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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

MS8104AC  е специализиран контролер за управление на инверторна термопомпа
въздух/вода.  Мощността  на  помпата  се  управлява  на  8  степени  от  три  изхода  на
контролера, които формират двоични комбинации. 

Контролера разполага с :

 един  аналогов  вход  за  температурен  сензор,  който  измерва  температурата  на
топлата страна на изхода от термопомпата.

 пет  дискретни  изхода  –  от  които  четири  управляващи  термопомпата (  три  за
задаване  на  мощността   и  един  за  избор  на  режима  –  ЗИМА/загряване   и
ЛЯТО/охлаждане ) и един за избор на контур бойлер / раддиатори .

 един  дискретен  вход  за  избор  на  режим  подгряване  бойлер  или  контур
климатизация. 

Смяната на контура за подгряване на бойлер и заданието на температурата в него
може  да  се  изпълни  еднократно  при  всеки  активен  фронт  на  дискретния  вход  или
постоянно , когато не се използват радиатори.

MS8104AC   следи  и  за  дефект  в  сензора  за  температура.  При  измерване  на
температура под долна и над горна предварително зададени алармени граници на дисплея
се редуват измерената стойност и надпис All. Изходите за управление се изключват.

Контролера разполага  и с  аналогов изход /  опция /,  който препредава входната
величина в унифициран изходен токов или напреженов сигнал.
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2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Аналогов измервателен вход

Терморезистор Pt 100, P1000 - опция EN 60751

Точност на измерване ± 0.15% от обхвата 

Обхват 0.0 ÷  100.0 °C

Дискретни входове

 In1 – режим бойлер Сух контакт. Да не се подава напрежение!

 In2 – дистанционно задание Зима / Лято В настоящата версия не е изведен на клеморед.

Изходи – дискретни - K1, К2, K3, K4, K5

Релета Реле 250 VAC / 3 A - SPST - NO

Опции за дискретните изходи - NPN OC uniso 100 mA – неизолиран
(използва се вътрешнотo захранване на уреда)       

Изход Аналогов / опция / 0 (4) ÷  20 mA DC,  0 ÷  1 (10) V
DC препредаващ – оптоизолиран

± 0.15% от
обхвата

Изведени захранващи напрежения

За аналоговия изход - VAOut + (11 ÷ 14) V DC 150 mA - нестабилизирано,
изолирано

Индикация и клавиатура

Дисплей * за хоризонтален - 4 цифри LED 20 mm или 14mm

Клавиатура Полусензорна

Захранване

Захранващо напрежение ; Честота 230V AC/ max 20mA; 50 Hz (± 1 Hz)

Работни условия

Работна температура / влажност     0 ÷  50 °C / 0 ÷  80 % rh

Съхранение температура / влажност  -10 ÷ 70 °C - 0 ÷  95 % rh

Размери и защита

Габаритни размери (WxHxL) Хоризонтален- 48 x 96 x 128 mm

Монтаж Хоризонтален

Тегло max 400 g

Степен на защита IP40

Софтуерна версия: v21

 Цифровия вход за алтернативна смяна на режима е софтуерно 
вградена функция, но в настоящия модел входа не е изведен на клеми. 

 Аналоговия препредаващ изход не е изведен на клеми
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Разликите между MS8104AC v1.21 и предходната версия v1.1 са:

 Въведени са параметри за долна и горна аларма за контрол на 
измерването. 

 Изведен е пети изход K5, който се използва за смяна на отоплителните
кръгове. 

 Добавен е дискретен вход за загряване на бойлер, който сменя 
температурата  на регулиране на термопомпата и изхода K5. Според 
конфигурационен бит дискретния вход може да  работи по ниво или по
фронт с което подгряването на бойлера може да е еднократно или 
постоянно.

3. ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ. ДИСПЛЕЙ И КЛАВИАТУРА. 
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4. СВЪРЗВАНЕ

 Свързване аналогов вход

 Свързване на дискретните изходи.
През релетата на изходите към контролера на външното тяло се подава 

отрицателен потенциал от изолираното напрежение ( клема28). Положителния потенциал 
на това напрежение ( клема30) се подава директно към контролера на външното тяло. 

 Свързване на дискретен вход.
Към входа се включва сух контакт. Може да се използва бутон или ключ. Избора 

зависи от режима на работа определен с конфигурационен бит от системни параметри. 

5. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

В  MS810AC  са  предвидени два  режима за  климатизация -  ЗИМА (загряване)  и
ЛЯТО (охлаждане). Режимите се сменят чрез бутон на лицевия панел, както и от входен
сигнал от незадържащ бутон /.  Изход  К4 пределя режима на работа  –  OFF =  ЗИМА ;
ON=ЛЯТО  .Всеки от режимите има съответно задание - SPU (зима), SPS (лято) и зона на
мощността ZonU и ZonS. Хистерезиса е еднопосочен и общ за двата режима.
Изходите на  K1, K2 и  K3 формират двоична комбинация в зависимост от това къде се
намира  измерената температура в зоната определена от  SPU- ZonU или  SPS-ZonS.

В зависимост от външен дискретен сигнал / сух контакт /, контролера променя 
заданието си за подгряване на вода в бойлер и превключва изход K5 за управление на 
вентили, които превключват топлата вода от топлообемника от кръга радитори към кръг 
бойлер. В зависимост от конфигурацията на дискретния вход контролера преминава 
еднократно или до отпадане на дискретния вход в задание за бойлер При активен изход 
K5 / режим нагряване на бойлер /, изходите K1, K2, K3 са в състояние за  максимална 
мощност на термопомпата. Изход K4 преминава в състояние отопление. При изключен 
K5 термопомпата работи според заданието и режима в който е била преди  активиране на 
дискретния вход. 

MS8104AC   следи  и  за  дефект  в  сензора  за  температура.  При  измерване  на
температура под долна и над горна предварително зададени алармени граници на дисплея
се редуват измерената стойност и надпис All. Изходите за управление се изключват.

 5.1 Режим –   бойлер – примерна настройка

SP =  Spbr; контролера използва задание за регулиране на температура  Spbr

 Постоянно загряване до зададена температура Spbr. 
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За дискретен вход се използва ключ. Контролера постоянно регулира температурата на
топлообемника в границите от Spbr -HSt1 до  PV. 

Температура, °C Bolr – от системни параметри К5 К4 К3 К2 К1 Мощност,%

PV < Spbr -HSt1 0 1 0 1 1 1 100

PV > SPbr 1 1 0 0 0 0 0

 Еднократно загряване до зададена температура Spbr. 
Дискретния  вход  работи  по  фронт.  Използва  се  бутон  или  превключване  на  ключ  от

изключено  във  включено  състояние.  Ако  се  използва  ключ  при  подаване  на  захранване  на
контролера се приема фронт и се отработва еднократно загряване. 

Температура, °C Bolr К5 К4 К3 К2 К1 Мощност,%

PV < Spbr -HSt1 Загрява до SPbr 0 > 0 1 1 1 100

PV = SPbr 0 0 0 0 0 0 0

- Управлението се връща в режима
в който е било преди старта.

0 1 * * * * *

 5.2 Режим –  Зима  / Отопление – примерна настройка

Параметър, °C Означение

SPU = 50 °C Задание на температурата за отопление

ZonU = 6 Зона

HSt1 = 0.5 Еднопосочен хистерезис на регулиране

Режим –  Зима  / Отопление

Температура, °C Изходи Изменение, °C

up down K1 K2 K3 К4 нагоре надолу

50 0 0 0 0 up

49.5 0 0 1 0 down

49 0 0 1 0 up

48.5 0 1 0 0 down

48 0 1 0 0 up

47.5 0 1 1 0

47 0 1 1 0 up

46.5 1 0 0 0 down

46 1 0 0 0 up

45.5 1 0 1 0 down

45 1 0 1 0 up

44.5 1 1 0 0 down

44 1 1 0 0 up

43.5 1 1 1 0 down
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5.3. Режим –   Лято / Охлаждане – примерна настройка

Параметър, °C Означение

SPU = 10 °C Задание на температурата за охлаждане

ZonS = 6 Зона

HSt1 = 0.5 Еднопосочен хистерезис на регулиране

Режим –   Лято / Охлаждане

Температура, °C Изходи Изменение, °C

up down K1 K2 K3 К4 нагоре надолу

10 0 0 0 1 down

10.5 0 0 1 1 up

11 0 0 1 1 down

11.5 0 1 0 1 up

12 0 1 0 1

12.5 0 1 1 1 up

13 0 1 1 1 down

13.5 1 0 0 1 up

14 1 0 0 1 down

14.5 1 0 1 1 up

15 1 0 1 1 down

15.5 1 1 0 1 up

16 1 1 0 1 down

16.5 1 1 1 1 up

6. УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА

В режим на нормална работа се влиза веднага след включване на захранването. На 
дисплея се извеждат отчетените стойности на входната величина. LED отразяват 
състоянието на изходите.

БУТОНИ ДЕЙСТВИЕ 

Показва заданието- SPU (зима), SPS (лято)   
Връщане в нормален режим се осъществява и при не натискане на 
бутон за повече от 5 секунди 

up  или down  
Осъществяват редактиране на стойност..
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Режим зима/лято   (задържа се 3с)

 и  
down

При задържане на комбинацията за повече от 3 секунди влиза в 
режим “НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИ”

up   и  

Еднократното въвеждане на тази комбинация (натискане на бутон 
НАГОРЕ, задържане и натискане на бутон AUTO) при дисплейвана 
входната променлива води до заключване на клавиатурата. 
Повторното въвеждане на тази комбинация води до отключване на 
клавиатурата. Новото състояние се показва с индицира чрез надпис 
“Loc” или “UnLc”.
Състоянието на клавиатурата се запомня в енергонезависима 
памет и е валидно и след временно отпадане на захранването 

6.1. Заключване/отключване на клавиатура   -* последния ред от 
таблицата

6.2 Настройка на параметри

 и  
down

Натиска се и се задържа за влизане в режим НАСТРОЙКА НА 
ПАРАМЕТРИ до появата на надпис “tune ”,  който стои до отпускане на 
бутона.

Избор на параметър. 

up  , down Промяна на стойността на избрания параметър

 След извеждане на последният параметър, регулаторът се връща в нормален режим. 

Параметър Описание Стойности
Фабр.
ст-ст

SPbr
 Задание бойлер. Нормално се задава над SPU  и 
SPS

ZonU  Зона режим Зима / Отопление 0 ÷ 9999
десетична точка

според измерваната
величина

6

ZonS  Зона режим Зима / Охлаждане 6

HSt1  Хистерезис (ε1 ) при регулиране на задание SP1. 0.5

AL  Долна граница на съобщение All

AH  Горна граница на съобщение All

tAL  Време закъснение на съобщение All

Filt 
 Филтър на входа. 
 По-малка стойност - по-“тежък” филтър 

0.01 ÷ 1.00 0.50
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6.3. Настройка на системни параметри

Достъп до системни параметри има само, ако при подаване на захранване на уреда, 

е натиснат бутон . Системните  параметри се появяват след менюто с основни 

параметри.  

Да се променят с изключително внимание, защото тяхната промяна 
може да доведе до некоректна работа на уреда !
Промяната на P1 и P0 изисква еталонен уред, включен към изхода.

СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

Параметър Описание Стойности
Фабр.
ст-ст

bolr

Режим - Подгряване бойлер
0 - по ниво. Работи с ключ. Режимът е активен до изключване.
1- по фронт – Работи с бутон или с ключ. Загрява еднократно до 
задание. При POWER ON,  ще подгрее само, ако ключът е активен.

-

P1 
Множителен  коефициент  на  аналоговия
изход  -1999 ÷ 9999

1023

P0  Отместване на аналоговия изход  0

dPnt 
 Позиция на десетичната точка 
128 – х.ххх 64 – хх.хх; 32 – ххх.х; 0 – хххх

32

A db  Зона на работа на филтъра на входния сигнал 0 ÷ 255 **

10% 
от

обхват
а

Adbt 
 Време на изчакване след излизане от зоната
на  филтъра  за  възприемане  на  новата
стойност. 

0 ÷ 255  х  0.5 Sec 4

dSPL 
Последователно горна и долна граници на 
изменение на дисплейваната величина. 

-1999 ÷ 9999 **
100.0
0.0

End  Изход след последния параметър

**    Дименсия и десетична точка според измерваната величина

6.4. Аналогов Изход

● Аналоговият изход е с максимален цифров обхват - Aout = 0 ÷1023.

● Формула за изчисление на аналоговия изход е: 

Aout =  ( P1 .                   (PV – dSPL долна граница)                    +  P0) /1024
   (dSPL горна граница – dSPL долна граница ) 
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6.5 Добавяне на отместване на аналоговия вход

НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА ВОДИ ДО НЕКОРЕКТНО ИЗМЕРВАНЕ!

! След излизане от настройка на системни параметри, до изключване на 
захранването на уреда, бутонната комбинация за заключване и отключване на
клавиатурата предоставя възможността за  настройка на офсета на 

аналоговия вход. В този режим, може да се въведе свободно програмируем 
коефициент, който  ще се добави винаги при измерването на каналите. Стойността, 
която се  настройва, е с един порядък по точна от измерваната величина.

  При  подаване  на  захранване  на  уреда,  при  незаключена
клавиатура,  се  задържа  бутона.    Обхождат  се  всички
системни параметри до изход в нормален режим.

 
up +

 

 При дисплейвана входна величина се натиска и задържа 
десният от посочените бутони, натиска се левият и се 
извежда надпис “OFS” до отпускане на двата бутона. 
Стойността, която се настройва, е с един порядък по точна
от измерваната величина. 

 
up  , down  Променя се стойността на отместването

 
 Потвърждава се направената промяна, като новата стойност 

се добавя към старата стойност на офсета и се излиза от 
менюто.

  Достъпът до отместването е възможен до изключване на уреда от 
захранването.

 6.6 НАСТРОЙКИ НА АНАЛОГОВ ВХОД.  / налични само в сервизно 
описание /

* Настройките са аналогични с тези на MS8104k5 с Вход Pt100 и обхват 0 ÷ 100.0
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7. ПАРАМЕТРИ – ФАБРИЧНА НАСТРОЙКА 

Параметри - Фабрична настройка

SPS 10.00

SPU 50.0

SPbr 55.0

ZonU 6.0

ZonS 6.0

HST 1 0.5

AL 0.0

AH 100.0

tAL 5

Filt 0.50

P1 1023

P0 0

dPnt 32

A db 10.0

Adbt 2

dSPL 100.0 / 0.0

 8. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ

 8.1. Препоръки за използване на свързващи проводници

 Проводници, които пренасят близки по тип сигнали, могат да се опаковат заедно, но ако 
сигналите са различни, проводниците трябва да се отделят за предпазване от капацитиво и
индуктивно взаимодействие.   

 Когато трябва да се пресичат проводници с различни по тип сигнали, това трябва да се 
прави  под ъгъл 90 градуса и на максимално разстояние.

 Проводници, по които протичат слаби сигнали и проводници свързващи сензорите с 
контролера, не трябва да минават в близост до контактори, двигатели, генератори, 
радиопредаватели и проводници, по които протичат големи токове.

 8.2. Подтискане на шума чрез използване на вградения в контролера 
филтър

 Ако входната величина се колебае и не е стабилна е необходимо да се намали 
коефициента на филтъра FILt. Колкото е по-малка стойността, толкова е по-тежък 
филтъра и по-бавно се изменя входната величина.

 Ако входната величина отскача периодично за кратки интервали от време е 
необходимо да се увеличи параметъра A db. При увеличаване на този параметър 
уредът реагира по бавно при рязко изменение на входната величина, но игнорира 
кратковременните смущения.

 Ако отскоците са с по-голяма продължителност е необходимо да се увеличи Adtd, 
но не повече от 8/ максимум 10 /. Оптималната стойност е 4.
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ГАРАНЦИОННА   КАРТА

Гаранционна карта № :     .................................................

Гаранционен срок      :     .................................................    месеца

Фабричен номер           :     .................................................

Стоката е закупена от  :     ..................................................................

с фактура №                 :     ............................../......   .......   20........  г.

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ

Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които
могат  да се появят по време на гаранционния срок.  Поправката се  извършва,
като в ремонтната база се представи настоящата гаранционна карта, с която е
закупен уреда. Гаранцията не се отнася до повреда, причинена от лош транспорт,
лошо  съхранение,  неправилно  използване,  природни  стихии,  неспазване  на
инструкцията  за  работа  и  случаите,  когато  е  направен  опит  за  отстраняване  на
дефекти  от  други  лица.  В  тези  случаи  дефектът  се  отстранява  само  срещу
заплащане.

Обслужването в гаранционния срок и уреждане на рекламациите става съгласно
действащото законодателство.

ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА

Сервиз
Дата на

постъпване
Поръчка

номер
Вид на извършения ремонт

Дата на
предаване

Извършил
ремонта

     Продавач:...................           Купувач:.................

България,   4000   гр. Пловдив,   ул. Мургаш 4
Тел.: (+359 32) 642 519, 640 446   факс: (+359 32) 640 446

www.microsyst.net   e-mail: info@microsyst.net
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