


Ръководство на интелигентния контролер SR208C

Съдържание

1 . Информация за безопасност ................................................ ................................................................ .......................... 3

1 .1 Монтаж и пускане в експлоатация.................................................. ................................................................ ..... 3

1 .2 Относно това ръководство ................................................ ................................................................ ........................ 3

1 .3 Освобождаване от отговорност ........................................ ................................................................ ................................ 3

1 .4 Важна информация ................................................. ................................................................ ................. 3

1 .5 Описание на сигнала.................................................. ................................................................ ........................ 4

1 .6 Описание на бутоните и HMI .............................................. ................................................................ ............ 4

2 Общ преглед ................................................ ................................................................ ........................................ 5

2 .1 Технически данни................................................... ................................................................ ................................. 5

2 .2 Списък за доставка ................................................. ................................................................ ................................ 5

3 . Монтаж ................................................. ................................................................ .................................... 6

3 .1 Монтаж на контролера.................................................. ................................................................ ...................... 6

3 .2 Свързване на кабелите .................................................. ................................................................ ...................... 6

3 .3 Свързване на терминали ................................................. ................................................................ .................... 7

3 .5 Свързване с високоефективна помпа ............................................ ............................................... 8

4 . Описание на системата (Стандартна слънчева система с 1 резервоар, 1 колекторно поле) ................................. ...... 9

5 . Параметри и опции на функцията........................................ ................................................................ 10

5 .1 Преглед на структурата на менюто.................................................. ................................................................ ......... 10

5 .2 Описание на операцията в менюто ................................................ ................................................................ ........ 10

5 .3 Проверка на стойността.................................................. ................................................................ .......................... 11

6 . Работа с функциите и настройка на параметри (за потребителя) ................................. .......................... 11

6 .1 Настройка на времето за CLK .............................................. ................................................................ ........................ 11

6 .2 Функция AH Дозагряване/термостат................................................ ................................................ 11

7 . Функционална работа и настройка на параметри (инженер)................................. .............................. 14

7 .1PWD парола.................................................. ................................................................ .......................... 14

7 .2 ЗАРЕЖДАНЕ Отопление на резервоара.................................................. ................................................................ ..................... 15

7 .3 Функция COL Collector .............................................. ................................................................ ............... 17

1



Ръководство на интелигентния контролер SR208C

7 .4 ПОМПА Режим на управление на помпата ........................................ ................................................................ ......... 22

7 .5 Функция COOL Охлаждане.................................................. ................................................................ ............... 23

7 .6 Ръчна работа MAN.................................................. ................................................................ ............... 25

7 .7 Защита от блокиране на BLPR.................................................. ................................................................ ........ 26

7 .8 Функция за термична дезинфекция OTDI ................................. .............................................. 27

7 .9 Превключвател UNIT CF .............................................. ................................................................ ........................ 28

7 .10 BEEP Предупреждение за неизправност на бипер ........................................ ................................................................ ........ 28

7 .11 Reset Reset .............................................. ................................................................ .............................. 29

7 .12 Настройка на PASS парола.................................................. ................................................................ .............. 30

7 .13 MH Ръчно отопление ................................................ ................................................................ ................. 30

7 .14 Функция за почивка ................................................. ................................................................ ...................... 31

8 . Защитна функция ................................................ ................................................................ ...................... 31

8 .1 Функция на паметта по време на прекъсване на захранването ............................................ ................................................. 31

8 .2 Защита на екрана.................................................. ................................................................ ...................... 31

8 .3 Проверка на неизправности.................................................. ................................................................ ...................... 31

9 . Гаранция за качество.................................................. ................................................................ ........................ 32

10 . Аксесоари.................................................. ................................................................ ............................... 33

2



Ръководство на интелигентния контролер SR208C

1 . Информация за безопасност

1 .1 Монтаж и пускане в експлоатация

‑ Когато полагате проводници, моля, уверете се, че няма повреда на някоя от конструктивните мерки за пожарна 

безопасност, представени в сградата.

Контролерът не трябва да се монтира в помещения, където има или могат да възникнат лесно запалими 

газови смеси.

Допустимите условия на околната среда не могат да бъдат превишавани на мястото на монтаж. Преди да 

свържете устройството, уверете се, че захранването отговаря на спецификациите, изисквани от контролера.

Всички устройства, свързани към контролера, трябва да отговарят на техническите спецификации на 

контролера.

Всички операции на отворен контролер трябва да се извършват само без захранване. Всички правила 

за безопасност при работа със захранването са валидни.

Свързването и/или всички операции, които изискват отваряне на колектора (напр. смяна на предпазителя), се 

извършват само от специалисти.

‑

‑

‑

‑

‑

‑

1 .2 Относно това ръководство

Това ръководство описва монтажа, функциите и работата на соларен контролер, използван за слънчева система за 

гореща вода, за монтиране на други устройства на завършена слънчева система за топла вода като слънчев 

колектор, помпена станция и съхранение, моля, не забравяйте да спазвате подходящата инсталация инструкции, 

предоставени от всеки производител. Монтажът, свързването на проводници, пускането в експлоатация и 

поддръжката на този контролер може да се извършва само от обучен професионалист; професионалистът трябва да 

е запознат с това ръководство и да следва инструкциите, съдържащи се тук.

1 .3 Освобождаване от отговорност

Производителят не може да следи за спазването на тези инструкции или обстоятелствата и методите, използвани за 

инсталиране, експлоатация, използване и поддръжка на този контролер. Неправилната инсталация може да 

причини щети на материалите и хората. Това е причината, поради която ние не поемаме отговорност и отговорност 

за загуби, щети или разходи, които могат да възникнат поради неправилен монтаж, експлоатация или неправилно 

използване и поддръжка или възникнали във връзка с гореспоменатото. Освен това ние не поемаме отговорност за 

патентни нарушения или нарушения – възникнали във връзка с използването на този администратор върху правата 

на трети страни. Производителят си запазва правото да прави промени в продукта, техническите данни или 

инструкциите за монтаж и експлоатация без предизвестие. Веднага след като стане очевидно, че безопасната 

работа вече не е възможна (напр. видими повреди). Моля, незабавно извадете устройството от работа. Забележка: 

уверете се, че устройството не може да бъде пуснато случайно в експлоатация.

1 .4 Важна информация

Ние внимателно проверихме текста и снимките на това ръководство и предоставихме най‑доброто от нашите познания
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и идеи, колкото и неизбежни грешки да съществуват. Моля, имайте предвид, че не можем да гарантираме, че това 

ръководство е дадено в целостта на изображението и текста, неправилна, непълна и погрешна информация и 

произтичащите от това щети, ние не поемаме отговорност.

1 .5 Описание на сигнала

Индикация за безопасност: Инструкциите за безопасност в текста са маркирани с предупредителен триъгълник. Те

посочете мерки, които могат да доведат до нараняване на хора или рискове за безопасността.

Оперативни стъпки: малък триъгълник “ ►” се използва за обозначаване на 

стъпката на работа.бележки: Съдържа важна информация за работа или функции.

1 .6 Описание на бутона и HMI

‑ Контролерът се управлява с 6 ‑те бутона от дясната страна на екрана

‑

‑

‑

‑

‑

‑

“

Бутон “MH”: ръчно отопление Бутон “SET”: 

потвърждение / избор Бутон “▲” нагоре: 

увеличаване на стойността бутон “▼” 

надолу: намаляване на стойността

Бутон “ESC” връщане/изход: връщане към предишното меню

„бутон празник

Описание на състоянието код Осветление Мига

Превишете максималната температура на съхранение SMX

Изпълнение на функцията за аварийно изключване на съхранение

Функция за аварийно изключване на колектора CEM
+

Охлаждане на колектора OCCO

Охлаждане на резервоара OSTC
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Охлаждане на системата OSYC

Старт на функцията против замръзване OCFR

Работа на функцията против замръзване OCFR

Минимална температура на колектора OCMI Бавно мигане

2 . Преглед

2 .1 Технически данни

‑ входове: 1 * PT1000 вход за температурен сензор

2 * NTC10K, B=3950 вход за температурен сензор 1 * 

485 комуникационен порт (по избор)

1 * Електромагнитно реле, максимален ток 2 A 1 * 

Полупроводниково реле, максимален ток 1 A

1* PWM изход с променлива честота (с възможност за включване/изключване, 0 ‑10V)

Функции: брояч на работните часове, функция тръбен колектор, функция на термостат, контрол на скоростта 

на помпата, регулируеми системни параметри и допълнителни функции (управлявани от меню), баланс и 

диагностика

Захранване: 100 ⋯240 V ~(50⋯60 Hz)

Номинално импулсно напрежение: 2 .5KV

485 ток захранване: 60 mA

‑ Изходи:

‑

‑

‑

‑

‑

‑

Жилища:Пластмасов ABS

Монтаж:Монтаж на стена

‑

‑

‑

‑

‑

операция: 6 бутона на предния капак

Тип защита: IP41

Клас на защита: аз

Температура на околната среда: 0 ... 40 

°CРазмери: 178*120*43 мм

2 .2 Списък за доставка

‑

‑

‑

‑

‑

1 * контролер SR208C 1 * чанта 

за аксесоари 1 * ръководство за 

потребителя

1 * температурен сензор PT1000 (φ6*50 мм, дължина на кабела 1 ,5 метра) 2 * 

температурен сензор NTC10K (φ6*50 мм, дължина на кабела 3 метра)
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3 . Монтаж

Забележка: Уредът трябва да бъде разположен само в сухите вътрешни помещения. Моля, отделно маршрутизиране на

сензорни проводници и мрежови проводници. Уверете се, че контролерът, както и системата, не са изложени на силни 

електромагнитни полета.

3 .1 Монтаж на контролера

Следвайте стъпките по‑долу, за да монтирате контролера на стената.

‑ Развийте винта с кръстосана глава от капака и го извадете заедно с капака от корпуса.

Маркирайте горната точка на закрепване на стената . Пробийте и затегнете приложените щепсела и винт, ➀

оставяйки главата да стърчи.

Закачете корпуса от горната точка на закрепване и маркирайте долната точка на закрепване .➁

‑

‑

‑

‑

‑

‑

Пробийте и поставете долни тапи за стена.

Закрепете корпуса към стената с долния закрепващ винт и го затегнете. Извършете 

електрическото окабеляване в съответствие с разпределението на клемите. 

Поставете капака върху корпуса. Закрепете със закрепващия винт.

3 .2 Окабеляване

Според начина на монтаж, проводникът може да бъде свързан от дупка  на долната плоча или от➂

дупка , като използвате подходящ инструмент (като нож), за да отрежете пластмасата на .➃ ➂

Забележка: проводниците трябва да бъдат закрепени чрез фиксиращи скоби на терминалния порт.
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3 .3 Свързване на терминала

Забележка: преди отваряне на корпуса! Винаги изключвайте контролера от захранването и спазвайте 

местните разпоредби за електрозахранване.

‑

‑ T1: Температурен сензор PT1000, за измерване на температурата на колектора и изчисляване на топлинната 

енергия.

‑ T2 ~T3: NTC10K, B=3950 температурен сензор, за измерване на температурата на резервоара и тръбата.

‑ Комуникационен порт 485 (избираем) : ELA485, за комуникация от дистанционно управление (

Комуникационният порт не е в стандартната конфигурация; WIFI моделът трябва да се закупи 

отделно, подробно виж приложената част)

‑ PWM: Сигнални портове за високоефективна помпа, подробно свързване вижте по‑долу

Входни портове

‑

‑ Само оригинални фабрично оборудвани температурни сензори Pt1000 са одобрени за използване с 

контролера, оборудван е с 1 ,5 м силициев кабел и е подходящ за всякакви метеорологични условия, 

кабелът е устойчив на температура до 280 оC, свържете температурните датчици към съответните 

клеми с всеки полярност.

‑ Само оригинални фабрично оборудвани температурни сензори NTC10K,B=3950 са одобрени за 

използване с резервоар и тръба, оборудван е с 3 m PVC кабел и кабелът е устойчив на температура до 

105 оC, свържете температурните датчици към съответните клеми с всеки полярност.

‑ Всички сензорни кабели имат ниско напрежение и за да се избегнат индуктивни ефекти, не трябва да се полагат близо до кабели 

от 230 волта или 400 волта (минимално разстояние от 100 мм).

‑ Ако съществуват външни индуктивни ефекти, например от кабели с силен ток, кабели на въздушния влак,

Съвети относно монтажа на температурни сензори:
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трансформаторни подстанции, радио‑ и телевизионни устройства, любителски радиостанции, микровълнови устройства и др., 

тогава кабелите към сензорите трябва да бъдат адекватно екранирани.

‑ Сензорните кабели могат да бъдат удължени до максимална дължина от ca. 100 метра, когато дължината на кабела е до 50 м 

и след това 0 ,75 мм2 трябва да се използва кабел. Когато дължината на кабела е до 100 м и след това 1 ,5 мм2 трябва да се 

използват кабели.

‑

Входни портове L, N: за захранване, L: проводник под напрежение, N: нулев проводник,

Изход R1: Полупроводникови релета (SCR), предназначени за управление на скоростта на помпата, Макс. Ток: 1 A Изход HR: 

Електромагнитни релета, предназначени за управление на включване/изключване на функция за догряване/термостат, макс.

Ток: 2 А

Изходни портове

защитен проводник

3 .5 Свързване с високоефективна помпа

‑ Свързване на сигналния проводник от високоефективната помпа

Сигналният проводник 1 от високоефективната помпа е свързан към GND порта на контролера 

Сигналният проводник 2 от високоефективната помпа е свързан към PWM порта на контролера 

Сигналният проводник 3 от високоефективната помпа не е свързан към контролера

Забележка: Високоефективната помпа с 0 ‑10V сигнал има само 2 сигнални проводника, свързани към 

съответния порт GND, PWM на контролера.
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4 . Описание на системата (Стандартна слънчева система с 1 резервоар, 1 колекторно поле)

Описание:

Контролерът изчислява температурната разлика между сензора на колектора T1 и сензора на резервоара T2. Ако 

разликата е по‑голяма или идентична с регулираната температурна разлика при включване, слънчевата 

циркулационна помпа (R1) ще се включи и резервоарът ще се зарежда, докато се достигне температурната разлика 

при изключване или максималната температура на резервоара.

Сензор Описание Реле Описание

T1 Температура на колектора R1 Слънчева циркулационна помпа

Т2 Температура на основата на резервоара HR Функция за догряване/термостат

Т3 Температура на горната част на резервоара
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5 . Параметри и опции на функцията

5 .1 Преглед на структурата на менюто

5 .2 Описание на действието на менюто

‑ Достъп до главното меню

► Натиснете бутона “SET” за достъп до главното меню

► Натиснете “▲/ ▼”, за да изберете меню

► Натиснете бутона “SET”, за да влезете в подменюто

‑ Достъп до подменюто

► След като изберете главно меню, натиснете бутона “SET” за достъп до подменюто

► Натиснете бутона “▲/ ▼”, за да изберете подменю,

► Натиснете бутона “SET”, за да влезете в интерфейса за регулиране на стойността или функцията за избор (изберете ON/OFF)

► Натиснете “▲/ ▼”, за да регулирате стойността

► Натиснете “SET”, за да потвърдите зададената стойност
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Забележка: Влезте в интерфейса за настройка на менюто, ако не натиснете нито един бутон в рамките на 3 минути, екранът ще 

излезе от настройката и ще се върне към основния интерфейс.

5 .3 Проверка на стойността

В нормален режим на работа натиснете бутона “▲/ ▼”, можете да видите температурата на колектора и резервоара, скоростта на 

помпата, времето на работа на контролера, версията на софтуера.

Забележка: въведете интерфейса за проверка на стойността, ако не натиснете нито един бутон в рамките на 1 минута, екранът ще излезе 

от интерфейса за проверка и ще се върне към основния интерфейс.

6 . Работа с функции и настройка на параметри (за потребителя)

6 .1 CLK Настройка на времето

Структура на менюто

► Натиснете бутона “SET”, изберете меню CLK

► Натиснете бутона “SET”, часът “00” мига на дисплея.

► Натиснете бутона “▲/ ▼”, за да настроите часа

► Натиснете бутона “SET”, на дисплея мига минутното време “00”.

► Натиснете бутона “▲/ ▼”, за да настроите минутите

► Натиснете бутона “SET” или “ESC”, за да запишете зададената стойност

Забележка: В случай, че захранването на контролера е изключено, датата и часът ще се запомнят в 

контролера за 36 часа.

6 .2 AH Функция за догряване/термостат

Функцията на термостата работи независимо от слънчевата работа и може да се използва например за 

използване на излишната енергия или за последващо нагряване.

• AH O < AH F

функция термостат за последващо загряване

• AH O > AH F
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функция термостат за използване на излишната енергия

След нагряване

• За да блокирате функцията на термостата за определен период, има 3 времеви 

рамки t1 ... t3.

• Сензорът (AHS) за “Дозагряване/термостат” може да се избира. Управлява се от сензора на резервоара T3 или T2 

(избираем).

• Ако искате да изключите едно време на отопление, тогава можете да зададете времето за включване и времето за изключване на една 

и съща стойност (например, задайте tA2 O 00 :00 и задайте tA2 F 00 :00, втората секция от време без тази функция) , това означава, че 

този раздел за време не е наличен, функцията за догряване/термостат е ИЗКЛЮЧЕНА.

• Настроена функция за догряване/термостат: Ако функцията на термостата трябва да работи само от 06 :00 

сутринта и 17 :00 ч., настройте tA1O на 06 :00 и tA1F на 17 :00.

Освобождаване на излишна енергия

Забележка: Ако клиентът използва електрически нагревател като резервен, моля, в зависимост от мощността на електрическия 

нагревател, за да оборудвате съответните защитни устройства като контактор и прекъсвач с този контролер, ние силно препоръчваме 

оборудването с устройство SR802 с този контролер, (подробни технически данни за SR802 вижте резервните части )

Структура на менюто

Основен

меню
Регулируема

обхват

Стъпка на

регулирайте

Подменю Фабричен комплект Описание

Функция за догряване/

термостат
AH

Изберете желания сензор за 

отопляем резервоар (S3 за T3, 

S2 за T2)

AHS S3 S2. S3
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Температура на включване 

след нагряване
AHO 40 oC 0 ,5oC

Температура на изключване след 

нагряване
AHF 45 oC 0 ,5oC

Време за включване на първия 

след нагряване
tA 1 O 00 :00 часа 00 :00‑23:59

Време за изключване на първия 

след нагряване
tA 1 F 23 :59 00 :00‑23:59

Време за включване на секундата 

след нагряване
t A2O 00 :00 часа 00 :00‑23:59

tA 2 F 00 :00 часа 00 :00‑23:59 Време за изключване на секундата 

след нагряване

Време за включване на третия 

след нагряване
t A3O 00 :00 часа 00 :00‑23:59

Време за изключване на третия 

след нагряване
t A3F 00 :00 часа 00 :00‑23:59

Настройка на функцията:

► Натиснете бутона “SET”, за да влезете в главното меню, и натиснете “▲”, за да изберете главно меню AH Afterheating/thermostat.

► Натиснете бутона “SET”, за да зададете параметър, на екрана се извежда “AHS S3”.

► Натиснете бутона “SET”, “S3” мига

► Натиснете бутона “▲/ ▼”, за да изберете желания сензор (S3 за T3, S2 за T2)

► Натиснете бутона “SET” или “ESC”, за да запазите настройката.

► Натиснете бутона “▲”, на екрана се изписва “AHO 40 oC”.

► Натиснете бутона “SET”, “40oC” мига

► Натиснете бутона “▲/ ▼”, за да регулирате температурата на включване.

► Натиснете бутона “SET” или “ESC”, за да запазите настройката.

► Натиснете бутона “▲”, на екрана се изписва “AHF 45 oC”.

► Натиснете бутона “SET”, часът мига “45oC”.

► Натиснете бутона “▲/ ▼”, за да регулирате часа на температурата на изключване.

► Натиснете бутона “SET” или “ESC”, за да запазите настройката.

► Натиснете бутона “▲” “tA1O 00 :00 ” се извежда на екрана

► Натиснете бутона “SET”, часът мига “00”.

► Натиснете бутона “▲/ ▼”, за да настроите часа на времето за включване

► Натиснете бутона “SET”, минутите мига “00”.

► Натиснете бутона “▲/ ▼”, за да настроите минутата на времето за включване

► Натиснете бутона “SET” или “ESC”, за да запазите настройката.

► Натиснете бутона „▲“, „tA1F 23 :59 ” показва на екрана

► Натиснете бутона “SET”, часът мига “23”.

► Натиснете бутона “▲/ ▼”, за да настроите часа на времето за изключване
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► Натиснете бутона “SET”, минутите мига “59”.

► Натиснете бутона “▲/ ▼”, за да настроите минутата на времето за изключване

► Натиснете бутона “SET” или “ESC”, за да запазите настройката.

► Натиснете бутона “▲” за достъп до прозореца с времето за включване на второто догряване/термостат, повторете 

стъпките по‑горе, за да зададете времето за второто и третото последващо подгряване/термостат.

Ако искате да изключите еднократно догряване/термостат, можете да настроите превключване и изключване едновременно

стойност. (Например, вторият времеви раздел няма тази функция, тогава можете да зададете tA2O 00 :00 и tA2F

00 :00 )

При нагряване знак

Забележка:

Знакът"

1 В рамките на предварително зададена времева секция, знак за отопление

2 . Извън предварително зададения участък от време, знак за отопление

мига на екрана, това показва, че функцията за допълнително загряване е активирана.

" представлява Дозагряване

свети на екрана не се 

показва на екрана.

Знакът „AH“ представлява термостат

7 . Функционална работа и настройка на параметри (инженер)

7 .1PWD парола

Структура на менюто

Влезте в главното меню, изберете “PWD 0000 ”, за да въведете парола

► Натиснете бутона “SET”, левият цифров мига, въведете парола, 

фабричната настройка е “0000”

► Натиснете “▲/ ▼”, за да влезете в първия цифров

► Натиснете “SET”, вторият цифров мига
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► Натиснете “▲/ ▼”, за да влезете във втория цифров

► Натиснете “SET”, третата цифра мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да влезете в третата цифра

► Натиснете “SET”, четвъртата цифра мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да влезете в четвъртата цифра

► Натиснете “SET”, за да влезете в главното меню

Чрез зададена парола, за да ограничи потребителя да променя някои параметри, са необходими 4 цифри. По подразбиране е 0000 

Ако не е зададена парола, просто натиснете “SET” пет пъти, за да влезете директно в главното меню

7 .2 LOAD отопление на резервоара

Описание на функцията:

‑ △T контролна логика

Контролерът работи като стандартен регулатор на температурна разлика. Ако температурата достигне или 

надвиши температурната разлика при включване (DTO), помпата се включва. Когато температурната разлика 

достигне или падне под настроената температурна разлика при изключване (DTF), съответното реле се 

изключва.

Забележка: Температурната разлика при включване трябва да бъде с 0 ,5 K по‑висока от температурната 

разлика при изключване. Настроената температурна разлика трябва да бъде поне с 0 ,5 K по‑висока от 

температурната разлика при включване.

‑

Ако температурата достигне или надвиши температурната разлика при включване, помпата се включва на 100 % скорост за 

10 s. След това скоростта се намалява до минималната стойност на скоростта на помпата.

Контрол на скоростта

Ако температурната разлика достигне предварително зададената температурна разлика, скоростта на помпата се увеличава с 

една стъпка (10%). Реакцията на контролера може да се адаптира чрез параметъра RIS. Ако разликата се увеличи с 

регулируемата стойност на покачване RIS, скоростта на помпата се увеличава с 10 %, докато се достигне максималната 

скорост на помпата от 100 %. Ако температурната разлика намалее с регулируемата стойност на повишаване (RIS), 

скоростта на помпата ще бъде намалена с една стъпка съответно с 10 %.

Забележка: За да активирате функцията за контрол на скоростта, съответната помпа трябва да бъде настроена на (MIN, MAX) 

и управлението на релето трябва да бъде настроено на (PULS, PSOL, PHEA или 0 ‑10 V) (под менюто за настройка PUMP).

‑

Ако температурата на резервоара достигне зададената максимална температура, резервоарът вече няма да се зарежда, за да 

се избегнат повреди, причинени от прегряване. Ако максималната температура на резервоара е надвишена, подпишете

се показва на екрана.

SMX Защита за максимална температура на резервоара

15



Ръководство на интелигентния контролер SR208C

Може да бъде избран сензорът за максимално ограничение на резервоара (SMAX). Максималното ограничение винаги се 

отнася до избрания сензор (T2 или T3). Хистерезисът при включване (HYST) може да се избира (По подразбиране е 2 о° С),

например, когато максималната температура на резервоара е настроена на 70 о° С,след това на 68 оC, максимален резервоар

функцията за температурна защита се деактивира автоматично.

Структура на менюто

Основен

меню
Подменю Фабрика

комплект

Регулируема

обхват

Стъпка

per
регулирайте

Описание

ЗАРЕЖДАНЕ Отопление на резервоара

DTO 6 K 1 ‑50 хил 0 ,5 хил Температурна разлика при включване на отоплението на 

резервоара

DTF 4 K 0 ,5‑49,5 К 0 ,5 хил Температурна разлика при изключване на отоплението на 

резервоара

DTS 10 K 1 ,5‑50 хил 0 ,5 хил Температурна разлика на контрола на скоростта на 

помпата

RIS 2 K 1 ‑20К 1 K Диапазон на нарастване на контрола на скоростта на помпата

SMX 70 о° С 4 ‑95о° С 1 о° С Максимална температура на резервоара

SMAX S3 S2. S3 Сензор за максимална температура на 

резервоара (S3 за T3, S2 за T2)

HYST 2 K 0 ,1‑10 К 0 ,1 хил Хистерезис на максималната температура на 

резервоара

Настройте функциите

► Изберете главното меню “ЗАРЕЖДАНЕ”.

► Натиснете “SET”, на екрана се извежда “DTO 6 K”.

► Натиснете “SET”, “6K” мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да регулирате температурата на включване на соларната система
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циркулационна помпа

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете „▲“, на екрана се извежда „DTF 4 K“.

► Натиснете “SET”, “4K” мига

► Натиснете „▲/ ▼“, за да регулирате температурата на изключване на помпата на соларния кръг

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете “▲”, на екрана се извежда “DTS 10 K”.

► Натиснете “SET”, “10K” мига

► Натиснете „▲/ ▼“, за да регулирате стандартната температурна разлика на помпата на соларния кръг

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете „▲“, на екрана се извежда „RIS 2 K“.

► Натиснете “SET”, “2K” мига

► Натиснете „▲/ ▼“, за да регулирате диапазона на повишаване на контрола на скоростта на помпата

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете „▲“, „SMX 70 оC” се извежда на екрана

► Натиснете “SET”, “70 оC” мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да регулирате максималната температура на резервоара

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете „▲“, на екрана се извежда „SMAX S3“.

► Натиснете “SET”, “S3” мига

► Натиснете „▲/ ▼“, изберете сензора за максимална температура на резервоара (S3 за T3, S2 за T2)

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете “▲”, на екрана се извежда “HYST 2 K”.

► Натиснете “SET”, “2K” мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да регулирате хистерезиса на максималната температура на резервоара

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

7 .3 Функция COL Collector

Описание на функцията

‑ Аварийно изключване на OCEM Collector

Когато температурата на колектора надвиши настроената аварийна температура на колектора,

След това соларната помпа (R1) се изключва, за да предпази компонентите на системата от прегряване (аварийно 

изключване на колектора). Ако максималната температура на колектора (OCEM) е надвишена, подпишете

се показва.

Внимание! Риск от нараняване! Риск от повреда на системата поради пренапрежение на налягането! Ако за топлина се използва вода

преносна течност в системи под налягане, водата ще кипи при 100 °C. След това не настройвайте граничната температура 

на колектора по‑висока от 95 °C.
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‑ OCCO Колекторно охлаждане

Функцията за охлаждане на колектора поддържа температурата на колектора да се повишава в рамките на работния диапазон чрез 

нагряване на резервоара. Ако температурата на резервоара достигне 95 °C, функцията ще бъде изключена от съображения за 

безопасност.

Когато температурата на резервоара надвиши регулираната максимална температура на резервоара, слънчевата система се 

изключва. Ако температурата на колектора се повиши до зададената максимална температура на колектора, соларната помпа 

се включва отново, докато температурата на колектора падне под максималната температура на колектора. След това 

температурата на резервоара може да надвиши максималната си температура, но само до 95 °C (аварийно изключване на 

резервоара) и подпишете мига на екрана, системата спира.

Ако охлаждането на колектора е активно, мига на екрана.

Тази функция е налична само когато функцията за охлаждане на системата (OSYC) и функцията за пренос на топлина 

(OHDP) не са активирани.

‑

Минималната температура на колектора е най‑ниската температура на колектора, само когато температурата на 

колектора е по‑висока от тази температура, соларната помпа (R1) просто може да бъде включена, ако температурата 

на колектора падне под настроената минимална температура, функцията се активира, бавно мига

на екрана.

Минимална температура на колектора OCMI

‑

Функцията против замръзване на колектора активира веригата за зареждане между колектора и резервоара, когато 

температурата на колектора падне под регулираната температура CFRO. Това ще предпази течността от замръзване или 

коагулация. Ако температурата на колектора надвиши температурата на изключване на функцията против замръзване на 

колектора CFRF, соларната помпа ще бъде изключена отново.

OCFR Collector функция против замръзване

Ако функцията за антифриз на колектора е активирана, подпишете

Забележка: Тъй като тази функция използва ограничената топлина, която се запазва в резервоара, така че функцията 

против замръзване трябва да се използва в региони, където температурата на околната среда е около точката на замръзване 

само за няколко дни.

Функция OTCO Тръбен колектор

бавно мига на екрана.

‑

Тази функция се използва за подобряване на поведението при включване в системи с неидеални позиции на сензора (напр. с 

някои тръбни колектори).

Тази функция работи в рамките на настроен времеви участък. Той активира помпата на колекторния кръг R1 

за регулируемо време на работа между регулируеми паузи, за да компенсира забавеното измерване на 

температурата.
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Ако времето за работа е настроено на повече от 10 секунди, помпата ще работи на 100 % през първите 10 секунди от времето на работа. За 

оставащото време на работа помпата ще работи с настроената минимална скорост.

Ако сензорът на колектора е дефектен или колекторът е блокиран, тази функция ще бъде изключена.

Структура на менюто

Основен

меню
Подменю
1

Подменю
2

Фабрика

комплект

Регулируема

обхват

Стъпка

per
регулирайте

Описание

полковник Колекторна функция

OCEM НА Колектор спешен случай

функция за изключване вкл./изкл

CEM 130 о° С 80 ‑200о° С 1 о° С Температура на авариен 

колектор

изключване (хистерезис

10 K)
OCCO ИЗКЛ Включване/изключване на функцията за охлаждане на 

колектора

CMAX 110 о° С 70 ‑160о° С 1 о° С Температура на охлаждане на 

колектора (хистерезис 5 о° С)

OCMI ИЗКЛ Колектор минимум

температурна функция

включване/изключване

CMIN 10 о° С 10 ‑90о° С 1 о° С Температура на минимална 

функция на колектора

OCFR ИЗКЛ Включване/изключване на функцията против замръзване
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CFRO 4 о° С ‑ 40 ‑8о° С 0 ,5о° С Температура на включване на 

функцията против замръзване

CFRF 5 о° С ‑ 39 ‑9о° С 0 ,5о° С Температура на изключване на 

функцията против замръзване

OTCO Функция тръбен колектор

TCST 07 :00 часа 00 :00‑23:00 часа 1 минута Начално време на функцията 

тръбен колектор

TCEN 19 :00 часа 00 :00‑23:00 часа 1 минута Време за спиране на 

функцията тръбен колектор

TCRU 30 ‑те години 30 ‑300‑те години 1 s Време на работа на помпата по време на

функция тръбен колектор

TCIN 30 мин 5 ‑60мин 1 минута Време за спиране на помпата по 

време на функция тръбен колектор

Настройка на функцията:

Настройка на OCEM (функция за аварийно изключване на колектора).

► Изберете менюто на функциите “COL”.

► Натиснете “SET”, на екрана се извежда “OCEM”.

► Натиснете отново “SET”, на екрана се извежда “OCEM ON”.

► Натиснете “SET”, “ON” мига на екрана

(Ако е необходимо да изключите тази функция, натиснете “▲/ ▼”, за да я деактивирате)

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете „▲“, „OCEM 130 оC” се извежда на екрана

► Натиснете “SET”, “130 оC” мига на екрана

► Натиснете „▲/ ▼“, за да активирате или деактивирате аварийната функция на колектора

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете “ESC”, за да се върнете към предишното меню

Настройка на OCCO (функция за охлаждане на колектора).

► Натиснете “▲”, на екрана се изписва “OCCO”.

► Натиснете “SET”, на екрана се извежда “OCEM OFF”.

► Натиснете “SET”, “OFF” мига на екрана

► Натиснете „▲/ ▼“, за да активирате тази функция, на екрана се показва „OCEM ON“

► Натиснете „▲“, „CMAX 110 оC” се извежда на екрана

► Натиснете “▲/ ▼”, за да регулирате температурата на включване на функцията за охлаждане на колектора

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете “ESC”, за да се върнете към предишното меню
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Настройка на OCMI (минимална температура на колектора).

► Натиснете “▲”, на екрана се извежда “OCMI”.

► Натиснете “SET”, на екрана се извежда “OCMI OFF”.

► Натиснете “SET”, “OFF” мига на екрана

► Натиснете „▲/ ▼“, за да активирате тази функция, на екрана се извежда „OCMI ON“

► Натиснете „▲“, „OCMI 10 оC” се извежда на екрана

► Натиснете “▲/ ▼”, за да регулирате минималната температура на колектора

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете “ESC”, за да се върнете към предишното меню

Настройка на OCFR (функция против замръзване).

► Натиснете “▲”, на екрана се изписва “OCFR”.

► Натиснете “SET”, на екрана се извежда “OCFR OFF”.

► Натиснете “SET”, “OFF” мига на екрана

► Натиснете „▲/ ▼“, за да активирате тази функция, на екрана се извежда „OCFR ON“

► Натиснете „▲“, „CFRO 4 оC” се извежда на екрана

► Натиснете “SET”, “4 оC” мига на екрана

► Натиснете „▲/ ▼“, за да регулирате температурата на включване на функцията против замръзване

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете „▲“, „CFRF 5 оC” се извежда на екрана

► Натиснете “SET”, “5 оC” мига на екрана

► Натиснете „▲/ ▼“, за да регулирате температурата на изключване на функцията против замръзване

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете “ESC”, за да се върнете към предишното меню

Настройка на OTCO (функция на тръбен колектор).

► Натиснете “▲”, на екрана се изписва “OTCO”.

► Натиснете “SET”, на екрана се извежда “OTCO OFF”.

► Натиснете “SET”, “OFF” мига на екрана

► Натиснете „▲/ ▼“, за да активирате тази функция, на екрана се показва „OTCO ON“

► Натиснете „▲“, на екрана се изписва „TCST 07 :00“.

► Натиснете “SET”, “07” мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да настроите часа

► Натиснете “SET”, “00” мига на екрана

► Натиснете “▲/ ▼”, за да настроите минутите

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете „▲“, на екрана се изписва „TCEN 19 :00“.

► Натиснете “SET”, “19” мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да настроите часа
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► Натиснете “SET”, “00” мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да настроите минутите

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете “▲”, на екрана се извежда “TCRU 30 ”.

► Натиснете “SET”, “30” мига

► Натиснете „▲/ ▼“, за да регулирате времето за изпълнение

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете “▲”, на екрана се изписва “TCIN 30 Min”.

► Натиснете “SET”, “30” мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да регулирате времето за спиране

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете “ESC”, за да се върнете към предишното меню

7 .4 PUMP Режим на управление на 

помпатаОписание на функцията:

С този параметър може да се регулира режимът на управление на релето. Могат да бъдат избрани следните режими:

‑ Регулиране за стандартна помпа без контрол на скоростта: ONOF: Помпата 

включена / помпата изключена

Регулиране за стандартна помпа с управление на скоростта: PULS: 

Управление на разрушаване чрез полупроводниково реле 

Регулиране за високоефективна помпа (HE помпа)

• PSOL: PWM профилна соларна помпа

• PHEA: PWM профилна отоплителна помпа

• 0 ‑10: Контрол на скоростта чрез 0 ‑ 10 V сигнал

‑

‑

Забележка:

1 . Повече информация за свързване на високоефективна помпа виж параграфа (3.5 Свързване с 

високоефективна помпа)

2 . Минимална скорост на помпата: Под менюто за настройка MIN1, относителна минимална скорост за свързани 

помпи може да бъде разпределена на изходите R1.

3 . Максимална скорост на помпата: Под менюто за настройка MAX1, относителна максимална скорост за свързани 

помпи може да бъде разпределена на изходите R1.

4 . Когато се използват устройства, които не са с управление на скоростта (напр. моторни клапани), стойността на скоростта на помпата на 

съответното реле трябва да бъде настроена на 100 % или режимът на управление трябва да бъде настроен на ONOF, за да се деактивира 

управлението на скоростта на помпата.

Забележка: Разпределение на PWM реле: PWM за R1
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Основен

меню
Подменю
1

Подменю
2

Фабрика

комплект

Регулируема

обхват

Стъпка

per
регулирайте

Описание

ПОМПА Режим на управление на помпата

ONOF НА ВКЛ./ИЗКЛ Включване/изключване на помпата (за 

помпа без функция за регулиране на 

скоростта)

PULS ИЗКЛ ВКЛ./ИЗКЛ Импулсно управление (Управление на 

разрушаване чрез полупроводниково реле
MIN1 30 % 20 ‑95% 5 %

МАКС.1 100 % 25 ‑100% 5 %

PSOL ИЗКЛ ВКЛ./ИЗКЛ PWM профил слънчева помпа

MIN1 30 % 20 ‑95% 5 %

МАКС.1 100 % 25 ‑100% 5 %

PHEA ИЗКЛ ВКЛ./ИЗКЛ ШИМ профилна отоплителна помпа

MIN1 30 % 20 ‑95% 5 %

МАКС.1 100 % 25 ‑100% 5 %

0 ‑10 ИЗКЛ ВКЛ./ИЗКЛ 0 ‑10V сигнал за управление на скоростта на 

помпатаMIN1 30 % 20 ‑95% 5 %

МАКС.1 100 % 25 ‑100% 5 %

Настройка на функцията

► Изберете меню “PUMP”.

► Натиснете “SET”, на екрана се извежда “ONOF ON”.

► Натиснете “▲/ ▼”, за да изберете тип помпа “PLUS、 PSOL、 PHEA、 0 ‑10V”

► След като изберете тип помпа, натиснете “SET” за достъп до типа помпа.

► Натиснете “SET”, “OFF” мига на екрана

► Натиснете “▲/ ▼”, за да отворите

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете “ESC”, за да се върнете към предишното меню

Забележка:

Само 1 тип може да бъде избран от 5 типа ONOF、 ПЛЮС、 PSOL、 PHEA、0 ‑10V

Пример: когато е избрана отворена опция “PLUS ON”, другите четири типа се затварят автоматично.

7 .5 Охлаждане Функция за 

охлажданеОписание на функцията:

Има 3 функции за охлаждане, които могат да се активират за 3 различни устройства: охлаждане на системата, охлаждане на 

резервоара, пренос на топлина от външен радиатор.
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‑

Функцията за охлаждане на системата има за цел да запази живота на слънчевата система за по‑дълго време. Функцията 

отменя максималната температура на резервоара, за да осигури термично облекчение на колекторното поле и 

топлопреносната течност през горещите дни. Ако температурата на резервоара е по‑висока от регулираната максимална 

температура на резервоара и температурната разлика при включванеDTCO достигнат, соларната помпа остава да работи или 

ще бъде включена. Слънчевото натоварване продължава, докато температурната разлика не падне под настроената стойност 

за изключванеDTCF или температурата на аварийно изключване на колектора CEM се достига.

OSYC Охлаждане на системата

Забележка: Тази функция ще бъде налична само когато функцията за охлаждане на колектора, функциите за 

топлопреминаване на външния радиатор не са активирани.

‑

Когато функцията за охлаждане на резервоара е активирана, контролерът има за цел да охлади резервоара през 

нощта, за да го подготви за слънчево натоварване на следващия ден. Ако температурата на резервоара надвиши 

регулираната максимална температура на резервоара SMAX, температурата на колектора пада под температурата на 

резервоара и до температурната разлика DTCO при включване на тази функция за охлаждане, тогава системата ще 

се активира, за да охлади резервоара чрез освобождаване на енергия през колектора.

OSTC Охлаждане на резервоара

Ако функцията за охлаждане на резервоара е активирана, подпишете мига на екрана

Забележка: ако температурата на резервоара достигне 95 оC, всички функции за охлаждане ще бъдат 

заключени. Превключвателят на хистерезиса при температурната разлика е 5 K.

Структура на менюто

Основен

меню
Подменю
1

Подменю
2

Фабрика

комплект

Регулируема

обхват

Стъпка

per
регулирайте

Описание

ГОТИНО Функция за охлаждане

OSYC ИЗКЛ ВКЛ./ИЗКЛ Охлаждане на системата

функция
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OSTC ИЗКЛ ВКЛ./ИЗКЛ Функция за охлаждане на резервоара

DTCO 20 хил 1 ‑30К 0 ,5 хил Температура на включване

разлика в охлаждането

функция

DTCF 15 хил 0 ,5‑29,5 К 0 ,5 хил Температура на изключване

разлика в охлаждането

функция

Настройка на функцията:

Настройка OSYC (функция за охлаждане на системата).

► Изберете меню “COOL”.

► Натиснете “SET”, на екрана се извежда “OSYC OFF”.

► Натиснете “SET”, “OFF” мига на екрана

► Натиснете “▲/ ▼”, за да активирате тази функция

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

Настройка OSTC (функция за охлаждане на резервоара).

► Натиснете бутона “▲”, на екрана се извежда “OSTC”.

► Натиснете “SET”, на екрана се извежда “OSTC OFF”.

► Натиснете бутона “SET”, “OFF” мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да активирате тази функция

► Натиснете “▲”, на екрана се изписва “DTCO 20 K”.

► Натиснете “SET”, “20K” мига

► Натиснете „▲/ ▼“, за да регулирате превключвателя за температурна разлика

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете “▲”, на екрана се извежда “DTCF 15 K”.

► Натиснете „▲/ ▼“, за да регулирате температурната разлика при изключване

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете “ESC”, за да се върнете към предишното меню

7 .6 MAN Ръчно управление

За управление и сервизна работа, режимът на работа на релетата може да се регулира ръчно. За тази цел 

изберете менюто за настройка MAN (за R1, HR), за да зададете ръчно изхода “On/OFF”.

Забележка: Когато ръчният режим е активиран, подпишете

минути и след това изключете целия изход, управлението автоматично излиза от ръчния режим.

мига на екрана, контролерът работи за 15
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Структура на менюто

Главно меню Подменю Фабричен комплект Регулируем обхват Описание

МЪЖ Ръчно управление

R1 ИЗКЛ ВКЛ./ИЗКЛ R1 се включва и изключва

HR ИЗКЛ ВКЛ./ИЗКЛ Включване и изключване на HR

Настройка на функцията

► Натиснете “▲”, на екрана се извежда “R1”.

► Натиснете “SET”, показва се “R1 OFF”.

► Натиснете “SET”, “OFF” мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да активирате тази функция, на дисплея се появява “R1 ON”.

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете „▲“, показва се „HR“, повторете стъпките по‑горе, за да настроите ръчния изход на HR.

7 .7 BLPR Защита от блокиране

Описание на функцията:

За да предпази помпите от блокиране след престой, контролерът е оборудван с функция за защита от блокиране. 

Тази функция включва релетата едно след друго всеки ден в 12 :00 часа сутринта и помпата работи за 10 секунди 

при 100 % скорост.

Структура на менюто

Главно меню Подменю Фабричен комплект Описание

BLPR ВКЛ./ИЗКЛ ИЗКЛ

Настройка на функцията

► Натиснете”▲”, на екрана се извежда “BLPR”.

► Натиснете “SET”, показва се “BLPR OFF”.

► Натиснете “SET”, “OFF” мига

► Натиснете „▲/ ▼“, за да активирате тази функция, на екрана се показва „BLPR ON“
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► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

7 .8 Функция за термична дезинфекция OTDI

Описание на функцията:

Тази функция помага да се предотврати разпространението на Legionella в резервоарите за БГВ чрез систематично активиране на последващото 

подгряване.

За термична дезинфекция трябва да се следи температурата на определения сензор. По време на периода на 

наблюдение PDIS тази защита гарантира, че температурата на дезинфекция непрекъснато надвишава температурата 

на дезинфекция TDIS за целия период на дезинфекция DDIS. Термичната дезинфекция може да бъде завършена само 

когато температурата на дезинфекция е превишена за продължителността на периода на дезинфекция без 

прекъсване.

Периодът на наблюдение PDIS започва веднага щом температурата на определения сензор падне под температурата на 

дезинфекция TDIS, след като периодът на наблюдение PDIS приключи, периодът на дезинфекция SDIS започва и 

разпределеното референтно реле активира последващото нагряване, когато температурата на резервоара надвиши 

дезинфекцията температура, фаза на дезинфекция DDIS започва и отброяване на времето за дезинфекция, завършване на 

обратното броене, завършване на дезинфекционното отопление.

Структура на менюто

Меню Подменю Фабрика

комплект

Регулируема

обхват

Стъпка

per
регулирайте

Описание

OTDI ИЗКЛ ВКЛ./ИЗКЛ Функция за дезинфекция

PDIS 7 г 0 ‑30д 1 г Времева секция на наблюдение на дезинфекцията

DDIS 10 мин 1 ‑180 1 минута Време за нагряване на дезинфекция

TDIS 70 о° С 0 ‑90о° С 1 о° С Температура на дезинфекция

SDIS 18 :00 часа 00 :00‑21:00ч 1 :00 часа Начално време на дезинфекция

Настройка на функцията

► Натиснете “▲”, на екрана се извежда “OTDI”.

► Натиснете “SET”, дисплей “OTDI OFF”.

► Натиснете “SET”, “OFF” мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да активирате тази функция, на дисплея се появява “OTDI ON”.
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► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете “▲”, показва се “PDIS 7 ”.

► Натиснете “SET”, “7” мига

► Натиснете „▲/ ▼“, за да настроите дните за наблюдение на дезинфекцията,

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете “▲”, на екрана се изписва “DDIS 10 Min”.

► Натиснете “SET”, “10” мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да регулирате времето за нагряване на дезинфекцията

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете „▲“, „TDIS 70 оC” се извежда на екрана

► Натиснете “SET”, “70 оC” мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да регулирате температурата на дезинфекция

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

► Натиснете „▲“, на екрана се изписва „SDIS 18 :00“.

► Натиснете “SET”, “18” мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да регулирате началния час на дезинфекцията

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

7 .9 UNIT CF Превключвател

Структура на менюто

Главно меню Подменю Фабричен комплект Регулируем обхват Описание

МЕРНА ЕДИНИЦА Меню за превключване на единици

ТЕМП о° С о° С / оФ о° С ‑ оF превключвател

Настройка на функцията

► Изберете меню UNIT

► Натиснете “SET”, “TEMP оC” се извежда на екрана

► Натиснете “SET”, “ оC” мига

► Натиснете “▲/ ▼”, за да изберете единица за температура

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката

7 .10 BEEP Предупреждение за неизправност на бипер

Когато системата има повреда (повреда на температурния сензор, бипкането ще изпрати предупреждение, ще съществува предупреждението за грешка
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след като натиснете бутона “ESC”.

Структура на менюто

Основен

Меню

подменю Фабрика

комплект

Описание

БИП ВКЛ./ИЗКЛ ИЗКЛ Превключвател за предупреждение за неизправност на биупера ВКЛ./ИЗКЛ

BEEP (функция за предупреждение за неизправност на бипер) Настройка

► Натиснете “SET”, “BEEP” дисплей на екрана.

► Натиснете “SET”, “BEEP OFF” дисплей на екрана.

► Натиснете “SET”, “OFF” мига на екрана.

► Натиснете бутона „▲/ ▼“, за да включите функцията, “БИП ON” дисплей на екрана.

► Натиснете “SET” или “ESC”, за да запазите настройката.

7 .11 Reset Reset

Чрез функцията за нулиране всички настройки могат да бъдат нулирани до фабричните настройки.

Структура на менюто

Настройка на функцията

► Изберете RST меню

► Натиснете “SET”, на екрана се извежда “RSTP”.

► Натиснете “SET”, “YES” мига

► Натиснете “SET” за 3 секунди, биперът прозвучава “di” 3 пъти, “YES” светва и 

това показва, че системата е възстановена до фабричните настройки.

► Натиснете “ESC” за връщане в подменюто
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7 .12 PASS Настройка на парола

Описание на функцията:

Тази функция помага на клиентите да задават нова парола.

Структура на менюто

Настройка на функцията

Изберете настройката на паролата, меню “PASS” 

За достъп до главното меню PASS,

► Натиснете бутона “SET”, появява се “PWDC 0000 ”,

► Натиснете бутона “SET”, левият цифров мига, поискайте въвеждане на текущата парола, фабричната настройка е “0000”

► Натиснете бутона “▲/ ▼”, за да влезете в първия цифров

► Натиснете отново бутона “SET”, вторият цифров мига

► Натиснете бутона “▲/ ▼”, за да влезете във втория цифров

► Натиснете отново бутона “SET”, третата цифра мига

► Натиснете бутона “▲/ ▼”, за да влезете в третата цифра

► Натиснете отново бутона “SET”, четвъртата цифра мига

► Натиснете бутона “▲/ ▼”, за да влезете в четвъртата цифра

► Натиснете бутона “SET”, на екрана се извежда “PWDG 0000 ”, поискайте повторно въвеждане на новата парола, като 

направите както по‑горе, за да въведете отново новата парола, на екрана се извежда “OK”, за да покаже успешното повторно 

въвеждане на паролата.

Забележка: Ако паролата е забравена, не е възможно да се възстанови, но можете да възстановите паролата до фабричните настройки, 

след което можете да редактирате отново парола, както описаните по‑горе стъпки, като направите следното за възстановяване до 

фабричните настройки.

► Изключете захранването на контролера

► Задръжте натиснат бутона „ESC“.

► Свържете отново захранването, когато биперът прозвучи 3 ди .. и след това отпуснете бутона „ESC“, контролерът се ⋯

възстановява до фабрично зададената парола (фабричната настройка е 0000 ),

7 .13 MH Ръчно отопление

Описание на функцията:

Възможно е да задействате ръководство за резервно отопление с този контролер за загряване на резервоара. Когато температурата на резервоара е 

по‑ниска от зададената точка на температурата при включване, функцията за ръчно отопление е в режим на готовност, когато
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натиснете бутона за ръчно отопление, отоплението ще започне и работи, докато температурата на резервоара достигне 

зададената точка.

Активирайте/деактивирайте тази функция:

► Натиснете бутона “MH” за 3 секунди, температура “60 оC” мига на екрана

► Натиснете „▲/ ▼“, за да регулирате желаната температура, регулируем диапазон 10 оC~80оC, фабричният комплект е 60 о° С

► Натиснете “MH” или “ESC” или изчакайте 20 секунди, за да задействате ръчното нагряване, след това ръчен знак

показва на екрана, знак за отопление мига на екрана

► Натиснете отново “MH”, изключете ръчното отопление.

Забележка: 1 ).Ръчното отопление не е непрекъснат процес на нагряване, той се задейства ръчно и когато 

температурата достигне зададената точка, процесът на нагряване се спира. И функцията за ръчно отопление се 

спира автоматично.

2 ).AHO>AHF: Функция на термостата за използване на излишната енергия, ръчно отопление не е налично.

7 .14 Функция за почивка

Функцията за почивка се използва за управление на системата, когато не се очаква консумация на вода, напр. по 

време на отсъствие на празник. Тази функция охлажда системата, за да намали термичното натоварване. Когато 

температурата на дъното на резервоара падне под 35 оC, соларната помпа е деактивирана.

Активирайте/деактивирайте тази функция:

► Натиснете „ ” за 3 секунди, на екрана се извежда “HDAY 05 ”.

► Натиснете „▲/ ▼“, за да регулирате дните на празниците, регулируем диапазон 0 ‑99 дни

► Натиснете „ ” отново за 3 секунди, за да коригирате празничните дни на 0 ,

► Натиснете “ESC”, за да излезете, функцията за почивка е затворена

Забележка:Когато се върнете от почивка, моля, деактивирайте тази функция навреме.

8 . Защитна функция

8 .1 Функция на паметта по време на прекъсване на захранването

Когато захранването на контролера е повредено и когато захранването е включено, контролерът ще запази параметрите, които са зададени преди 

прекъсване на захранването.

8 .2 Защита на екрана

Когато не натиснете бутон за включване в продължение на 5 минути, защитата на екрана се активира автоматично и след това LED 

фоновата лампа се изключва. Чрез натиснете произволен бутон, за да запалите LED лампата отново.

8 .3 Проверка на неизправности

Вграденият контролер е квалифициран продукт, който е замислен за години на непрекъсната безпроблемна 

работа. Ако възникне проблем, повечето от причините са от периферните компоненти, но няма връзка
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със самия контролер. Следното описание на някои добре познати проблеми трябва да помогне на инсталатора и оператора 

да изолират проблема, така че системата да може да бъде пусната в експлоатация възможно най‑бързо и да се избегнат 

ненужни разходи. Разбира се, не всички възможни проблеми могат да бъдат изброени тук. Въпреки това, повечето от 

нормалните проблеми, срещани с контролера, могат да бъдат намерени в списъка по‑долу, върнете контролера на продавача 

само когато сте абсолютно сигурни, че нито един от изброените по‑долу проблеми не е отговорен за грешката.

Стойност на съпротивлението PT1000

NTC 10 K B=3950 стойност на съпротивлението

9 . Гаранция за качество

Производителят поема следните отговорности за качество към крайните потребители: в рамките на периода на отговорности 

за качество производителят ще изключи повредата, причинена от производството и избора на материали. Правилната 

инсталация няма да доведе до повреда. Когато потребителят поема неправилен начин на работа, неправилна инсталация, 

неправилно или грубо боравене и неправилно свързване на изтичането на топла вода нагоре?

Гаранцията за качество изтича в рамките на 18 месеца след датата на закупуване на контролера.
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10 . Аксесоари

Име на продуктите Спецификация Снимка на продуктите

A01:

Pt1000

колектор

Високо

сензор

точен

за

PT1000, Ф6*50мм

A02

Високоточен сензор за 

резервоар и тръба

NTC10K, B=3950, Ф6*50mm

A05

304

термо кладенец

Неръждаема стомана 304 с резба 1 /2' OT, 

Размер: Ф8*200неръждаема стомана

WIFI към режим 485 Вход: AC100‑240V

Изход: DC5V/1 A

Текущ: 50 mA

Скорост на предаване: 9600 bit/s

SR802

Устройство за електрически 

нагревател с висока мощност

Размери:100mm*100mm*65mm Захранване: 

AC180V ~ 264 V, 50 /60Hz Подходяща 

мощност: ≤ 4000 W

Налична температура на околната среда: ‑10 ~ 50 оC 

Водоустойчива степен: IP43
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‑ Схема на свързване SR802

Забележка: Изключете захранването и изпълнявайте от професия монтажник.
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