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Соларният диференциален контролер е проектиран като устройство с диференциална температура за 

управление на соларен колектор, максимум 2 резервоара за съхранение, басейн и спомагателни 

нагреватели за системи за нагряване на вода за битови нужди. ТН-2018 осигурява до 19 режима на работа с 

автоматично предотвратяване на грешки върху избраните датчици и опростява управлението на различни 

соларни топлинни системи. 

 

Технически характеристики 

1. Електрически характеристики 

2. Електрозахранване: 100~240V 

3. Номинални параметри за ИЗХОД: 

• Изход А – полупроводниково реле: 2 (1)А (100~240)V ~ Изход за регулиране на скоростта 

(опция) 

• Изход В – полупроводниково реле: 2 (1)А (100~240)V ~ Изход за регулиране на скоростта 

(опция) 

• Изход С – механично реле: 16 (2.5)А (100~240)V ~ ИЗХОД за таймерно управление (опция) 

• Изход D – механично реле: 16 (2.5)А (100~240)V ~ ИЗХОД за таймерно управление (опция) 

 

4. Консумация на енергия: 10VА 

5. Вътрешен предпазител: 2A/250V 

6. Тип защита: ІР 20/Клас ІІ 

7. Светодиоден аламен индикатор (ЧЕРВЕН) 

8. Време на подсветка: 30 секунди от последното натискане на бутон 

9. Диапазон на измерване: 

• Точност: ± 1 °С, разделителна способност на измерване: 1 ° 

• Диапазон на индикация на температурата на колектора: -40~250 °C 

• Температурите на съхранение: 0~120 °C 

10. Температурен датчик – датчик на колектора PT-1000  

11. Температурен датчик - 103AT  

• Датчик в резервоара за съхранение  

• Датчик монтиран върху тръба.  

12. Компенсация на изместване на датчика: S1 ~ S4: : ± 10.0 °С 

13. Проводници към датчика 2x0.75mm2 удължаеми до макс. 30 m.  
 

 
 

 
 
 

  

S1:Температура на колектора 

(Температурен диапазон: -40~250°C) 
S3: Програмируем термостат 

(Температурен диапазон: -0~120°C) 

S2: Темп. на резервоара за съхранение 

(Температурен диапазон: 40~120°C) 
S4: Програмируем термостат 

(Температурен диапазон: -40~250°C) 
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Описание на функционални бутони:  

 

Бутон “Operating hours” 

Показване на работни часове на соларната помпа, свързана към контролера. 

• Натиснете бутон “Operating hours” за преглед на работните часове от днешния ден.  

• Натиснете бутони “+” или “-” за преглед на работните часове от вчерашния ден 

• Различни времеви диапазони: 

� на разположение са днес, ден от седмицата, последната седмица, този месец, последният 

месец. 

� ако помпата е изключена през последните 24 часа, мониторът за работни часове ще показва 

“OFF”. 

• Натиснете бутон ”ESC” за връщане към нормалния дисплей 

 

Бутон ”ΔT Temp.” 

Показва максималните и минималните температури, отговарящи на диференциалните (ΔТ) условия 

 

• Натиснете бутон ”ΔT Temp.” за преглед на регулировката на максималния температурен 

диференциал от днес. 

• Натиснете бутони “+” или “-”  за преглед на регулировката на максималния температурен 

диференциал от вчера 

� Различни времеви диапазони: на разположение са днес, ден от тази седмица, последната 

седмица, този месец, последният месец. 

� Ако помпата е изключена през последните 24 часа, мониторът за работни часове ще показва 

“OFF”. 

• Натиснете бутон ”ESC” за връщане към нормалния дисплей 

• Ако има два колектора, свържете към TH-2018 натиснете бутон ”ΔT Temp.” два пъти за преглед на 

историята на системата 

 

Легенда на светодиодните изходи: 

• Изход1:  , когато е неактивен, промяна към  , когато е активен 

• Изход 2:  , когато е неактивен, промяна към  , когато е активен 

• Изход 3: , когато е неактивен, промяна към , когато е активен  

• Изход 4:   , когато е неактивен, промяна към , когато е активен  

 

Легенди на светодиоден изход с таймер:  

• Изход 3 с таймер:  , когато е неактивен, промяна към  , когато е активен 

• Изход 4 с таймер:  , когато е неактивен, промяна към  , когато е активен 

 

Легенди на други изходи:  

• Защита от блокиране: показва “Seizing Protection”,  и зелен светодиод (мигащ 1/4 сек) 

• Защита от прегряване: показва “Overheating Protection”,  и червен светодиод (мигащ 1/2 сек) 

• Защита от замръзване: показва “Frost Protection”,  и зелен светодиод (мигащ 1/4 сек) 

• Режим ръчно тестване на системата: показва “Test”,  и червен светодиод (мигащ 1/2 сек) 
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Други светодиодни изходи:  

1. Червен/зелен светодиоди изключени: системата не приема никакви изходни сигнали 

2. Червен изключен/зелен включен: Датчиците не са открили никакви аномалии след възстановяване 

на системата в изходно състояние 

3. Червен (мигащ на всеки 1/2 секунди) и : системата влиза в режим ръчно тестване 

4. Червен (мигащ на всеки 1/4 секунди) и светодиодът показва  

• Системата изпълнява антилегионела и не успява да достигне изискваните температури след 

60 минути 

• 20 минути след като някои от Изходите са непрекъснато зададени на On и датчиците все още 

установяват, че температурите са все още същите, както преди задаване на промени на On 

• Системата е установила възможни електрически дефицити от някакви датчици  

5. Червен (мигащ на всеки 1/2 секунди) и  когато системата влиза в Защита от прегряване 

6. Зелен светодиоден индикатор: 

• Зелен светодиод (присветващ на всеки 1/4  секунди): системата изпълнява функция „Защита 

от блокиране”, „Защита от замръзване” или „Антилегионела” 

• Зелен (включен постоянно): Някакъв Изход е зададен на Off и системата не открива никакви 

аномалии 

 

Блокировка на програма  

• За предотвратяване на случайни или неупълномощени промени по настройките на системата, 

натиснете и задръжте и двата бутона “ESC” и “-” за три секунди едновременно за активиране на 

блокировката на програмата. ТН-2018 ще влезе в режим блокирана програма, когато светодиодът 

покаже . Всички настройки ще бъдат блокирани, докато блокировката на програмата бъде 

деактивирана. 

• Натиснете и задръжте и двата бутона “ESC” и “-” за три секунди едновременно за дезактивиране 

на блокировката на програмата. 

 

Възстановяване на системата в изходно състояние 

 

• В нормален режим на работа натиснете и задръжте бутона “ESC” и “+” за три секунди 

едновременно аза влизане в режима на възстановяване на системата в изходно състояние “System 

Reset”. 
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• Всички стойности и настройки с изключение на дата и час ще се върнат към фабричните стойности 

по подразбиране. 

 

Възстановяване на работните часове в изходно състояние 

 

• Натиснете и задръжте бутони “ESC” и “Operaing hour” едновременно, светодиодът ще Ви подкани с 

“Operating Hours Review Reset?” (Възстановяване на преглед на работни часове?) 

• С помощта на бутони “+” и “-” за избиране на “YES”, и натиснете бутон “OK” за потвърждаване на 

започване на “Operating Hours Review Reset” (Възстановяване на преглед на работни часове) 

• Натиснете бутон “OK” за връщане към нормалния дисплей. 

 

Възстановяване в изходно състояние на записите ΔT ON Temperature  

 

• Натиснете и задръжте бутони “ESC” и ”ΔT Temp.” едновременно, светодиодът ще Ви подкани с 

“Regulation Review Reset?” (Възстановяване на преглед на регулиране?) 

• С помощта на бутони “+” и “-” за избиране на “YES”, и натиснете клавиш “OK” за потвърждаване на  

започване на “Regulation Review Reset” (Възстановяване на преглед на регулиране). 

• Натиснете бутон “OK” за връщане към нормалния дисплей. 

 

Работа 

1. Настройка на дата и часовник 

2. Конфигурация на 19 различни типа соларни нагревателни системи и Настройка на системни данни 

• Натиснете и задръжте двата бутона за приблизително 5 секунди, докато присветващият 

символ “P02” (заводска настройка по подразбиране) и “Prog select” се появи върху дисплея. 

Следващите илюстрации показват 19-те различни приложения за соларните нагревателни 

системи.  

• Натискане на бутони за избор на тип соларна система 

• Преглед на фабричната настройка по подразбиране и променяне на системните данни 

• Ако се избере да не се използва фабричната настройка по подразбиране, потребителите 

могат да коригират ръчно следващите системни настройки. 

• Настройка на температурно ограничение на соларния датчик и датчика на резервоар 

за съхранение (Макс & Мин) 

• Настройка на хистерезиса на управлението на датчици на резервоари за съхранение   

• Регулиране на нагряването на резервоари за съхранение: настройка на време 

включено и изключено 

• Настройка на регулатор на температурни разлики ΔT (ON и OFF) 

• Настройка на регулиране на топлинен приоритет на резервоари за съхранение (Само 

система с два резервоара за съхранение) 

• Настройка на защита от замръзване 

• Избор на тръбна система: YES / NO (подразбиране) 

• Настройка на обороти на помпа 

• Температурна компенсация на соларния датчик и датчик на резервоара за 

съхранение 

• Антилегионела  

 

Забележка: Програмируемите данни ще бъдат различни при всеки избираем работен режим 

 

Натиснете “ESC” и ”Display”, светодиодът ще покаже “YEAR” и   

Натиснете “+” или “-” и “OK” за настройка на текущата година 

Натиснете “+” или “-” и “OK” за настройка на текущия месец 

Натиснете “+” или “-” и “OK” за настройка на текущата дата 

Натиснете “+” или “-” и “OK” за настройка на  часа 

Натиснете “+” или “-” и “OK” за настройка на минутата 
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Инструкции за електрическо свързване 

 

По-долу е дадена схемата на ел. монтаж за ТН-2018. Моля, обръщайте се към инструкцията по 

програмиране за всяка програма за насоки по ел. монтажа.  

 

 
 

Мерки по безопасност 

• За осигуряване на правилното функциониране на оборудването винаги спазвайте изложените 

тук инструкции. 

• Термостата може да бъде монтиран единствено от одобрен монтажник и не трябва да се 

въвежда в експлоатация, докато соларната система не бъде инсталирана и напълнена. 

• Винаги инсталирайте и въвеждайте в експлоатация оборудване в съответствие със посочените 

инструкции. 

 

Използване 

Термостата трябва да се използва единствено съвместно със соларна отоплителна система. 

Електрическите връзки трябва да се изпълняват съгласно схемата за ел. монтаж.  

 

Електрическо оборудване 

Преди инсталиране на термостата: 

• Изключете електрозахранването (230 V AC). 

• Не инсталирайте термостата в помещение с повишена влажност 

 

Взривоопасни и лесно възпламеними материали 

Не използвайте или съхранявайте лесно възпламеними материали, течности или газове близо до 

термостата. 

 

Конфигурация на 19 различни типа соларни нагревателни системи и Настройка на системните 

данни 

 

1. Натиснете и задръжте двата бутона за приблизително 5 секунди, докато присветващият символ 

“P02” (заводска настройка по подразбиране) и “Prog select” се появи върху дисплея. 

2. Следващата илюстрация показва 19-те различни приложения за соларните системи. 
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3. Натиснете “+” или “-” и “OK бутоните за избор на типа соларна система 

4. Прегледайте фабричната настройка по подразбиране и изменението на системните данни; 

Ако се избере да не се използва фабричната настройка по подразбиране, потребителите могат да 

коригират ръчно следващите системни настройки. 

• Настройка на температурно ограничение на соларния датчик и датчика на резервоар за 

съхранение (Макс & Мин) 

• Настройка на хистерезиса на управлението на датчици на резервоари за съхранение   

• Регулиране на нагряването на резервоари за съхранение: настройка на време включено и 

изключено 

• Настройка на регулатор на температурни разлики ΔT (ON и OFF) 

• Настройка на регулиране на топлинен приоритет на резервоари за съхранение (Само система с 

два резервоара за съхранение) 

• Настройка на защита от замръзване 

• Избор на тръбна система: YES / NO (подразбиране) 

• Настройка на обороти на помпа 

• Температурна компенсация на соларния датчик и датчик на резервоара за съхранение 

• Антилегионела  

 

Забележка: Програмируемите данни ще бъдат различни при всеки избираем работен режим 
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P01 - “Соларна инсталация с резервоар за съхранение” 

 
 

• Избор на програма: p01 

• Настройка на температурно ограничение 

• Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

• Мин. Температурно ограничение: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

• Макс. температурно ограничение на S2: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

• S2 Temp Set (настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

• Хистерезис: 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

• Регулиране на температурна диференциация 

• Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

• Параметри за настройка ON 

o Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С / настройка по подразбиране: 5° 

o Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / настройка по подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

• Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на “on” 

автоматично 

• По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

• Параметри за настройка ON 

• Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди) 

• Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

• Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

• Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

• Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

• S1~S2: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 
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P02 - Соларна нагревателна инсталация с 1 резервоар и термостат S3 

 
• Настройка на температурно ограничение 

• Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

• Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

• Макс. температурно ограничение на S2: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

• Макс. температурно ограничение на S3: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

• S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

• S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

• S3 Temp Set (Настройка на температура на S3):  40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

• S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е не) 

o Настройка на функции на таймера 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С / настройка по подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / настройка по подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на “on” 

автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S3: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 
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P03 - Соларна нагревателна инсталация с 1 резервоар и клапанно регулиране с топлообмен и 

интегративен източник на топлина. 

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3):  40°C ~100°C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е не) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С / настройка по подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / настройка по подразбиране: 2° 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С / настройка по подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / настройка по подразбиране: 2° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / настройка по подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на 

“on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S3: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 
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P04 - Соларна система с 1 резервоар и термостат за резервно нагряване  

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: 40°С ~100°С (Подразбирането е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3):  40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е не) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Регулиране на ΔТ43 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ43 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

o Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С / настройка по подразбиране: 5° 

o Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / настройка по подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на 

“on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 
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P05 - Соларна нагревателна инсталация с 2 резервоара и термостат S3  

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: 40°С ~100°С (Подразбирането е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3):  40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o S4 Temp Set (Настройка на температура на S4):  40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S4 Hysteresis (Хистерезис на S4): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е не) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Регулиране на ΔТ24 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ24 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С / настройка по подразбиране: 5° 7° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / настройка по подразбиране: 2° 5° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на “on” 

автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 
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P06 - Соларна инсталация с 2 резервоара и термостат интегративен източник на топлина 

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o S4 Temp Set (Настройка на температура на S4): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S4 Hysteresis (Хистерезис на S4): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е не) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Регулиране на ΔТ24 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ24 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С / настройка по подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / настройка по подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на 

“on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 
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P07 - Соларна нагревателна инсталация с 2 резервоара и термостат S3 

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: 40°С ~100°С (Подразбирането е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o S4 Temp Set (Настройка на температура на S4): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S4 Hysteresis (Хистерезис на S4): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е НЕ) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Регулиране на ΔТ14 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ14 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С / настройка по подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / настройка по подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на 

“on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 
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P08 - Соларна инсталация с 2 резервоара, логически клапан, клапанно регулиране с топлообмен и 

интегративен източник на топлина 

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: 40°С ~100°С (Подразбирането е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o S4 Temp Set (Настройка на температура на S4): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S4 Hysteresis (Хистерезис на S4): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е НЕ) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Регулиране на ΔТ14 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ14 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С / настройка по подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / настройка по подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на 

“on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 
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P09 - Соларна нагревателна инсталация с 2 резервоара, логическо управление на помпата и 

термостатично нагряване 

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: 40°С ~100°С (Подразбирането е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o S4 Temp Set (Настройка на температура на S4): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S4 Hysteresis (Хистерезис на S4): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е НЕ) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Регулиране на ΔТ24 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ24 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С / настройка по подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / настройка по подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на 

“on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 
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P10 - Соларна нагревателна инсталация с 2 резервоара, логическо управление на   помпата. 

Клапанно регулиране с топлообмен и интегративен източник на топлина 

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: 40°С ~100°С (Подразбирането е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o S4 Temp Set (Настройка на температура на S4): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S4 Hysteresis (Хистерезис на S4): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е НЕ) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Регулиране на ΔТ14 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ14 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С / настройка по подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / настройка по подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на 

“on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 
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P11 – Соларна инсталация с плувен басейн  

 

 
• Prog. Select (избор на програма) като p11 

• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S4 Temp Set (Настройка на температура на S4): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S4 Hysteresis (Хистерезис на S4): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ14 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ14 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С / По подразбиране: 5°  

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / По подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя 

на “on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (По подразбиране е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1/S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 
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P12 – Соларна инсталация с плувен басейн, клапанно регулиране с топлообмен 

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S4 Temp Set (Настройка на температура на S4): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S4 Hysteresis (Хистерезис на S4): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ14 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ14 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С / По подразбиране: 5°  

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / По подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя 

на “on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (По подразбиране е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1/S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 
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P13 – Соларна нагревателна инсталация с 1 резервоари и плувен басейн, логическо управление 

на помпата. Клапанно регулиране с топлообмен и термостатично нагряване 

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: 40°С ~100°С (Подразбирането е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o S4 Temp Set (Настройка на температура на S4): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S4 Hysteresis (Хистерезис на S4): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е НЕ) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Регулиране на ΔТ14 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ14 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Hi/Lo priority (Приоритет Висок/Нисък): 

o Hi priority SENSOR (ДАТЧИК с висок приоритет): S2 или S4 (По подразбиране е S2) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С /По подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С /По подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на 

“on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 
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P14 – Соларна нагревателна инсталация с 1 резервоари и плувен басейн, логическо управление 

на помпата. Клапанно регулиране с топлообмен и обобщаващ източник на топлина 

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: 40°С ~100°С (По подразбиране е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: 40°С ~100°С (Подразбирането е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o S4 Temp Set (Настройка на температура на S4): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S4 Hysteresis (Хистерезис на S4): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е НЕ) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Регулиране на ΔТ14 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ14 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Hi/Lo priority (Приоритет Висок/Нисък): 

o Hi priority SENSOR (ДАТЧИК с висок приоритет): S2 или S4 (По подразбиране е S2) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С /По подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С /По подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на 

“on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 
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P15 – Соларна нагревателна инсталация с 2 резервоара и логическо клапанно регулиране с 

термостатично нагряване 

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: (50°С ~250°С) (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S4: - (0°С ~50°С) (Подразбирането е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: (40°С ~100°С) (Подразбирането е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: (40°С ~100°С) (Подразбирането е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е НЕ) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Регулиране на ΔТ42 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ42 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Hi/Lo priority (Приоритет Висок/Нисък): 

o Hi priority SENSOR (ДАТЧИК с висок приоритет): S2 или S4 (По подразбиране е S2) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С /По подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С /По подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на 

“on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 

Предупреждение: датчик S4 трябва да се свърже към РТ1000 и опция превключен към РТ - 1000 
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P16 – Соларна нагревателна инсталация с 2 резервоара и логическо клапанно регулиране с 

топлообмен и интегративен източник на топлина 

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: (50°С ~250°С) (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S4: - (0°С ~50°С) (Подразбирането е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: (40°С ~100°С) (Подразбирането е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: (40°С ~100°С) (Подразбирането е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е НЕ) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Регулиране на ΔТ42 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ42 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Hi/Lo priority (Приоритет Висок/Нисък): 

o Hi priority SENSOR (ДАТЧИК с висок приоритет): S2 или S4 (По подразбиране е S2) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С /По подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С /По подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на 

“on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 
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P17 – Соларна нагревателна инсталация с 2 резервоара и 2 циркулационни помпи с 

термостатично нагряване 

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: (50°С ~250°С) (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S4: - (0°С ~50°С) (Подразбирането е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: (40°С ~100°С) (Подразбирането е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: (40°С ~100°С) (Подразбирането е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е НЕ) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Регулиране на ΔТ42 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ42 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С /По подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С /По подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на 

“on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 
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P18 – Соларна нагревателна инсталация с 2 резервоара и 2 циркулационни помпи с 

топлообмен и интегративен източник на топлина 

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: (50°С ~250°С) (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S4: - (0°С ~50°С) (Подразбирането е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: (40°С ~100°С) (Подразбирането е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: (40°С ~100°С) (Подразбирането е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е НЕ) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Регулиране на ΔТ42 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ42 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С /По подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С /По подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на 

“on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 

• Антилегионела: температурният диапазон е 60°С до 90°С / По подразбиране е 70°С 
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P19 – Соларна нагревателна инсталация с 2 резервоара и 2 циркулационни помпи 

 
• Настройка на температурно ограничение 

o Макс. температурно ограничение на S1: 50°С ~250°С (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S1: 0°С ~50°С (По подразбиране е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S4: (50°С ~250°С) (По подразбиране е 120°С) 

o Мин. температурно ограничение на S4: - (0°С ~50°С) (Подразбирането е 15°С) 

o Макс. температурно ограничение на S2: (40°С ~100°С) (Подразбирането е 95°С) 

o Макс. температурно ограничение на S3: (40°С ~100°С) (Подразбирането е 95°С) 

• Настройка на температурно ограничение  

o S2 Temp Set (Настройка на температура на S2): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S2 Hysteresis (Хистерезис на S2): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 2°C) 

o S3 Temp Set (Настройка на температура на S3): 40°C ~100 °C (По подразбиране е 60°C) 

o S3 Hysteresis (Хистерезис на S3): 1°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

• S3 Timer YES/NO (По подразбиране е НЕ) 

o Параметри за настройка ON на таймера S3 

� MO-FR→1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF, 

� SA →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

� SU →1ON/1OFF, 2ON/2OFF, 3ON/3OFF 

• Регулиране на температурна диференциация 

o Регулиране на ΔТ12 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ12 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

o Регулиране на ΔТ42 ON: 3°C ~20 °C (По подразбиране е 10°C) 

o Регулиране на ΔТ42 OFF: 1°C ~18 °C (По подразбиране е 3°C) 

• Защита от замръзване: ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С /По подразбиране: 5° 

� Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С /По подразбиране: 2° 

• Тръбна система: YES/NO 

o Когато се настрои на “Yes”, опциите за обороти на помпата “Pump Speed” се променя на 

“on” автоматично 

o По подразбиране е NO 

• Pump Speed (обороти на помпата): ON/OFF (По подразбиране е OFF) 

o Параметри за настройка ON 

� Време на продухване: 5S~600S (подразбирането е 8 секунди)  

� Време на обдухване: 1 min ~ 15 min (По подразбиране е 4 min) 

� Максимални обороти: 70%~100% (По подразбиране е 100%) 

� Минимални обороти: 30%~ (най-високата настройка на оборотите е 5%, а По 

подразбиране е 50%) 

� Режим обороти на помпата: 1(Max)/2(Min) (По подразбиране е режим 1) 

• Температурна компенсация на датчик 

o S1~S4: -10~+10, температурата по подразбиране е 0 
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Режим на изпитване за инсталация: 

• След инсталиране на ТН-2018 потребителите могат да използват вградените 19 програмни 

режима за бърза проверка на всички свързани датчици и дали всички изходи функционират 

(ON/OFF) правилно. 

• Натиснете и задръжте бутони ”ESC” and “OK” за 3 секунди за влизане в режим на изпитване. 

Когато системата влиза в режима на изпитване, светодиодът ще показва  и  . 

Вграденият режим на изпитване ще провери последователно следното: 

• Показанието за температурата от датчиците 

• Използвайте бутоните “+” или “-“ за ръчно изпълнение на промените на настройката ON/OFF 

за всеки изход 

• По време на режима на ръчно тестване всички изходни действия няма да следват настройки 

за температура или таймер на каквито и да било програми. Единствено бутоните “+” или “-

“ ще предизвикват действия 

• ТН-2018 ще остане в режима на ръчно тестване, докато бъде натиснат “ESC”. 

 

Когато настройки ON/OFF на всички Изходи са зададени на ръчен режим, бутони +/- могат да се 

използват като бутони ON и OFF, като дисплеят ще показва следното за всеки сценарий: 

 

1. Датчиците няма да показват действителната стойност  по време на изпитването на системата 

2. Когато се тества Изход А, символът за Изход А ще присветва и ще се промени на х, когато 

настройката бъде зададена на ON. 

3. Когато се тества Изход В, символът за Изход В ще присветва и ще се промени на х, когато 

настройката бъде зададена на ON. (Обърнете внимание, че символът за Изход А спира на 

присветва, когато е започнато тестване на Изход В). 

4. Когато се тества Изход С, символът за Изход В ще присветва и ще се промени на х, когато 

настройката бъде зададена на ON. (Обърнете внимание, че символът за Изход В спира на 

присветва, когато е започнато тестване на Изход В). 

5. Когато се тества Изход D, символът за Изход В ще присветва и ще се промени на х, когато 

настройката бъде зададена на ON.(Обърнете внимание, че символът за Изход С спира на 

присветва, когато е започнато тестване на Изход В). 

6. Светодиодът ще показва  и  по време на тестването на изходите 
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Защитни функции 

 

Защита от блокиране 

Включвайте помпата за 15 секунди на всеки 2 седмици, така че помпата да не блокира.  

 

Защита от прегряване на соларни панели  

Температура по 

подразбиране 

Соларни панели 

(Макс. темп. 

огранич. 120 °C) 

Резервоари за 

съхранение (Макс. 

темп. огранич. 95 °C) 

Резервоар нисък 

приоритет / Плувен 

басейн (Макс. темп. 

огранич. 95 °C) 

Действие  

на помпата 

Защита от прегряване на 

соларните панели 

≥ 120˚C ≤ 90˚C 

(95˚C-5˚C) 

 ON 

Соларни панелни системи с 

два резервоара за съхран.* 

≤ 115˚C 

(120˚C-5˚C) 

 ≥ 90˚C 

(95˚C-5˚C) 

OFF 

* Система с два резервоара за съхранение, само резервоарът с нисък приоритет или плувният басейн 

се използва за разсейване на топлина 

 

Защита от прегряване на резервоари за съхранение 

Температура по 

подразбиране 

Соларни панели 

(Макс. темп. 

огранич. 120 °C) 

Резервоари за 

съхранение (Макс. 

темп. огранич. 95 °C) 

Резервоар нисък 

приоритет / Плувен 

басейн (Макс. темп. 

огранич. 95 °C) 

Действие  

на помпата 

Защита от прегряване на 

резервоара за съхранение 

≤ 115˚C 

(120˚C-5˚C) 

 ≤ 95˚C ON 

Соларни панелни системи с 

два резервоара за съхран.** 

≤ 120˚C  ≥ 90˚C 

(95˚C-5˚C) 

ON 

** Система с два резервоара за съхранение, само резервоарът с нисък приоритет или плувният 

басейн се използва за разсейване на топлина 

 

• Защита от активиране на помпата (Макс. Темп. ограничение на соларните панели) 

o Ако температурата на соларните панели е ≤15°C, помпата е изключена 

• Защита от замръзване 

o Може да се активира функция двустепенна защита от замръзване. 

� В степен 1 контролерът включва помпата за 1 минута на всеки час, ако 

температурата на колектора е <5°C (по подразбиране) 

� В степен 2  

• Ако температурата на колектора е <2°C (по подразбиране), помпата е 

постоянно включена 

• Ако след това температурата на колектора надвиши стойността с 20С, 

тогава помпата се изключва отново 

� Диапазон на настройка на защитата от замръзване: ON/OFF, настройката по 

подразбиране е OFF 

• Диапазон на настройка Степен 1: от -25°С до 10°С / настройката по 

подразбиране е 5° 

• Диапазон на настройка Степен 2: от -25°С до 8°С / настройката по 

подразбиране е 2° 

 

Забележка: Тази функция предизвиква загуба на енергия през колектора! Обикновено тя не е 

активирана за соларни системи с антифриз. 

 


