива *
Избор на стаен термостат
• Изкл.
• Универсален
• ecoSTER T1, T2, T3*
Модулация на мощност
• Макс. мощност на горелка
• Проверка вентилатор- макс. мощност
• Проверка кислород- макс.мощност*
• Хистерезис H2
• Средна мощност на горелка
• Проверка вентилатор- средна. мощност
• Проверка кислород- средна.мощност*
• Хистерезис H1
• Минимална мощност на горелка
• Проверка вентилатор- мин. мощност
• Проверка кислород- мин.мощност
• Хистерезис на котел HK
• Вентилатор/ режим камина*
• Коминен вентилатор/ режим камина*
• Вакуум - камина*
Режим на работа
• Пелети

•

Нормално

•

Увеличено

•

Интензивно

Ниво на горивото
• Ниво за аларма
•

Калибриране – ниво гориво

Почистване на горелката
Калибриране – ламбда сонда*
Настройки на БГВ
Зададена температура на БГВ
Работен режим на БГВ
• Изключен
• Приоритет на БГВ
•

Без приоритет на БГВ

Хистерезис на БГВ
Дезинфекция на БГВ
Лято/Зима
Режим ЛЯТО
• Зима
•

Лято

•

Автоматичен режим*

Темп. за активиране на режим ЛЯТО*
Темп. за деактивиране на режим ЛЯТО *
Настройки миксер 1-5*
Зададена температура на миксера
Избор на термостат
• Изкл.
• Универсален
•

ecoSTER T1, T2, T3*

Намаляне от термостат
Контрол чрез външен темп. датчик*
Отоплителна крива *
Изместване на крива *
Стаен температурен фактор*
Нощно редуциране
Котел,Миксер 1-5*, бункер БГВ*,
Циркулационна помпа*
• Вкл./Изкл.
• Намаляне стойност
• График
Общи настройки
Часовник
Яркост на дисплей
Контраст на дисплей
Звук
Език
WiFi*

• Камина
Режим на регулиране
• Standard
• FuzzyLogic
Избор на гориво
• Пелети
• Агропелети
Степен на почистване*

*Функцията не е активна при липса на
свързване с подходящ датчик или
допълнителен модул, или ако съответния
параметър е скрит.
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8.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

8.1

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

8.2

ОПИСАНИЕ НА ГЛАВНИЯ
ПРОЗОРЕЦ

Зададена температура на котела
по време на затопляне на бойлер
за гореща вода (БГВ);
Повишаване зададената темп. на
котела
от
циркулацията
на
миксера;
Включване циркулация на котела
според датчик за външна темп.
Повишаване
на
предварително
зададената температура на котела
за зареждане на буфера.
5. Символ за вентилатор,
6. Символ за работата на шнека за
гориво,
7. Символ за работата на помпата за
парно,
8. Символ за работата на помпата за
подгряване на БГВ
9. Измерена температура на БГВ,
10.Предварително зададена температура
на БГВ,
11. Часовник и ден от седмицата
12. Част от екрана, в която се показват
две икони: клечка кибрит – символ за
работещ нагревател за запалване, а
числото до нея показва брой опити за
запалване;
Гребло – символизира активирането на
автоматичното почистване на котела,
13. Външна температура (на околната
среда),
14. Допълнителен шнек (свързан с
модула B).
Примерни данни
(незадълж.бутон)
са
представени в десния панел на основния
прозорец:

Фиг. 2 Главен прозорец.

1.

Работни
режими
на
контролера:
ЗАПАЛВАНЕ,
РАБОТА,
НАДЗОР,
ИЗГАСЯНЕ,
ПОЧИСТВАНЕ,
ПАУЗА,
КОМИНОЧИСТАЧ
2. Зададена температура на котела,
3. Измерена температура на котела,
4. Функции, които оказват влияние върху
предварително зададената температура
на котела. Следните символи указват:
Намаляване
на
зададената

Изгледа с нивото на горивото е виден,
само в случай, че този параметър е
зададен правилно. Допълнително, нивото
на горивото може да се види чрез стайни
панели Room Control и Room Control
TOUCH.
Внимание: нивото на горивото може да се
види чрез стаен панел Room Control.

температура на котела в резултат
на изключване на термостата;
Намаляване
на
зададената
температура на котела в резултат
активирани
времеви
на
интервали;

Фиг. 3 Допълнителен прозорец, показващ
нивото на горивото.
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8.3

ПУСКАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

След
включване
на
захранването,
контролерът
показва
настройките,
нагласени
преди
включване
в
електрическата мрежа. Ако контролерът не
е бил включван преди, той ще започне да
работи в режим на “изчакване”.

В този режим екранът е затъмнен и на него
се показва часът и съобщението Boiler off
(Изкл. котел). В този режим работи
функцията за защита на помпите срещу
блокиране. Тази функция се активира чрез
временното им включване. Поради тази
причина се препоръчва да не се изключва
електрическото захранване на контролера,
когато котелът не се използва. Контролерът
трябва да бъде в режим “изчакване”.
Котелът може да бъде пуснат (натискане на
енкодера и избор „вкл.”)
или чрез
настройка на работните му параметри (бутон
MENU/МЕНЮ)
без
да
е
включен
в
ел.мрежата. След като се уверите, че
в
бункера има гориво и капакът е затворен,
котелът може да се включи.
8.4
Настройки зададена температура
на котела
Предварително задаване температурата на
котела, както и на отоплителните кръгове
(възможните стойности на температурата са
ограничени в рамките на сервизните
параметри на съответния контролер), може
да бъде извършено чрез настройка в меню.
Настройки
на
котела→Зададена
темп. на котела
Настройки
на
миксер
1-5→
Зададена темп.
Въведената стойност за Темп. на котела се
игнорира от контролера, в случай че
температурата се контролира от външен
темп.
датчик.
Независимо
от
това,
зададената температура на котела
се
увеличава автоматично за подгряване на
БГВ и захранване кръговете на миксера.
8.5 ЗАПАЛВАНЕ
Режим ЗАПАЛВАНЕ е прадназначен за
автоматично
запалване
на
горелката.
Общата продължителност на запалването
зависи от настройките на контролера (време
на работа на шнека, време на работа на

нагревателя и т.н.), както и от състоянието на
котела преди запалването. В следното меню
са отбелязани параметрите, които оказват
влияние върху запалването:
Сервизни
настройки→Настройки
на
котел → Запалване
В случай на неуспешен опит за запалване на
горелката, се правят други опити за
запалване, при които количеството на
горивото (времето за подаване) се намалява
до 10% от количеството, използвано при
първия опит.

Фиг. 4 Показване на режим ЗАПАЛВАНЕ и брой на опитите.

След три неуспешни опита за запалване се
активира алармата Failed firing up attempt
/Неуспешен опит за запалване/. Котелът
спира да работи. В този случай работата на
котела не може да продължи автоматично.
Необходима
е
сервизна
намеса.
След
откриване и отстраняване на причината за
неуспешното запалване, котелът трябва да се
запали отново.
8.6

РАБОТА

Фиг. 5 Основен прозорец по време на работа.

Вентилаторът работи постоянно – вж. фиг.
6. Шнекът за подаване на гориво се
задейства периодично. Един работен цикъл
се състои от работното време на системата
за подаване на гориво и паузата във
времето за подаване на гориво.

Фиг. 6 Периоди на работа на вентилатор и шнек.

Има два режима на регулиране, отговарящи
за
стабилизирането
на
предварително
зададената температура на котела: Standard
и Fuzzy Logic:
Настройки
на
котел→
Режим
на
регулиране
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* Стандартен режим на работа
Ако температурата на котела достигне
предварително зададената стойност, то
контролерът ще активира режима за
НАДЗОР (поддържане на пламъка).
Контролерът е снабден с механизъм за
модулация на мощността на котела, който
служи за постепенно намаляване на
мощността
при
достигане
на
предварително зададената температура.
Има три нива на мощност:
максимална,
средна,
минимална.
Стойностите на всяко едно, могат да бъдат
зададени чрез следното меню:
Настройки на котел → Модулация
на мощността
Контролерът
регулира
мощността
на
горелката, в зависимост от предварително
зададената температура и определения
хистерезис H2, H1 и параметри на
настройките:
Проверка
вентилатор
–
макс./средна./мин. мощност.
Стойностите на H1 и H2 могат да се
конфигурират
по
такъв
начин,
че
модулацията да се прави без средно
положение, т.е. промяна на нивото от макс.
директно към мин., с пропускане на
стойността на средната мощност (дясната
страна на фигурата).

Фиг. 7 Хистерезиси H1 и H2 на модулацията

*Работа в режим Fuzzy Logic
В
режим
Fuzzy
Logic,
контролерът
автоматично
регулира
мощността
на
горелката, за да може котела да поддържа
температурата
си
на
предварително
зададеното ниво. Контролерът използва
нивата на мощността, определени в
стандартния режим. В този режим не
трябва да се настройват параметрите
Хистерезис H2 и Хистерезис H1.
За разлика
режим

от

стандартния
Fuzzy

режим, в
Logic

се достига предварително зададената
температура
на
котела
даже
при
неправилна настройка на параметрите
Хистерезис H2 и Хистерезис H1. Освен
това, този режим позволява по-бързо да
се достигне предварително зададената
температура.
Внимание: Ако котелът работи без
топлинен буфер и се намира в
режим
ЛЯТО,
то
тогава
се
препоръчва
използването
на
стандартния режим на контролера.
След
превишаване
на
предварително
зададената температура с 5°С, контролерът
преминава в режим НАДЗОР.
8.7

НАДЗОР

Режимът
НАДЗОР
се
активира
при
регулиране в СТАНДАРТЕН режим и режим
Fuzzy Logic.
Контролерът преминава в режим НАДЗОР
автоматично,
без
намесата
на
потребителя: - в Стандартен режим на
регулиране
след
достигане
на
предварително зададената температура на
котела, а при управление в режим Fuzzy
Logic
–
след
превишаване
на
предварително зададената температура на
котела с 5°С.
В режим НАДЗОР, контролерът извършва
наблюдение на горелката и я предпазва от
изгасяне. За тази цел, горелката работи с
много ниска мощност, което в комбинация
с правилна настройка на параметрите,
предотвратява по-нататъшно повишаване
на температурата. Мощността на горелката
в режима НАДЗОР и другите параметри на
режима се намират в следното меню:
Сервизни настройки → Настройки на
горелката → Надзор
Максималното време на работата на котела
в режим надзор се определя с помощта на
параметъра Supervision time /Време на
работа надзор. Ако след края на това
време (в режим Надзор) няма нужда от
рестартиране на котела, то контролерът
започва процеса на загасяне на горелката.
При зададена стойност = 0 за Време
на работа надзор, контролерът
пропуска
режима
НАДЗОР
и
директно преминава към ИЗГАСЯНЕ.
8.8
ИЗГАСЯНЕ
В
режима
на
изгасяне
се
изгарят
остатъците от пелетите и котелът се
подготвя
за
пауза
или
изключване.
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Всички параметри на процеса на изгаряне
се намират в следното меню:
Сервизни настройки → Настройка на
горелка → Загасяне
Контролерът спира подаването на гориво и
прави
периодични
продухвания
за
изгаряне на остатъците от горивото. След
намаляване
силата на пламъка или
изтичане на максималното време за
изгасяне, контролерът преминава към
режим ПАУЗА.
8.9
ПАУЗА
В режим ПАУЗА се извършва изгаряне на
горивото и котелът очаква сигнали за
започване на работа. Такива са:
• Намаляване
на
температурата
на
котела под предварително зададената
температура, намалена с хистерезиса
на котела (Хистерезис на котела),
• При
конфигурация
с
буфер
намаляване
на
най-високата
температура
на
буфера
под
предварително
зададената
стойност
(Температура – старт подгряване).
8.10

КОМИНОЧИСТАЧ

Контролерът
има
специален
режим
КОМИНОЧИСТАЧ по време на работния
режим, при който всички възможни
топлинни
консуматори,
използвани
в
парното и бойлера се подгряват с
определено МИН., СРЕДНО, МАКС. ниво на
мощност, в меню: Коминочистач →
Зададена
мощност.
Функцията
се
използва за тестване и настройка на
котела.
8.11 КАМИНА
Някои котли имат допълнителна решетка
за използване на друг тип гориво, като
дървесни отпадъци и др. За активиране на
режим “камина”, прехвърлете параметрите
в меню:
Настройки на котел → Режим на
работа
от "пелети" към "камина". В режим
“камина”, шнекът е изключен. Процесът на
горене се контролира само от вентилатор и
коминен вентилатор. Параметрите за
вентилаторите са във: Вентилатор/ режим
камина
и
Коминен
вентилатор/режим
камина. Мощността на вентилатора, при
режим камина, се задава в меню:
Настройки на котел → Модулация
на мощността
като
се
взема
предвид
зададеното
допустимо налягане в параметър Вакуум камина.
Стойностите на параметри, като:
Настройки на котел → Зададена
темп. на котел

Настройки на котел → Модулация на
мощността → Хистерезис на котел
Сервизни настройки → Настройки на
горелка → Други →Време детекция на
гориво
се настройват индивидуално за режим
"камина". Това позволява задаването на
различни възможности на работа на
котела при режими "камина" и "пелети".
При работа в режим камина, може да се
появи аларма "Няма гориво". Тази аларма
се появява при спад на темп. под
стойността на параметъра в:
Сервизни настройки →
Настройки
парно и БГВ
→ Темп. старт помпа на котел.
и
непокачването
и
след
това
в
продължение на 10 мин.
8.12
вода

Настройки на бойлер за гореща

Контролерът регулира температурата на
бойлера за горещата вода (БГВ) при
наличието на температурен датчик. Ако
датчикът е включен, информацията за това
се показва в главния прозорец. Чрез
избиране на::
Настройки на БГВ → Работен режим
на БГВ потребителят може да:
• деактивира
подгряването
на
БГВ
параметър Изкл./Off,
• зададе приоритет на горещата вода с
помощта
на
параметъра
Приоритет/Priority , при което помпата
за парното се деактивира за по-бързо
подаване на гореща вода към БГВ,
• зададе
едновременна
работа
на
помпата за парно и гореща вода с
помощта на параметъра Без приоритет
/No priority.
8.13
Настройки на температурата на
горещата вода
Температура на горещата вода се определя
с помощта на следния параметър, в:
Настройки на БГВ → Температура на
БГВ
8.14
вода

Хистерезис на бойлер за гореща

При температура по-ниска от Температура
на БГВ– Хистерезис на БГВ, помпата на
БГВ се активира.
При ниска стойност на хистерезиса,
помпата
за
гореща
вода
се
активира по-рано след намаляване
на температурата на горещата вода
8.15
АКТИВИРАНЕ НА ЛЯТНАТА
ФУНКЦИЯ
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За активиране на ЛЯТНАТА функция,
която позволява подгряване на БГВ през
лятото, без да е необходимо да се
активира инсталацията за парното и
периодите на миксерите, трябва да се
избере “Лято” за режим ЛЯТО, в меню
Лято/Зима - режим ЛЯТО
В режим ЛЯТО всички топлинни
консуматори могат да бъдат изкл.,
затова преди да го активирате,се
уверете, че котелът няма да
прегрее.
В случай на свързан датчик за външна
температура, функция ЛЯТО може да бъде
автоматично активирана чрез параметър
Автомат., с допълнителни настройки, при
които функцията ще се вкл./изкл. на база
външна темп. на зададените параметри:
Темп.
активиране
ЛЯТО,
темп.
деактивиране ЛЯТО
8.16

Дезинфекция на БГВ

Контролерът
може
периодично
по
автоматичен начин да подгрява БГВ до
70°C. Това се прави за премахване на
бактериите.
Важно е да информирате другите
обитатели
на
жилището
за
активирането на функцията за
дезинфекция, тъй като съществува
опасност от изгаряне с гореща
вода.
Веднъж седмично, в 2 ч. през нощта между
неделя
и
понеделник,
контролерът
повишава
температурата
в
БГВ.
Контролерът
поддържа
70°C
в
продължение на 10 минути, след което
помпата за гореща вода се деактивира и
бойлерът се връща към нормалното си
функциониране.
Не
се
препоръчва
активирането
на
функцията
за
дезинфекция когато бойлерът е изключен.
8.17

Настройки на миксера

Настройките на първия смесителен кръг са
в меню:
Нстройки Миксер 1
Настройките за останалите миксери са в
следващите раздели на менюто и са
идентични във всеки цикъл.
• Настройки на миксера без датчик
за външна температура
Необходимата температура в отоплителния
кръг трябва да бъде ръчно зададена с
помощта
на
параметъра
Зададена
температура на миксера, напр.50ºC. Това
е
стойността,
за
достигане
на
необходимата стайна температура.
След включване на стаен термостат,
трябва да се нагласи стойността на

понижение на зададената температура на
миксера при достигане на зададената
стайна температура (параметър Mixer room
thermostat, например 5°C. Тази стойност
трябва да се избира експериментално.
Може да се използва обикновен стаен
термостат или стайни панели Room Control
и Room Control TOUCH. След активиране на
термостата,
предварително
зададената
температура на миксера ще се понижи.
При правилното намаляване на тази
стойност, стайната температура ще спре да
се повишава.
• Настройки на миксер с датчик за
външна темп. без стаен панел
Room Control
Нагласете параметър Датчик за външна
темп.
на миксер
на
nозиция ВКЛ.
Настройте
отоплителната
крива,
в
съответствие с т. 8.18. Посредством
параметър изместване на кривата/parallel
curve movement, настройте желаната
стайна температура по формулата:
Желана стайна температура = 20°C +
изместване на отоплителната крива.
Пример:
За достигане на стайна температура от
25°C,
стойността
за
изместване
на
отоплителната крива трябва да се нагласи
на
5°C.
За
достигане
на
стайна
температура от 18°C, стойността на
изместване на отоплителната крива трябва
да се нагласи на -2°C..
При тази конфигурация може да се включи
термостат. Той ще коригира неточностите
при настройката на отоплителната крива,
в случай че нейната стойност е прекалено
голяма. В този случай, стойността на
намаляването
на
предварително
зададената температура на миксера от
термостата може да се нагласи например
на 2°C. След изключване на термостата,
предварително зададената температура на
смесителния кръг ще бъде намалена. При
правилна настройка на понижаването, се
спира повишаването на температурата в
отопляемото помещение.
• Настройки на миксер с датчик за
външна темп. и стайни панели
Room Control и Room Control
TOUCH
Задайте параметър Датчик за външна темп.
на миксер на nозиция ВКЛ. Настройте
отоплителната крива, в съответствие с т.
8.18. Контролерът автоматично премества
отоплителната крива в зависимост от
зададената
стайна
температура.
Контролерът наглася температурата въз
основа на 20°C, т.е. за зададена стайна
температура от 22°C, контролерът ще
премести
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отоплителната крива с 2°C, за зададена
стайна температура от 18°C контролерът
ще премести отоплителната крива с -2°C.
В някои случаи, които са описани в т.
8.18, движението на отоплителната крива
трябва да се регулира допълнително.
При
тази
конфигурация,
стайният
термостат може да:
- намали температурата на отоплителния
кръг с
определена стойност при
достигане на зададената температура в
помещението,
както
е
описано
в
предходната точка (не е препоръчително)
или
- автоматично да коригира температурата
на отоплителния кръг.
Не
се
препоръчва
едновременното
използване на посочените две възможности.
Автоматичната корекция на температурата
в отоплителния кръг се прави според
следната формула:
Корекция = (предварително зададена
стайна температура – измерена стайна
температура)
x
стаен
температурен
фактор / 10
Пример:
Предварително
зададена
стайна
температура (нагласена с Room Control) =
22°C. Измерена температура в помещението
(с помощта на Room Control) = 20°C. Стаен
температурен фактор = 15.
Предварително зададената температура на
миксера ще се повиши с (22°C – 20°C) x
15/10 = 3°C. Стойността на корекция е
свързана
с
фактора
на
стайната
температура..
Колкото
е
по-голяма
стойността на фактора, толкова е по-голяма
корекцията
на
температурата
в
отоплителния кръг. Когато зададената
стойност е “0”, предварително зададената
температура на смесителя не се коригира.
Внимание:
нагласянето
на
прекалено
висока стойност на фактора на стайната
температура може да доведе до колебания
в цикличната стайна температура.
8.18
Контрол чрез датчик за външна
температура
В
зависимост
от
измерената
външна
температура,
може
да
се
извършва
автоматичен контрол на температурата на
котела и температурите на смесителните
кръгове. Чрез правилна настройка на
отоплителната крива, температурата на
отоплителните
кръгове
се
изчислява
автоматично, в зависимост от стойността на
външната температура. По този начин, чрез
избиране на подходяща отоплителна крива
за
съответната
сграда,
стайната
температура остава приблизително една и
съща, независимо от външната температура.

При наличието на свързан стаен панел Room
Control, допълнително задайте стойност = 0
за
Стаен
температурен
фактор/Room
temperature factor.
Инструкции за правилна настройка на
отоплителната крива:
Подово отопление 0,2 – 0,6
Радиаторно отопление 1,0 – 1,6
Буфер 1,8 - 4

Фиг. 8 Отоплителни криви.

Препоръки за избиране на подходяща
отоплителна крива:
- Ако при понижаване на външната
температура, стайната температура се
повишава, то стойността на избраната
отоплителна крива е прекалено висока;
- Ако при понижаване на външната
температура,
стайната
температура
също се понижава, то стойността на
избраната
отоплителна
крива
е
прекалено ниска,
Ако
в
студено
време
стайната
температура е подходяща, а в топло
време е прекалено ниска, то тогава се
препоръчва да се повиши параметъра
Изместване на кривата, след което да
се избере по-ниска отоплителна крива,
Ако
в
студено
време
стайната
температура е прекалено ниска, а в
топло време - прекалено висока, то
тогава се препоръчва да се намали
параметъра Изместване на кривата след
което
да
се
избере
по-висока
отоплителна крива.
За сгради с лоша изолация трябва да се
използва отоплителна крива с по-високи
стойности, а за сгради с по-добра изолация
трябва да се използва отоплителна крива с
по-ниски стойности.
Контролерът може да повишава или
намалява
изчислената
според
отоплителната крива температура, когато
тя излиза извън определени за съответния
отоплителен кръг граници.
8.19 Описание настройки нощно
редуциране
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Настройки за нощно редуциране работата
на
котел, отоплителни кръгове, БГВ и
помпата за циркулация.
Интервалите могат да се използват за
определяне на времевите периоди, при
които могат да бъдат задавани по-ниски
стойности на температурата, напр. през
нощта или когато потребителят e излязъл
от
отопляемото
помещение
(за
работа/училище).
По
този
начин,
предварително зададената температура
може да се намалява автоматично, без
загуба на топлина, а в същото време се
намалява
консумацията
на
гориво.
Редуцирането на зададената температура
на котела в избрани времеви интервали е
обозначено със символ
върху главния
прозорец.
За активиране на периодите от време,
нагласете параметъра Нощно редуциране
за котел или съответен отоплителен цикъл
на поз. Вкл. С параметър Стойност се
задава редуцирането на темп., еднакво за
всички времеви интервали.
Нощното редуциране
може
да бъде
зададено поотделно за всеки ден от
седмицата, чрез настройка на График.
Изберете зададена точка на намаляване на
температурата и начало и край на
определен времеви интервал.

Фиг. 9 Хистограма, времеви
интервали -24ч.

Периодът от време ще бъде
пропуснат, ако стойността на
намаляването се нагласи на “0”,
дори при зададен диапазон от
часове.
8.20
помпа

Контрол

на

периоди от време. През пропуснатите
периоди от време, помпата за циркулация
се превключва в положение време на
циркулация /circular operation time.
8.21
Конфигурация на нивото на
горивото
Активиране индикатора на нивото на
гориво
За активиране показването на нивото на
горивото, трябва да се настроят следните
параметри
Настройки котел→ Ниво на гориво→
Ниво за аларма
На стойност по-голяма от “0”, т.е. 10%
След завъртане на бутона „TOUCH and
PLAY” в главния прозорец, в него ще се
покаже нивото на гориво. Съвет: нивото на
гориво също може да се види с помощта на
стайния панел Room Control/ Room Control
TOUCH.

Фиг. 10 Допълнителен прозорец за показване нивото на
гориво.

Индикатор на нивото на гориво
Всеки път, когато бункера за гориво се
напълни, трябва да натиснете и задържите
бутона „TOUCH and PLAY” за околоt 2 сек.]
в главния прозорец. На екрана ще се появи
следното съобщение: „Задаване ниво на
гориво на 100%?“

циркулационна

Помпата за циркулация започва да работи
само след свързване с изход Н контролер
или допълнителен модул C.
Задаване изход Н мод. А/Outputs H mod A
или изход Н мод. B/C Output H mod B/C за
циркулационната помпа в меню:
Сервизни настройки → изход Н мод. А,
изход Н мод. B/C = Циркулационна
помпа
Настройките са в меню:
Нощно редуциране→ Циркулационна
помпа, и
Сервизни настройки → настройки на
парно и БГВ
Настройките на времевото управление на
помпата са аналогични на настройките за
нощно
редуциране.
Циркулационната
помпата се деактивира през съответните

Фиг. 11 Съобщение за ниво на гориво.

В случай че изберете „ДА”, нивото на
горивото ще бъде нагласено на 100%.
Внимание: бункерът може да се пълни с
гориво по всяко време. Това означава, че
не е необходимо да чакате докато бункерът
се изпразни. Горивото обаче, трябва да се
пълни до нивото, което отговаря на 100%,
след
което
се
наглася
нивото
на
контролера чрез натискане и задържане на
бутона.
Описание на дейността
Контролерът измерва нивото на горивото
въз основа на текущата консумация.
Фабричните настройки невинаги отговарят
на реалната консумация на гориво. Поради
тази причина, за да работи правилно, този

стр.16
метод се нуждае от калибриране на
нивото от страна на потребителя.
Не са необходими допълнителни датчици
за гориво.
Калибриране
Напълнете бункера до нивото, което
отговаря на пълното ниво на гориво, след
което задайте стойност на параметър:
Настройки на котел – Ниво на гориво
– Калибриране ниво гориво – Ниво на
гориво 100%
Индикаторът в главния прозорец ще бъде
нагласен
на
100%.
Процесът
на
калибриране
се
отбелязва
с
мигащ
индикатор
на
нивото
на
горивото.
Индикаторът ще мига до настройка на
стойността, съответстваща на минималното
ниво на горивото. Намаляването на нивото
на горивото в бункера трябва постоянно
да се следи. Когато нивото на горивото
достигне очаквания минимум, посоченият
по-горе параметър трябва да се нагласи по
следния начин
Настройки на котел – Ниво на гориво
– Калибриране ниво гориво – Ниво на
гориво 0%

Фиг. 12
Визуализация на системата, включваща
текущи стойности на работните параметри.

8.24

РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Чрез контролера могат ръчно да се
активират устройства като помпи, шнек,
вентилатор, и т.н. По този начин може да
се провери дали устройството работи както
трябва и дали е свързано правилно.
Активирането
на
ръчното
управление е възможно само в
режима на ИЗЧАКВАНЕ, когато
котелът е изключен

8.22 Взаимодействие с допълнителен
шнек
След свързване на допълнителен модул B,
контролерът може да си взаимодейства с
датчика за ниско ниво на гориво в
бункера. След активиране на датчика с
помощта
на
параметъра
време
допълнителен
шнек,
контролерът
ще
задейства допълнителния шнек. Този
параметър се намира в
Сервизни настройки
горелка → Други
8.23

→

Настройка

ИНФОРМАЦИЯ

Менюто
за
информация
представя
графичен изглед на работата на системата,
параметрите
и
работните
режими,
настройките на миксера, параметрите на
WiFi/Ethernet модула, сервизни броячи и
версии на програмите на контролера.

Фиг.
13
Прозорец
на
ръчното
управление.
Положението OFF означава, че устройството е
изключено, ON – активирано.

Внимание:
продължителното
активиране на вентилатора,
шнека или друго устройство е
опасно.
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МОНТАЖ НА КОНТРОЛЕРА И СЕРВИЗНИ НАСТРОЙКИ

S.Control
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9.

ХИДРАВЛИЧНИ СХЕМИ

9.1

С ХЕ М А 1

Фиг. 14 Схема с 4-пътен вентил за управление на централния отоплителен кръг1, където: 1 –

котел, 2 – горелка, 3 – контролер, 4 – температурен датчик на котела, CT4, 5 – температурен датчик
на комина (само за температура), 6 – сервомотор на 4-пътен вентил, 7 – помпа на смесителния кръг, 8
– температурен датчик на смесителния кръг, 9 – БГВ, 10 – помпа за гореща вода, 11 – температурен
датчик на БГВ, 12 – външен температурен датчик CT4-P, 13 – стаен панел Room Control или
стандартен стаен термостат, 14 – температурен датчик на връщаща вода CT4 (не е необходим за
управление на системата)

За подобряване циркулацията на водата по гравитация е необходимо да се
използват големи тръби и 4-пътен вентил без голям брой колена и тесни тръби.
Използвайте други правила по отношение на гравитационните инсталации. Ако
температурният датчик на връщащата вода е монтиран в непосредствена близост,
трябва да му бъде направена термоизолация, която ще го предпази от външните
въздействия и ще подобри контакта му с тръбата. Предварително зададената
температура на котела трябва да е достатъчно висока, за да се осигури
достатъчна термална мощност за смесителния кръг и ефективно нагряване на
водата, която се връща в котела.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ:
Параметър
Зададена температура на котела

МЕНЮ

75-80°C
Вкл. - парно

настройки на котела
сервизни настройки, настройки миксер 1

Макс. температура на миксер 1

70°C

Отоплителна крива на миксер 1

0.8 – 1.4

сервизни настройки, настройки миксер 1
настройки миксер 1

Външен температурен датчик на
миксер 1

включен

настройки миксер 1

Управление на миксер 1

1

Настройка

Посочената хидравлична схема не заменя проекта на парното и служи само за пример!
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9.2 СХЕМА 2

Фиг. 15 Схема с отоплителен буфер2, където: 1 – котел, 2 – горелка, 3 – контролер, 4 – температурен

датчик CT4 на котела , 5 – температурен датчик CT2S на комина (само за температура), 6 – помпа на
котела, 7 – отоплителен буфер, 8 – помпа за гореща вода, 9 – БГВ, 10 – температурен датчик CT4 за
гореща вода, 11 – сервомотор на смесителния вентил, 12 – температурен датчик CT4 на миксера, 13 –
помпа на смесителя, 14 – стаен панел Room Control с функцията на стаен термостат, 15 – термостатичен
3-пътен вентил за защита от конденз, 16 – датчик CT4 за горна температура на буфера, 17 – датчик CT4
за долна температура на буфера, 18 – външен температурен датчик CT4-P , 19 – допълнителен модул B

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ:
Параметър
Зададена температура на котела
Температура на активиране на парното

Настройка
80°C
55°C

МЕНЮ
настройки на котела
сервизни настройки – настройки парно и БГВ
сервизни настройки – настройки буфер

Температура за старт на затопляне буфер

активиран
50°C

Температура за стоп на затопляне буфер

75°C

сервизни настройки – настройки буфер

Буфер

сервизни настройки – настройки буфер

активирано парно

сервизни настройки –настройки миксер 1

Макс. температура на миксер 1

70°C

сервизни настройки – настройки миксер 1

Отоплителна крива на миксер 1
Външен температурен датчик на миксер 1

0.8 – 1.4
активиран

настройки миксер 1
настройки миксер 1

Избор на термостат на миксер 1

ecoSTER T1

сервизни настройки – настройки миксер 1

Миксер 1

2

Посочената хидравлична схема не заменя проекта на парното и служи само за пример!
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9.3 СХЕМА 3

C

Фиг. 16 Схема с отоплителен буфер и 5 смесителни отоплителни кръга3, където: 1 – котел, 2 –

горелка, 3 – контролер, 4 – температурен датчик CT4 на котела, 5 – температурен датчик CT2S на
комина, 6 – помпа на котела, 7 – отоплителен буфер, 8 – помпа за гореща вода, 9 – БГВ, 10 –
циркулационна помпа, 11 – 3-пътен вентил със сервомотор, 12 – помпа на смесителния кръг, 13 –
температурен датчик на смесителния кръг, 14 – стаен датчик CT7, 15 – стаен датчик CT7, 16 – горен
датчик на температурата на буфера CT4, 17 – долен датчик на температурата на буфера CT4, 18 –
външен температурен датчик CT4-P, 19 – стаен панел Room Control с функция на стаен термостат, 20 –
стандартен стаен термостат, 21 – допълнителен модул B, 22 – допълнителен модул C, 23 – температурен
датчик на горещата вода.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ:
Параметър
Зададена температура на котела
Температура за старт на парно
Буфер
Температура за старт на затопляне буфер
Температура за стоп на затопляне буфер
Миксер 1,2,3,4
Макс. температура на миксер 1,2,3,4
Отоплителна крива на миксер 1,2,3,4
Външен температурен датчик на миксер
1,2,3,4
Избор на термостат миксер 1
Избор на термостат миксер 2
Избор на термостат миксер 3
Избор на термостат миксер 4
Миксер 5
Макс. температура на миксер 5
Отоплителна крива на миксер 5
Външен температурен датчик на миксер 5

3

Настройка
80°C
55°C
активиран
50°C
75°C
Включено парно
70°C
0.8 – 1.4
активиран
ecoSTER T1
ecoSTER T2
ecoSTER T3
универсално
Активирано подово
50°C
0.2 – 0.6
активиран

МЕНЮ
настройки на котела
сервизни настройки – настройки парно и БГВ
сервизни настройки – настройки буфер
сервизни настройки – настройки буфер
сервизни настройки – настройки буфер
сервизни настройки –настройки миксер 1…4
сервизни настройки –настройки миксер 1…4
настройки миксер 1…4
настройки миксер 1…4
сервизни настройки
сервизни настройки
сервизни настройки
сервизни настройки
сервизни настройки
сервизни настройки
настройки миксер 5
настройки миксер 5

Посочената хидравлична схема не заменя проекта на парното и служи само за пример!

–настройки
–настройки
–настройки
–настройки
–настройки
–настройки

миксер
миксер
миксер
миксер
миксер
миксер

1
2
3
4
5
5
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10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Мощност

230V~; 50Hz;

Консумиран от
контролера ток

0,04 A

Максимален номинален ток

6 (6) A

Ниво на защита на
контролера

IP20

Външна температура

0...50°C

Температура на съхранение

0...65°C

Относителна влажност

5 - 85% без
кондензациа на
водната пара

Измервателен обхват на
темп. датчик CT4

0...100°C

Измервателен обхват на
темп. датчик CT4-P

-35...40°C

Прецизност на
измерване на
температурата с датчици
CT4 и CT4-P

За мрежа и
сигнал
Ел.връзки

защита

2°C

Ел.връзки,
проводник до
2,5мм2, момент на
затягане 0,4 Nm,
дължина на
изолацията-7 мм.
Ел.връзки,
проводник до
2,5мм2, момент на
затягане 0,5 Nm,
дължина на
изолацията-6 мм.

Дисплей

Графичен LCD

Размери

224x200x80 мм.

Тегло

1,4 kg

Стандарти

PN-EN 60730-2-9
PN-EN 60730-1

Софтуерен клас

A

Клас на защита

За монгаж в
устройства клас I

Ниво на излъчване

2
wg PN-EN 60730-1

11. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ И
ТРАНСПОРТИРАНЕ
Контролерът не трябва да се излага на
директно влияние на атмосферните условия,
например дъжд или слънчева светлина.
Температурата
за
съхранение
и
транспортиране трябва да е в диапазона 15…65°C.
По време на транспортиране контролерът
не трябва да се излага на вибрации, повисоки от обичайните при транспортиране
на котли.
12. МОНТАЖ НА КОНТРОЛЕРА
12.1 УСЛОВИЯ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА
СРЕДА
Поради риск от пожар, използването на
контролера в близост до взривоопасни
газове или прах е абсолютно забранено.
Освен това, контролерът не може да се
използва в условията на кондензация на
водна пара или да се излага на
въздействието
на
вода.
12.2

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖ

Контролерът трябва да се монтира от
квалифициран и оторизиран техник, в
съответствие с действащите норми и
разпоредби.
Производителят
не
носи
никаква отговорност за щети, възникнали в
резултат на неспазване на действащото
законодателство и настоящото ръководство
на потребителя
Контролерът е
предназначен за монтаж. Това означава, че
той се монтира върху плоска и стабилна
част на котела или върху стена. Той не
може да се използва като отделно
устройство. Оставете най-малко 50 мм.
свободно място във всяка част на
контролера (запазете свободно място за
сглобяване). Оставете най-малко 100 мм.
свободно място в долната част на
контролера за монтаж на кабелите без
прегъване.
Външната
температура
и
температурата на повърхността за монтаж
трябва
да
е
в
диапазона
0–50°C.
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12.3

МОНТАЖ

Контролерът е предназначен за монтаж върху плоска повърхност. За да го монтирате върху
повърхността за монтаж, развийте винтовете (3) и внимателно повдигнете капака (1), след
което извадете конектора (4). След това, внимателно свалете капака (1). С помощта на
винтовете (5), разположени в отворите на корпуса (2), завийте контролера към повърхността
за монтаж (6)

Фиг. 17 Монтаж на контролера върху повърхността, където: 1 – капак, 2 – корпус, 3 – винт на
капака, 4 – конектор, 5 – винт за монтаж върху повърхността, 6 – повърхност за монтаж.

12.4

СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА

Контролерът е предназначен за работа с електрически ток 230V~, 50Hz. Характеристики на
инсталацията:
• тройна (със защитен кабел),
• направена в съответствие с действащото законодателство.
Внимание: След деактивиране на контролера с помощта на клавиатурата, във
връзките все още може да има опасно напрежение. Преди да започнете монтажа,
трябва да изключите тока и да се убедите, че в компонентите и кабелите няма опасно
електрическо напрежение.
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Свързващите кабели не трябва да се допират до повърхности, температурата на които
превишава номиналната им работна температура. Клемите от дясната страна на
устройството са маркирани с L, N, 1-19 и са предназначени за свързване на уреди,
работещи с напрежение 230V~. Клеми 20-40, D+, D- и RJ са предназначени за работа с
устройства с ниско напрежение (под 12V).
Свързването на кабели с напрежение 230V към клемите 20–40 и
трансмисионните връзки води до повреда на контролера и създава
опасност от токов удар!

Фиг. 18 Свързване на кабелите, където: 1 – правилно свързан кабел, 2 – неправилно свързан
кабел (кабелите не трябва да се усукват във вътрешността на устройството)

Кабелите във вътрешността на контролера трябва да се прокарат през входовете за кабели.
Входовете за кабели трябва да се фиксират с винтове. Проверете дали входовете са добре
фиксирани като дръпнете кабела. Дължината на изолацията на външните кабели трябва да
е минимална, максимум 60 мм. При необходимост от по-дълга изолация на кабелите, те
трябва да бъдат свързани помежду си или с други кабели, разположени близо до конектора.
По този начин, ако един от кабелите излезе от конектора, той няма да бъде в контакт с
опасните части на контролера. Кабелите не трябва да се усукват и не трябва да се оставят
несвързани кабели във вътрешността на контролера, поради риска от контакт с нагорещени
части и с части с опасно напрежение.
12.5

ПРЕДПАЗНИ КАБЕЛИ

Предпазните кабели трябва да бъдат свързани с клемите, маркирани със следния символ
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12.6

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Room Control
TOUCH

Фиг. 19 Схема на електрическите връзки на контролера, където: T1 – температурен датчик CT4 на
котела, OS – оптичен датчик на пламък, T2 – температурен датчик NTC на шнек, PS –вакуум сензор, H
– извод за сигнала на алармата или сигнала за работен режим на контролера, или управление на
резервен котел или циркулационна помпа, T3 – температурен датчик CT4 на гореща вода, T4 –
външен температурен датчик CT4-P, T5 – температурен датчик CT2S f на комина, T6 –температурен
датчик CT4 на миксера, RT – връзка за стайния термостат на котела, HS – датчик за обороти на
вентилатора, P – контролен панел, Room Control TOUCH – стаен панел с функция на стаен термостат
(заменя RT), D- D+ - връзка за допълнителни модули, B – модул, позволяващ добавяне на два
допълнителни миксера и отоплителния буфер, C – модул, позволяващ добавяне на два допълнителни
миксера и циркулационната помпа, λ – модул на ламбда сонда.
L N PE - захранване 230V, FU – предпазител, STB – връзка за ограничителя на безопасната
температура, FO – вентилатор на горелката, FG – основен шнек, FH – шнек на горелката или въртящ
почистващ механизъм за решетката, FV – коминен вентилатор на горелката, I – запалка, PB – помпа
на котела или буфера, PHD – помпа за гореща вода, PM – помпа на миксера, SM – сервомотор на
миксера, CPU – управление.
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12.7

СВЪРЗВАНЕ НА
ТЕМПЕРАТУРНИТЕ ДАТЧИЦИ
Кабелите на датчиците могат да се удължат
с кабели със сечение не по-малко от 0,5
мм2. Общата дължина на кабелите на всеки
датчик не трябва да превишава 15 м.
Температурният датчик на котела трябва
да се монтира в термостатната тръба на
котела. Температурният датчик на БГВ
трябва да се монтира в термостатната
тръба на бойлера. Температурният датчик
на миксера трябва да се монтира в ръкава
на тръбата за течаща вода. Освен това, той
може да се монтира върху самата тръба,
при условие, че е термоизолиран.
Датчиците
трябва
да
са
монтирани
по
начин,
непозволяващ разхлабване от
повърхността, върху която са
монтирани.
Между
датчиците
и
измерваната
повърхност трябва да се поддържа добър
термоконтакт. За тази цел трябва да се
използва термопаста. Датчиците не трябва
да се смазват с вода или масло. Кабелите
на датчиците трябва да се монтират
отделно от кабелите на електрическата
мрежа. В противен случай, това може да
доведе
до
грешно
отчитане
на
температурата. Минималното разстояние
между кабелите в този случай трябва да е
10 см. Кабелите на датчиците не трябва да
се допират до горещите части на котела и
отоплителната инсталация. Кабелите на
датчиците са устойчиви на температура,
непревишаваща 100°C.
12.8
СВЪРЗВАНЕ НА ДАТЧИК ЗА
ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА
Контролерът работи само с датчик за
външна температура тип CT4-P. Датчикът
трябва да се монтира върху най-студената
стена на сградата. Това обикновено е
северната стена, под покрива. Датчикът не
трябва
да
се
излага
на
прякото
въздействие на слънчевата светлина и
дъжд. Датчикът трябва да се монтира на
височина най-малко 2 м от пода, далеч от
прозорци, комини и други източници на
топлина.
За свързване използвайте кабел със
сечение най-малко 0,5 мм2 и дължина до
25 м. Поляризацията на кабелите не е
важна. Другият край трябва да се свърже с
клемите на контролера в съответствие с
фиг.19 или по аналогичен начин според
вида на използвания контролер.

Датчикът трябва да се фиксира към стената
с помощта на винтове.
Потребителят ще има достъп до отворите за
монтаж след отваряне на капака на
датчика.

Фиг. 20 Свързване на датчик за външна температура CT4-P.

12.9 ПРОВЕРКА НА ДАТЧИЦИТЕ ЗА
ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА
Температурните датчици CT4/CT4-P могат
да се проверяват чрез измерване на
тяхното
съпротивление
при
дадена
температура. При големи разлики между
измереното съпротивление и посочените в
таблицата по-долу стойности, датчикът
трябва да се замени с нов.
CT4
Темп.
[°C]

Мин.
[Ω]

Ном.
[Ω]

Макс.
[Ω]

0

802

815

828

10

874

886

898

20

950

961

972

25

990

1000

1010

30

1029

1040

1051

40

1108

1122

1136

50

1192

1209

1225

60

1278

1299

1319

70

1369

1392

1416

80

1462

1490

1518

90

1559

1591

1623

100

1659

1696

1733

CT2S-2 (дим)
Темп.
[°C]

Мин.
[Ω]

Ном.
[Ω]

Макс.
[Ω]

0

999,7

1000,0

1000,3

2

1096,9

1097,3

1097,7

5

1193,4

1194,0

1194,6

10

1384,2

1385,0

1385,8

12

1478,5

1479,4

1480,3

15

1572,0

1573,1

1574,2
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CT4P-2 (външна темп.)
Темп.
[°C]

Мин.
[Ω]

Ном.
[Ω]

Макс.
[Ω]

-30
-20

609
669

624
684

638
698

-10

733

747

761

0
10

802
874

815
886

828
898

20

950

961

972

12.10
СВЪРЗВАНЕ НА ОПТИЧЕН
ДАТЧИК
Свържете датчика в съответствие с т. 12.6.
Отчетените от оптичния датчик данни се
намират в следното меню:
Информация→ Пламък

Контролерът може да управлява работата
на допълнителен котел (газов или нафтов).
По този начин няма нужда от ръчно
активиране или деактивиране на този
котел. Допълнителният котел се включва
при понижаване на температурата на
пелетния котел и се изключва, когато
пелетният котел достига необходимата
температура. Монтажът на допълнителния
котел
трябва
да
се
извърши
от
квалифициран техник, в съответствие с
техническите
данни
на
този
котел.
Допълнителният (резервен) котел трябва
да се свърже с помощта на контактор към
клемите 39-40.

12.11 СВЪРЗВАНЕ НА СТАЕН
ТЕРМОСТАТ ЗА МИКСЕР
След отваряне на веригата, стайният
термостат
намалява
предварително
зададената температура на смесителния
кръг. Параметърът се намира в следното
меню:
Настройки на миксер 1-5
–
Стаен
термостат на миксер
Стойността на параметъра трябва да се
избере
по
такъв
начин,
че
след
активирането
на
стайния
термостат,
температурата в помещението да се
понижи. Другите настройки се правят в
съответствие с т. 8.17.
При използване на стайния панел Room
Control и Room Control TOUCH се уверете,
че параметърът е избран правилно Избор
на термостат:
Сервизни настройки – Настройки на
миксер 1-5–Стаен термостат за миксер
12.12 СВЪРЗВАНЕ НА СТАЕН
ТЕРМОСТАТ ЗА КОТЕЛА
Стайният термостат на отоплителния кръг
на котела може да изключва горелката или
помпата на котела. За да може термостатът
да изключва котела, изберете Избор на
универсален термостат или ecoSTERT1 (при
наличие на стаен панел Room Control/
Room Control TOUCH)
Сервизни настройки → Настройки на
котел → Избор на термостат
За да може термостатът да изключи
помпата на котела (без да изключва
котела), задайте ДА/YES на параметър
Деактивиране на помпата от термостата.
на
Сервизни
настройки→Настройки
котел → Деактивиране на помпата от
термостата
12.13 СВЪРЗВАНЕ НА РЕЗЕРВЕН
КОТЕЛ

Фиг.
21. Примерна
схема
на
свързване
на
допълнителен котел с контролера, където: 1 –
контролер, 2 – допълнителен котел (нафтов или
газов), 3 – предавател RM 84-2012-35-1012 и държач
GZT80 RELPOL

Стандартната комплектация на контролера
не включва предавател.
Монтажът на предавателя трябва
да се извърши от лице с
необходимата техн.квалификация
в съответствие с действащите
норми и разпоредби.
Управлението на резервния котел се
извършва чрез настройки на Изход H mod A
в Резервен котел.
Меню
→ Сервизни настройки
→
Изход H mod A
Допълнително,
за
активиране
управлението
на
резервния
котел,
въведете стойност на параметъра различна
от 0 в:
Сервизни настройки → Настройки на
котел → Резервен котел
Деактивирането
на
управлението
на
резервния котел става чрез въвеждане на
нулева стойност на този параметър.
Функцията за управление на
котела е свързана с модула за
аларми.
Деактивирането
на
управлението
на
резервния
котел води до активиране на
управлението
от
страна
на
модула за контрол на алармите.
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Фиг. 235 Хидравлична схема с резервен котел в
отворен-затворен кръг,където: 1- контролер, 2 –
резервен котел, 3 - контактор, 4 – превключващ
вентил
(с
крайни
изключватели),
5топлообменник,
препоръчителна
настройка:
приоритет на БГВ = деактивиран, топлообменник =
ДА

Когато пелетният котел е запален и
температурата му превиши предварително
зададената
стойност,
например
25°C,
контролерът изключва резервния котел
(това ще доведе до подаване на постоянно
напрежение AC 6V към клемите 39-40). По
този начин ще се включи бобината на
контактора и съединенията му ще се
изключат. След като температурата на
котела се понижи под температурата на
изключване
на
резервния
котел,
контролерът спира да подава напрежение
към съединенията 39-40, което трябва да
активира резервния котел.
Превключването
на
контролера
в
режим
ИЗЧАКВАНЕ
води
до
деактивиране на резервния
котел.

Фиг. 224 Хидравлична схема с резервен котел в
отворен-затворен кръг,където: 1- контролер, 2 –
резервен котел, 3 - контактор, 4 – превключвателен
вентил
(с
крайни
изключватели)

Фиг. 24 Електрическа схема на управлението на
превключвателния вентил на резервния котел,
където: 1- контролер, 2 – резервен котел, 3 контактор, 5 – сервомотор на превключвателния
вентил (с крайни изключватели), внимание: клемите
22, 21, 24 трябва да бъдат отделени от клемите 12,
11, 14

12.14 СВЪРЗВАНЕ НА АЛАРМИ
Контролерът може да сигнализира аларми
чрез активиране на външни устройства
като звънец, мобилен телефон или чрез
изпращане
на
SMS
съобщения.
Устройството за задействане на алармите
трябва да се свърже в съответствие с фиг.
25
с
помощта
на
контактор.
Това
устройство работи заедно с устройството за
управление на резервния котел. Поради
тази
причина,
за
да
се
активират
функциите на алармите, управлението на
резервния котел трябва да е деактивирано.
За тази цел трябва да направите следните
настройки:
4

Посочената хидравлична схема не заменя проекта
на парно и служи само за пример!

5

Посочената хидравлична схема не заменя проекта
на централното отопление и служи само за пример!
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Сервизни настройки → Настройки на
котел → Резервен котел
Нагласете
нулева
стойност
за
температурата му на деактивиране.

Фиг. 25 Свързване на външно устройство за аларми,
където: 1 – контролер, 2 – външно устройство за
аларми, 3 - контактор

Разрешаването на алармите се извършва
чрез настройки на Изход H mod A в
Аларми.
Меню → Сервизни настройки → Изход
H mod A
След това, за правилна работа въведете
съответния код на сигнала на активните
аларми в следното меню:
Сервизни настройки → Настройки на
котел → Аларми
12.15 СВЪРЗВАНЕ НА МИКСЕРА
По
време
на
монтажа
на
сервомотора
на
миксера,
внимавайте
котелът
да
не
прегрее. Това може да се случи
при ограничен дебит на водата
от котела. Преди започване на
работата се препоръчва да се
провери положението на вентила
при максимално отваряне, за да
се убедите, че котелът приема
топлина
при
максимално
отваряне на вентила.
Контролерът работи само със сервомотори
на смесителни вентили, които имат крайни
изключватели.
Използването на други
сервомотори е забранено. Могат да се
използват сервомотори с пълен кръгов

обхват от 30 до 255 сек.
Свързване на миксера:
- Свържете температурния датчик на
миксера,
Свържете помпата,
Включете контролера и изберете в
сервизното меню подходящия режим на
миксер
Сервизни настройки Настройки миксер
В сервизните настройки на миксера
нагласете подходящото време за отваряне
на вентила – Време отваряне вентил
(времето трябва да е отбелязано на
сервомотора, например 120 сек).
- Включете захранването на контролера
и го активирайте, при което смесителната
помпа ще започне да работи,
- Изберете посоката на отваряне и
затваряне на сервомотора. За тази цел
натиснете бутона за ръчно управление и
намерете
положението,
при
което
температурата на смесителния кръг е
максимална (в контролера това положение
е 100% ON), както и положението, при
което температурата на смесителния кръг
е
минимална
(в
контролера
това
положение е 0% OFF). Запомнете това
положение за по-късна проверка на
свързването,
- Изключете захранването на контролера
- Включете захранването на сервомотора
на миксера с помощта на контролера, в
съответствие с т. 12.4 и документацията
на производителя на сервомотора. Не
обърквайте посоката на отваряне с
посоката на затваряне,
Включете захранването на контролера
и активирайте режим ИЗЧАКВАНЕ
- Убедете се, че кабелите за отваряне и
затваряне на миксера не са объркани.
Влезте в:
Ръчно управление и отворете миксера
като изберете Миксер 1 отваряне =
ВКЛ./ON. След отварянето на миксера,
температурата на датчика на миксера
трябва да се повиши. Ако тя не се е
повишила, изключете захранването и
разменете
кабелите
на
сервомотора.
(Внимание: другата причина за това може
да е неправилното свързване на вентила!
Проверете
документацията
на
производителя и се убедете, че вентилът е
свързан правилно).
• Калибриране
индикатора
положение на вентила

за

Индикаторът за положението на вентила
се намира в меню ИНФОРМАЦИЯ. За
миксер 1 той ще се калибрира автоматично
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след определено време. За да може
индикаторът за положението на вентила да
показва правилната стойност по-бързо,
изключете захранването на контролера,
след което превключете бутона в позиция
за ръчно управление на контролера.
Завъртете
капачката
на
вентила
в
затворено положение, след което отново
превключете бутона в позиция AUTO.
Включете захранването на контролера - %
индикатор на отварянето на вентила е
калибриран. Внимание: при миксерите
2,3,4,5
калибрирането
се
извършва
автоматично
след
включване
на
захранването. При тези миксери трябва да
изчакате,
докато
индикаторът
на
отварянето на вентила не се калибрира в
%.
По
време
на
калибрирането,
сервомоторът се затваря чрез Време за
пълно отваряне.
12.16 СВЪРЗВАНЕ НА
ЦИРКУЛАЦИОННАТА ПОМПА
Циркулационната помпа може да се
свърже с контролера на котела само с
помощта на допълнителния модул C или
Изход H на главния модул на контролера.
Задават се Изход H mod A или Изход H
mod B/C в Циркулационна помпа.
12.17 СВЪРЗВАНЕ НА
ТЕМПЕРАТУРНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛ
STB
За предпазване на котела от прегряване в
резултат на повреда на контролера,
задължително трябва да се използва
предпазен ограничител на температурата
STB или друг ограничител, подходящ за
този котел. Ограничителят STB трябва да
се свърже с клемите 1-2. При активиран
ограничител се спира вентилаторът, както
и шнека за подаване на гориво.
Предпазният
органичител
на
температурата трябва да има
номинално напрежение не пониско от 230V, както и валидна
документация
При липса на ограничител, клемите 1-2
трябва да се свържат с помощта на мост.
Мостът трябва да се направи от изолиран
кабел със сечение, не по-малко от 0,75
мм2.

Дебелината на изолацията трябва да е
достатъчно голяма, за да отговаря на
стандартите за безопасност на котела.
12.18 СВЪРЗВАНЕ НА СТАЙНИЯ ПАНЕЛ
Контролерът може да се оборудва със
стаен панел Room Control/Room Control
TOUCH, който има следните функции:
- Стаен термостат (управлява до 3
термостата),
- Контролен панел на котела,
- Аларма,
- Индикатор на нивото на горивото
•

Четворно свързване

Свързване съгласно ел.схемата.
•

Двойно свързване

Двойното свързване изисква използването
на захранване от +5V или +12V с
минимално
номинално
напражежение
400mA. Захранване на Room Control: GDN
и
+VCC
се
свързват
с
външното
захранване. Захранването не влиза в
стандартната комплектация на контролера .
Клеми D+ и D- се свързват по начина
показан в т.12.6.
Максималната дължина на кабелите до
допълнителния
панел
не
трябва
да
превишава 30 м, а сечението не трябва да
е по-малко от 0,5 мм2.
12.19 Достъп на параметрите на
контролера за интернет мрежа
Използването на допълнителния интернет
модул Net Control позволява дистанционен
онлайн достъп чрез WiFi или LAN до
данните съдържащи се в контролера.
Контролът се извършва чрез стандартен
уеб браузър, инсталиран на стационарно
оборудване, или чрез удобното мобилно
приложение
ecoNET.APK.
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13. СТРУКТУРА – СЕРВИЗНО МЕНЮ
Сервизни настройки

Настройки на горелката
Настройки на котела
Настройки парно и БГВ
Настройки на буфер*
Настройки на миксер 1-5 *
Изход H
Изхд H B/C*
Разширени настройки
Сервизни броячи
Фабрични настройки

Настройки на горелката

Запалване
Време – тест на запалване
Детекция на пламък
Вентилатор при запалване
Време за разпалване
Вентилатор слез разпалване
Време вентилатор след разпалване
Подгряване на запалката
Работа на минимална мощност
Корекция на начална доза
Коминен вентилатор*
Вакуум*
Настройка работа
Работен режим ON/OFF
Увеличаване мощ на вентилатор
Работа на шнек 2
Мин.време на шнек 2
Дебит на шнека
Калоричност на горивото
Обем на бункера
Изгасяне
Макс. време за изгасяне
Мин. време за изгасяне
Мощност на вентилатора
Време на вентилатора
Пауза на вентилатора
Старт на продухване
Стоп на продухване
Коминен вентилатор*
Вакуум*
Почистване
Почистване преди палене
Почистване след изгасяне
Мощност на вентилатора
Коминен вентилатор*
Вакуум*
Надзор
Мощност на горелката
Време за режим НАДЗОР
Камина*

Режим КАМИНА
Вентилатор - КАМИНА
Работа на вентилатора
Пауза на вентилатора
Ламбда сонда*
Работа с ламбда сонда
Динамика
Време за реакция
Диапазон за корекция
Други
Мин. мощност вентилатор
Време детекция на гориво
Макс. темп. на горелката
Макс. темп. на дима
Време допълнителен шнек
Коминен вентилатор:
Коминен вентилатор
Мин. мощност на коминен вентилатор*
Коминен вентилатор (6.0kW)*
Коминен вентилатор (16.0kW)*
Коминен вентилатор (24.0kW)*
Коминен вентилатор (32.0kW)*
Коминен вентилатор (40.0kW)*
Вакуум сензор:
No/Huba 401.93000/DPT250-R8- AZ
- Мин. вакуум*
- Макс. вакуум*
- Коркция вакуум*
- Корекция – мощност вакуум
Калибриране на шнек

Настройки на котела

Защита връщаща вода
Работен режим
Хистерезис на връщаща вода
Мин. темп. на връщаща вода
Затваряне на вентила
Мин. температура на котела
Макс. температура на котела
Резервен котел
Сигнализиране на аларми
Температура за старт на охлаждане на котела
Параметри A, B, C FuzzyLogic*
Изкл. помпа от термостата
Ефективностна котела

Настройки на парно и БГВ

Температура старт помпа на котел
Пауза помпа – приор. БГВ
Мин. температура БГВ
Макс. температура БГВ
Повишаване –БГВ, миксер
Удължаване – помпа БГВ
Пауза на циркулация БГВ
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Работа на цикрулация БГВ
Топлообменник
Източник на загряване за БГВ
Котел
Буфер

Настройки буфер

Работен режим с буфер
Темп. старт подгряване
Темп. стоп подгряване
Старт отоплителна система
Изход H
Изход H mod B/C*
Резервен котел
Аларми
Циркулационна помпа*
Сигнализиране работен режим*

Настройки на миксер 1-5
Работен режим на миксера
Изкл.
Вкл. - парно
Вкл. - подово
Само помпа
Мин. температура миксер
Макс. температура миксер
Време за пълно отваряне
Изкл. помпа от термостата
Мъртва зона миксер*

* Функцията не е активна при липса на
подходящ датчик или допълнителен
модул, или ако съответният параметър
е скрит.
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14. СЕРВИЗНИ НАСТРОЙКИ
14.1

ГОРЕЛКА

Запалване
•

Време – тест на запалване

•

Детекция на пламък

•

Вентилатор при запалване

•

Време за разпалване

•

Вентилатор след разпалване

•

•

Описание
Време за проверка дали горелката е запалена. Работи само
вентилаторът.
Праг на откриване на пламък в % от светлината, след като контролерът
отчете, че горелката е запалена. Тази функция се използва също за
детекция на липсата на гориво и края на изгасянето.
% вентилатор при запалване. Прекалено висока стойност удължава
запалването или води до неуспешен опит при запалване.
Време на опитите за запалване (3 опита). След това време
контролерът преминава към друг опит за запалване.
% вентилатор след детекция на пламъка.

Време на работа на вентилатора според параметъра Blowing after firing
Време вентил. след разпалване up (Вентилатор след запалване). Позволява по-добро разпалване
преди влизане в режим СТАБИЛИЗИРАНЕ.
Време на подгряване на запалката преди включване на вентилатора.
Времето не трябва да е прекалено дълго, за да не се повреди
Подгряване на запалката
нагревателят. След това време нагревателят продължава да работи до
детекция на пламъка.

•

Работа на минимална мощност Продължителност на режим СТАБИЛИЗИРАНЕ.

•

Корекция на начална доза

•

Коминен вентилатор

Мощност на коминен вентилатор по време на запалване. Стойността
не трябва да е твърде висока, за да не възпрепятства запалването на
горелката.

•

Вакуум

Стойност за допустим вакуум в горивната камера по време на
запалване на котела.

Корекция стойността на началната доза гориво по време на запалване.

Настройка работа
Превключва горелката в режим на ТЕРМОСТАТ, например за работа в
пекарна. Горелката работи с максимална мощност без модулация на
мощността. Температурният датчик на котела не оказва влияние върху
работата на системата.

•

Работен режим ON/OFF

•

Увеличаване мощ на вентилатор Стойност на увеличаване мощността на вентилатора по време на
работа на шнека.

•

Работа на шнек 2/ Мин.време
на шнек 2

Допълнителна възможност за задействане или отмяна работата на
втори шнек за гориво. След изтичане на времето зададено в
параметъра, шнек 2 спира да работи, въпреки задействане на
датчика за ниво на гориво.

•

Дебит на шнека

Дебит на шнека за гориво в kg/h.

•

Калоричност на горивото

•

Обем на бункера

Калоричност на гориво в kWh/kg.
Капацитет на бункера за гориво за отчитане на нивото на горивото. При
наличие на правилно количество, потребителят не трябва да
калибрира нивото на горивото. Контролерът обработва тези данни, ако
не е направена калибрация на нивото на горивото. След успешна
калибрация на нивото на горивото контролерът не променя тази
стойност.

Изгасяне
• Макс. време за изгасяне
•

Мин. време за изгасяне

•

Мощност на вентилатора

•

Време на вентилатора

•

Пауза на вентилатора

•

Старт на продухване

След това време контролерът влиза в режим на СТОП, независимо от
наличието на пламък.
Минимално време за изгасяне, независимо от това, че датчикът на
пламъка е отчел липса на пламък.
Мощност на вентилатора при гасене в %
Продължителност на вентилатора при изгаряне на горивото в процес
на изгасяне.
Пауза на вентилатора при изгаряне на горивото.
Сила на пламъка за започване работа на вентил. при изгаряне на
горивото.
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•

Стоп на продухване

•

Коминен вентилатор

•

Вакуум

Сила на пламъка за стоп на работа на вентил. при изгаряне на
горивото.
Мощност на коминен вентилатор по време на изгасяне.
Стойност за допустим вакуум в горивната камера по време на изгасяне
на горелката.

Почистване
•

Почистване преди палене

•

Почистване след изгасяне

•

Мощност на вентилатора

•

Коминен вентилатор

•

Вакуум

Време на работа на вентилатора по време на запалване на горелката.
Време на работа на вентилатора по време на изгасяне на горелката.
Мощност на вентилатора в % по време на почистване на горелката при
запалване и изгасяне
Мощност на коминен вентилатор по време на почистване на горелка.
Стойност за допустим вакуум в горивната камера по време на
почистване на горелката.

Надзор
•

Мощност на горелката

•

Време за режим НАДЗОР

Камина
• Режим КАМИНА
•

Вентилатор - КАМИНА

•

Работа на вентилатора

•

Пауза на вентилатора

Мощност на горелката в kW, при режим НАДЗОР.
След това време, когато контролерът е в режим на НАДЗОР, той

автоматично активира изгасянето на горелката. Чрез задаване на
стойност 0, режим НАДЗОР се деактивира.
Вкл. и изкл. на режим камина при автоматично подаване на гориво.
Мощност на вентилатор при работа в режим КАМИНА.
Продължителност на работа на вентилатора при надзор в режим
КАМИНА. Стойността не трябва да бъде твърде висока, за да не
предизвика прекалено загряване на водата в котела.
Паузи на вентилатора при надзор в режим КАМИНА. Стойността не
трябва да бъде твърде ниска, за да не се предизвика прекалено
загряване на водата в котела.

Ламбда сонда
•

Работа с ламбда сонда

•

Динамика

•

Време за реакция

•

Диапазон за корекция

Ако параметърът е нагласен на поз."ВКЛ", контролерът ще работи
използвайки показанията на ламбда сондата. Количеството въздух
подавано към горелката ще бъде настроено автоматично, за да се
запази зададеното съдържание на кислород в димните газове. При
позиция "ИЗКЛ.", показанията на ламбда сондата няма да оказват
влияние върху работата на контролера.
Оказва влияние върху степента на настройка съдържанието на
кислород в димните газове, за да се достигне зададената стойност и
стабилност на съдържанието на кислород в димните газове. Не се
препоръчва промяната на параметъра в случай че времето за
настройка и стабилността на зададеното съдържание на кислород са
каквито са необходими.
Оказва влияние върху степента на настройка съдържанието на
кислород в димните газове, за да се достигне зададената стойност и
стабилност на съдържанието на кислород в димните газове. Не се
препоръчва промяната на параметъра в случай че времето за
настройка и стабилността на зададеното съдържание на кислород са
каквито са необходими.
Определя допустимия обхват за вариране степента на вентилатора
при работа с ламбда сонда.

Други
•

Мин. мощност вентилатор

•

Време детекция на гориво

Минимална мощност на вентилатора в %, която може да се избере от
потребителя. Тя се използва само за ограничение на допустимия
обхват на мощността на вентилатора. Тя не се използва в алгоритъма
за управление на вентилатора. Стойността трябва да е малка, за да
може вентилаторът да работи бавно и безшумно.
Това време се измерва след намаляване на силата на пламъка под
стойността на параметъра детекция на пламък. След изтичане на това
време контролерът прави опит за запалване. След 3 неуспешни
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•

Макс. темп. на горелката

•

Макс. темп. на дима

•

Време допълнителен шнек

опита се задейства алармата: „неуспешен опит за запалване”
Определя максималната температура горелката, при която се
сигнализира аларма за превишаване на максималната температура
на горелката.
Определя максималната температура горелката, при която се
сигнализира аларма за превишаване на максималната температура
на дима.
Определя времето на работа на допълнителния шнек. Той е свързан
с допълнителния модул B. След това време, допълнителният шнек
спира да работи, независимо от изключването на съединенията на
датчика за нивото на горивото. Съединенията на датчика за нивото
на горивото се намират в допълнителния модул B.

Коминен вентилатор

Активира работата на коминния вентилатор.

Мин. мощност на коминен
вентилатор

Минимална мощност на коминния вентилатор в %, която може да се
избере от потребителя. Тя се използва само за ограничение на
допустимия обхват на мощността на вентилатора. Тя не се използва
в алгоритъма за управление на вентилатора. Стойността трябва да
е малка, за да може вентилаторът да работи бавно и безшумно.

Коминен вентилатор (6.0kW),
(16.0kW), (24.0kW), (32.0kW),
(40.0kW)
•

Вакуум сензор

Мин. вакуум
Макс. вакуум
Корекция вакуум
Корекция – мощност вакуум
•

14.2

Калибриране на шнека

Настройки мощност на коминен вентилатор в kW.
Активиране на работния режим чрез вакуум сензор. След като
режимът е активиран, скоростта на въртене на коминния
вентилатор се задава от контролера, за да се достигне
необходимия вакуум в горивната камера.
Определя минималната стойност на вакуум в горивната камера, при
надхвърлянето на която се сигнализира аларма за превишаване на
мин. вакуум.
Определя максималната стойност на вакуум в горивната камера,
при надхвърлянето на която се сигнализира аларма за превишаване
на макс. вакуум.
Корекция на показанията на вакуум сензор.
Определя допустимия обхват за вариране степента на вентилатора
при работа с вакуум сензор.
Калибрира дебита на шнека. Изисква изключване на котела.

КОТЕЛ

Защита връщаща вода
•

Работен режим

•

Хистерезис на връщаща вода

•

Мин. темп. на връщаща вода

•

Затваряне на вентила

Мин. температура на котела
Макс. температура на котела
Резервен котел

Този параметър вкл./изкл. функцията за защита на котела от връщаща
вода,което се извършва чрез смесителен вентил и електрически
задвижващ механизъм.Внимание: не активирайте функцията при
липса на свързан ел. задвижващ механизъм към вентила!
Ел. задвижващ механизъм ще се върне към нормална работа при
темп. на връщаща вода ≥ мин.температура връщаща вода +
хистерезис на връщаща вода.
Температура на връщаща вода, под която ел.задвижващ механизъм
ще затвори смесителния вентил.
Стойност за отваряне на смесителния вентил по време на вкл.
функция за защита връщаща вода. Стойността е представена в
проценти. Стойността трябва да бъде зададена, така че темп. на
връщъщъта вода да може да нараства. Внимание: функцията защита
връщаща вода ще работи само в случаи, когато е зададена
достатъчно висока стойност на температурата на котела, в противен
случай ще има твърде много затваряния на механизма. Внимание:
Вентилът се затваря с точност до +-1%.
Мин. температура на котела, която може да се нагласи в
потребителското меню и мин. температура, която може да се нагласи
автоматично от контролера, например при нощно редуциране и др.
Максималната температура на котела, която може да се нагласи в
потребителското меню и максималната температура, която може да
се нагласи автоматично от контролера, например при нощно
редуциране и др.
Описание в т.12.13
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Сигнализиране на аларми

Температура за старт на
охлаждане на котела

14.3

Конфигуриране изхода за аларма, така че да се активира при
появяването на една или повече избрани аларми.
Температурата на охлаждането на котела. Над тази температура
контролерът активира помпата за БГВ и отваря смесителните
кръгове, за да може котелът да се охлади. Контролерът деактивира
помпата за БГВ, ако тази температура превиши максималната
стойност. Контролерът няма да отвори смесителния кръг, ако
миксерът е в режим подово отопление.

Параметър A FuzzyLogic
Параметър B FuzzyLogic
Параметър C FuzzyLogic

Приложим за режим FuzzyLogic. Оказва влияние върху времето
необходимо на котела за достигане на зададена стойност и
стабилност на температурата на котела.. Не се препоръчва
промяната на параметрите, в случай че времето за настройка и
стабилността на зададената температура са каквито са
необходими.

Изкл. помпа от термостата

Налични опции
• НЕ (помпата на котела за парно не се излючва при старт на
работа на стайния термостат),
• ДА (помпата на котела за парно се деактивира при старт на
работа на стайния термостат)

Ефективност на котела

Определяне ефективността на котела в %.

Парно и БГВ

Температура старт помпа на
котел

Пауза помпа – приор. БГВ

Мин. температура БГВ

Макс. температура БГВ

Повишаване –БГВ, миксер

Удължаване – помпа БГВ

Този параметър определя температурата, при която се активира помпата
на котела. Той предпазва котела от конденз в резултат на охлаждане със
студена вода, която се връща от инсталацията. Внимание:
деактивирането само на помпата на котела не гарантира предпазването
на котела от конденз и последваща корозия. Трябва да се използват
допълнителни устройства, например 4-пътен вентил или 3-пътен
термостатичен вентил.
Параметърът се използва след свързване на датчик за БГВ.
Продължителното подгряване на БГВ при активирана функция за
приоритет на БГВ може да доведе до прекалено охлаждане на
инсталацията на парното, защото помпата на котела е изключена.
Параметърът пауза на помпата предпазва срещу периодично активиране
и определя времето за което помпата на котела ще бъде изключена.
След това време помпата на котела ще се активира за време от 30 сек.
Параметърът се използва след свързване на датчика за БГВ. С помощта
на този параметър може да се коригира прекалено ниската температура
на БГВ.
Параметърът се използва след свързване на датчика за БГВ.
Параметърът определя максималната температура, до която може да се
нагрява БГВ при охлаждане на котела в извънредни ситуации. Това е
много важен параметър, защото прекалено високата стойност може да
доведе до изгаряне с ГВ. Прекалено ниската стойност на параметъра
може да доведе до това, че при прегряване, котелът няма да може да се
охлади. При монтаж на инсталацията за ГВ трябва да се взема предвид
рискът от повреда на контролера. При повреда на контролера,
температурата на водата в БГВ може да достигне опасни стойности.
Необходимо е да се използва допълнителна защита под формата на
термостатични вентили.
Параметърът определя повишаването на температурата на котела за
загряване на БГВ, буфера и смесителния кръг. Повишаването на
температурата се активира само при необходимост. Когато зададената
температура на котела е достатъчно висока, контролерът няма да я
повиши допълнително за загряване на БГВ, буфера и смесителния
кръг.
Параметърът се използва след свързване на датчика за БГВ. След
достигане на зададената температура на БГВ и деактивирането на
помпата съществува риск от прегряване на котела. Това става, когато
зададената температура на БГВ е по-висока от зададената температура
на котела. Това е особено важно за работата на помпата за БГВ в режим
ЛЯТО. За охлаждане на котела, работата на помпата за БГВ може да се
удължи с помощта на параметъра удължаване помпа БГВ.
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Пауза на циркулация БГВ
Работа на цикрулация БГВ

Топлообменник

Източник на загряване за БГВ

14.4

Параметърът може да се използва след активиране на опцията на
дисплея = ДА. Той се отнася само за хидравлична инсталация с
топлообменник между отворения и затворения кръг.
Налични опции:
• ДА (помпата на котела работи постоянно в малкия кръг котел –
топлообменник и не е изключена, например от функция ЛЯТО
или приоритет на БГВ )
• НЕ (помпата работи нормално)
Възможност за избор на източник на загряване за БГВ- котел или
буфер.

БУФЕР
Работен режим с буфер

Темп. старт подгряване
Темп. стоп подгряване
Старт отоплителна система

14.5

Паузата между периодите на работа на помпата за циркулация се
определя с помощта на параметъра Пауза на циркулация БГВ
(препоръчителната настройка е 15-40 мин.). Помпата за циркулация
работи постоянно по време на Работа на циркулация БГВ
(препоръчителната настройка е 60-120 сек.)

Параметърът служи за активиране на режима на работа на буфера.
Той се използва след свързване на допълнителния модул B и
температурните датчици на буфера.
Параметърът Темп. - старт подгряване определя горната
температура на буфера, под която започва загряването на буфера.
Процесът на загряване на буфера спира, когато долната
температура на буфера достигне зададената стойност за параметър
Темп. - стоп подгряване.
Температурата, отчетена в горната част на буфера, под която
отоплителната система е деактивирана.

МИКСЕР
Работен режим на миксера
• Изкл.

•

Вкл. - парно

•

Вкл. - подово

•

Само помпа

Мин. температура миксер

Макс. температура миксер

Сервомоторът и помпата на миксера не работят
Параметърът се използва, когато смесителният кръг захранва
отоплителната инсталация на парното. Максималната температура
на смесителния кръг не е ограничена, миксера е изцяло отворен при
активни аларми, например при прегряване на котела. Внимание: не
активирайте тази опция, когато инсталацията е направена с тръби,
чувствителни към високи температури. В този случай се препоръчва
нагласянето на миксера на режим ПОДОВО.
Този параметър се използва, когато смесителният цикъл захранва
подовата инсталация. Максималната температура на смесителния
кръг е ограничена според параметъра максимална температура на
миксера. Внимание: след избирането на опцията включен ПОДОВО,
за параметъра максимална температура на миксера трябва да се
избере такава стойност, която да не повреди пода и да предотврати
риска от изгаряне.
Когато температурата на смесителния кръг превиши стойността,
зададена в параметъра зададена темп. миксер, захранването на
помпата на миксера се прекратява. След понижаването на
температурата на смесителния кръг с 2оC, помпата отново се
задейства. Обикновено, тази опция се използва за управление на
помпата на подовото отопление, когато тя работи с термостатичен
вентил без сервомотор. Препоръчва се използването на стандартен
отоплителен кръг при подовото отопление, който включва вентил,
сервомотор и помпа.
Чрез този параметър е възможно ограничаването на възможността
за настройка на ниска стойност на зададена темп. на смесителния
кръг. Автоматичен контрол (напр. периодично намаляване на
температурата) също няма да причини намаляване на зададената
температура под стойността, зададена за този параметър.
Параметърът изпълнява две функции:
- ограничава въвеждането на прекалено висока температура на
миксера. Автоматичното управление няма да доведе до
повишаване на температурата над зададената за този параметър
стойност.
- чрез параметър настройки миксер = включен ПОДОВО също
може да се ограничи температурата на смесителния кръг, при

стр.37
която помпата се изключва.
За подовото отопление нагласете стойността под 45°C – 50°C или в
съответствие с инструкциите на производителите на материалите,
използвани за подовата инсталация или инсталацията за ГВ.
Време за пълно отваряне

Нагласете времето за пълно на отваряне на вентила в съответствие
със сервомотора на вентила, например 140 сек.

Изкл. помпа от термостата

Нагласянето на този параметър на поз. “ДА” води до затваряне на
сервомотора на миксера и изключване на помпата след достигане на
зададената стайна температура. Това не е препоръчително, защото
отопляемото помещение може да се охлади прекалено много

Мъртва зона миксер

14.6

Настройката на този параметър определя мъртвата зона на
температурата на смесителния кръг. Контролерът регулира миксера
по такъв начин, че температурата на смесителния кръг да е равна на
предварително зададената стойност. Въпреки това, трябва да се
избягват прекалено честите движения на сервомотора, тъй като това
може да намали срока му на експлоатация. Регулирането се
осъществява само когато измерената температура на смесителния
кръг е по-висока или по-ниска от предварително зададената
стойност със стойност по-голяма от Мъртва зона миксер.

ДРУГИ

Покажи разширени настройки

Изход H mod A
Изход H mod B/C

Налични опции:
• ДА (показване на скрити параметри, коригирането на които не
е препоръчително).
• НЕ (скриване на скритите параметри).
Изход H mod A:
Резервен котел – клеми 39-40 управляват резервния котел.
Аларми – клеми 39-40. Позволява избор на аларма, която ще
действа на изход H mod A.
Циркулационна помпа - клеми 39-40 управляват
циркулационната помпа.
Сигнализиране работен режим – клеми 39-40 - подава се
непрекъснато напрежение във всички работни режими на
контролера.
Напрежението
се
спира
само,
когато
контролерът е изключен.
Конфигурирането на изход H (mod B / C) е възможно само при
свързани допълнителни модули B и C.

Връщане сервизни настройки

Възстановяване на сервизните настройки в главното меню.
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15. ОПИСАНИЕ НА АЛАРМИТЕ
15.1 ПРЕВИШАВАНЕ МАКСИМАЛНА
ТЕМПЕРАТУРА НА ДИМА
Алармата се появява след превишаване
макс. температура на дима. Тя изключва
вентилатора.
Тя има за цел защита на
температурния датчик на комина от
повреда поради влиянието на превишената
температура върху устойчивостта му. След
понижаване на температурата, контролерът
се връща към нормалната си работа.
15.2 ПРЕВИШАВАНЕ МАКСИМАЛНА
ТЕМПЕРАТУРА НА КОТЕЛА
Защитата срещу прегряване на котела се
осъществява на два етапа. При първия
етап,
след
превишаване
на
Темп.охлаждане на котел, контролерът се опитва
да намали температурата на котела чрез
прехвърляне на излишната топлина към
БГВ
и
отваряне
на
смесителните
сервомотори (само при работен режим на
миксера- включено парно). Ако отчетената
от датчика за БГВ температура превиши
стойността на параметъра макс. темп. на
БГВ, помпата за БГВ се деактивира, за
предпазване на потребителите от изгаряне
с
гореща
вода.
При
понижаване
температурата на котела, контролерът се
връща към нормалната си работа. Ако
температурата продължи да се повишава (и
достигне 95°C), то тогава се активира
постоянна аларма със звуков сигнал за
прегряване на котела.
Тази аларма може да се изтрие чрез
натискане на бутона „TOUCH and PLAY” или
включване и изключване на захранването
на контролера.
Внимание: не се препоръчва
поставянето на температурния
датчик извън водната риза на
котела,
например
върху
изпускателната тръба, тъй като
това може да доведе до забавяне
на отчитането на прегряването на
котела!
15.3 ПРЕВИШАВАНЕ МАКСИМАЛНА
ТЕМПЕРАТУРА НА ГОРЕЛКА
Тази аларма се задейства, след като
температурата на горелката превиши
сервизния
параметър:
Сервизни
настройки → Настройки на горелка →
Други → Макс. темп. на горелка.
Ако температурата се повиши над тази
стойност,
контролерът
ще
активира
процедурата за изгасяне. Алармата се
изтрива автоматично след понижаване
темп. на горелката с 10°C.

Функцията,
която
предпазва
срещу обратен огън не работи,
когато
електрическото
захранване
на
контролера
е
изключено.
Контролерът не може да се
използва
като
единствено
предпазно
устройство
срещу
обратен огън. За тази цел трябва
да се използват и допълнителни
устройства.
15.4
ПОВРЕДА НА ТЕМПЕРАТУРЕН
ДАТЧИК НА КОТЕЛА
При повреда на датчика на котела и
превишаване на измервателния обхват на
датчика се задейства съответната аларма.
При задействане на тази аларма, котелът е
активиран. Тя може да се изтрие чрез
натискане на бутона „TOUCH and PLAY” или
включване и изключване на контролера.
Датчикът трябва да се провери и да се
смени, ако е необходимо.
Проверката
на
температурния
датчик е описана в т 12.9
15.5
ПОВРЕДА НА ТЕМПЕРАТУРЕН
ДАТЧИК НА ГОРЕЛКАТА
При повреда на датчика на горелката или
превишаване на измервателния обхват на
датчика се задейства съответната аларма.
След активирането на тази аларма се
извършва изгасяне.
Тази аларма може да се изтрие чрез
натискане на бутона „TOUCH and PLAY” или
включване и изключване на контролера.
Датчикът трябва да се провери и да се
смени, ако е необходимо.
Проверката
на
температурния
датчик е описана в т 12.9
Контролерът може да работи с
изключен температурен датчик на
горелката
след
нагласяне
на
параметъра макс. температура на
горелката = 0
Това обаче не е препоръчително, тъй като
може да доведе до деактивиране на
защитната функция на котела срещу
обратен огън към бункера за гориво.
15.6 ЗАГУБА НА ВРЪЗКА
Панелът за управление е свързан с
останалите
електронни
устройства
с
помощта на цефров интерфейс RS485. При
повреда на този кабел, на екрана ще се
появи следното съобщение: Внимание!
Загуба
на
връзка.
Контролерът
не
деактивира
регулирането
и
работи
нормално
с
предварително
въведени
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параметри.
При
активирана
аларма
контролерът ще вземе необходимите мерки
според съответната аларма.

6,3A. За да се извади предпазителя, свалете
капака му и го извадете.

Потребителят трябва да провери кабела,
свързващ панела за управление и да го
ремонтира или смени, ако е необходимо.
15.7 ПОВРЕДА НА ВЕНТИЛАТОРА

16.5

При повреда на датчика за скорост или
вентилатора
поради
пренапрежение
в
изхода на управлението на вентилатора се
задейства аларма. Контролерът изключва
вентилатора.
15.8 ПРЕВИШАВАНЕ МИН. ИЛИ МАКС.
ВАКУУМ
Активира се аларма при промяна на мин.
или макс. стойност на вакуума в горивната
камера, при наличието на вакуум сензор.
15.9
НЕУСПЕШЕН ОПИТ ЗА
ЗАПАЛВАНЕ
След третия неуспешен опит за автоматично
запалване
се
активира
аларма.
При
активиране на алармата, всички помпи се
изключват
за
предотвратяване
на
прекаленото охлаждане на котела. Тази
аларма може да се изтрие чрез натискане
на бутона „TOUCH and PLAY” или включване
или изключване на контролера. Тези аларми
могат да се активират поради повреда на
запалката или липса на гориво в бункера.
16. ДРУГИ
16.1 СПИРАНЕ НА ТОКА
При спиране на тока, контролерът се връща
към режима на работа, в който е бил преди
спирането му.
16.2 ЗАЩИТА СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ
Когато температурата на котела се понижи
под 5°C,ще се включи помпата на парното,
която ще активира циркулацията на водата
в котела. По този начин ще се забави
замръзването на водата, но при много ниски
температури или при липса на електрическо
захранване, тази функция няма да предпази
инсталацията от замръзване.
16.3 ФУНКЦИЯ СРЕЩУ СПИРАНЕ НА
ПОМПАТА
Контролерът има функция за защита
помпите на парно, БГВ и миксер от
блокиране при продължителен престой.
16.4 СМЯНА НА МРЕЖОВИЯ
ПРЕДПАЗИТЕЛ
Предпазителят се намира в корпуса на
контролера. Той може да бъде сменен само
от лице с необходимата квалификация и
след
изключване
на
електрическото
захранване.
Трябва
да
се
използват
порцеланови
5x20
мм
и
инертни
предпазители с номинално напрежение

СМЯНА НА КОНТРОЛ ПАНЕЛ

Не се препоръчва смяна на самия панел,
тъй като програмата му трябва да е
съвместима с програмата в другата част на
контролера.
17. ЛАМБДА СОНДА
Ефективността на горелката може да се
повиши чрез свързване на допълнителния
модул на ламбда сондата. Свържете
модула в съответствие с т. 12.6. Ламбда
сондата се активира в меню:
Сервизни настройки → Настройки на
горелка – Ламбда сонда
Ако параметърът Работа с ламбда сонда е
нагласен на поз. “ON/ВКЛ.”, контролерът
ще работи използвайки показанията на
ламбда
сондата.
Количеството
на
постъпващия въздух ще бъде автоматично
нагласено
за
получаване
на
предварително
зададено
количество
кислород в дима. Ако параметърът е
нагласен на поз. “OFF/ИЗКЛ”, показанията
на ламбда сондата няма да оказват
влияние върху работата на контролера.
Количеството
въздух
за
съответната
мощност на горелката се наглася в меню:
Настройки на котел → Модулация на
мощността
Описание
на
останалите
параметри,
свързани с ламбда сондата: параметърът
на
вентилатор
определя
Корекция
максималната корекция на въздушния
поток при работа с ламбда сонда.
Параметрите Динамика и Време за реакция
оказват
влияние
върху
времето
за
регулиране на количеството кислород в
дима
до
предварително
зададеното
количество, както и върху стабилността на
кислорода в дима. Промяната на тези
параметри не е препоръчителна, ако
времето за регулиране и стабилността на
предварително
зададеното
количество
въздух
трябва
да
се
запазят
на
необходимото
ниво.
Контролерът
ще
калибрира Ламбда сондата автоматично
след зададения период за работа на
горелката. Също така, калибриране може
да се извърши и при необходимост. За тази
цел, котелът трябва да се деактивира. За
успешно калибриране, котелът трябва да е
напълно
загасен.
За
старт
на
калибрирането,
се
използва
следния
параметър: Настройки на котел
→
Калибриране на ламбда. Времетраенето
на
този
процес
е
около
8
мин.

стр.40
18. ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ГРЕШКИ
Симптоми
Устройството не работи,
въпреки че е включено в
мрежата.

Предварително зададената
температура на котела на
дисплея е различна от
необходимата.

Помпата на парното не
работи.

Вентилаторът не работи.

Допълнителният шнек не
работи (модул B).

Шнекът за гориво не
работи /не подава гориво

Горивото не изгаря
напълно, в пепелта има
неизгорели остатъци. При
горене има много дим,
горелката угасва.
Температурата не се
измерва правилно.

В режим ЛЯТО за БГВ,
радиаторите са горещи,
котелът прегрява.
Помпата за БГВ работи,
дори когато БГВ е зареден

Съвети
Проверете:
Дали линейните предпазители не са изгорели, сменете ги ако е
необходимо.
Дали свързаните с изпълнителния панел кабели са монтирани
правилно и дали панелът не е повреден.
Проверете:
Дали БГВ не се подгрява и дали зададената температура не
превишава предварително зададената температура на котела. Ако е
така, тогава разликата в данните ще изчезне след подгряване на БГВ
или намаляване на зададената температура на БГВ.
Дали не са активирани времевите периоди за нощно редуциране. Ако
са активирани, изключете ги.
Проверете:
Дали температурата на котела е превишила параметъра Темп старт
помпа на котел, изчакайте или намалете стойността на този параметър.
При активиран приоритет на БГВ, той блокира помпата на котела –
деактивирайте приоритета с помощта на Режим на работа БГВ - Без
приоритет.
Дали помпата не е повредена или блокирана.
Проверете дали вместо ограничителя на безопасната температура STB
на клемите 1-2 е монтиран мост (мостът трябва да се монтира само
ако ограничителят на температурата не е свързан).
Ако производителят на котела е оборудвал котела с температурен
ограничител STB с ръчно връщане в изходно положение, той трябва да
се отключи чрез махане на капака и завъртане на бутона според
документацията на производителя на котела.
Проверете вентилатора и го сменете, ако е необходимо.
Проверете, дали кабелите на шнека са свързани правилно с клемите,
Проверете, дали върху клемите 1-2 на модула B е монтиран мост,
Проверете, дали двигателят на шнека не е повреден,
Ако чувате, че двигателят работи, но горивото не постъпва, проверете
шнека, както и ръководството му за експлоатация
Проверете, дали кабелите на на шнека са свързани правилно с
клемите,
Ако с клемите 1-2 е свързан температурен ограничител STB,
проверете, дали веригата не е прекъсната в резултат на прегряване на
котела,
Проверете, дали двигателят на шнека не е повреден,
Ако чувате, че двигателят работи, но горивото не постъпва, проверете
системата за подаване, шнека, както и ръководството му за
експлоатация.

Проверете настройките на модулацията на мощността в: меню →
настройки на котела → модулациянамощност
т
а.
Проверете, дали има добър термоконтакт между температурния
датчик и измерваната повърхност,
Проверете, дали кабелът на датчика не е прекалено близо до
мрежовия кабел ,
Проверете, дали датчикът е свързан с клемите ,
Проверете, дали датчикът не е повреден – вж. т. 12.9
Увеличете стойността на параметъра удължаване помпа БГВ, за да
охладите котела
Задайте стойност = 0 за параметъра удължаване помпа БГВ
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В хидравличната
инсталация със смесителен
вентил и сервомотор
смесителят не се отваря.

Причина за това може да е в подгряването на БГВ при активиран
приоритет на БГВ. Изчакайте, докато БГВ се затопли или изключете
приоритета на БГВ.
Причината за това може да е активирана функция ЛЯТО.
Причината за това може да е активираната функция за обратна
защита. Ако функцията за обратна защита е активирана, проверете,
дали датчикът на връщащата вода е термоизолиран. Контактът
между датчика и тръбата може да се подобри с помощта на
термопаста. Променете зададената температура на котела за подобра мощност за нагряване на връщащата се вода. Проверете, дали
хидравличната инсталация е направена както трябва. След
затварянето на клапана температурата в обратния тръбопровод
трябва да се повиши над параметъра минимална температура на
връщаща вода.
Причината за това може да е калибрирането на смесителния вентил.
Изчакайте края на калибрирането. Активното калибриране е
отбелязано с “CAL” в меню ИНФОРМАЦИЯ.

19. КОНФИГУРАЦИЯ НА КОНТРОЛЕРА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА КОТЕЛА
Производителят на котела/горелката трябва да настрои параметрите на контролера според
съответния вид и мощност на горелката. Най-важните параметри са тези свързани със
запалването, работата и изгасянето. В зависимост от мощността и вида на горелката,
контролерът може да променя настройките по подразбиране. Настройките по подразбиране
за съответните котли/горелки трябва да бъдат обсъдени с компания PellasX. За да заредите
нови параметри, отидете в:
Меню – сервизни настройки – [специална парола] и изберете съответния
котел/горелка. Настройките по подразбиране могат да се заредят и с помощта на специален
софтуер, предоставен от компанията PellasX.
РЕГИСТЪР НА ПРОМЕНИТЕ:
V1.4 – 07-2016 – Настоящо издание. Промяна в описание на параметрите и софтуер от
9.XX.XX.
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