МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЕГУЛЯТОР
ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА

ALFA HT

Регулятор створений в 2005 році. Спираючись на сучасні і безперечні технології, встиг набути свого визнання
в числі споживачів з помірними запитами. Продукт пропонує сучасну стилістику, найпростіша система
обслуговування за помірного потенціалу можливості. Такі елементи,як плавна регуляція роботи вентилятора і
програмування продуву, піднімають гідність цього виробу.
Застосування:
Регулятор температури АLFA призначений для регулювання температури спалювання в
котлах.Регулювання температури полягає в керуванні вентилятором та насосом для опалення. З метою
безпеки праці інсталяції Ц.О. належить застосувати додатковий термічний вимикач (Не входить до складу
комплекту). З огляду на програмні можливості регулятора можна використати його для різного виду палива.
Регулятор забезпечує комфорт, економічність користування а також сучасний дезайн.

Не можна використовувати регулятор до котлів, працюючих в замкнутій системі.
Пристрій призначений до регулювання котлом, який повинен мати власний незалежний
захист від неправильної роботи (перегрівання котла, надмірний тиск)

Інструкція обслуговування мікропроцесорного регулятора температури.
1. Параметри
Кількість швидкостей роботи

1

Діапазон регулювання температури

35 - 90

°C

1, 0

°C

30 - 60

°C

94

°C

0 - 25
1,0 - 9,9

s
min

Температура виключення регулятора

30 - 40

°C

Обороти мінімальні

0 - 11

Обороти максимальні

1 - 12

Допустима похибка
Температура включення насоса
Температура спрацьовування термостату аварійного програмованого
Час продуву
Час між продувами

2. Умови роботи
Температура оточення

5 - 40

°C

230

VAC

dla 230

VAC

Вентилятор

1 (1)

A

Насос

1 (1)
100

A
°C

Температура

60

°C

Час продуву

10

s

Час між продувами

3, 0

min

Напруга
Навантаження виходів

Максимальна температура роботи датчика
3. Настройки заводські

Обороти мінімальні
Обороти максимальні

1
5

Температура включення насоса
Температура виключення вентилятора

35
35

°C
°C

З огляду на порушення в електромережі, що можуть впливати на роботу мікропроцесора, слід
забезпечити автоматику стабільною напругою з допомогою захисного пристрою. На регулятор не
повинна попадати вода або пара, а також забруднення в вигляді пилюки.
Застосування.
Індикатори та кнопки регулятора температури АLFА розміщені так, щоб забезпечити з однієї
сторони прозорість користування, а з другого боку легкість програмування і контролю, так і
зведених з ним зовнішніх установок. Кнопка вибору функції (F) служить для вказування
параметра, який ми хочемо запрограмувати. Вибір означає запалення контрольки на панелі
керування біля назви параметра, а на дисплеї з'являється його числова вартість. Натискання
кнопки (F), спричинить запалювання по черзі контрольок, з'єднаних з відповідними параметрами, (з горивниз):ТЕМПЕРАТУРА, ЧАС ПРОДУВУ, ЧАС МІЖ ПРОДУВОМ, ОБОРОТИ МІНІМАЛЬНІ, ОБОРОТИ
МАКСИМАЛЬНІ. Наступне натиснення спричинить відключенню програмування, після чого на дисплеї
висвітиться температура в котлі.. Наступні натиснення кнопки (F) спричинять знову запалення контрольок,
з'єднаних з параметрами ТЕМПЕРАТУРА і т.д. Задавання відповідних параметрів має вирішальне значення
для керування конкретним котлом, виду палива та його якості, також характеру об'єкту, що обігрівається.
Програмування обраного параметра або параметрів можна задати в довільному порядку за допомогою кнопки
(F). Зміна показника якого-небудь параметра враховується, та є негайною у дії регулятора.
Кнопка СТАРТ спричиняє ініціалізацію циклу і ввод зовнішніх (вентилятора або насоса)
установок. В ході програмування параметру,обраного кнопкою (F), кнопка СТАРТ збільшує
показник параметра. Наприклад при виборі функції ТЕМПЕРАТУРА, натисканням кнопки
СТАРТ збільшується параметр температури на 1°C (діапазон 35-90 °C) Натиснення і
притримування кнопки спричиняє швидку зміну параметру (нарощування).
Кнопка СТОП спричиняє завершення циклу і вимикання зовнішніх установок (за виключенням
аварійного термостата). В ході програмування параметра, обраного кнопкою (F), кнопка
СТОП зменшує показник висвітлюваного параметра. Наприклад, при виборі функції
ТЕМПЕРАТУРА, натисканням кнопки СТОП зменшується параметр температури на 1°C
(діапазон 35-90 °C) Натиснення і притримування кнопки спричиняє швидку зміну параметра
(зменшування).
КНОПКА СТОП СЛУЖИТЬ ТАКОЖ ДЛЯ ВІДМІНИ АВАРІЙНИХ СИГНАЛІВ

5.1. Температура
Означає задану температуру, отже тією, яка має бути утримувана на котлі. Температура програмується в
діапазоні 50 - 90°С. За вибору температури на котлі належить керуватися не тільки відношеннями для
користування, але також рекомендаціями виробника котла (зокрема в діапазоні низьких температур). Зміни
довершуються кнопками СТАРТ (вгору) а також СТОП (додолу). Зміни заданої температури можуть бути
проведені в довільному порядку роботи регулятора.
5.2. Час продуву
Клавішею (F) ми вибираємо параметр (сигналить підсвічена контролька біля назви), а потім клавішами
СТАРТ або СТОП, ми встановлюємо параметр часу продуву в межах (0-25) секунд. Це час, на який
включається вентилятор, якщо температура на котлі вища від заданої температури. Включення наступає
циклічно в проміжках, запрограмованих під параметром, що визначається як “час між продувами”, доти
поки температура на котлі переступає задану температуру. Дуже великий показник цього параметра, може
спричиняти значну гіпертрофію температури.
5.3. Час між продувами
Клавішею (F) ми вибираємо параметр (сигналить підсвічена контролька біля назви), а потім клавішами СТАРТ
або СТОП ми встановляємо параметр часу між продувами в межах (1,0 - 9,9) хвилин. Це час між залученнями
вентилятора, якщо температура на котлі вища від заданої температури. Обидва параметри формують
механізм продуву, який був створений, щоб запобігати нагромадженню газів, а з другого ,щоб не спричиняти
підвищення температури. Отже час продуву, а також час між продувами належить підібрати по-різному,
залежно від умов, використання тепла, виду палива, димохідної низки і т.д. Зміни часу продуву і часу між
продувами можуть бути довершені в довільному порядку роботи регулятора.
5.4. Обороти мінімальні
Клавішею (F) ми вибираємо параметр (сигналить підсвічена контролька біля назви), а потім клавішами СТАРТ
або СТОП ми встановлюємо параметр в межах (0 ÷ обр.маx -1). Швидкість оборотів вентилятора поділено на
13 ступенів (від 0 в 12). 0 означає найнижчу швидкість для якої параметри вентилятора визнано за корисне,
натомість 12 максимальною швидкістю, що відповідає безпосередньому вводу вентилятора в мережу.
Вибір величини мінімальних оборотів має два наслідки:
- Задана температура буде під впливом таких оборотів,
- Продув буде з такими ж оборотами.
Існує можливість появлення ситуації, в якій з кількох причин, температура задана не може бути досягнута, напр.
з огляду на низьку якість палива. Вентилятор, працюючи на мінімальних оборотах, не постачає в котел
відповідної кількості повітря і температура утримується нижче заданої. Щоб можливим було досягнення
заданої температури, рекомендується підвищення показника мінімальних оборотів.
5.5.

Обороти максимальні

Клавішею (F), ми вибираємо параметр (сигналить підсвічена контролька біля назви), а потім клавішами
СТАРТ або СТОП ми встановлюємо показник в межах (обр. мін +1 + 12). За допомогою цього параметра
встановлюється найбільші обороти, за допомогою яких відбуватиметься розпал. Ця величина може мати
вплив на час розпалу і можливе прорегулювання (значна гіпертрофія температури по вимиканню вентилятора
в заданій температурі).
5.6.

Температура включення насоса

Щоб змінити температуру залучення насоса належить притримати кнопку СТОП, а потім натиснути кнопку (F).
Перехід в програмування температури залучення насоса сигналить контролька ТЕМПЕРАТУРА і НАСОС, а
на дисплеї появиться актуальна температура залучення насоса, який можна змінювати в межах від 35 в 60
°C. За допомогою кнопок СТАРТ ми збільшуємо показник параметра, а за допомогою кнопки СТОП ми
зменшуємо його дані. Щоб затвердити актуальний показник режиму, належить почекати 5с на автоматичний
вихід з опції програмування, або послужитися кнопкою (F)

Обіговий насос буде вимкнений при температурі 5°С, нижче від заданої ТЕМПЕРАТУРИ ВКЛЮЧЕННЯ
НАСОСА.

5.7. Температура виключення вентилятора
Це параметр, завданням якого є визначення, за якої температури буде вимкнений вентилятор. Додатково
якщо температура вимикання вентилятора є рівняє або менша від (температури залучення насосів - 5ОС)
регулятора перейде в стан СТОП. Щоб вчинити зміни температури вимикання вентилятора належить
притиснути і притримати кнопку СТОП, а потім натиснути кнопку F, після чого пустити обидві кнопки.
Надавлюючи клавішу F ми переходимо в обраний параметр. Перехід в програмування температури
вимикання вентилятора сигналить лампочка ТЕМПЕРАТУРА і свіченням лампочки ВЕНТИЛЯТОР, а на
дисплеї появиться актуальна температура вимикання вентилятора, якою можна змінювати в діапазоні,
поданій в таблиці (ТАБЛИЦЯ 1)
Зміни показника параметра можна виконувати в довільному порядку роботи регулятора, вони
будуть носити невідкладний наслідок.
Програмування можна закінчити в кожен момент, потрібно почекати 5 секунд, або натиснути клавішу F.
Усілякі зміни вартості параметрів розцінюються як невідкладні, а також знаходять своє призначення в
актуальній роботі регулятора, по погашенню контрольок.
Контрольки сигналізацій знаходяться по лівій стороні дисплея. Дисплей служить, як
індикатор заданої і дійсної температури, а також висвітлює помилки. За допомогою
контрольок сигналізацій споживач інформований з станом регулятора, зовнішніх установок,
циклу горіння. Їх значення наступне:
Аварія

сигналізує різні аварії.
- Перегрів води
- Пошкодження датчика температури (коротке замикання, перерва)
- пошкодження пам'яті ( на дисплеї світиться “EP”)

ВЕНТИЛЯТОР

сигналізує включення вентилятора

НАСОС

сигналізує включення насоса

Після виключення причини аварії, в нормальний стан роботи, котел повертається через натискання
кнопки СТОП (контролька стану - ТРИВОГА - гаситься). Після відміни ТРИВОГИ роботу належить
поновити кнопкою СТАРТ.
7.1. Процес регуляції ініціюється кнопкою START. Система перевіряє існуючі умови, температуру котла і
порівнює із заданою температурою. По-різному, залежно від різниці температур, вибирає відповідну
оборотну швидкість вентилятора (силу надмуху) .Також перевіряє чи температура є рівна або вища від
35 °C (це умова залучення обігового насоса). Стан роботи сигналізує блиманням десятичної крапки на
дисплеї.
7.2. Якщо по вводу кнопкою START, температура є рівна або вища від заданої, система відразу
переходить в стан нагляду. Регулятор включає насос і сигналить стан роботи, блиманням
десятичної крапки.
7.3. Якщо температура знизиться від заданої, наступає залучення вентилятора згідно з програмуванням
(Мінімальна швидкість) .Дальше зниження температури спричиняє зростання обертів вентилятора.
Зростання оборотної швидкості наступає по кожному падінню температури в 1°С.

7.4. Роботу регулятора можна припинити кнопкою СТОП.Якщо в регулятор під'єднаний аварійний термостат
(дієвий як незалежна установка від регулятора, спрацьовування якого спричиняє припинення роботи
вентилятора) окрім виключення регуляції, він провадить також нагляд над котлом.

7.5 В разі зникнення напруги в мережі і повторній її появі, система відновлює
роботу (з такими настройками як перед зникненням), хіба що в той час
наступило пониження температури котла нижче показників вимикання (постійна
значення дорівнює 29°С).

Датчик температури є інтегральною частиною регулятора. Для відповідної дії
регулятора належить відповідно замонтувати датчик, щоб вимірювальна
температура була як найбільш наближена до дійсної температури води в котлі.
Належить забезпечити як найкращий контакт датчика з внутрішньою поверхнею
гнізда (напр. пружини).

Отвір не потрібно змащувати маслом, водою ані жодними активними
субстанціями. Допустиме лише застосування паст силіконових з
метою збільшення теплової провідності.

Термічний вимикач виконує роль зовнішнього, незалежного
забезпечення системи від перегріву, тобто перевищенням температури, яка може бути
спричинена пошкодженням регулятора або помилками в обслуговуванні. На схемі показано
будова, а також спосіб монтажу термічного вимикача фірми FOSTER. У наступній частині
розміщено електричну схему правильного під”єднання вимикача в регулятор.
На передній частині вимикача розміщений сигналізатор роботи установки, а також кнопка ручної відміни.
Стан роботи вимикача сигналізується контрольним діодом , (наступає по перевищенню температури 90°С
±5°C), наслідком того є припинення роботи вентилятора, а за тим іде її вимикання. В разі подальшого
зростання температури по перевищенню 94°С запалюється контрольний келих ТРИВОГА на передній
частині регулятора. Одночасно запалюється контролька НАСОС, що означає включення насоса (навіть якщо
регулятор був встані СТОП), яка впроваджує циркуляцію води з метою охолодження і пониження температури.

Контрольку АВАРІЯ, належить відмінити за допомогою кнопки СТОП, по пониженню температури на котлі, то
саме належить зробити з термічним аварійним вимикачем, за допомогою кнопки ручної відміни.

Якщо вентилятор є підключений в ряд з термічним вимикачем, включення вимикача робить неможливу
дію вентилятора (всупереч свіченню контрольки ВЕНТИЛЯТОР). В разі несправності вентилятора
(пошкодженню, відключенню або пошкодженню з’єднань) сигналізація термостата не працює.
Термічний вимикач належить закріпити на трубу за допомогою закріпної пружини, так щоб приліг він
наглухо в поверхню труби. Лише правильне об'єднування з регулятором і відповідна локалізація
забезпечать чітке функціонування гарантії.

Термічний аварійний вимикач не є стандартним обладнанням регулятора ( Опція)

