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1. ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

Обхват  и  точност - 20  200 °С     /  ± 0.5 °С       
Аналогови входове 3
RTD Сензори РТ 1000
Дискретни изходи 2
K1 – Електронагревател Реле  250 V / 5 А 
K2 – Помпа Реле  250 V / 5 А

Опции
Триак 250 V/ 2A ;  OC  за  TTL
или  SSR   250 V / 10, 20, 40 A

Индикация и клавиатура
Дисплей 2 x 8 LCD 
Клавиатура Полусензорна
Захранване
Захранващо напрежение 230 V AC
Честота на захранващото напрежение 50 Hz (± 1 Hz)
Работни условия
Работна температура 0 … 60 °C
Работна относителна влажност 0 … 80 % RH
Размери
Габаритни размери (WxHxL):
Корпус за стенен монтаж 125 х 85 х 58 mm 
Корпус за монтаж на шина M36 DIN-rail 70x86x57
Материал  на  кутията:  
Корпус за стенен монтаж MS C4,  Пластмаса

Корпус за монтаж на шина M36 DIN-rail
Noryl VO1550–черна основа

    Lexan 940 – сива горна част
Степен на защита:                             
Корпус за стенен монтаж IP65
Корпус за монтаж на шина M36 DIN-rail IP20
Тегло max 450 g
Съхранение
Температура на съхранение -10 … 75 °C
Относителна влажност при съхранение 0 … 95 % RH

SR  03  е  предназначен  за  управление  на  слънчеви  системи  и  контролиране  на
температурата  на  бойлер  чрез  следене  на  три  температурни  канала.  Контролерът
управлява  два  релейни  изхода  (за  циркулационна  помпa и  нагревател)  на  база  на
отчетените разлики в температурата на отделните точки. 

Нагревателят  се  управлява  по  зададена  температура,  независимо  от  режима  на
помпата.
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2. ЛИЦЕВ ПАНЕЛ

Фиг.1 Лицев панел на устройство в корпус за монтаж на шина M36 DIN-rail

Фиг.2 Лицев панел на устройство в корпус за стенен монтаж

3. КЛЕМИ И СВЪРЗВАНЕ
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Фиг.3 Свързване на устройство в корпус за стенен монтаж.

Фиг.4   Свързване на устройство в корпус за монтаж на шина M36 DIN-rail

*  Изходният  ток  да  не  превишава  специфицирания.  При  необходимост  да  се
използват външни релета.

4. КРАТКО ОПИСАНИЕ

SR  03  е  предназначен  за  управление  на  слънчеви  системи  и  контролиране  на
температурата  на  бойлер  чрез  следене  на  три  температурни  канала.  Контролерът
управлява  два  релейни  изхода  (за  циркулационна  помпa и  нагревател)  на  база  на
отчетените разлики в температурата на отделните точки. 

Нагревателят  се  управлява  по  зададена  температура,  независимо  от  режима  на
помпата.
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To

Ts

Pump
Hea ter

Tb –  температурен сензор, монтиран в
горната част на бойлера (Channel 1)
Ts –  температурен сензор, монтиран в
колекторното поле (Channel 2)
To –  температурен сензор, монтиран в
долната част на бойлера (Channel 3)

Документ Редакция 2019-01-314

N L
K2 - Pump K1 - Heat~220V

G
N

D

G
N

D

G
N

D

T
b Ts To

 PT1000

~220V
крайна
защита

~220V

input

N
C

N
C

N
C

N
C

N
C

N
C

N
C

N
C

N
C



Фиг.5.  Система за затопляне от слъчев панел и ел.нагревател

5. ОСНОВНО МЕНЮ

 TX= XXX C 

Pump Off 

“TX” –  Показва текущо избрания температурен канал.  За
избор на друг канал, оператора трябва да използва бутони
UP и DOWN (по подразбиране след подаване на захранване
се дисплейва Tb)
“XXX” – температура в градуси.
“Pump  Off”  или   “Pump  On”  –  показва  състоянието  на
помпата към топлообменника на бойлера.
Състоянието на нагревателя не се индицира.

SR03 има четири бутона. Бутоните UP и DOWN са с общо предназначение. 
Бутонът MODE се използва за превключване на режимите на работа. Трите режима са 
както следва:

- AUTO – автоматично управление на помпата
- ON – безусловно включване на помпата
- OFF – безусловно изключване на помпата

В  автоматичен  режим   AUTO, управлението  на  помпата  е  на  база  следните
правила, подредени според тежестта си:

Условие Помпа Ситуация

Тb > “AlarmTb”  Pump Off   прегряване на бойлера

Ts > “AlarmTs” Pump Off  опасност от прегряване на инсталацията

Ts < “AlarmFr”  Pump On  опасност от замръзване на инсталацията

Ts < “minTs” Pump Off  ниска околна температура

To > “AlarmTo” Pump Off   достигнато задание за нагряване от сл.панел

Ts – To  >  “DeltaSP” Pump On  нагряване от слънчев панел

Фиг.6. Реакция на контролера спрямо температурата на слънчевия панел
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Фиг.7.  Управление  на  циркулационна  помпа  и  ел.нагревател.  Действие  на
параметрите “Hyst”, "Hyst 2","HeatSP" и "DeltaSP"

За настройка на параметрите се използва бутонът SET в следните варианти:
1. Потребителска настройка на заданието на електрическия нагревател HeatSP –

задържане  за  2  с.  и  отпускане.  Появява  се  съобщение  HeatSP и  възможност  за
промяна с бутоните Up и Down. Потвърждава се със SET.

2. Настройка на системните параметри – задържа се SET за 5 с. до появата на
съобщение Enter in tune. За потвърждение и преход към следващия  параметър  се
използва SET. Промяна с бутоните Up и Down.

3. Настройка на всички (секретни и системни)  параметри – като по-горната,
но с натиснат SET при подаване на захранването 

След преминаването през всички параметри, отново се активира основното меню.
Това става и ако по време на настройка, в продължение на 15 с. не се извърши никакво
действие

6. СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

Параметър Фабрична
настройка

Допустими
стойности

Значение на параметъра

"DeltaSP" 5 1  100 °C Задание за помпата  в авт.режим  (фиг.7)
"AlarmTb" 85 0  100 °C Аларма по  Tb в автоматичен режим
"AlarmTo" 80 0  100 °C Аларма по To в автоматичен режим

"Hyst " 3 0  10 °C Хистерезис при управление на помпата 
(фиг.7)

“minTs” 40 -50100  °C Минимална температура на обмен (вж. 
правила за управление на помпата)

"HystTs " 1 0  10 °C Хистерезис към “minTs”
"Hyst 2" 1 0  10 °C Хистерезис при управление на нагревателя
"HeatSP" 45 0  AlarmTb–

Hist2
Задание  за  нагревателя  (независимо  от
режима).Обхватът  се  спазва  автоматично
при промяна в AlarmTb–Hist2
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7. СЕКРЕТНИ ПАРАМЕТРИ

За достъп до секретните параметри  трябва при подаване на захранване да е 
натиснат бутон   SET  !

Секретните параметри се дисплейват след последния системен параметър. Параметрите
са достъпни до отпадане на захранването на уреда.

Параметър Фабрична
настройка

Допустими
стойности

Значение на параметъра

"Alarm T" 5 0  25.5  с Времезакъснение преди съответния изход да 
бъде изключен (когато са превишени  
“AlarmTb”, “AlarmTо” или“AlarmТs”). Не 
касае “AlarmFr”, която е с хистерезис.

"Filter 1" 20 0  127 Филтър за канал 1. По-малка стойност = 
по-‘тежък’ филтър

"Jump 1" 20 0  255 Зона на действие на филтър 1
"T Jump 1" 10 0  255*0.2

с
Време възприемане на измерване извън  
Jump 1

"Filter 2" 20 0  127 Филтър за канал 2
"Jump 2" 20 0  255 Зона на действие на филтър 2

"T Jump 2" 10 0  255*0.2
с

Време възприемане на измерване извън  
Jump 2

"Filter 3" 20 0  127 Филтър за канал 3 
"Jump 3" 20 0  255 Зона на действие на филтър 3

"T Jump 3" 10 0  255*0.2
с

Време възприемане на измерване извън  
Jump 3

“AlarmТs” 90 0  250 °C Аларма по  Ts (прегряване на тръбопровода) 
в автоматичен режим (вж. правила 
управление помпа)

“AlarmFr” 4 -50  50  °C Аларма “замръзване на колектора” (вж. 
правила управление помпа)

“HistFr” 1 0  10 °C Хистерезис към “AlarmFr”

8. PIN КОД
За  включване  и  изключване  на  режим  'пробен  период'  чрез  Pin  код  трябва  да  се

натиснат и задържат бутони  SET и DOWN (първо се натиска SET) за повече от 4 секунди, до
съобщение “Input PIN”. Pin кодът е четирицифрен. При включване на функцията се извежда
съобщение ‘Set’, а при изключване – ‘Clear’

Когато кодът е зададен,   след   14  дни контролерът спира да работи в автоматичен
режим, докато не се въведе същия Pin.

9. ОФСЕТНА КОРЕКЦИЯ
За корекция на текущия температурен канал, трябва да се натиснат и задържат бутони

SET  и UP (първо се натиска бутон  SET)  за повече от  4  секунди, докато се появи надпис
“Offset” на екрана.  Неправилна намеса води до неправилно измерване. Да се използва само
отсервизен специалист!
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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
действашото 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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