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регулятор
роботи котла

мікропрцесорний

IНСТРУКЦІЯ
OБСЛУГОВУВАННЯ

Mікропроцесорний регулятор котла

Регулаор HТ Tronik 350 призначений для регулювання процесу горіння в котлах з надувом.
Регулювання температури полягає в керуванні вентилятора для наповітрення котла, а також насоса, який управляє
процессом обігу води в системі. Виробник рекомендує застосування вентиляторів, опертих на двигунах тип Р2Е 120
АР77-05 (застосованих в вентиляторах ВБС6, ВПА07 і інших) а також тип СМ 80.20.00 ЛТ (застосованих в вентиляторах
RV). В цілях безпеки роботи з регулятором HТ Tronik 350, може співпрацьовувати аварійний термостат, який додатково забезпечує
безпеку котла. З огляду на програмні можливості регулятора, можна припасувати його для різного виду палива.
Регулятор характеризується найпростішим обслуговуванням, володіє всіма необхідними функціями для правильної
роботи котла, додатково має вбудований модуль (гаряча вода для користування), який дозволяє програмування
температури і підглядування актуальної температури в водонагрівачі. Споживач має в своє розпорядження просту і
функціональну панель керування, уможливлюючу те, щоб запрограмувати температуру роботи в широкому діапазоні.

Увага

Не рекомендовано застосовувати в закритих системах
Увага
Рекомендується, щоб з регулятором співпрацювали додаткові незалежні пристрої котла, що забезпечуть котел
від неправильної роботи (напр. перегрівом котла, надлишковим зростанням тиску в інсталяції ц.о., зникненням
напруги в мережі)

Увага

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.

Вказівки, які стосуються безпечного користування
1. Регулятором користуватися згідно з інструкцією обслуговування.
2. Не виконувати самостійно жодних ремонтів. Ремонти доручити уповноваженому
технічному сервісу.
3. Перед відкриванням кришки або заміни запобіжника, належить обов'язково відключити живлення
регулятора (котла).
4. Належить утримувати чистоту в оточенні регулятора. Регулятор може використуватися винятково у
вільних від пилу приміщеннях, в якому температура утримувана є в межах +5°C + 40°С, а вологість не
перевищує 75%.
5. Належить обмежити доступ дітей до регулятора.
6. Перед початком користування регулятором, належить перевірити дієвість заземлення до нього.
7. Монтаж регулятора доручити кваліфікованому інсталяторові.

Розміщення елементів панелі керування HT tronic 300 \ 350

Тривога
Насос ЦO
Насос ГВП
Вентилятор
Tермостат
Кім.

Інструкція обслуговування регулятора температури
1. TАБЛИЦЯ 1 - podstawowe ПАРАМЕТРИ
STB ON/OFF
AЛГОРИТМ Р О Б О Т И

0,2

ХІЗТЕРЕЗА KOTЛA

1–3

O

C

0
2

Алгоритм р о б о т и
Hхістерезарегулювання температури котла

ТЕМПЕР. KOTЛ.MAКС

70 – 90

O

C

85

Температура максимальна котла

TEMПЕР. ВИК . ВЕНТИЛ.

30 – 45

O

C

35

Температура виключення вентиляторів

TEMП. ВК Л. НАСОСА

30 – 50

O

C

35

Температура залучення насоса

ЧАС ВІ ДК Л. НАСОСА ЦO

1 – 30

Miн

10

Час відключення насоса ЦО

ЧАС РОБОТИ НАСОСА

0 – 250

С

30

Час роботи насоса ЦО

РЕЖИМ РОБ. ВЕНТ. 1

(3)

0

Режим роботи вентиляторів, спосіб програмування

OБОРОТИ MAКС. ВЕНТ 1
OБОРОТИ MІН. ВЕНТ1
ШВИД ПРОДУВУ.ВЕНТ 1
РЕЖИМ РОБ. ВЕНТ 2
OБОРОТИ MAКС. ВЕНТ.2
OБОРОТИ MIН. ВЕНТ 2
ШВИД ПРОДУВУ. В Е Н Т 2
ЧАС ПРОД УВУ

0 – 60

S

10

Час продуву

ПАУЗА ПРОДУВУ

1-120

X 5сek

36

Час між продувами

РЕЖИМ РОБОТИ ГВ П

виключений/зимаa/літо

Виключений

ПРІОРИТЕТ Г В П

виключений/включений

Включений

ТЕМП. KOTЛА ЗРІСТ

0 – 10

ЧАС РОБОТИ ГВП

Режим роботи ГВП
Пріоритет ГВП

C

10

Зріс температури на котлі

0 – 30

Мін

15

Час роботи насоса ГВП

ЗАЛУЧ. Н А С . ГВ П

0 – 10

Мін

3

Залучення насоса ГВП

TEРМ. КІМН. KOTЛA

виключений/включений

MIН. TEMП. К О Т ЛА

30 – 50

O

виключений Термостат кімнатний котла
O

C

40

Мінімальна температура котла

2. TАБЛИЦЯ 2 – Умови роботи
Tемпература оточення

O

5 - 40

Напруга
Навантаження виходів

C

230

V AC

dla 230

V AC

ВЕНТИЛЯТОР

1 (1)

A

НАСОС

1 (1)

A

НАСОС ГВП

1 (1)

Максимальна робота датчиків

100

A
O

C

Увага
З огляду на порушеннях в електромережі, що можуть впливати на роботу системи, а також умови безпеки
установок, підключених до мережі 230V, належить підключити регулятор до стабілізатора напруги із
відповідним забезпеченням . Регулятор не повинен бути під впливом води, спричиняючі конденсацію
водяної пари, а також проникнення забруднень в образі пилу, проникаючого в середину корпусу.

Увага
З метою підключення автоматики до живлення, забороняється
електричних подовжувачів.

застосовувати будь- яких тимчасових

Недотримання вищевказаних вказівок буде рівнозначним втратою гарантії.

3.2. Клавіші управління та опис
В стані основному, по вводу живлення, вигляд панелі керування буде наступний:
Клавіша TAK/START
Натиснення кнопки спричиняє вхід регулятора в стан РОБОТИ і по-різному, залежно від температури,
налаштування зовнішніх установок (вентилятора,насоса).
Клавіша NI/STOP
Натиснення кнопки спричиняє виключення регулятора ( СТОП) і вимикання зовнішніх установок
(вентилятора, насоса).

Увага
Кнопка N/СТОП служить також для відміни аварійних станів, що сигналять свіченням лампочки АЛАРМ
(Аварія). Дивися пункт ОБСЛУГОВУВАННЯ АВАРІЙНИХ СТАНІВ.
Клавіші навігації та зміни параметрів
Кнопки служать перш за все для навігації (рухи ) по меню регулятора. Під час зміни
параметрів, кнопки служать по черзі, для зменшення і збільшення їх параметрів.
Підглядування або програмування температури котла, , довершується вибираючи кнопку F. Зміни можна
довершувати безпосередньо за допомогою кнопок
. В стані основному (після включення
регулятора) висвітлюване вікно з температурою котла.

Зчитування параметрів вимірювальних
Тривога
Насос ЦO

TEMП. KOTЛA
НАСТ. KOTЛA

o

42.5 C
o
60.0 C

Насос ГВП
Вентилятор
Термостат
КІМ.

Зчитування параметрів заданих
Коротке натискання
призводить перехід до
наступного вікна

Клавіші зміни
параметрів заданих

У наступному вікні висвітлювана є температура, яка стосується гарячої води для користування. Значення кнопок, а також
спосіб презентації температури є наступні:

Зчитування параметрів вимірювальних
Aварія
Насос ЦO

TEMП.
НAСT.

o

22.5 C
o
50.0 C

Насос ГВП
Вентилятор
Термостат
КІМ.

Зчитування параметрів заданих
Коротке натискання
призводить перехід до
наступного вікна

Клавіші зміни
параметрів заданих

Діапазон налаштування ГВП складає в межах 40 - 70 С. В разі вимикання модуля ГВП на дисплеї в лінії ТЕМП.
з”явиться параметр O F O C.

Зчитування параметрів вимірювальних
Aваря
Насос ЦO

TEMP. ГВП
НAСT. ГВП

o

22.5 C
o
OF C

Насос ГВП
Вентилятор
Термостат
КІМ.

Коротке натискання
призводить перехід до
наступного вікна

Вентилятор
Tермостат
кім.

Незалежно від обраного вікна підглядування температур кнопки Т/СТАРТ і N/СТОП активні і зберігають своє значення.

3.3. МЕНЮ
3.3.1. MEНЮ ВЕНТИЛЯТОРА
Режим роботи вент 1

Рег.об.викл.

Вент. виключений

Рег.об.викл.

Вент. виключений

Оберти MAX. Вент 1
Оберти MIN. Вент 1
Швид.продуву.Вент 1
Режим роботи вент 2
Оберти MAX. Вент 2
Оберти MIN. Вент 2
Швид.продуву Вент 2

3.3.2. MЕНЮ ПРОДУВУ
Час продуву
Пауза продуву
Швидк. продуву Вент 1

Швидк.продуву.Вент 2

3.3.3. МЕНЮ ГВП
Режим роботи ГВП

Виключений

Зима

Літо

Пріоритет ГВП

Залуч. насоса ГВП

Темп. котла зріст
Час роботи ГВП

Темп. котла зріст

3.3.4. MЕНЮ ТЕРМОСТАТ КІМНАТНИЙ
Tерм. кімн. котла

Виключений

Включений
Mін. темпер. котла
Час відкл.Насоса.ЦО
Час роботи Насоса

3.3.4. MЕНЮ СЕРВІС
STB ON/OFF
Aлгоритм роботи
Хістереза котла
Настр. темпер. MAX
Tемп.викл.вентил
Темп.вкл.насоса
Час відкл. насоса ЦO
Час роботи насоса
Режим роботи Вент.1

Рег. обер.Викл.

Вент. виключений

Oберти MAX. Вент 1
Оберти MIN. Вент 1
Швид.продуву. Вент1
Режим роботи Вент.2

Рег. обер. Викл.

Вент. виключений

Oберти MAX.Вент 2
Oберти MIN. Вент 2
Швид.продуву.Вент 2
Час продуву
Пауза продуву
Режим роботи ГВП

Виключений

Зима

Літо

Пріоритет ГВП

Залуч. Насоса ГВП

Темп. котла зріст

Темп. котла зріст

Час роботи ГВП
Tемп.кімн. котла

Виключений

Включений
MIN. Темп. Котла

4. KОНФІГУРАЦІЇ РЕГУЛЯТОРА
Після натиснення і притримування через 5 секунд кнопки F, на дисплеї появиться екран з вибором меню, повторне
натиснення кнопки F спричиняє вихід з програмування. Спосіб навігації по МЕНЮ, а також приклад зміни параметрів в
МЕНЮ ВЕНТИЛЯТОР показує нижчезгадана діаграма.

Час роботи насоса

НI

___
_____________I

Версія програми

Час відкол. насоса ЦО

TAK

40
НІ

НI

Mеню повне

MIN. темп. котла

НI

НI
TAK

45

Без запам”ятовування значення

Mеню Термост. Кімн

TAK

Tермост.Кімн.Котла

НI

Mеню

Mеню продуву

5s
Mеню вентилятор
НI

TAK

F

Rys.1. Прикладовий рух по меню з метою зміни параметрів

5. OПИС ПАРАМЕТРІВ КЕРУВАННЯ
5.1. РЕЖИМ РОБОТИ
За допомогою цього параметра вибирається спосіб керування вентилятора згідно наступного вигляду:
0 – регулювання обертами вентилятора - параметри ОБОРОТИ ВЕНТ.MAX, OБОРОТИ ВЕНТ.MIN, ШВИДК. ПРОДУВУ
АКТИВНЕ
1 - регуляція двохстанова(вкл./викл.) - параметри ОБОРОТИ ВЕНТ.MAX, OБОРОТИ ВЕНТ.MIN, ШВИДК. ПРОДУВУ
НЕ АКТИВНЕ ТА НЕ ВИСВІТЛЕНЕ

5.2 AЛГОРИТМ РОБОТИ
Параметр визначає допустиме збереження температури на котлі через стан регулятора, а також спосіб керування
роботою обігового насоса, як результат задіювання кімнатного термостата (ТЕРМОСТ. КІМН. КОТЛА = ВКЛЮЧЕНИЙ),
що означає досягнення заданої температури в конкретному поміщенні.
0 - розімкнення контакту термостата кімнатного, спричиняє зміну способу керування насоса ЦО і перехід регулятора в стан НАГЛЯД - мінімальну
температуру на котлі визначає МІН. ТЕМП. КОТЛА
2 - розімкнення контакту кімнатного термостата спричиняє всього лише зміну способу роботи насоса ЦО без вимагання стану НАГЛЯД - дія
насоса згідно з параметрами ЧАС РОБОТИ НАСОСА і ЧАС ВІДКЛ. НАСОСА ЦО
Нижчезгадані діаграми показують зразковий перебіг температури на котлі, а також роботу насоса ЦО, по-різному залежно
від стану кімнатного термостата, зображаючи відмінності між двома способами керування.

AЛГОРИТМ=0
Розімкнення контакту кімнатного термостата враховується через регулятор, якщо з моменту натиснення кнопки СТАРТ
(стан РОБОТИ), щонайменше раз, буде досягнута температура задана на котлі (пункт а на діаграмі), далі діятиме
перехід регулятора в стан НАГЛЯД, а обіговий насос після закінчення роботи (відрізок б на діаграмі) до часу б,
включатиметься циклічно на ЧАС ВІДКЛ.НАСОСА ЦО (відрізок ц) та на ЧАС РОБОТИ НАСОСА. Такий стан утримується
поки контакти кімнатного термостата залишаються розімкнуті або температура на котлі впаде до параметра МІН. ТЕМП.
КОТЛА (пункт д на діаграмі). У цій температурі регулятор переходить в стан робота і піднімає температуру до значення
МІН. ТЕМП. КОТЛА + 5С.

TZ

- Тем п ература
задана котла
TM - Miнімальна
температура котла,
значення
програмоване під
MIН. TEMП. KOTЛA
TM+5 – Tемпература на 5C
вища від
запрограмованої
MІН. TEMП. KOTЛA
TP
- Teмпер.
задіювання
насоса
Rys.2. Заховування модуля та перебіг температури на котлі для AЛГОРИТМ=0
Описання характерик пунктів діаграми:
a - Досягнення заданої температури
b - З а д і ю в а н н я насоса ЦО, тобто продовжена дія параметра ЧАС РОБОТИ НАСОСА після задіювання кімнатного
термостата. Циклічні залучення насоса будуть з таким ж часом тривання.
c - Проміжок між залученнями насоса програмованого під ЧАС ВІДКЛ. НАСОСА ЦО
d - Температура на котлі досягає запрограмованої до значення МІН. ТЕМП. КОТЛА позначена ТМ–регулятор переходить в стан РОБОТА і
піднімає температуру до значенняТМ+ 5С

AЛГОРИТМ=1
Для цього значення параметра, всупереч розімкнення кімнатного (досягнута температура) термостата, регулятор
утримує на котлі постійну задану температуру.
Від моменту досягнення температури заданої на котлі (пункт а на діаграмі) і розімкнутим кімнатним термостатом,
обіговий насос після закінчення роботи (відрізок б на діаграмі) з часом ЧАС РОБОТИ НАСОСА, включатиметься
циклічно від ЧАС ВІДКЛ.НАСОСА ЦО (відрізок ц) на ЧАС РОБОТИ НАСОСА. Цей стан утримується поки,термостат
кімнатний залишається розімкнутим. Повторне замикання термостата спричиняє безперервну роботу насоса (відрізок d na
діаграмі).
TZ
TZ-H
TP

- Teмпература задана
котла
H
- Хістереза
регулювання
температури
котла
TZ-H - Teмпература задана
котла на значення
хізтерези
TP - Teмпература
задіювання
насоса

POMPA

Tpok
ZWARTY

TZ

Мал.3. Зміни температури на котлі і збереження налаштувань для ALGORYTM=2
Описання характеристичних пунктів діаграми:
a - Досягнення заданої температури
b - Задіювання насоса ЦО, тобто продовжена дія параметра ЧАС РОБОТИ НАСОСА після задіювання кімнатного
термостата. Циклічні залучення насоса будуть з таким ж часом тривання.,
c - Проміжок між залученнями НАСОСА програмованого під ЧАС ВІДКЛ. НАСОСА ЦО
d - Зімкнуті контакти термостата вимушують безперервну роботу.

5.3. ХІЗТЕРЕЗА КОТЛА
n

oбороти вентилятора
Хізтереза n1

0

Т задана температура

Хістереза є зоною нечутливості визначальну різницю температур пункту
переходу регулятора із стану НАГЛЯД в стан РОБОТА. Після досягнення заданої
температури котла, регулятор переходить із стану РОБОТА в стан НАГЛЯД.
Після зниження температури, пунктом переходу в стан РОБОТА, є задана
температура нижча на значення ХІСТЕРЕЗА. Наявність такої зони нечутливості
є потрібне і може налаштовуватись в діапазоні 1 - 3С.
o
Заводська настройка- 2 C

5 5.4 Температура котл. макс. (максимальна температура на котлі)
Цей параметр окреслює можливість налаштування максимальної температури на котлі.Його можна запрограмувати в
діапазоні 70 С-90 С.(фабрична настройка 85 С) робота цього параметру має наступні обмеження:
-не можна виставити вищу температуру на котлі ніж фабрична ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА МАКС.
-вище температури ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА МАХ+2 С вентилятор залишається виключеним та включиться насос, навіть
якщо регулятор буде в режимі СТОП.

5.5 TEMП. ВИКЛ. ВЕНТ. (Температура виключення вентилятора)
З погляду на різновиди палива, будови системи опалення, параметр дозволяє користувачеві налаштувати температуру
виключення вентилятора після спалення повної топки. Існує доступний проміжок від 20 С до 45 С. З поєднанням з
параметром ТЕМП. ВКЛ. НАСОСА , налаштовується за допомогою температури виключення котла - перехід стану котла в
стан СTOП. Залежно від бажання між ними, температура виключення визначається з наступного:
Рекомендація

Tемпература виключення
o

TEMП.ВИКЛ.ВЕНТ

o

TEMП.ВИКЛ.ВЕНТ

TEMП.ВИКЛ.ВЕНТ. < TEMП.ВКЛ.НАСОСА - 5 C
TEMП.ВИКЛ.ВЕНТ. = TEMП.ВКЛ.НАСОСА - 5 C
o

TEMП.ВИКЛ.ВЕНТ. > TEMП.ЗАЛ.НАСОСА - 5 C

o

TEMП.ВКЛ.НАСОСА - 5 C

5.6 ТEMП. ВКЛ. НАСОСІВ (Температура включення насосів)
Праця обох насосів, тобто, насоса ЦО і можлива вище ТЕМП. ВКЛ. НАСОСІВ, однак дією даного насоса у визначеному
моменті вирішують інші розстановки:
- для насоса ЦО - ТЕМП. КІМН. КОТЛА, ЧАС ВІДКЛ. НАСОСА ЦО, ЧАС ЧАС РОБ.НАСОСА, РЕЖИМ РОБОТИ ,
ПРІОРИТЕТ ,
- для насоса – РЕЖИМ РОБОТИ , ПРІОРИТЕТ , ЧАСРОБОТИ , ЗАЛ. НАСОСА .
Вимикання насоса ЦО наступає при температурі 5оС, нижчій від ТЕМП. ЗАЛ. НАСОСІВ і має одночасно вплив на
температуру вимикання котла, згідно з відношеннями, вираженими в пункті 5.5.

5.7 ЧАС ВІДКЛ. НАСОСА ЦО (час відключення насоса ЦО)
Якщо кімнатний термостат залишився розімкнутим (досягнута температура в приміщенні ) обіговий насос працює ще
через час, запрограмований під ЧАС РОБОТИ НАСОСА (див вибіг) та працює циклічно прикладаючись від ЧАС ВІДКЛ.
НАСОСА ЦО до ЧАС РОБОТИ НАСОСА. Для значення параметра ЧАС РОБОТИ НАСОСА=0 обігова помпа вимкнена
постійно і значення параметра ЧАС ВІДКЛ. НАСОСА ЦО є без значення.

5.8 ЧАС РОБОТИ НАСОСА
Значення цього параметра вирішує :
- час вибігу насоса по досягненню температури, заданої в приміщенні, визначеної розімкненням кімнатного термостата,
- час залучення обігового насоса в циклічній роботі - для значення "0", насос не включений (дивися пункт 5.7)
графічна Інтерпретація вище описаних параметрів знаходиться на малюнках в пункті 5.2.

5.9 ЧАС ПРОДУВУ
Після досягнення заданої температури регулятор переходить в стан НАГЛЯД, в якому довершуване є циклічне
прикладання вентилятора на час, запрограмований під цим параметром з визначеним проміжком , ПАУЗА ПРОДУВУ і
швидкістю під ШВИДКІСТЬ ПРОДУВУ. Продуви виступають якщо:
-

ЧАС ПРОДУВУ > 0,
o
Т е м п е р а т у р а н а к о т л і є н и ж ч а 80 C.

Продуви повинні запобігати нагромадженню газів, але одночасно не спричиняти підіймання температури на котлі.
Можливість програмування в широкому діапазоні дає застосувати різні типи палива. Для значення ЧАС ПРОДУВУ = 0
продув не здіснюється.

5.10 ПАУЗА ПРОДУВУ
ПАУЗА ПРОДУВУ - час між залученнями вентилятора, якщо температура на котлі вища від заданої. ПАУЗА ПРОДУВУ, а також ЧАС
ПРОДУВУ формують механізм продуву і належить його дібрати по-різному залежно від умов , виду і якості палива, прийому тепла,
димохідної низки і т.п. Зміну часу продуву і паузи , можна вчинити в довільному моменті роботи регулятора.
Для параметра ЧАС ПРОДУВУ = 0, продув не здійснюється, отже вартість паузи є без значення.

5.11 ШВИДКІСТЬ ПРОДУВУ
Третім параметром, зв'язаним з механізмом продуву, є ШВИДК. ПРОДУВУ, яким визначається сила надуву (програмується витки
вентилятора в умовному діапазоні від 0 в 12). Значення витків добирається по-різному залежно від умов, пам'ятаючи, що роль
продуву є протидія наслідкам газації палива і не повинна спричиняти підіймання температури на котлі. Для значення ЧАС
ПРОДУВУ = 0 продув не здійснюється, а швидкість продуву є без значення.

5.12 OБОРОТИ ВЕНТ.MAКС (максимальні обороти вентилятора)
Весь діапазон можливих для застосування в роботі котла, швидкості оборотів вентилятора поділено на ступені - від 0
до12. 12 є максимальною швидкістю, що відповідає безпосередньому вводу вентилятора в мережу і, немає спільного з
фізичним бігом вентилятора та двигунами багатобігу. Діапазон програмування обмежений від нижнього параметра
мінімальних (можливість розстановки значення, меншої від мінімальних, була б суперечлива з наміром) витків, та від
верхнього значення 12. Отже в діапазоні [ОБЕРТИ ВЕНТ.МІН+1] - 12. Ця величина може мати вплив на час розпалу і
можливе прорегуловання, тобто гіпертрофія температури вище заданої по вимиканню вентилятора.

5.13 ОБОРОТИ ВЕНТ.MIН (мінімальні обороти вентилятора)
За допомогою цього параметра встановлюється найнижчі для даного застосування обороти вентилятора. Такими саме
обертами добиватиметься задана температура. "0". Для цього параметра означає найнижчу швидкість, для якої
продуктивність та тиск вентилятора визнано за корисне. Діапазон програмування обмежений від верхнього значення
максимальних (можливість розстановки значення, більшої від максимальних, була б суперечлива з наміром) витків, до
нижнього значення 0. Міститься в межах 0 - [ВИТКИ ВЕНТ.МАХ-1].

Нормальною роботою котла є безперервна робота з температурою нижче заданої температури, що міститься в діапазоні
змін модуляції вентилятора. Така робота котла спричиняє значне зменшення зносу палива. Завдяки тому ми можемо
одержати оптимізацію величини сили від потреби об'єкту.

5.14 РЕЖИМ РОБОТИ ГВП
Вибір способу підготовки зв'язаний є із способом керування насосами. Обумовленості для роботиі окремих насосів
представляє нижчезгадана таблиця:
РЕЖИМ РОБОТИ ГВП

РОБОТА

ВИКЛЮЧЕНИЙ

Працює лише насос ЦО - насос ГВП включається лише в разі перевищення допустимої
o

температури на котлі тобто 95 C
ЗИМА

По-різному залежно від розстановки параметра ПРІОРИТЕТ ГВП насоси ЦО і ГВП діють:
перезмінно (ВКЛЮЧЕНИЙ) або одночасно (ВИКЛЮЧЕНИЙ). За включеного пріоритету насос
ЦО від'єднаний на час підготовки , а час відключення контрольований параметром ЧАС
РОБОТИ .
o

ЛІТО

Працює лише насос ГВП - насос ЦО увімкнеться лише в разі перевищення температури 85 C,
o

а вимикання наступить по падінню температури до 75 C. З метою стабілізації системи, насос
ГВП, може працювати всупереч досягненню заданої температури через час, програмований
під ВКЛ. НАСОСА ГВП. У тому часі ЧАС РОБОТИ ГВП не має значення.
Необхідною умовою роботи насоса є досягнення через котел є температура ТЕМП. ВКЛ. НАСОСА.

5.15 ПРІОРИТЕТ ГВП
Параметр приймає значення ВКЛЮЧЕНИЙ або ВИКЛЮЧЕНИЙ і має всього лише значення в разі обрання РЕЖИМ РОБОТИ =
ЗИМА. Якщо ПРІОРИТЕТ є ВКЛЮЧЕНИЙ, то означає це, що у фазі розпалу спочатку нагріває гарячу воду для користування, а в
інших ситуаціях, на час підготовки ГВП вимикається насос ЦО. З метою швидшого і ефективнішого підігріву бойлера ,
температура котла може бути піднята з допомогою ТЕМП.КОТЛА ЗРІСТ. ПРІОРИТЕТ ВИКЛЮЧЕНИЙ спричиняє, те що
насос ЦО і працюють одночасно по перевищенню температури залучення насосів. Для водонагрівачів з меншим
змійовиком цей спосіб керування більш рекомендований. Якщо модуль ГВП вимкнений або працює в режимі значення Б,
ПРІОРИТЕТ не має значення.

5.16 ТЕМП.КОТЛА ЗРІСТ
Цей параметр має завдання допомагати підготовку гарячої води в ситуації, коли модуль працює в режимі ЗИМА і включений
пріоритет. На час підготовки гарячої води, температура на котлі буде набавляється на значення параметра ТЕМП.КОТЛА ЗРІСТ
відносно заданої температури , отже згідно із залежністю::
ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА=ТЕМПЕРАТУРА + ТЕМП. КОТЛА ЗРіСТ. Це рішення повинно скоротити час
підігрівання , також з огляду на те, що насос ЦО буде відімкний (згідно з прийнятими раніше засадами).

Значення ТЕМП.КОТЛА ЗРІСТ не має значення якщо:
- модуль вимкнений або працює в режимі ЛІТО,
- ПРІОРИТЕТ є виключений,
- Задана температура котла, є вища від заданої температури , збільшена на значення ТЕМП.КОТЛ А ЗРІСТ.

5.17 ЧАС РОБОТИ ГВП
Роль цього параметра є часовий нагляд над підготовкою гарячої води в водонагрівачі, в ситуації, коли модуль ГВП
працює в режимі ЗИМА і включений пріоритет, оскільки на час завантаження ГВП, від'єднаний насос ЦО. Якщо не
вдається досягти заданої температури ГВП (напр. з огляду на значний розбір води), а її температура міститься в
діапазоні [ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА - 5С], то по часу ЧАС РОБОТИ ГВП вимикає насос ГВП, а включає насос ЦО.
Наступна спроба досягнення температури, заданої в бойлері, буде піднята якщо її температура впаде нижче [ЗАДАНА
ТЕМПЕРАТУРА - 5С]. Розстановка низького значення параметра ЧАС РОБОТИ , може спричиняти недогрівання гарячої
води, а дуже велике значення - остудити об'єкт. Якщо недогрівання гарячої води в бойлері виступає всупереч великому
значенні цього параметра, то це може бути спричинене конструкцією бойлера - належить обдумати роботу з вимкненим
пріоритетом. Можна також встановити значення цього параметра на "0" і тоді є вимкнений часовий нагляд, а підготовка
триває, належить однак пам'ятати, за вимкненим насосом ЦО. У режимі Б, насос ЦО не прикладається, а час в якому
приготована гаряча вода, (отже і вартість параметра) є без значення.

5.18 ВКЛЮЧЕННЯ НАСОСА ГВП
За допомогою цього параметра програмується час роботи насоса, що відповідає за ГВП, по досягненню заданої
температури. Вартість "0" означає, що включення не здійснюється. Параметр має значення лише для РЕЖИМ РОБОТИ
ГВП=ЛІТО. Графічну інтерпретацію всіх параметрів, що описують модуль ГВП для режиму ЛІТО і ЗИМА, представляють
нижчезгадані графіки:
TZ

- Температура роботи
котла
TZC - Teмпература задана
H
o

5C

- Хістереза
регулювання
температури котла
TZN - Температура задана
котла підвищена на
знач
знач
ТЕМП.КОТЛА.
ЗРІСТ
TZ-H – Температура котла
задана нижка на
значена хізтерези
Tw - Температура
виключення
регулятора
Tp
- Температуравключення
насоса

Мал.4. Діаграма роботи насоса ЦО і насоса ГВП для РЕЖИМ РОБОТИ =ЗИМА і
ПРІОРИТЕТ=ВКЛЮЧЕНИЙ. Описання характеристичних пунктів діаграми:
a - Температура на котлі перевершує на 5оС температуру водонагівача – включається насос ГВП.
b - Задана температура котла, на час завантаження ГВП, набавляється з ТЕМП.КОТЛА.ЗРІСТ, але не мусить бути
досягнута якщо раніше досягнутою була температура ГВП, відключається насос ГВП а включає насос ЦО.
c - Малий розбір гарячої води спричиняє, повернення температури на котлі в ТЗ, а пониження температури в
o
бойлері на значення TZC-5 C, знову включає насос ГВП, вимикаючи одночасно насос ЦО.
o
d - Від моменту перевищення в бойлері температури TZC-5 C відмірюваний ЧАС РОБОТИ ГВП, якщо в той час не
буде досягнута задана температура ГВП (пункт F ) регулятор вимикає насос ГВП і включає насос ЦО - повторний
o
ввод насоса , наступить по зниженні температури бойлера на значення TZC-5 C (пункт ф на діаграмі).
TZ

o

5C

Мал.5. Діаграма робота насоса ЦО і насоса ГВП для РЕЖИМ РОБОТИ ГВП=ЛІТО.

- Температура котла
задана
TZC -Температура задана ГВП
H
- Хістереза
температури
котла
TZN
- Tемпература задана
котла підвищена на
ТЕМП. КОТЛАЗРІСТ
TZ-H – Teмпература задана
котла нижча на знач.
хізтерези
Tw - Tемпература виключення
регулятора
Tp
- Температура
включення насоса

Описання характеристичних пунктів діаграми:
a - Тем п е ра т ура на к о тл і п ере вер ш ує на 5C тем п е ра т ур у бой лера Г В П - вкл юч ає т ьс я нас ос Г ВП .
b - За да на т ем п ера т ур а к о тла н а час за ва н таж ен н я , на бавл я є т ьс я з ТЕМП . К О ТЛА .З РІ С Т ,але не м ус и ть
б у т и д ос я гн у та , я кщо ран і ше дос я г н у то ю б у ла тем п ера т ура , нас ос не в ідкл ю ча є тьс я , ал е в икон у є t z w
в ибі г че ре з час ВК Л. НАС О С А (п у нк т e на діа грам і ).
c – Ни з ьки й р оз бір г аря ч ої вод и с п р ич и ня є, п о вер н ен н я тем п е ра т ур и на ко тлі в TZ , а п о ни же нн я
т ем п е ра т ури в бой лері н а з н аче н ня TZ C- 5C , тод і з нов у вк лю ча є нас ос . Якщо на гал ь но з“ я ви т ьс я
в ели кий ро зб ір гар я чо ї в оди і вс у п ере ч п і дви ще н н ю тем п ера т ур и на кот лі , зад ан а тем п е ра т ура не м о же
б у т и д ос я гн у та , то так і б уде реа лі зова н а бе з ч ас ов и х зм і н
d - Піс ля дос я г не н ня зада н ої тем п ера т ур и , ре гу ля то р зал иш ає вк лю чен и й нас ос на час ВК Л НА С О СА .
Я кщо з я к ої - н еб уд ь п рич и ни т ем п ер ат у ра на кот лі п ерес т уп ила B 85 C (п у нк т ф на діа гр ам і) ця ді я
н ас ос а б у де п одов же на , а кр ім то го ре г уля тор ув ім к не н ас ос Ц О . З м ірк у ва нь бе зп еки нас ос ЦО
до п ом а га є вип р овад и ти на дли шо к теп л а з к о тла і ї ї д ія за к ін ч у є тьс я на тем п ера т урі 75 С. Нас ос п о
в ико на н н ю за л уч ен ня , та кож б уд е в им к н е н ий.

5.19. TEРМ. КІМН. KOTЛA (Термостат кімнатний котла)
Параметр приймає два значення: ВКЛЮЧЕНИЙ, ВИКЛЮЧЕНИЙ
- ВКЛЮЧЕНИЙ: означає, що регулятор у дії враховуватиме стан входу, призначеного кімнатного термостата. Крім того цей
стан сигналізуватиме на пульпіті за допомогою келиху ТЕРМОСТАТ КІМН. Всупереч вводу кімнатного
термостата, його стан може не мати впливу на дію регулятора, оскільки залежить від інших параметрів (
напр. розстановка режиму роботи модуля на ЛІТО ).
- ВИКЛЮЧЕНИЙ: означає, що незалежно від стану термостата (зімкнутий), дії не враховується через регулятор.

7. ПІДКЛЮЧЕННЯ РЕГУЛЯТОРА ДО ІНСТАЛЯЦІЇ
7.1. MОНТАЖ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА
Датчик температури є інтегральною частиною регулятора. Для відповідної дії
регулятора належить відповідно замонтувати датчик, щоб вимірювана
температура була як найбільш наближена до дійсної температури води в котлі.
Належить забезпечити найкращий контакт датчика з внутрішньою поверхнею
отвора (напр. пружини). Канал датчика належить ввести у такий спосіб, щоб він
не був направлений на перегрів.

Отвір
Привід

Датчик

УВАГА

Отвір не належить наповнювати маслом, водою
ані жодними активними субстанціями. Допустиме
є всього лише застосування паст силіконових з
метою збільшення теплової провідності.

Заглушка

Пружина

