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ПРЕИМУЩЕСТВА:

● Защита на инсталацията от замръзване
● Защита на инсталацията от прегряване
● Защита на помпите от блокиране в случай че не се използват, чрез 

периодичното им включване за кратък период от време
● Икономия на електроенергия, чрез ограничаване работата на 

електронагревателя, когато не е необходима топла вода в бойлера
● Работа с до два независими слънчеви колектора / групи колектори /.
● Синхронизиращ работата между слънчеви колектори и котел.
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● Избор на приоритет между бойлер и акумулиращ съд или басейн
● Зимен/ летен режим за работа на избраната режимна схема

1. КОД ЗА ЗАЯВКА
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SR 04  -  X.X

ЗАХРАНВАНЕ
А1
А2

 -   90-250 V AC/50Hz
 -   12 V DC

ПРИМЕР : SR 04 - A1.S0

КОМУНИКАЦИЯ
S0 -   
S1 -  

не е изведено
RS 485 2W MODBUS RTU SLAVE 9600



2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Аналогови входове
Обхват на измерване

8  входа за температурни сензори Pt1000
Обхват и точност на измерване: -10÷200 °C /  ± 0.5 °C 

Релейни изходи
8  релета NO  250 V / 5 A

Вътрешно обединeна с L страна (вж.схема свързване)
Опция: Вътрешно обединена страна без връзка с L

Индикация и клавиатура
Дисплей
Клавиатура

 LCD 2 Х 8 
       полусензорна

Захранващо напрежение 90 ÷ 250 V AC  / 50Hz
12 V DC(опция)

Часовник Енергонезависим, вградена литиева батерия 3V

Комуникация (опция)
RS485 2WIRE   MODBUS RTU SLAVE    9600,
19200bps; parity – NONE, EVEN ;  1 , 2 stop bit

Работни условия
Работна температура
Работна относителна влажност

0 ÷ 50 °C
0 ÷ 80 % RH

Размери

Габаритни размери (WxHxL) 105 x 86 x 57 mm

Монтаж Шина  M36 DIN-rail

Тегло max 300 g

Степен на защита IP20

Съхранение
Температура на съхранение
Относителна влажност при 
съхранение

-10 ÷ 70 °C
0 ÷ 95 % RH

Приложение
Слънчеви системи за подгряване БГВ и подпомагане

на отоплението  
Ограничения Не може да се ползва като защитно устройство
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3. ЛИЦЕВ ПАНЕЛ И СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ.

4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Устройството  е  диференциален  контролер,  предназначен  за  управление  на
соларни  системи  с  един  или  два  колектора,  бойлер,  акумулиращ  съд  и  басейн.
Приложимо  е  и  в  по-малки  инсталации,  включващи  само  някои  от  посочените
елементи. Поддържа затопляне на бойлера от различни източници – слънчев панел,
електрически  нагревател,  котел.  Загряването  с  енергия  от  електрическата  мрежа
може да  се  програмира в  определени часови зони.  Вградени са  функции против
блокиране на помпите, ръчно включване/изключване на изходите, пробен период,
актуалност на измерванията, енергонезависим часовник.

Уредът  се  адаптира  към  конкретната  използвана  схема  чрез  разрешаване  на
включените  в  нея  сензори  и  указване  на  работната  конфигурация  в  меню
СИСТЕМНИ  ПАРАМЕТРИ.   На  схеми  1  и  2  са  представени  пълните  му
възможности.  От  тези  конфигурации  може  да  се  премахне  всеки  елемент,  с
изключение  на  датчици  Т3-на  слънчевия  панел  и  Т2-на  бойлера.  В  резултат  се
получават множество варианти, някои от които са показани на схема 3 и схема 4.
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5. ИНДИКАЦИЯ И КЛАВИАТУРА

На  LCD  дисплей се  виждат измерваните температури във формат с  десети от
градуса.  Посредством  бутон  SELECT се  избира  кой  сензор  да  бъде  показан.
Състоянието на изходите е отразено на светодиодна индикация под дисплея. Изходи
P1 и P2 (циркулационни помпи към колекторите) са на един LED, който свети ако е
включен  някой  от  тях.  Изход  P8  (помпа  парно  отопление)  не  е  индициран.
Светодиоди показват и режимите лято/зима, приоритет акумулиращ съд или басейн,
еднократно загряване.  Тези режими се  превключват  посредством съответните им
бутони в дясно. За промяна на зададените стойности се използва групата от 3 бутона
в центъра.
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За да се използва, в меню СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ
се премахват всички опционни сензори, с изключение на Т1.
Може да се укаже като основна схема както 1, така и 2

За да се използва, в меню СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ
се премахват всички опционни сензори.
Може да се укаже като основна схема както 1, така и 2
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6. ОСНОВЕН РАБОТЕН ДИСПЛЕЙ

Виждат се температурата в горната част на бойлера и текущият час. Заданието
за електрическия нагревател може да се промени посредством бутон  Set,  както е
показано по-долу. 

Може да се смени временно дисплейваният сензор чрез бутон  SELECT,  като
след 30 сек. се връща температурата на бойлера. Стрелка, насочена към иконата на
елемент от инсталацията показва коя температура е на екрана. Позиции, невключени
в конкретната инсталация се прескачат.

РЪЧНО ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ИЗХОДИТЕ

7. УПРАВЛЕНИЕ 
Правила за управление по СХЕМА 1,  подредени според приоритета си  (1-най-
висок). Следят се в последователност бойлер-акумулиращ съд-басейн (може да се
укаже  басейнът  да  е  с  по-висок  приоритет  от  акумулиращ  съд).  Може  да  се
конфигурира работа с един датчик на бойлера – Т2, тогава Δ  се формира спрямо T2,
загряването ще е до  maxT2.
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ЗАГРЯВАНЕ НА БОЙЛЕР 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМПА P1

1 T3 < Freez→ P1 ON Под температура на замръзване на колектора циркулацията се 
пуска, за да се предпази инсталацията 

2 Т2 > maxT2 или 
T3 > maxT3 →    P1 OFF 

Над критична температура на бойлера циркулацията се спира, за 
да не бъде прегрят. Над критична температура на колектора 
циркулацията се спира, за да не се повредят тръбите

3 T3 < minT3→ P1 OFF Под минимална температура на обмен циркулацията се спира. 
Така се избягва включване, когато  загряването от слънцето е 
незначително

4 T1 > SP_T1→ P1 OFF При достигане заданието на бойлера (за нагр.от сл.панел) P1 се 
спира    
* Не се следи, ако бойлерът  е само с датчик T2. Тогава maxT2  

да се ползва за задание.

5 T3–T1>Delta+H→ P1ON 

T3–T1<Delta→  P1 OFF

При достатъчна Δ (=T3–T1) включва топлообмен към бойлера
При недостатъчна Δ циркулацията се спира, за да не се връща 
топлина от бойлера към колектора    

 *Ако бойлерът е само с датчик T2, то  Δ=T3–T2

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМПА P2 ЗА ВТОРИ СОЛАРЕН ПАНЕЛ   (Sens4=YES)

1 T4 < Freez → P2 ON Под  температура  на  замръзване  на  колектора  циркулацията  се
пуска. 

2 Т2 > maxT2 или 
T4>maxT3  →  P2 OFF 

Над критична темп.на бойлера или на колектора циркулацията се
спира.

3 T4 < minT3→ P2 OFF Под минимална температура на обмен циркулацията се спира

4 T1 > T1_SP→ P2 OFF При достигане заданието на бойлера (за нагр.от сл.панел) P2 се
спира
* Не се следи, ако бойлерът  е само с датчик T2. Тогава maxT2  да
се ползва за задание.

5 T4–T1>Delta+H→ P2 ON

T4–T1<Delta→  P2 OFF

При достатъчна Δ (=T4–T1) включва топлообмен към бойлера
При недостатъчна Δ циркулацията се спира, за да не се връща

топлина от бойлера към колектора
*Ако бойлерът е само с датчик T2, то  Δ=T4–T2

ЗАГРЯВАНЕ НА АКУМУЛИРАЩ СЪД   (Sens5=YES)
Бойлерът е с приоритет пред акумулиращия съд и басейна. Ако по горните условия трябва да

се включи  топлообмен към него, следващите условия не се проверяват. →P3 OFF

 УПРАВЛЕНИЕ НА P1,P2 

1 T3 > maxT3 или
Т3<minT3  или
Т5>SP_T5   или 
T3–T5<Delta →  P1 OFF 

При недост. Δ, циркулацията се спира за да не се връща топлина
от акум. съд към колектора. Също се спира при достигнато задание,
опасност от прегряване на тръбите и под мин. темп. на топлообмен.

2 T3–T5>Delta+H→ P1 ON При  достатъчна  Δ  (=T3–T5)  включва топлообмен  към
акумулиращия съд.

3 T4 > maxT3 или 
Т4<minT3  или  
Т5>SP_T5  или 

T4–T5<Delta →  P2 OFF 

При недост. Δ, циркулацията се спира, за да не се връща топлина
от  акум.  съд  към  колектор  2.  Също  се  спира  при  достигнато
задание,  опасност от прегряване на тръбите, и под мин. темп. на
топлообмен.

4 T4–T5>Delta+H→ P2 ON  При достатъчна Δ (=T4–T5) вкл. топлообмен към акумулиращия
съд.
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УПРАВЛЕНИЕ НА P3

1 P1=OFF и P2=OFF → P3OFF

P1=ON или P2=ON → P3 ON

Трипътният  вентил  се  изключва  когато  няма  циркулация
(пести ел.енергия)

Ако има циркулация,  вентилът  се  включва,  за  да я  насочи
към акумулиращия съд.

ЗАГРЯВАНЕ НА БАСЕЙН   (Sens7=YES)    
Бойлерът  и  акум.  съд са  с  приоритет  пред басейна.  Ако по горните  условия  трябва  да  се

включи  топлообмен към едно от тях, следващите условия не се проверяват →P4 OFF. 
        *Посредством бутон  PRIOR може да се  укаже басейнът да е с приоритет пред 

акумулиращия съд.   

 УПРАВЛЕНИЕ НА P1,P2 
1 T3 > maxT3 или Т3<minT3  или

Т7>SP_T7 или 
T3–T7<Delta →  P1 OFF 

При недостатъчна Δ, при достигнато задание, при опасност
от прегряване на тръбите или под мин. темп. на топлообмен
P1  спира. 

2 T3–T7>Delta+H→ P1 ON При  достатъчна  Δ  (=T3–T7)  се  включва  топлообмен  към
басейна.

3 T4 > maxT3 или Т4<minT3  или
Т7>SP_T7  или 

T4–T7<Delta →  P2 OFF 

При недостатъчна Δ, при достигнато задание, при опасност
от прегряване на тръбите или под мин. темп. на топлообмен
P2 спира. 

4 T4–T7>Delta+H→ P2 ON  При достатъчна Δ (=T4–T7) вкл. топлообмен към басейна.

УПРАВЛЕНИЕ НА P4

1 P1=OFF и P2=OFF → P3,P4 OFF
P1=ON или P2=ON→ P3,P4ON

P3 и P4 се изключват когато няма циркулация (пести ел.)
Ако има циркулация, P3 и P4 се включват, за да я насочат

към басейна.

Правила за управление по СХЕМА 2,  подредени според приоритета си  (1-най-
висок).  Следят се в последователност бойлер-акум.съд-басейн (може да се  укаже
басейнът да е с по-висок приоритет от акум.съд чрез бутон  PRIOR). Може да се
конфигурира работа с един датчик на бойлера – Т2, тогава Δ  се формира спрямо T2,
загряването ще е до  maxT2.

ЗАГРЯВАНЕ НА БОЙЛЕР 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМПА P1

1 T3 < Freez→ P1 ON Под  температура  на  замръзване  на  колектора  се  пуска
циркулацията, за да се предпази инсталацията

2 Т2 > maxT2 или 
T3 > maxT3 →     P1 OFF 

Над критична температура на датчик Т2 циркулацията се спира,
за да не прегрее бойлера. Над критична температура на колектора
циркулацията се спира за да не се повредят тръбите

3 T3 < minT3→ P1 OFF Под минимална температура на обмен циркулацията се спира.
Така  се  избягва  включване,  когато  загряването  от  слънцето  е
незначително.

4 T1 >SP_T1→ P1 OFF При достигане заданието на бойлера циркулацията се спира
* Не се следи, ако бойлерът е само с датчик T2. Тогава maxT2

да се ползва за задание.
5 T3–T1>Delta+H→ P1 ON 

T3–T1<Delta→  P1 OFF

При достатъчна Δ (=T3–T1) включва топлообмен към бойлера
При недостатъчна Δ циркулацията се спира, за да не се връща

топлина от бойлера към колектора.  
 *Ако бойлерът е само с датчик T2, то  Δ=T3–T2
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ЗАГРЯВАНЕ НА АКУМУЛИРАЩ СЪД   (Sens5=YES)
Бойлерът е с приоритет пред акумулиращия съд и басейна. Ако по горните условия трябва да се
включи  топлообмен към него, следващите условия не се проверяват. →P3 OFF

 УПРАВЛЕНИЕ НА P3 
1 T3 > maxT3 или Т3<minT3  

или  Т5>SP_T5   или 
T3–T5<Delta →  P2 OFF 

При  недост.  Δ,  циркулацията  се  спира,  за  да  не  се  връща
топлина  от  акум.  съд  към  колектора.  Също  се  спира  при
достигнато задание и опасност от прегряване на тръбите, и под
минимална температура  на топлообмен.

2 T3–T5>Delta+H→ P2 ON При  достатъчна  Δ  (=T3–T5)  включва  топлообмен  към
акумулиращия съд.

ЗАГРЯВАНЕ НА БАСЕИН   (Sens7=YES)    
Бойлерът и акум. съд са с приоритет пред басейна. Ако по горните условия трябва да се включи
топлообмен към едно от тях, следващите условия не се проверяват. →P4 OFF.  
          *Посредством бутон PRIOR може да се  укаже басейнът да е с приоритет пред 
акумулиращия съд.

 УПРАВЛЕНИЕ НА P4 

1 T3 > maxT3 или Т3<minT3  
или  Т7>T7_SP или 

T3–T7<Delta →  P1 OFF 

При недостатъчна Δ, при достигнато задание, при опасност
от прегряване на тръбите или под мин. темп. на топлообмен
циркулацията  спира. 

2 T3–T7>Delta+H→ P1 ON При  достатъчна  Δ  (=T3–T7)  се  включва  топлообмен  към
басейна.

Забележка: Изход P2 не присъства в схема 2. Въпреки това, ако Sens4=YES, изходът се формира 
по  делта на Т4 спрямо Т1 (Т2, ако няма датчик Т1), както е в схема 1-ПРАВИЛА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМПА P2 ЗА ВТОРИ СОЛАРЕН ПАНЕЛ, но без да указва влияние върху 
обмена към акумулиращия съд и басейна. 

Правила за управление, общи за схеми 1 и 2  
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ P5   (топлоотдаване от акум.съд към отоплителната

инсталация) (Sesn5, Sens6=YES)

1 Т5 < Т6          →  P5 OFF 
T5 > Т6+H3   →  P5 ON

Когато  темп.  на  акум.съд  е  по-ниска  от  възвратната,  той  се
байпасира.

Когато е по-висока, акум.съд се включва, за да подпомогне котела.

УПРАВЛЕНИЕ НА БОЙЛЕР С ТВЪРДО ГОРИВО P7
1 T8 < FrzT8→ P7 ON При  температура  на  замръзване  на  инсталацията  пуска

циркулация, за да се затопли от бойлера 

2 Т2 > maxT2 или 
T8 > maxT8 →     P7 OFF 

Над критична температура на бойлера, над maxT8 (крит.темп
за тръбите от котела до бойлера) помпата се спира.

3 T8 < minT8 или
T1 > SP_T1         → P7 OFF

Под минимална температура на обмен или при достигане на
заданието  за  загряване  от  сл.панел/котел  циркулацията  се
спира

4 T8–T1>Delta+H→ P1 ON 
T8–T1<Delta→  P1 OFF

При достатъчна Δ (=T8–T1) включва топлообмен към бойлера
При недостатъчна Δ циркулацията се спира 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ ИЛИ ДРУГ ВТОРИЧЕН ИЗТОЧНИК   P6

1 Т2 > maxT2  →  P6 OFF Над  критична  температура  на  бойлера,  нагревателят  се
изключва.

2 Т2>HeatSP → P6 OFF
T2<HeatSP-H2 → P6 ON

При изключена циркулация между бойлера и соларния панел

3 Т2>HeatSP – Toler → P6 OFF
T2<HeatSP-H2-Toler →P6 ON

При включена циркулация между бойлера и соларния панел
на последния се дава толеранс Toler.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИРКУЛАЦИОННА  ПОМПА ЗА ОТОПЛЕНИЕ P8

1 T8>minT8   → P8 ON
T8<minT8 + H3   → P8 OFF

Помпата се включва над минимална температура на обмен и
се изключва  под нея.

8. МЕНЮ  ПАРАМЕТРИ

Параметрите  са  достъпни  чрез  задържане  на  бутон  Set,  сверяването  на
часовника, задаване периоди на електрическия нагревател – чрез горна стрелка.

СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА, РЕЖИМ НА БОЙЛЕРА 
Времена за вкл/изкл на ел.загряване на бойлера. Предназначени са за постигане

на икономия чрез  изключване на  бойлера за  времето,  в  което не  е  необходим
(напр. ON1=5h, OFF1=22h, ON2,3,OFF2,3=“---” – бойлерът няма да работи през
нощта). Ако трябва да работи постоянно се задават ON1≠“---”, всички други=“---”.
За постоянно изключване – OFF1≠“---”, всички други=“---”.  Заданията (≠ от “---”)
се  сравняват  с  часовника   и  при  съвпадение  се  активира  или  дезактивира
ел.загряването (приоритет – ON1,OFF1,ON2 …).

Име Диапазон Фабр Действие

ON1 0÷23 h; “---” 5 Време за включване на ел.нагряване на бойлера

OFF1 0÷23 h; “---”  “---” Време за изключване на ел.нагряване на бойлера 
ON2 0÷23 h; “---”  “---” Време за вкл.2

OFF2 0÷23 h; “---”  “---” Време за изкл.2 
ON3 0÷23 h; “---”  “---” Време за вкл.3

OFF3 0÷23 h; “---”  “---” Време за изкл.3 
Сверяване на часовника    

Year 0-100 Година
Month 1-12 Месец

Day 1-31 Ден
Hour 0÷23 Час

Minut 0÷59 Минута.  При  потвърждаването  на  минутата  секундите  се
приравняват на 30

DayWk SUN, MON, TUE, WED,
THU,  FRI, SAT

Ден от седмицата. 
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9. СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ
В  менюто  се  задават  температурите,  до  които  да  се  загряват  включените

резервоари,  минималните  температури  на  обмен  на  източниците,  точките  на
замръзване  и  прегряване  на  тръбопроводите,  както  и  температурната  разлика,
необходима  за  включване  на  топлообмен.  След въвеждане  на  код  е достъпна
сервизната  част  на менюто за конфигуриране на  системата.  От там се  указват
всички  включени  в  нея  елементи,  основната   схема,  типът на  използваните
датчици и др.  функции. През друга парола е достъпно активиране на функция
'пробен период' от 15 дни, след които устройството спира работа.

В менюто автоматично се включват само параметрите, свързани с конкретната
работна конфигурация.

Име Диапазон Фабр Действие

SP_Т1 1÷100 °C 80°C Max  температура  на  обмен,  измерена  на  датчик  T1 (ако  е
включен).  Задание  за  подгряване  на  бойлера  от  слънчевия
панел или котела. 

maxT2 1÷100 °C 90°C Max   температура  на  датчик  T2.  Над  нея  се  спира  всяко
подгряване.

maxТ3 1÷255 °C 110°C Max  допустима  температура  на  датчици T3,  Т4 –  изключва
циркулацията  през  колектора,  за  да  предпази  тръбите.
Максимално допустима температура на тръбопровода.

minT3 -20÷90  °C 30°C Минимална  външна  температура  на  обмен  (датчици  Т3,  Т4).
Изключва помпата, когато температурата на колектора спадне
под  тази  граница.  Така  се  избягва  включване,  когато
загряването от слънцето е незначително.

Freez -50÷50  °C -20°C Температура “замръзване на колектора” - включва циркулация
през колектора, за да го предпази от замръзване при критично
ниски температури (според използвания антифириз)

Delta 1÷100 °C 5°C Температурна  разлика  между източника  на  топлина  (слънчев
панел, котел) и загрявания съд (бойлер, акум.съд, басейн), при
която  се  изключва  топлообмена.  Включва  се  при  разлика
Delta+H

Toler 1÷100 °C 10°C Толеранс към соларния панел от страна на ел.нагревател. Ако е
включена циркулацията, при температура T2  с до Toler°C под
заданието (ел.нагр), на бойлера се позволява нагряване само от
сл.панел, без да се включва ел.нагревател.

H 0 ÷10.0 °C 3.0°C Положителен  хистерезис при управление на  помпата по Δ –
изх. P1 и P2

H2 0÷10.0 °C 3.0°C Отрицателен хистерезис при управление на нагревателя -  изх.
P6

H3 0÷10.0 °C 3.0°C Отрицателен  хистерезис  във  всички  останали  случаи,  с
изключение  на  T8<minT8,  T3<minT3,  T4<minT4  (минимални
температури  на  обмен),   T8<FrzT8,  T3<Freez,  T4<Freez
(замръзване), когато е положителен.

ПРИ ВКЛЮЧЕН В СИСТЕМАТА АКУМУЛИРАЩ СЪД    (Sens5=YES)
SP_Т5 1÷100 °C 80°C Задание за загряването на акумулиращия съд

ПРИ ВКЛЮЧЕН В СИСТЕМАТА БАСЕЙН   (Sens7=YES)
SP_Т7 1÷100 °C 35°C Задание за загряването на басейна

ПРИ ВКЛЮЧЕН КОТЕЛ / КАМИНА С ВОДНА РИЗА     (Sens8=YES)
minT8 -20÷90 °C 50°C Минимална температура на обмен измерена на датчик Т8 (за да

не възпрепятства подгряването на котела), както и температура
на включване на P8
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maxТ8 1÷255 °C 110°C Max  допустима  температура  на  датчик T8 –  изключва
циркулацията  за  да  предпази  тръбите.  Максимално  допустима
температура на тръбопровода бойлер-котел.

FrzT8 -50÷50  °C 1°C Температура замръзване на инсталацията към котела- включва
се P7.

ПАРОЛА

Code 0-9999

12

Код  за  достъп  –  при  правилно  въвеждане  се  преминава  към
следващото ниво скрити системни и сервизни параметри. Вижда
се съобщение Code OK. Изчаква се то да изчезне.
За да се смени кода трябва първо да се въведе досегашният код ,
да се появят скритите параметри и след това да се въведе нов
код в параметъра  Code  . Вижда се съобщение NEW
След 4 погрешни стойности, за 8 минути не възприема. 

* Има сервизен код за достъп , но без възможност за промяна
на параметър Trial  и  не  се  появява  параметър Code   за
смяна  на  кода  за  достъп.  При  въвеждането  му  се  извежда

съобщение Code Srv                                   Сервизен код - 12
СКРИТИ СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

*Връщане към ниво не секретни системни параметри чрез задържане на Set. 

Sheme 1, 2 2 Избор на основна схема

Sens1 YES, NO YES Използва ли се сензор Т1. 
YES- Δ се формира спрямо T1, задание за загряване (от слънце/
котел) е SP_Т1.
NO- Δ се формира спрямо T2, а задание за загряване (от слънце/
котел)  е maxT2. 

Sens4 YES, NO NO Използва ли се втори слънчев панел (изток-запад)

Sens5 YES, NO NO Използва ли се акумулиращ съд

Sens6 YES, NO NO Използва  ли  се  трипътен  вентил  за  топлоотдаване  от
акумулиращ съд към отоплителната инсталация

Sens7 YES, NO NO Включен ли е басейн

Sens8 YES, NO NO Включен ли е котел / камина с водна риза

TypSn PT,NTC PT Тип сензори:PT- PT1000 за всички контролни точки 

NTC-  T3 и Т4 са PT1000,  всички останали-NTC термистор

Filter 1÷100 15 Филтър за измерванията. По-малка стойност-'по-тежък' филтър.

FZone 1÷255 °C 20°C Зона на филтъра

ZoneT (1÷255)*2 s 2с Време за възприемане на стойност извън зоната

Trial Yes, NO NO Пробен  период –  ако  се  зададе  Trial=YES,  уредът  ще  спре
работа  след  15 дни.  През  16  с.  се  дисплейва  'Trial,  оставащи
часове'.  За  да  заработи  отново  или  да  се  отмени  пробният
период  трябва Trial=NO.  Достъпен  за  промяна  само  с  Код за
достъп от производителя .
 *Функцията  против  блокиране  на  помпите  остава  активна  и
след изтичане на trial периода.

Point 0÷6 0 0-показания в цели градуси;    1-6 – показания в десети
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Функция “Актуалност на измерванията”  

KickON 0÷23 
h;“---”

8 Активиране на функцията (когато се очаква да има циркулация).
KickON=“---” - неактивна функция 'Актуалност на измерванията'

KickOF 0÷23 
h;“---”

20 Дезактивиране  на  функцията  (напр.  през  нощта).  KickOF=“---”
-актив-  на  през  цялото  денонощие  функция  (но  трябва
KickON≠“---”).

KcPause 10÷255 
min

30 Допустима пауза на помпата

KickTim
e

0÷59 sec 3 Aко  през  датчици  Т3,  T4  или  Т8  няма  циркулация  за  време
KcPause,  се активира съответната помпа  за време KickTime.

Time05C 1÷255 sec 1 След  KickTime помпата се изкл. и за време Time05C се следи за
повишаване на измерването с 0,5°C. В такъв случай помпата се
включва повторно за 60 sec.

СЕРВИЗНИ ПАРАМЕТРИ достъпни само за сервизни специалисти

CALBR NO,YES NO    *Уредът фабрично е калибриран

Code 

 

ФУНКЦИЯ АКТУАЛНОСТ НА ИЗМЕРВАНИЯТА

Aко през датчици Т3, T4 или Т8 (зима) няма циркулация за време KcPause,  то
такава  се  активира  за  време  KickTime.  Непосредствено  след  това  се  следи  за
нарастване на температурата (парам Time05C), и в такъв случай помпата се включва
повторно за 60 сек.

 ФУНКЦИЯ ПРОТИВ БЛОКИРАНЕ НА ПОМПИТЕ
Всяка помпа, която не е работила през последните 24 ч. се включва за 5 с. в 12:00

ч. Функцията е активна и след изтичане на пробния период (Trial), ако такъв е бил
активиран.

ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ

● Функция 'ПРОВЕРКА НА СВЪРЗАНИТЕ СЕНЗОРИ'. При късо съединение
или разкъсана верига към някой от дефинираните (чрез параметрите Sens N на
сензор)  датчици,  на  дисплея  се  вижда  съобщение  'err  N  на  сензор'.
Устройството дезактивира всички изходи. Нормалната работа се възобновява
мах. 8 сек. след  отстраняване на проблема. 

● През 16 мин. екранът едва забележимо премигва.

● Калибриране  на  измервателната  част.  Функцията  е  предназначена  за
използване  само  от  сервизен  специалист! Изделието  е  произведено  с
настроена измервателна част. 

Документ версия 2017/02/0314



10. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ

Препоръки за използване на свързващи проводници

● Желателно е кабела, който свързва сензора с контролера да е екраниран. 
Екрана трябва да се свърже само от единия край на кабела към заземителната 
шина на захранващия източник.

● 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 електромагнитно 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.
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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

постъпван
е

Поръчка
номер

Вид на извършения ремонт
Дата на
предаван

е

Извърши
л

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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