
Vorlage Montageanleitungen_Umschlag  13.11.12  10:21  Seite 1

Wolf GmbH • Postfach 1380 • D-84048 Mainburg • Тел. +49-8751/74-0 • Факс +49-8751/74-1600 • Интернет: www.wolf-heiztechnik.bg
Арт. No.: 3064183_201508 Запазваме си правото на промени BG

Ръководство за монтаж (за специализиран техник)

Индикаторен модул АM

Режим на работа
      Отоплителен 

режим
Статус на горелката
      Вкл.

Статус

(Основен вариант за чужбина)



2 3064183_201508

1 Проверка на окомплектовката на доставката 4

2 Описание на уреда 5

3 Безопасност и предписания 6

3.1 Общи указания за безопасност 6

3.2 Норми / директиви 6

3.3 Инсталация / пуск в експлоатация 6

3.4 СЕ обозначение 7

3.5 Използвани символи и предупредителни указания 7

3.5.1 Структура на предупредителните указания 7

4 Монтаж 8

4.1 Поставяне на индикаторния модул АM 8

4.1.1 Индикаторният модул се поставя в уред MGK-2 8

4.1.2 Индикаторният модул се поставя в уред CGB-2 9

4.1.3 Индикаторният модул се поставя в уред TOB 9

4.2 Изваждане на индикаторния модул АM 9

5 Бърз преглед на индикаторния модул АM 10

5.1 Начална страница на индикаторния модул АM 10

5.2 Преглед 11

5.3 Функционални показания 11

5.4 Функция въртящ се бутон с функция при натискане 12

5.5 Натискане на бутон 12

6 Структура на менюто на индикаторния модул АM 14

7 Описание на бутоните за бърз старт / въртящия се  

бутон на АМ 15

7.1 Активиране и навигация в  

главното меню / подменю / точка от меню 15

8 Главно меню 16

9 Показания 17

10 Основни настройки / Възможности за настройка 18

10.1 В подменю "Език" може да бъде направен избор  

измежду 24 различни езика 18

Съдържание



3064183_201508 3

10.2 В подменю "Заключване на бутоните" заключването  

може да се включи и изключи 18

10.3 В подменю "Температурна корекция" корекцията  

може да се настрои от -4 до +4 19

10.4 В подменю "Превключване зима/лято" 20

10.5 Режим на работа "Топла вода" 20

11 Почистване на комина 21

12 Ниво на специалист 22

12.1 Парола за нивото на специалист 22

12.2 Меню на нивото на специалист 22

12.2.1 Релеен тест 23

12.2.2 Съоръжение 24

12.2.3 Параметър 26

12.2.4 Нулиране на параметри 27

12.2.5 История на повредите 27

12.2.6 Потвърждаване на повреда 27

13 Съобщения и повреди 28

14 Извеждане от експлоатация и изхвърляне 29

14.1 Извеждане от експлоатация 29

14.2 Изхвърляне и рециклиране 29

15 Указания за документацията 30

15.1 Приложими документи 30

15.2 Съхранение на документите 30

15.3 Валидност на ръководството 30

15.4 Предаване на потребителя 30

16 Технически данни 31

Съдържание



4 3064183_201508

1 Проверка на окомплектовката на доставката

 f Ръководство за монтаж (за специализиран техник)
 f Ръководство за експлоатация за потребителя
 f Индикаторен модул АM

1. Окомплектовка на доставката 

Режим на работа
      Отоплителен 

режим
Статус на горелката
      Вкл.

Статус

Ръководство за експлоатация за потребителя
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2 Описание на уреда

Употреба по предназначение

Индикаторният модул AM на фирма Wolf се използва единствено във 
връзка с отоплителни уреди и принадлежности на фирма Wolf.
Индикаторният модул АМ на фирма Wolf служи за показване на пара-
метрите на съоръжението и за настройка на специфични отоплителни 
параметри.
Към употребата по предназначение спада също спазването на ръковод-
ството за обслужване, както и на всички други валидни документи.
 
Да се спазва:
• Употреба, когато BM-2 се използва като дистанционно управление или  
 в каскадно свързване
• AM винаги е в отоплителния уред

Употреба не по предназначение

Употреба, различна от употребата по предназначение, не е допустима. 
При всякаква друга употреба, както и при промени на продукта , също и в 
рамките на монтажа и инсталацията, всякакви гаранционни права отпа-
дат. Рискът се носи изцяло от потребителя.

Този уред не е предназначен за това, да се използва от лица
(включително деца) с ограничени физически,
сензорни или умствени способности, или с липса на
опит и/или на познания,
освен ако тези лица не са под надзора на отговарящо за
безопасността лице или не са получили от него инструкции,
как трябва да се използва уредът.

Режим на работа
      Отоплителен 

режим
Статус на горелката
      Вкл.

Статус

2. Описание на уреда
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3 Безопасност и предписания

Непременно спазвайте общите указания за безопасност.

3.1 Общи указания за безопасност

Индикаторният модул АМ трябва да се монтира и да се пусне в експлоата-
ция от квалифициран специалист.

 f Преди монтажа на модула АМ изключете захранването на отоплител-
ния уред и на всички свързани компоненти.

 f Обърнете внимание на това, че също и при изключен мрежови пре-
включвател на отоплителния уред в електрическата част има мрежово 
напрежение.

 f Сменяйте повредените или дефектни елементи само с оригинални 
части на фирма Wolf.

 f Не отстранявайте, не заобикаляйте и не деактивирайте никакви съоръ-
жения за безопасност и за надзор.

 f Използвайте съоръжението, само ако то се намира в технически безу-
пречно състояние.

 f Незабавно отстранявайте повреди и щети, които застрашават безопас-
ността.

 f Ако температурата на използваната вода е настроена на над 60 °C, 
тогава трябва да се монтира термостатичен воден смесител.

 f Положете захранващите мрежови проводници с напрежение 230 V и 
eBUS проводниците разделени на разстояние по между им в простран-
ството.

3.2 Норми / директиви

Уредът както и контролните принадлежности отговарят на следните  
изисквания:

ЕС директиви
 − 2006/95/EО Директива за ниско напрежение
 − 2004/108/EО Директива за електромагнитна съвместимост

EN норми
 − EN 55014-1 Излъчвания
 − EN 55014-2 Устойчивост
 − EN 60335-2-102
 − EN 60529

3.3 Инсталация / пуск в експлоатация

 − Инсталацията и пускът в експлоатация на отоплителното управление 
и на свързаните принадлежности трябва да се извършват съгласно EN 
50110-1 единствено от електроспециалисти.

 − Трябва да се спазват местните изисквания, както и електрическите 
предписания.

 − Трябва да се спазват условията за изграждане на силнотокови съоръ-
жения до 1000 V.

 − Трябва да се спазват местните предписания за експлоатацията на 
електрически съоръжения.

3. Безопасност и предписания
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3.4 СЕ обозначение

Със СЕ обозначението ние като производител декларираме, че индикатор-
ният модул АМ изпълнява основните изисквания на директивата за елек-
тромагнитна съвместимост (Директива 2004/108/ЕО на Съвета). 
Индикаторният модул изпълнява основните изисквания на директивата за 
ниско напрежение (Директива 2006/95/ЕО на Съвета).

3.5 Използвани символи и предупредителни указания

Символ за
допълнителна информация

 f  Символ за необходимо действие

Предупредителните указания в текста Ви предупреждават за възможни 
опасности преди указание за действие. Предупредителните указания Ви 
указват с помощта на пиктограма и сигнална дума възможната сериозност 
на опасността.

Пиктограма Сигнална дума Обяснение

Опасност! Опасност за живота или  
опасност от тежко нараняване

Опасност!
Опасност за живота или 
опасност от тежко нараняване 
в резултат на токов удар

Предупреждение! Опасност от леко нараняване

Внимание! Възможна материална щета

Таблица 3.1 Значение на предупредителните указания

3.5.1 Структура на предупредителните указания

Предупредителните указания в това ръководство ще разпознаете по пикто-
грамата, горната и долната линия. Предупредителните указания са структу-
рирани съгласно следния принцип:

Сигнална дума
Вид и източник на опасността.
Обяснение на опасността.

 f Указание за действие за предотвратяване на опасност.

3. Безопасност и предписания
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4 Монтаж

Индикаторният модул АМ може да бъде включен в следните уреди: 

CGB-2, CGW-2, CGS-2, CSZ-2, MGK-2 и TOB

4.1 Поставяне на индикаторния модул АM

4.1.1 Индикаторният модул се поставя в уред MGK-2

 f Изключете електрическото захранване на уреда.
 f Изключете отоплителния уред с работния превключвател (лого на 
фирма Wolf). 

 f

Работен превключвател

Фиг. 4.1 Поставяне на индикаторния модул АМ в MGK-2

 f Поставете индикаторния модул АМ в цокъла.
 f Включете електрическото захранване на уреда.
 f Включете отоплителния уред.

4. Монтаж

2

1

3
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4.1.2 Индикаторният модул се поставя в уред CGB-2

Фиг. 4.2 Поставяне на индикаторния модул АМ в CGB-2

4.1.3 Индикаторният модул се поставя в уред TOB

Фиг. 4.3 Поставяне на индикаторния модул АМ в TOB

4.2 Изваждане на индикаторния модул АM

Преди изваждането на индикаторния модул АМ, с помощта на отвертка 
трябва да се натисне блокировката върху задната страна на индикаторния 
модул АМ.
След това индикаторният модул АМ може да се натисне нагоре и да се 
отстрани.

Работен превключвател

Работен пре-
включвател

4. Монтаж

2

1

3

2

1 3
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5 Бърз преглед на индикаторния модул АM

5.1 Начална страница на индикаторния модул АM

След включване на отоплителния уред се показва началната страница

актуален фърмуер

Мощност на отоплителния уред

AM FW x.xx
20 kW

5.  Бърз преглед на индикаторния 
модул АM
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5.2 Преглед

5.3 Функционални показания

1 - 4 Бутони за бърз старт

5 Въртящ се бутон с функция 
при натискане

Функционални показанияПоказание на статуса

5

Режим на работа
      Отоплителен 

режим
Статус на горелката
      Вкл.

Статус

2

1

3

4

Горелка ВКЛ.

Помпа на отоплителния уред ВКЛ.

Отоплителен уред в отоплителен 
режим
Отоплителен уред в режим на 
готовност
Отоплителен уред в режим за топла 
вода

A1 Програмируем изход ВКЛ.

Отоплителен уред с повреда

5.  Бърз преглед на индикаторния 
модул АM
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5.4 Функция въртящ се бутон с функция при натискане

5.5 Натискане на бутон

С помощта на температурната корекция крайният клиент може да извърши бърза настройка 
на отоплителната система към своите собствени нужди.

В зависимост от настроената топлинна крива може да се настрои общо повишение на температурата, нама-
ляване на силата на отоплителното съоръжение или изключване на отоплителното съоръжение  
(за целта вижте също глава 10.3 и глава 12.2.2.2)

5.  Бърз преглед на индикаторния 
модул АM

Стартира функцията на бутона

Натискане
Извикване на подменю или потвърждаване на стойности

Завъртане
навигация в подменю или промяна на стойности

1

Функция на бутон 1  
с модул за обслужване BM-2 като дистанционно управление - няма функция

1

Област:
        20°C....90°C

Отоплителен уред

50.0 °C

Необходима температура 
на отоплителния уред
Област:
         вижте ръководството за монтаж на  

отоплителния уред
П р о м я н а  н а 

стойности

Потвърждаване 
на стойности

Функция на бутон 1  
без външен сензор на отоплителния уред и без модул за обслужване BM-2 като дистанционно управление

1

Област:
ИЗКЛ.   -4 ... +4

Температурна корекция

0000

Температурна корекция -4 ... +4
Област:
        Изкл.     -4 .... +4

П р о м я н а  н а 
стойности

Потвърждаване 
на стойности

Функция на бутон 1  
само с външен сензор на отоплителния уред и без модул за обслужване BM-2 като дистанционно управление
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2
60.0

Област:
Изкл.     20°C....65°C

Топла вода
Необходима температура на 
топлата вода

°CОбласт:
        Изкл.     20°C....65°C

П р о м я н а  н а 
стойности

Потвърждаване 
на стойности

Функция на бутон 2  
без модул за обслужване BM-2 като дистанционно управление

Функция на бутон 2  
с модул за обслужване BM-2 като дистанционно управление - няма функция

2

3
Активиране на режим за почист-
ване на комина
(само за почистване на комина)

Почистване на комина

Настройка
Удължаване на времето на 15 min.

← приключване
Оставащо време 15 min
Т-котел 38,7°C
T-обратен поток 38,5°C
Калибриране
Удължаване на времето

15 min.
Връщане 
обратно

Функция на бутон 3  
без модул за обслужване BM-2 в отоплителния уред

Функция на бутон 4  
без модул за обслужване BM-2 като дистанционно управление

4 Изчистване на повреда / Прекра-
тяване / Назад

Изчистване на
повреда

(Изобразен е пример с повреда)

5.  Бърз преглед на индикаторния 
модул АM

Опасност!
Опасност от попарване с гореща вода!
Температури на топлата вода над 65 °C могат да доведат до попарвания. 
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6 Структура на менюто на индикаторния модул АM

Показват се само точките от менюто, които са налични при съответното съоръжение.

6.  Структура на менюто на 
индикаторния модул АM

Отоплителен уред

Температура на котела

Налягане на съоръжението

Съобщение 

Показание на
Повреди или 
Съобщения

(вижте глава 13)

Статус

Режим на работа

Статус на горелката

Главно меню

назад

Показания

Основни настройки

Почистване на комина

Специалист

назад

Основни настройки

назад

Език

Заключване на бутоните

Температурна корекция

Превключване зима/лято

Топла вода Режим на 
работа

назад

Почистване на комина

приключване

Оставащо време в min.

Т_котел

Т_обратен поток

Калибриране

Удължаване на времето

приключване

Специалист

Код на специалист
1111

назад

Тест на реле

Съоръжение

Параметър

Нулиране на параметри

История на повредите

Потвърждаване на повреда

назад

Показания

назад
Т_котел в °C

Налягане на съоръжението в 
bar

T_отработени газове актуално 
в °C

Т_външна в °C
Т_обратен поток в °C

Т_топла вода в °C
Т_топла вода изход в °C

Т_събиращ съд в °C
Дебит топла вода в l/min

Вход Е1
Степен на модулация в %
IO действителна стойност

Обороти ZHP
Стартове на горелката

Работни часове на горелката
Работни часове на мрежата

Брой включвания на мрежата
HCM2 FW

назад
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7 Описание на бутоните за бърз старт / въртящия се бутон на АМ

Навигацията в АМ се извършва с помощта на 4 бутона за бърз старт и на 
въртящия се бутон с функция при натискане.
  
При това чрез бутоните за бърз старт се извършват следните настройки  
(вижте глава 5):

 − Температурна настройка на отоплителния уред
 − Температурна настройка на топлата вода
 − Активиране на почистването на комина
 − Изчистване на повреда / Прекратяване или връщане назад

Обслужването в горепосочените страници се извършва аналогично на 
обслужването в главното меню.

С помощта на въртящия се бутон с функция при натискане може да се 
навигира в 2 области. При това чрез завъртане се прелиства през 3 основ-
ни страници. Отляво се намира страницата "Отоплителен уред", в средата 
"Статус", а отдясно "Съобщение". Главното меню се активира чрез натиска-
не на въртящия се бутон, като навигацията е обяснена в следващата глава.

7.1 Активиране и навигация в  
главното меню / подменю / точка от меню

По-долу е описан начинът на процедиране при навигацията.

Чрез едно натискане на бутон попадате в страницата на главното меню;  
вътре се навигира единствено с помощта на въртящия се бутон.
Чрез повторно натискане на бутон попадате в подменюто, а след още 
едно натискане в точка от менюто. 

Възможни са следните навигации:

Завъртане надясно Курсорът се придвижва в менюто надолу
    Избраната стойност се увеличава
    Избраният параметър се увеличава

Завъртане наляво Курсорът се придвижва в менюто нагоре
    Избраната стойност се намалява
    Избраният параметър се намалява

Натискане на енкодера  Изборът на менюто се потвърждава или 
активира

    Избраната стойност се потвърждава или активира
     Избраният параметър се потвърждава или 

активира
    Избраната функция се изпълнява или активира

За визуална ориентация се показва курсор, който възпроизвежда актуал-
ната позиция на дисплея. Чрез първото натискане на въртящия се бутон 
актуално избраната позиция се маркира за обработка. Чрез завъртане 
на енкодера се променя стойността, параметъра или функцията. След 
второто натискане стойността се потвърждава.

7.  Навигация на индикаторния 
модул АM



16 3064183_201508

8 Главно меню

Следните подменюта се показват в главното меню:

 f Показания (вижте глава 9)

Изброяване на актуалните измервателни величини

 f Основни настройки (вижте глава 10)

Общи основни настройки

 f Почистване на комина (вижте глава 11)

Аналог на 3. бутон за бърз старт

 f Специалист (вижте глава 12)

Чрез въвеждане на цифров код параметрите на съоръженията се 
отключват за настройка

 f назад

Връщане назад

Главно меню
← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

8. Главно меню
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9 Показания

Следва списък с възможни стойности на показанията:

Показанията варират в зависимост от отоплителния уред и конфигура-
цията на съоръжението!

Главно меню Подменю

Главно меню
← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

Показания
← назад

_ _ _ _ _ _ _ _ _
Т_котел

20.5 °C

Показания
Налягане на съоръжението

_ _ _ _ _ _ _ _ _
Т_отработени газове

20.0 °C

1.72 bar

Показания
Т_външна

_ _ _ _ _ _ _ _ _
Т_обратен поток

20.5 °C

18.2 °C

Показания
Дебит топла вода

_ _ _ _ _ _ _ _ _
E1

-9.5 °C

0.0 l/m

Показания
Степен на модулация

_ _ _ _ _ _ _ _ _0 %

IO действителна стойност
10

Показания

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Обороти ZHP
55 %

Стартове на горелката
273

Показания

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Работни часове на горелката
3 часа

Работни часове на мрежата
206 часа

Показания
Брой включвания на мрежата

163

HCM-2 фърмуер
1.10

9. Показания
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10 Основни настройки / Възможности за настройка

Следва списък на всички основни настройки

10.1 В подменю "Език" може да бъде направен избор измежду 24 различни езика

немски, английски, френски, холандски, испански, португалски, 
италиански, чешки, полски, словашки, унгарски, руски, 
гръцки, турски, български, хърватски, латвийски, литовски, румънски,
шведски, сръбски, словенски, датски, естонски

10.2 В подменю "Заключване на бутоните" заключването може да се включи и изключи

Заключването на бутоните предотвратява неволна промяна на настройките на отоплителното съоръжение 
(например от деца или при бърсане на прах). 
Когато заключването на бутоните е включено, тогава заключването на бутоните се активира автоматично 
една минута след последната настройка за въртящия се бутон с функция при натискане.

Вкл.  = Заключването на бутоните е включено
Изкл.  = Заключването на бутоните е изключено

 f Изключете временно заключването на бутоните като натиснете десния енкодер за около 10 секунди.

Главно меню Подменю Точка от менюто
Главно меню

← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

Основни настройки
← назад
Език
Заключване на бутоните
Температурна корекция
← назад

Основни настройки

БЪЛГАРСКИ

Главно меню Подменю Точка от менюто
Главно меню

← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

Основни настройки
← назад
Език
Заключване на бутоните
Температурна корекция
← назад

Заключване на бутоните

Вкл.

Бутони
заключени!

за освобождаване 
натиснете

дълго бутона

10.  Основни настройки / Възможности 
за настройка
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10.3 В подменю "Температурна корекция" корекцията може да се настрои от -4 до +4

Функцията "Температурна корекция" е активна, само когато към отоплителния уред е свързан външен сензор.
С помощта на температурната корекция крайният клиент може да извърши бърза настройка на отоплител-
ната система към своите собствени нужди. В зависимост от зададената топлинна крива може да се настрои 
общо температурно повишение или намаляване на мощността на отоплителното съоръжение.

Главно меню Подменю Точка от менюто
Главно меню
← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

Основни настройки
← назад
Език
Заключване на бутоните
Температурна корекция
← назад

Температурна корекция

Област:
ИЗКЛ.   -4 ... +4

0000

Формула за пресмятане:
Промяна на базовата температура на потока =
(температура на потока при нормална външна 
температура - базова температура) / 10 х тем-
пературен избор -4...+4

Топлинна крива на отоплителния кръг  
(фабрична настройка):
Температурна корекция 0
Превключване зима-лято ................................20 °C
Стартова точка на топлинната крива .............18 °C
Нормална външна температура  ....................-16 °C
Базова температура ........................................ 20°C
Температура на потока при нормална  
външна температура ....................................... 50°C 
(точка за проектиране на отоплителното тяло)

Температурна корекция -4
Топлинната крива на отоплителния кръг се 
снижава

Температурна корекция +4
Топлинната крива на отоплителния кръг 
се повишава

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

по
то

ка
 °

C

Външна температура °C

Топлинна крива

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

по
то

ка
 °

C

Външна температура °C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

по
то

ка
 °

C

Външна температура °C

Топлинна крива

Топлинна крива

Температурна корекция 0

С "Температурен избор -4...+4", съответстващ на температурната корекция, температу-
рата на потока/топлинната крива се променя както следва:

10.  Основни настройки / Възможности 
за настройка
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10.4 В подменю "Превключване зима/лято"

Диапазон на настройка 0°C - 40°C
Фабрична настройка: 20°C

Функцията "Превключване зима/лято" е активна, само когато към отоплителния уред е свързан външен 
сензор.

Функцията а превключване зима/лято оптимизира времената, в които съоръжението се намира в отоплителен 
режим на работа. Ако външната температура е над настроената температура за зима/лято, тогава отоплени-
ето се превключва в режим на готовност.
Ако външната температура е под настроената температура за зима/лято, тогава температурата на потока се 
пресмята съгласно топлинната крива.

10.5 Режим на работа "Топла вода"

Диапазон на настройка EКО / Комфорт
Фабрична настройка: ЕКО

Функцията за режим на работа "Топла вода" е налична само при комбинирани уреди. При настройка "Ком-
форт" се извършва бърз старт за топла вода, при което отоплителният уред се поддържа на определена тем-
пература, за да осигури бързо подаване на топла вода.

Главно меню Подменю Точка от менюто
Главно меню

← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

Основни настройки
← назад
Заключване на бутоните
Температурна корекция
Превключване зима/лято
← назад

Превключване зима/лято

Област:
0 ... 40

0020

Главно меню Подменю Точка от менюто

Главно меню
← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

Основни настройки
← назад
Температурна корекция
Превключване зима/лято
Работен режим топла вода
← назад

Работен режим 
топла вода

Комфорт

10.  Основни настройки / Възможности 
за настройка
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11 Почистване на комина

По-долу е описана функцията за почистване на комина

Подменю "Почистване на комина"

След активиране на функцията "Почистване на комина" горелката работи в продължение на показваното на 
дисплея време. 
В подменюто може да се зададе удължаване на времето на 15 мин.

Главно меню Подменю Точка от менюто
Главно меню

← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

Почистване на комина

← приключване
Оставащо време 15 min
Т-котел 38,7°C
T-обратен поток 38,5°C
Удължаване на времето
← приключване

Почистване на комина
← приключване
Оставащо време 9 min
Т-котел 38,7°C
T-обратен поток 38,5°C 
удължаване на времето
← приключване

Почистване на комина
← приключване
Оставащо време 15 min
Т-котел 38,7°C
T-обратен поток 38,5°C
Удължаване на времето
← приключване

11. Почистване на комина
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12 Ниво на специалист

12.1 Парола за нивото на специалист

За да се достигне до нивото на специалист трябва да се въведе парола-
та 1111 с помощта на енкодера за получаване на разрешение.
След оторизацията се отваря точка от менюто "Специалист".

12.2 Меню на нивото на специалист

В нивото на специалист Вие можете да настройвате специфични за съоръжението параметри.
 f Тест

 − Релеен тест
 − Съоръжение
 − Параметър
 − Нулиране на параметри
 − История на повредите
 − Потвърждаване на повреда

Главно меню Въвеждане на код

Главно меню
← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

Парола
Нужно е
разрешение!

- - - -

Парола
Нужно е
разрешение!

0 - - -

Парола
Нужно е
разрешение!

1 - - -

Парола
Нужно е
разрешение!

1 0 - -

Парола
Нужно е
разрешение!

1 1 1 1

Специалист
← назад
Релеен тест
Съоръжение
Параметър
Нулиране на параметри
История на повредите
Потвърждаване на повреда

12. Ниво на специалист
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12.2.1 Релеен тест

В точка от менюто "Релеен тест" следните изходи могат да се управляват с Вкл. и Изкл.:

 − ZHP   (Подаващо у-во / Помпа на топлинния кръг)
 − LP   (Помпа за зареждане на резервоара)
 − A1   (Конфигурируем изход А1)
 − 3WUV   (3-пътен превключвателен вентил)
 − FA   (Запалващ автомат 230V захранване)
 − Обезвъздушаване (ZHP 20 min. на всеки 30 s Вкл. / 30 s Изкл. 

    Обезвъздушаването се прекратява чрез натискане 
    на произволен бутон)

 − назад

Главно меню Подменю Точка от менюто

Глава
Парола за нивото на специалист

Специалист
← назад
Релеен тест
Съоръжение
Параметър
Нулиране на параметри
История на повредите
Потвърждаване на повреда

Релеен тест
← назад
ZHP
SLP
A1
3WV
FA
Обезвъздушаване

Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.

Релеен тест
← назад
ZHP
SLP
A1
3WV
FA
Обезвъздушаване

Вкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.

12. Ниво на специалист
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12.2.2 Съоръжение

В точка от менюто "Съоръжение" могат да се направят  
следните настройки:

 − Паралелен режим за топла вода (А10) 

 − Нормална външна температура
 − Стартова точка на топлинната крива
 − Температура на потока при нормална външна температура
 − Базова температура

12.2.2.1 Настройка на паралелен режим за топла вода (А10)

Внимание!
Материални щети поради високи температури на потока!
Поради паралелния режим за топла вода температурата на потока на топлинния кръг може 
да е по-висока от настроената и да доведе до материални щети.

 f При подово отопление без отделен смесител настройте превключването с предимство на топлата вода.

Превключване с предимство на топлата вода
Приготвянето на топла вода има предимство пред отоплителния режим. Докато топлата вода се приготвя, 
отоплителният режим не работи. Ако температурата на водата в котела е 5 °C по-висока от температурата 
на водата в резервоара, тогава помпата за зареждане на резервоара стартира. След достигане на желаната 
температура на топлата вода се превключва отново на отоплителен режим. Помпата на резервоара продъл-
жава работи за времето, което е зададено в параметъра HG19 (време за допълнителна работа на помпата за 
зареждане на резервоара).

Паралелен режим на топлата вода
Отоплението и приготвянето на топла вода работят едновременно. Чрез едновременната работа топлинни-
ят кръг може да се загрее до по-високи температури от нужните или настроените.

Изкл. = Превключване с предимство на топлата вода
Вкл. =  Паралелен режим за топла вода

При закачени на стена отоплителни тела с вентил за превключване с предимство за приготвяне-
то на топла вода този параметър е без функция.

Главно меню Подменю Точка от менюто

Глава
Парола за нивото на специалист

Специалист
← назад
Релеен тест
Съоръжение
Параметър 
Нулиране на параметри
История на повредите
Потвърждаване на повреда

Съоръжение
← назад
A10
Нормална външна температура
Стартова точка на топлинна-
та крива
Предв. темп. Нормална 
външна темп.
← назад

Изкл.

A10

Вкл.

Диапазон на настройка 
Вкл. / Изкл.

12. Ниво на специалист

Параметри на топлинната крива
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12.2.2.2 Параметри на топлинната крива

 − Нормална външна температура

Диапазон на настройка -25°C - -2°C
Фабрична настройка: -16°C

Като нормална външна температура се обозначава най-ниската дву-
дневна средна стойност, която е била достигната или почти достигната 
десет пъти за 20 години.

 − Стартова точка на топлинната крива

Диапазон на настройка 0°C - 40°C
Фабрична настройка: 20°C

Стартовата точка на топлинната крива е началото на повишението на  
температурата на потока в зависимост от външната температура.

 − Температура на потока при нормална външна температура

Диапазон на настройка 25°C - -90°C
Фабрична настройка: 50 °C

Като температура на потока при нормална външна температура се  
обозначава температурата на потока на отоплителния уред

 − Базова температура

Диапазон на настройка 10°C - 60°C
Фабрична настройка: 20 °C

Като базова температура се обозначава най-ниската температура на  
потока при работа.

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

по
то

ка
 °

C

Външна температура °C

Топлинна крива

Базова температура 20°C

Стартова точка на топлинната 
крива 18°C

Зима/Лято
Превключване 20°C

Нормална температура -16

Температура на потока  
при 50°C
(точка за проектиране на 
отоплителното тяло)

12. Ниво на специалист
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12.2.3 Параметър

Чрез индикаторния модул AM можете да настроите параметрите на отоплителния уред (напр. заключване 
на такта на горелката, вход E1, изход A1). За стойностите за настройка вижте ръководството за монтаж на 
отоплителния уред

Параметрите на отоплителния уред могат да се различават едни от други в зависимост от изпълнението.

Внимание!
Възможна е повреда на отоплителния уред!
Погрешни настройки на параметрите за отоплителния уред могат да доведат до повреди на 
отоплителния уред.
 
Спазвайте също данните/настройките в ръководството за монтаж на отоплителния уред.  
 
 
Ако един параметър не е наличен, на дисплея не се показва никаква цифрова стойност.

 f Начин за процедиране при настройката на параметри!

За други параметри вижте списъка с параметри на отоплителния уред или ръководството за монтаж на 
отоплителния уред

Главно меню Подменю Точка от менюто

Глава
Парола за нивото на специалист

Специалист
← назад
Релеен тест
Съоръжение
Параметър 
Нулиране на параметри
История на повредите
Потвърждаване на повреда

Параметър
HG01
HG02
← назад

15 °C
19 %

Хистерезис на горелката

HG01

15 °C

Област:

7.0  ... 30.0 °C

Параметър
HG01
HG02
← назад

15 °C
19 %

долна мощност  
на горелката

12. Ниво на специалист
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12.2.4 Нулиране на параметри
Ако се извърши нулиране на параметрите, всички параметри с изключение на HG12 / 43 / 44 / 45 се връщат 
на фабричните им настройки.  
Вижте Настройка на параметрите / Фабрична настройка в ръководството за монтаж на отоплителния уред.

12.2.5 История на повредите
В историята на повредите могат да се покажат последните 20 съобщения за грешки.

12.2.6 Потвърждаване на повреда
Потвърждаването на повредата на нивото на специалиста съответства на потвърждаването с 4. бутон за 
бърз старт.

Главно меню Подменю Точка от менюто

Глава
Парола за нивото на специалист

Специалист
← назад
Тест
Съоръжение
Параметър
Нулиране на параметри
История на повредите

Не
Да

Връщане на
параметрите на
фабрична настройка?

Не
Да

Връщане на
параметрите на
фабрична настройка?

Главно меню Подменю Точка от менюто

Глава

Парола за нивото на специалист

Специалист
← назад
Тест
Съоръжение
Параметър
Нулиране на параметри
История на повредите

История на повредите
Наблюдение за повреди

Продължителност

Номер               от

41

20 min

1 12

История на повредите
STB свръхтемпература

Продължителност

Номер               от

1
30 min

2 12

История на повредите
Външен сензор повреден

Вход
Продължителност

Номер                от

15

1 h

12 12

5 h

Главно меню Подменю Точка от менюто

Глава
Парола за нивото на специалист

Специалист
Нулиране на параметри
История на повредите
Потвърждаване на повреда
← назад

Изчистване на
повреда

12. Ниво на специалист
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13 Съобщения и повреди

Общи указания

Съоръженията за безопасност и наблюдение не трябва да се отстраняват, заобикалят или да се правят 
неактивни по друг начин. Отоплителният котел трябва да се използва само в технически безупречно състоя-
ние. Повреди и щети, които влияят отрицателно или биха могли да повлияят отрицателно на безопасността, 
трябва да бъдат отстранени незабавно от специалист. Повредени конструктивни части и компоненти на 
уреда трябва да се сменят само с оригинални резервни части на фирма Wolf. 
Повредите и предупрежденията се показват в ясен текст на дисплея на контролните принадлежности на 
индикаторния модул АМ или на модула за обслужване ВМ-2 и по смисъла си съответстват на посочените в 
следващите таблици съобщения.
Символ за предупреждение/повреда на дисплея (символ: триъгълник с удивителен знак) показва активно 
съобщения за предупреждение или повреда. Символ с катинар (символ: катинар) сигнализира, че налично-
то съобщение за повреда е изключило и заключило котела. Освен това се показва продължителността на 
наличното съобщение.

Съобщенията с предупреждение не водят непосредствено до изключване на котела. Причините 
за предупредителните съобщения обаче могат да доведат до погрешно функциониране на 
котела / на съоръжението или до повреди и поради това трябва да бъдат отстранени от специа-
лист. Евентуално е необходимо изчистване.

Повредите трябва да се отстраняват само от квалифициран специализиран персонал. Ако заключ-
ващо съобщение за повреда се изчисти няколкократно без отстраняване на причината за 
грешката, това може да доведе до повреда на конструктивни елементи или на съоръже-
нието. 

Повреди като напр. дефектни температурни сензори или други сензори се изчистват от управлението авто-
матично, когато съответната част бъде сменена или започне да дава разумни измерени стойности.

Процедиране при повреди

- Отчетете съобщението за повреда
- Установете и отстранете причината за повредата с помощта на  

таблицата в ръководството за монтаж на отоплителния уред
- Изчистете грешката с помощта на бутона "Изчистване на повреда" или в менюто за специалист при точка 

"Изчистване на повреда". Ако съобщението за грешка не може да се изчисти, високи температури при 
топлообменника могат да предотвратяват отключването.

- Проверете правилната функция на съоръжението

Процедиране при предупредения:

- Отчетете съобщението с предупреждение
- Установете и отстранете причината за предупреждението с помощта на  

таблицата в ръководството за монтаж на отоплителния уред
- Изчистване на грешката при предупреждения е нужно само от части
- Проверете правилната функция на съоръжението

Внимание

Внимание

13. Съобщения и повреди
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14 Извеждане от експлоатация и изхвърляне

14.1 Извеждане от експлоатация

 f При извеждането от експлоатация на индикаторния модул АМ процедирайте в обратен ред на 
монтажа (→ Глава 4 Монтаж).

 f Изхвърлете индикаторния модул АМ по подходящ начин. 

14.2 Изхвърляне и рециклиране

Уред

След приключване на полезния му живот, индикаторният модул АМ не трябва да се изхвърля заедно с 
домашната смет. 

 f Погрижете се за това, индикаторният модул АМ, както и евентуално използваните принадлежности, да 
бъдат изхвърлени по правилен начин.

Опаковка

 f Погрижете се за това, опаковката на индикаторният модул АМ, както и на евентуално използваните при-
надлежности, да бъде изхвърлена по правилен начин.

14.  Извеждане от експлоатация  
и изхвърляне
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15 Указания за документацията

15.1 Приложими документи
Ръководство за монтаж на отоплителния уред

Евентуално важат също ръководствата на всички използвани спомагателни модули и допълнителни принад-
лежности.

15.2 Съхранение на документите
Собственикът на съоръжението, респ. потребителят на съоръжението, поема съхранението на всички ръко-
водства.

 f Предайте това ръководство за монтаж, както и всички други важащи ръководства, на собственика на съо-
ръжението, респ. потребителя на съоръжението.

15.3 Валидност на ръководството
Настоящото ръководство за монтаж важи за индикаторния модул АМ.

15.4 Предаване на потребителя

Потребителят на отоплителното съоръжение трябва да бъде инструктиран във връзка с боравенето и функ-
цията на неговото отоплително съоръжение. 

 f Предайте на собственика или на потребителя на съоръжението всички важащи документи
 f Обърнете внимание на потребителя на съоръжението върху това, че ръководствата трябва да се съхра-
няват в близост до уреда.

 f Обърнете внимание на потребителя на съоръжението върху това, че той трябва да предаде важащите 
документи на своя приемник (напр. при пренасяне)

Инструктаж във връзка с отоплителното съоръжение

 f Инструктирайте потребителя на съоръжението за това, как той може да настрои температурите и термос-
татните вентили по пестящ енергия начин.

 f Инструктирайте собственика или потребителя на съоръжението относно поддръжката на отоплителното 
съоръжение.

15. Указания за документацията
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16 Технически данни
Означение
Дисплей LCD дисплей 3“

Напрежение за връзка на eBUS 15-24 V

Консумирана мощност макс. 1 W
Околна температура 0 - 50 °C
Запазване на данни EEPROM постоянна памет

Таблица 16.1 Технически данни

16. Технически данни



32 3064183_201508

17 Комбинирана система съгласно Наредба (EU) № 811/2013

Продуктова група: Контролер

Наименование 
или търговска 
марка на 
доставчика

Идентификатор на доставчика за модела Клас на регулатора 
на температурата

Принос на регулатора на 
температурата към 
сезонната енергийна 
ефективност при 
отопление

Wolf GmbH AM
Регулиране на устройствата

I 1,0Индикаторен модул АМ 
Стаен термостат
Регулиране на устройствата

II 2,0Индикаторен модул АМ 
Външен сензор
Регулиране на устройствата

II 2,0
Индикаторен модул АМ
Външен сензор
Стаен термостат

17. Комбинирана система съгласно 
Наредба (EU) № 811/2013
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18 Забележки

18. Забележки
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18. Забележки
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18. Забележки
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