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№ Означение ВМ-2 без
външен сензор
Арт. № 2745306

ВМ-2 с
външен сензор
Арт. № 2745304

1 Ръководство за монтаж за 
специализиран техник 1 1

2 Ръководство за обслужване 
за потребителя 1 1

3 Външен сензор вкл.  
винтове и дюбели 1

4 Модул за обслужване ВМ-2 1 1

1

2

4

3
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Описание на уреда

2 Описание на уреда

 f Употреба по предназначение

Модулът за обслужване ВМ-2 на фирма Wolf се използва единствено във 
връзка с отоплителни уреди и принадлежности на фирма Wolf.
Модулът за обслужване ВМ-2 на фирма Wolf служи за контрол на цялото ото-
плително съоръжение и за настройка на специфични отоплителни параметри.
Към употребата по предназначение спада също спазването на ръководството 
за обслужване, както и на всички други валидни документи.
 

Да се спазва:

• Модулът за обслужване BM-2 може да се монтира също като дистанционно 

управление; 

за целта в отоплителния уред трябва да е вграден индикаторен модул АМ.

 f 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 отпадат. 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.

14:12 20.01.17

1,5 bar

25,2 °C

1x
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Отоплителен уред

Отоплителен уред

Отоплителен режим
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Безопасност и предписания

3 Безопасност и предписания
Непременно спазвайте общите указания за безопасност.

3.1 Общи указания за безопасност
Модулът за обслужване ВМ-2 трябва да се монтира и да се пусне в експлоа-
тация от квалифициран специалист.

 f Преди монтажа на модула ВМ-2 изключете захранването на отоплителния 
уред и на всички свързани компоненти.

 f Обърнете внимание на това, че също и при изключен мрежови превключвател 
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 съоръжения 
за безопасност и за надзор.

 f Използвайте съоръжението, само ако то се намира в технически безупречно 
състояние.

 f Незабавно отстранявайте повреди и щети, които застрашават безопасността.
 f Ако температурата на водата за консумация 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 пространството.

 f В резултат на електрическия заряд могат да бъдат повредени електронни кон-
струкционни групи. Преди извършване на работите докоснете заземени обек-
ти, например отоплителни или водни тръби, за да отведете статичния заряд.

3.2 Норми / директиви
Уредът както и контролните принадлежности отговарят на следните изисква-
ния:

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

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

3.3 Инсталация / пуск в експлоатация

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

 f Трябва да се спазват местните изисквания, както и електрическите предписа-
ния.

 f Трябва да се спазват условията за изграждане на силнотокови съоръжения до 
1000 V.

 f Трябва да се спазват местните предписания за експлоатацията на електри-
чески съоръжения.

3.4 СЕ обозначение
Със СЕ обозначението ние като производител декларираме, че модулът за 
обслужване ВМ-2 изпълнява основните изисквания на директивата за елек-
тромагнитна съвместимост (Директива 2004/108/ЕО на Съвета). Модулът за 
обслужване ВМ-2 изпълнява основните изисквания на директивата за ниско 
напрежение (Директива 2006/95/ЕО на Съвета).
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3.5 Използвани символи и предупредителни указания

Символ за допълнителна информация

 f  Символ за необходимо действие

Предупредителните указания в текста Ви предупреждават за възможни опас-
ности 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 пиктогра-
мата, горната и долната линия. Предупредителните указания са структурира-
ни съгласно следния принцип:

Сигнална дума

Вид и източник на опасността.
Обяснение на опасността.

 f Указание за действие за предотвратяване на опасност.
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4 Монтаж
Модулът за обслужване ВМ-2 може да бъде включен в следните уреди: 

CGB-2, CGS-2, CGW-2, CSZ-2, COB-2, CHA, MGK-2, BWL-1-S, TOB, MM-2, 
SM1-2, SM2-2 и KM-2

и като дистанционно управление може да се използва също за KM, MM, SM1, 
SM2, FGB, CWL-2, BWL-1-S(B) и CWL Excellent.

Модулът за обслужване ВМ-2 не може да се комбинира с модула за об-
служване ВМ!

4.1 Изисквания към мястото за монтаж

Мястото за монтаж трябва да е сухо и винаги да е защитено от студ.

4.2 Поставяне / отстраняване на модула за обслужване ВМ-2 от отоплителни уреди

 f Важат изискванията към мястото за поставяне на отоплителния уред.
 f Следвайте указанията в ръководството за монтаж на отоплителния уред.
 f При поставянето вкарайте модула за обслужване ВМ-2, докато той се фикси-
ра с щракване.

 f При отстраняване на модула за обслужване ВМ-2 фиксаторът от задната 
страна трябва да се натисне с отвертка. 

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

 f Изключете електрическото захранване на уреда.
 f Подсигурете електрическото захранване срещу повторно включване.
 f Поставете модула за обслужване ВМ-2 в цокъла.
 f Включете електрическото захранване на уреда.
 f Включете отоплителния уред с работния превключвател (лого на фирма Wolf).

4.2.1 Модул за обслужване ВМ-2 в CGB-2, BWL-1-S, CHA

 f

Фиг. 4.1 Поставяне ма модула за обслужване ВМ-2 в CGB-2, BWL-1-S, CHA

2
1

3

Работен превключвател
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4.2.2 Модул за обслужване ВМ-2 в ТОВ, COB-2

Фиг. 4.2 Поставяне на модула за обслужване ВМ-2 в ТОВ

4.2.3 Модул за обслужване ВМ-2 в MGK-2

Фиг. 4.3 Поставяне на модула за обслужване ВМ-2 в MGK-2

4.2.4 Модулът за обслужване BM-2 е в MM-2, KM-2, SM1-2 и SM2-2 

1
1

2
2

Фиг. 4.4 Сложете модула за обслужване BM-2 в MM-2, KM-2, SM1-2 и SM2-2

2 3

Работен превключвател1

Работен превключвател

1

2
3
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4.3 Монтиране на модул за обслужване ВМ-2 с цокъл за стена

 − Мястото на монтаж трябва да бъде в референтно помещение (например все-
кидневна).

 − Сензор за температурата в помещението трябва да се монтира на височина 
1,5 метра.

 − Модулът за обслужване ВМ-2 и сензорът за температурата в помещението не 
трябва да са изложени на течение или на директно топлинно излъчване.

 − Модулът за обслужване ВМ-2 не трябва да се покрива със завеси или шкафове.
 − Всички вентили на отоплителните тела в референтното помещение трябва да 

са напълно отворени.

 f Фиксирайте цокъла за стена към розетка под мазилката (Ø 60 mm).
ИЛИ

 f Фиксирайте цокъла за стена с винтове и дюбели върху стената.

Фиг. 4.5  Монтиране на цокъла за стена на BM-2 към розетка под мазилката (от стра-
на на клиента)

Фиг. 4.6 Монтиране на цокъла за стена BM-2 с винтове и дюбели върху стената

Фиг. 4.7 Поставяне на модула за обслужване ВМ-2 от отгоре във водача на цокъла 
за стена

68

35

60

113
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4.4 Извършване на електроинсталацията на цокъла за стена

Опасност!
Опасност за живота в резултат на неправилна инсталация!
Неправилната електроинсталация може да доведе до опасност за живота.

 f Погрижете се за това, само квалифициран електроспециалист да извършва 
електроинсталацията.

 f Извършете всички електрически работи съгласно признатите правила и ди-
рективи.

Опасност!
Опасност за живота от токов удар
При клемите за свързване на отоплителния уред има мрежово напрежение 
също и при изключен работен превключвател.

 f Изключете електрическото захранване на уреда.
 f Подсигурете електрическото захранване срещу повторно включване.

При отоплителния уред
 f Вижте също ръководството за монтаж на отоплителния уред.
 f Изключете отоплителния уред.
 f Изключете електрическото захранване на уреда.
 f Подсигурете електрическото захранване срещу повторно включване.
 f Свържете проводниците на eBus връзката към доставените щепсели на отоп-
лителния уред.

 f Включете щепсела в надписаното място на щекерната лента на управлението 
на отоплителния уред.

 f Подсигурете кабела с подсилващ захват.

При цокъла за стена
 f Включете eBus проводника към отоплителния уред към връзките 1(+) и 2(-).
 f Свържете контакта за дистанционно превключване към връзките 3 и 4 (опция).
 f Свържете външния сензор към връзките 5 и 6 (опция).

Контакт за дистанционно превключване
 f Със свободен от потенциал контакт за дистанционно превключване Вие имате 
възможност да разрешавате за постоянно отоплителния режим и приготвяне-
то на топла вода на отоплителното съоръжение.

 f Ако контактът за дистанционно превключване остане отворен, отоплителното 
съоръжение работи в настроения работен режим.

 f Ако искате да свържете няколко дистанционни управления или модул с радио 
часовник, тогава свържете всички принадлежностни модули паралелно към 
eBUS на управлението.

 f Внимавайте за правилното свързване на полюсите (+, -).

Фиг. 4.8 Конфигурация на клемния блок на цокъла за стена

1(+) / 2(-) = eBUS връзка, спазвайте 
правилното разположение 
на полюсите!

3 / 4 = контакт за дистанционно 
включване

5 / 6 = външен сензор
1 2 3 4 5 6
+ -

ϑ
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4.5 Монтиране на външен сензор

Мястото за монтаж на външния сензор трябва да е върху северна или северо-
източна външна стена
на сградата на височина от 2 до 2,5 метра.

Внимание!
 f Неправилен монтаж може да доведе до овлажняване на външната стена или
повреда на външния сензор.

 f Материални щети в резултат на навлизаща влага!

 − За прекарване на кабела използвайте налична празна тръба или инстали-
ран при строежа на сградата проводник.

 − Използвайте външен радио сензор ако няма налична празна тръба.
 − Положете свързващия кабел с контур за оттичане.
 − Плътно изолирайте корпуса на външния сензор.
 − Свържете външния сензор за предпочитане към отоплителния уред.
 − Можете да свържете външния сензор също към цокъла за стена.
 − Преди монтажа на модула с радио часовник за външния сензор тествайте 

временно приема на DCF времевия сигнал*.
 − Положете еBUS проводниците и мрежовите проводници разделени по меж-

ду им в пространството.

* DCF времевият сигнал изпраща точния час и актуалната дата.

Конфигурация на клемите на външния сензор

Фиг. 4.9 Свързване на външен сензор към отоплителния уред

1 Връзка към клемата на отоплителния уред АF
2 Външен сензор 

Фиг. 4.10 Свързване на модул с радио часовник с външен сензор (принадлежност)

1 Връзка на еBUS на цокъл за стена или клеми на отоплителния уред / раз-
ширителните модули

2 Външен сензор

Фиг. 4.11 Свързване на външен радио сензор (принадлежност)

1 Радио приемник
2 Връзка eBUS
3 Радио външен сензор
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5 Общ преглед на модула за обслужване ВМ-2

Възможности за обслужване - Разширен режим (ЕМ) 

14:12 20.01.17

1,5 bar

25,2 °C

1x

Link

Отоплителен уред

Отоплителен уред

Отоплителен режим

Налягане

Горелка Вкл.

Бутон 1

Бутон 2

Бутон 3

Бутон 4

Показание на статуса

Заглавие на страницата

Час

Дата

Въртящ се бутон с 
Функция при  
натискане

Функционално показание
Бутони за бърз старт

Показание на данните на 
съоръжението
(Съдържанието варира)

Бутони за бърз старт

Режим на работа
Статус на 
горелката

eBus- връзка
eBus- няма връзка

Link: 
ако „Link“ се появи, 
телемеханичната система е 
активна. Link Pro, Link Home, 
ISM7, ISM8 или ISM9

Информационен бутон

Резервоар: 
ако по време на изсъхването на 
мазилката се сложи micro SD(HC) 
карта, данните ще се запазят.
Символът мига!

Възможности за обслужване - Опростен режим (VM)

4,5 °C

1x

2,22 bar 43,5 °C

+4
+3
+2
+1
 0
-1
-2
-3
-4

14:12 20.01.17Link

Опростен режим

Отоплителен режим

Отвън

Вкл.

Налягане Котел

След включване на отоплителния уред се зарежда софтуерът, при което се появява лента за зареждане 
и постепенно се изгражда логото на фирма Wolf. След това се намирате на стартовата страница (начална 
страница).

Автоматичен нов старт на всички ВМ-2 в WRS се извършва също при следните действия.
 − Промяна на конфигурация на съоръжението (отоплителен уред / разширителен модул)
 − Промяна на функция в ВМ-2 (специалист - съоръжение)

FW x.xx

Софтуерна версия
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Описание на бутоните за бърз старт/въртящия се бутон

6 Описание на бутоните за бърз старт/въртящия се бутон

Обслужването на ВМ-2 се извършва с помощта на 4 бутона за бърз  
старт и на въртящия се бутон.

  
При това чрез бутоните за бърз старт се извършват следните настройки:

 − Бутон 1 - Информация за актуалната страница и избрания режим на работа
 − Бутон 2 - сменящи се функции (напр. еднократно приготвяне на топла вода)
 − Бутон 3 - сменящи се функции (напр. активиране на почистването на комина)
 − Бутон 4 - бутон за начало

С помощта на въртящия се бутон 
чрез завъртане може да се превключи в отделните страници за статуса.

 − Отоплителни уреди
 − Топла вода
 − Топлинен кръг
 − Смесител
 − Соларен добив
 − Уред за проветрение
 − Съобщения

Главното меню на показанието, основните настройки, времевите програми и нивото за специалист се акти-
вират чрез натискане на въртящия се бутон; 

в следващата глава е обяснена навигацията.

Активиране и обслужване в  
главното меню / подменю / точка от меню

Начин на процедиране при обслужването.

Чрез еднократно натискане на въртящия се бутон се попада в страницата  
на главното меню; чрез повторно натискане на бутона се попада в подменюто и след още 
едно натискане в точката от менюто. 

Възможни са следните действия:

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   Изборът на менюто се потвърждава или активира 
въртящия се бутон 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 показва актуалната позиция на дисплея. Чрез първото 
натискане на въртящия се бутон актуално избраната позиция се маркира за обработка. Чрез завъртане на 
въртящи се бутон се променя стойността, параметъра или функцията. След второто натискане стойността се 
потвърждава.
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7 Опростен режим

Преглед:

Бутони за бърз старт и въртящо се копче с функция при натискане в опростен режим

4,5 °C

1x

2,22 bar 43,5 °C

+4
+3
+2
+1
 0
-1
-2
-3
-4

14:12 20.01.17Link

Опростен режим

Отоплителен режим

Отвън

Вкл.

Налягане Котел

Бутон 1

Бутон 2

Бутон 3

Бутон 4

Въртящо се копче
с функция при  

натискане

Описание на бутони 1-4 в опростен режим

Бутон 1 Не е заето

Бутон 2 Избор на програма - изборът на режим на работа се придвижва нагоре

Бутон 3 Избор на програма - изборът на режим на работа се придвижва надолу

Бутон 4 1x

Специалната функция 1х топла вода заобикаля програмираните времена на 
превключване и загрява всички резервоари за топла вода еднократно, за един 
час до настроената температура за топла вода.
За деактивиране на еднократното приготвяне на топла вода бутон 4  
трябва да се натисне отново.

Описание на въртящото се копче с функция при натискане в опростен режим

Въртящо се 
копче 

с 
функция при 

натискане

Завъртане 
надясно Температурната корекция се увеличава, за описание вижте глава 31.2

Завъртане 
наляво Температурната корекция се намалява, за описание вижте глава 31.2 

Натискане Отваря се главното меню
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На разположение има шест режима на работа:

Режим с автоматика за времето:
Отоплителен режим в програмирани времена
Приготвяне на топла вода в програмирани времена
Циркулационна помпа в програмирани времена

Летен режим на работа:
Отоплението не е в експлоатация
Приготвяне на топла вода в програмирани времена
Активна защита от замръзване
Активна защита на помпата в покой

Непрекъснат режим на работа:
Отоплителен режим 24 часа
Приготвяне на топла вода в програмирани времена
Циркулационна помпа в програмирани времена 

Режим на снижаване:
Отоплителен режим с ниска температура
Приготвяне на топла вода в програмирани времена
Циркулационна помпа в програмирани времена

Режим на готовност:
Отоплението не е в експлоатация
Приготвянето на топла вода не е в експлоатация
Активна защита от замръзване
Активна защита на помпата в покой

С бутона за почистване на комина се попада в режима за почистване на комина
Режимът за почистване на комина е необходим само за измерване на отработените газове.
Ще бъде показано само при отоплителни уреди или работа с газ!

Указания:
Опростеният режим не може да бъде избран, когато към WRS се свързва CWL или ISM7/8!

В опростения режим липсват възможности за настройка:

- Режим парти 
- Режим ваканция

В опростения режим температурата на топлата вода не може да се променя от основните настройки!

Влизане

14:12 20.01.17 14:12 20.01.17

Показание 

Времеви програми

Основни настройки

Ниво специализиран техник

Hauptmenü
Мин. подсветка   

   10%
Скрийнсейвър  

   Вкл. 
Заключване на бутоните  

   Изкл. 
Потребителски интерфейс  

   Опростен

Grundeinstellungen

14:12 20.01.17

Опростен

Потребителски 
интерфейс 

Grundeinstellungen

Ако искате да напуснете опростения режим, въртящият се бутон с функция при натискане трябва да 
се натисне (главно меню). Чрез завъртане и натискане се избират основните настройки, извиква се 
потребителският интерфейс и се настройва „Разширен режим“.
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8 Преглед на страниците за статуса - Разширен режим  

С помощта на въртящия се бутон чрез завъртане могат да се покажат  
отделните страници за статуса. При това инсталираните отоплителни уреди и 
разширителни модули се съобразяват със съответните конфигурации.

9 - Отоплителен  
      уред

Възможности за настройка Информация за данните на  
съоръжението

 −  еднократно приготвяне на топла вода  − Режим на работа
 −  Режим на почистване на комина  

(ВМ-2 в отоплителния уред)
 − Статус на горелката

 − Повикване на началната страница  − Темп. на отоплителния уред
 − Налягане на съоръжението
 − Мощност на горелката

10 - Топла вода Възможности за настройка Информация за данните на съоръжението
 −  Промяна на необходимата темпера-

тура на топлата вода
 −  настроена температура на топлата 

вода
 − Промяна на режимите на работа  − настроен режим на работа
 − Повикване на началната страница  − Темп. на топлата вода

 −  Необходима температура на топлата вода

11 - Топлинен кръг Възможности за настройка Информация за данните на съоръжението
 −  Промяна на необходимата темпера-

тура на топлинния кръг
 − настроен избор на температура

 − Промяна на режимите на работа  − настроен режим на работа
 − Повикване на началната страница  −  Стайна температура 

(ВМ-2 като дистанционно управле-
ние)

 −  Външна температура 
(при сензор за външна температура в 
WRS)

 − Температура на потока

12 - Смесител Възможности за настройка Информация за данните на съоръжението
 −  Промяна на необходимата темпера-

тура на смесителния кръг
 − настроен избор на температура

 − Промяна на режимите на работа  − настроен режим на работа
 − Повикване на началната страница  − Стайна температура

 − Външна температура
 − Температура на потока

13 - Солар Показание Информация за данните на съоръжението
 − Месечен добив  − Температури на колектора
 − Годишен добив  − Температури на резервоара

14 - Уред за  
       проветрение

Възможности за настройка Информация за данните на съоръжението
 − Промяна на режимите на работа  − настроен режим на работа
 − Повикване на началната страница  −  Въздушен дебит / Температура на 

отработения въздух

15 - Съобщения Възможности за настройка Информация за данните на съоръжението
 − Изчистване на повреди за потребителя  − актуални повреди
 − Изчистване на повреди за специализи-

рания техник (заключващи повреди)

Показват се само стойности на свързани модули и отоплителни уреди.
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9 Страница за статуса на отоплителния уред 

В системата за управление на фирма Wolf (WRS) е свързан KM модул, като така към WRS могат да се 
свързват до макс. 4 отоплителни уреда. Всеки отоплителен уред при това се показва с един ред за статуса.

9.1 Натиснете бутона   информация
С помощта на бутон 1 можете да извикате информация за всеки ред за статуса. На страницата за избор 
на програма се показва информация за всеки режим на работа. В зависимост от позицията на курсора 
съдържанието на страницата „Информационен текст“ продължава да се показва

14:12 20.01.17

1,5 bar

25,2 °C

1x

Link

Heizgerät

Heizgerät

Druck

Heizbetrieb

Brenner Ein

14:12 20.01.17

Infotext

Автоматичен режим

Вашето отопление WOLF 
се включва в постоянен 
режим в съответствие с 
избраното от Вас време

Taste 1

9.2 Натискане на бутон               1x режим за топла вода

Специалната функция 1х топла вода заобикаля програмираните времена на превключване и загрява 
резервоара за топла вода еднократно, за един час до настроената температура за топла вода.

 − еднократно приготвяне на топла вода (показва се при всички отоплителни уреди)
 − зареждат се всички свързани резервоари за топла вода
 − за деактивиране на еднократното приготвяне на топла вода бутон 2 трябва да се натисне отново
 − след 5 секунди дисплеят отново преминава към началната страница

1,5 bar

1x

1x

14:12 20.01.17

1,5 bar

1x

1x

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

1,5 bar

25,2 °C

1x

Link

14:12 20.01.17

1,5 bar

25,2 °C

1x

Link

Бутон 2

Еднократно 
Зареждане на топла 
вода активирано

Отоплителен уред

Отоплителен режим

Горелка Вкл.

Налягане

Температура на 
котела

Отоплителен уред

Отоплителен режим

Горелка Вкл.

Налягане 1х Зареждане  
на топла вода

активиране

Показанието на 
екрана се сменя

Бутон 2

Температура на 
котела

Отоплителен уред

Отоплителен режим

Горелка Вкл.

Налягане 1х Зареждане  
на топла вода

деактивиране

Еднократно 
Зареждане на топла 
вода 
деактивирано

Отоплителен уред

Отоплителен режим

Горелка Вкл.

Налягане

Показанието на 
екрана се сменя

1x
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9.3 Натискане на бутона               Режим на почистване на комина

 − Сменящи се функции (например активиране на почистването на комина)
 − Почистването на комина се показва, само когато ВМ-2 е монтиран в отоплителния уред.

След активирането на функцията за почистване на комина (бутон 3) горелката работи за 15 минути, което 
се показва на дисплея. Чрез повторно натискане (бутон 3) новото удължаване на времето може  
да се настрои на 15 минути.

Бутон 2

Бутон 3

Бутон 4

една стъпка назад

Удължаване на времето

Начална страница

Бутон 3 Измерване на от-
работените газове

Показанието на 
екрана се сменя

Показанието на 
екрана се сменя

Показанието на 
екрана се сменя

Показанието на 
екрана се сменя

Пламък „Бял“ = 
долна мощност (20%)

Пламък „Червен“ =
горна мощност (100%)

20 °C40.0 °C

14:12 20.01.17
14:12 20.01.17

1,5 bar

25,2 °C

1x

Link

20 °C40.0 °C

14:12 20.01.17

20 °C40.0 °C

14:12 20.01.17

20 °C40.0 °C

14:12 20.01.17

20 °C40.0 °C

08 min

14:12 20.01.17

2040.0 °C

15 min

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

1,5 bar

25,2 °C

1x

Link

Температура на 
котела

Отоплителен уред

Отоплителен режим

Отоплителен режим вкл.

Налягане

Т_обратен 
потокТемпература на 

котела

Измерване на  
отработените газове

Измерване на отработените 
газове активно

оставащо 
време

Т_обратен 
потокТемпература на 

котела

Измерване на  
отработените газове

Измерване на отработените 
газове активно

08 min
оставащо 
време

Т_обратен 
потокТемпература на 

котела

Измерване на  
отработените газове

Измерване на отработените 
газове активно

оставащо 
време

Т_обратен 
поток

Температура на 
котела

Измерване на  
отработените газове

Измерване на отработените 
газове активно

08 min
оставащо 
време

Т_обратен 
потокТемпература на 

котела

Измерване на  
отработените газове

Измерване на отработените 
газове активно

08 min
оставащо 
време

Т_обратен 
потокТемпература на 

котела

Измерване на  
отработените газове

Измерване на отработените 
газове активно

оставащо 
време

Температура на 
котела

Отоплителен уред

Отоплителен режим

Горелка Вкл.

Налягане



3064185_201911 23

Страница за статуса на топлата вода

10 Страница за статуса на топлата вода

Към WRS могат да се свържат до 8 резервоара.  
Приготвянето на топла вода за всеки резервоар се управлява с помощта на собствена страница за статуса.

14:12 20.01.17

50.0 °C50.0 °C

25   30   35   40   45   50   55   60   65

НеобходимаТопла вода

Топла вода

ВКЛ.

10.1 Промяна на необходимата температура на топлата вода

промяна

потвърждение

Бутон 2

14:12 20.01.17

50.0 °C50.0 °C

25   30   35   40   45   50   55   60   65

14:12 20.01.17

25   30   35   40   45   50   55   60   65

50.0

НеобходимаТопла вода

Топла вода

ВКЛ.

Топла вода

промяна с въртящия се бутон
Потвърждаване с ОК

Промяна на работния режим за топла вода 
        (За описание на режимите на работа вижте глава - Преглед на символите)

Бутон 3 промяна

потвърждение14:12 20.01.17

50.0 °C50.0 °C

25   30   35   40   45   50   55   60   65

14:12 20.01.17

1x

НеобходимаТопла вода

Топла вода

ВКЛ.

Топла вода

продължаване с въртящия 
се бутон

Потвърждаване с ОК

1х допълнително 
зареждане
Автоматичен режим
Непрекъснат режим
Готовност

Опасност!
Опасност от попарване с гореща вода!
Температури на топлата вода над 65 °C могат да доведат 
до попарвания.

 f Не задавайте температура на топлата вода над 65 °C.
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11 Страница за статуса на топлинния кръг

14:12 20.01.17

20.0 °C

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

40.0 °C

16.0 °C

Помещение

Топлинен кръг

ИЗКЛ.

Поток

Отвън

11.1 Промяна на необходимата температура на топлинния кръг

(За описание на температурния избор вижте глава Топлинна крива / фактор на спес-
тяване)

Бутон 2

14:12 20.01.17

20.0 °C

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

40.0 °C

16.0 °C

14:12 20.01.17

+1

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

Помещение

Топлинен кръг

ИЗКЛ.

Поток

Отвън

промяна

потвърждение

Топлинен кръг

промяна с въртящия се бутон
Потвърждаване с ОК

11.2 Промяна на режима на работа на топлинния кръг

(За описание на режимите на работа вижте глава - Преглед на символите)

Бутон 3

14:12 20.01.17

20.0 °C

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

40.0 °C

16.0 °C

14:12 20.01.17

Помещение

Топлинен кръг

ИЗКЛ.

Поток

Отвън

промяна

потвърждение

Топлинен кръг

Парти функция
Режим на снижаване
Автоматичен режим
Отоплителен режим
Постоянно охлаждане 
Пестелив режим
Готовност
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12 Страница за статуса на смесителя

Към WRS могат да се свържат до 7 смесителни модула и да се управляват с един ВМ-2. Всеки смесителен 
модул се управлява с помощта на собствена страница за статуса.

14:12 20.01.17

20.0 °C

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

25.0 °C

16.0 °C

1

Помещение

Смесител

ИЗКЛ.

Поток

Отвън

12.1 Промяна на необходимата температура на смесителния кръг

(За описание на температурния избор вижте глава Топлинна крива / фактор на  
спестяване)

Бутон 2

14:12 20.01.17

20.0 °C

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

25.0 °C

16.0 °C

1

14:12 20.01.17

+1

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

1

Помещение

Смесител

ИЗКЛ.

Поток

Отвън

Смесител

промяна с въртящия се бутон
Потвърждаване с ОК

промяна

потвърждение

12.2 Промяна на режима на работа на смесителния кръг

(За описание на режимите на работа вижте глава - Преглед на символите)

14:12 20.01.17

20.0 °C

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

25.0 °C

16.0 °C

1

14:12 20.01.17

1

Бутон 3

Помещение

Смесител

ИЗКЛ.

Поток

Отвън

Смесител

продължаване с въртящия се бутон
Потвърждаване с ОК

Парти функция
Режим на снижаване
Автоматичен режим
Отоплителен режим
Пестелив режим
Готовност

промяна

потвърждение
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13 Ред за статуса на соларното съоръжение
Редът за статус на соларното съоръжение се показва само когато бъде разпознат соларен модул. 
При това се представя схема в зависимост от зададената конфигурация на съоръженията (SOL12) 

13.1 Показание Температури  

Символът за помпа светва в зелено веднага, щом помпата се включи,  
а показанието се сменя в сиво, когато тя се изключи.

Графиката показва протичането на температурата 
от 0 ч. до 24 ч. на температурата на колектора.

Anzeige

Бутон 2

Taste 2 Показанието на 
екрана се сменя

 

14:12 20.01.17

60

52

Solaranlage

14:12 20.01.17

Solaranlage

Температура на колектор 1  
 60°C

Температура на соларен 
резервоар 1  52°C

Дебит  13,0l/min

Temperatur Kollektor 1

14:12 20.01.17

0h                      12h                     24h

80°C               60

60°C

              18

Temperaturen

Min.Max.

С въртящия се бутон можете да разглеждате 
различните графики.
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13.2 Показание Добиви  

Статус страниците за показване на добивите се показват само когато записването на количеството топлина (параметър 
за специалист SOL08) е активирано.

13.2.1 Годишен добив на соларна енергия [kWh]

Екранът за статуса показва сравнение на 
последните три години с текущата година. Датата 
трябва да е настроена правилно, защото в противен 
случай не се показват правилните годишни цифри. 

14:12 20.01.17

2010 - 2013

1000
Бутон 2 Показанието на 

екрана се сменя

 

14:12 20.01.17

60

52

Solaranlage

14:12 20.01.17

Бутон 3

Общ добив   214 kWh

Текуща година  97 kWh

Текущ месец  88 kWh

Днес  44.57 kWh

Мощност  35.8 kW

Erträge Solar Jahreserträge [kWh]

13.2.2 Месечен добив на соларна енергия [kWh]
Стълбовидната диаграма показва добивите за 
последните 12 месеца. Месеците се показват от 
януари до декември. Позицията на стрелката на оста 
Х показва текущия месец. Отдясно до стрелката се 
показват месеците от последната година. Трябва да 
се внимава за правилната настройка на датата..

14:12 20.01.17

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1000

Показанието на 
екрана се сменя

14:12 20.01.17

Общ добив   214 kWh

Текуща година  97 kWh

Текущ месец  88 kWh

Днес  44.57 kWh

Мощност  35.8 kW

Erträge Solar Monatserträge [kWh]

Бутон 3
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14 Ред за статуса на уреда за проветрение
Редът за статуса на уреда за вентилация се показва, когато към WRS е свързан уред за вентилация CWL 
Excellent или CWL-2. 
Внимание: Паралелен режим с BML не е възможен! 
При паралелен режим на работа на BM-2 и 4-степенните превключватели трябва да се вземе предвид, че 
настройките на 4-степенният превключвател не са показани в BM-2.

14:12 20.01.17

49m³/h
22.2 °C

Въздушен дебит

Защита от влага

Отработен 
въздух

Уред за проветрение

14.1 Промяна на работен режим / Старт - Край / ВКЛ. - ИЗКЛ.

(За описание вижте също глава „Ниво на специалист на уреда за проветрение“)

Бутон 3

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

49m³/h
22.2 °C

Въздушен дебит

Защита от влага

Отработен 
въздух

Уред за проветрение

Автоматичен режим
временна защита от влага
Защита от влага
намал. Проветрение
Номинално проветрение
временно интензивно 
проветрение

Уред за проветрение

промяна

потвърждение

промяна

потвърж-
дение

повикване

изборУред за проветрение

променете стойностите чрез 
завъртане
потвърдете чрез натискане

Старт:       18.01.2014    11:03
Край:         19.01.2014    12:15

ИЗКЛ.ВКЛ.

временна защита от влага   
активирана

За предварително програмираните времена на превключване на автоматичния режим на работа вижте 
глава 19.1.
Временната защита от влага или интензивно проветрение може да се активира само за един времеви 
период. В главното меню „параметър за специалист проветрение“ можете да определите съответните 
количества въздух под CWL1 – CWL4!
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15 Ред за статуса на съобщенията

15.1 Процедиране при повреди

 − Отчетете съобщението за повреда
 − Възможната причина за повредата и методите за отстраняване могат да бъдат намерени в глава „Повре-

ди“
 − Установяване и отстраняване на причината за повредата

Повреда може да се нулира от реда за статуса на съобщенията за повреди чрез натискане на бу-
тон 3ВМ-2 е монтиран в отоплителния уред

 − Проверете правилната функция на съоръжението

15.2 Процедиране при предупредения:

 − Отчетете съобщението с предупреждение
 − Възможната причина за предупреждението и методите за отстраняване могат да бъдат намерени в глава 

„Повреди“
 − Установяване и отстраняване на причината за предупреждението
 − Изчистване на грешката при предупреждения не е необходимо
 − Проверете правилната функция на съоръжението

15.3 Изчистване на повреда за потребителя

При повреда се показва актуалната повреда с код на грешката, дата и час на грешката.

Чрез натискане на бутона за изчистване повредата може да се отключи.  
Чрез натискане на „бутона за изчистване“ повредата може да се отключи.

14:12 20.01.17

Съобщение

Отоплителен уред 1

Повреда 4
19.02.2013   12:03
При стартиране на горелката 
няма образуван пламък

нулиране - бутон
Нулирано тук!

Общи указания
Съоръженията за безопасност и наблюдение не трябва да се отстраняват, заобикалят или да се правят 
неактивни по друг начин. Отоплителният уред 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. Историята на повредите се показва в нивото на специалиста.

Предупредителните съобщения не трябва да бъдат изчиствани и 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 специалист.

Повреди като напр. дефектни температурни сензори или други сензори се изчистват от управле-
нието автоматично, когато съответната част бъде сменена или започне да дава разумни изме-
рени стойности.

Внимание
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15.4 Изчистване на повреда за специализиран техник

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. 

При повреда се показва актуалната повреда с код на грешката, дата и час на грешката. Чрез натис
кане на бутона за нулиране и въвеждане на кода на специалиста повредата може да се отключи.
Чрез натискане на бутон 4 и въвеждане на кода на специалиста повредата може да се отключи.

Бутон 4

14:12 20.01.17

1 1 1 1

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

OK

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

1,5 bar

25,2 °C

1x

Link

Повреда

Отоплителен уред 1

Повреда 21
18.01.2013  11:03
Грешка на газов вентил V2, 
няма авариен режим

Нулирано тук!

НУЛИРАНЕ - въвеждане

Отоплителен уред 1

Повреда 21
Моля, въведете код на специалист:

Въртящ 
се бутон

НУЛИРАНЕ - въвеждане

Отоплителен уред 1

Повреда 21
Извършване на НУЛИРАНЕ:

НУЛИРАНЕ - въвеждане

Отоплителен уред 1

Повредата изчистена!

Налягане

Температура на 
котела

Отоплителен уред

Отоплителен режим

Горелка Вкл.
Начална 
страница

Внимание
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16 Преглед на главното меню

Ако се намирате в страница за статуса (отоплителен уред, топлинен кръг, смесител, соларно съоръжение ...) 
главното
меню може да се отвори чрез натискане на въртящия се бутон. 

При това се отваря главното меню с 

 − Показание
 − Основни настройки
 − Времеви програми
 − Ниво на специалист

.
14:12 20.01.17

Главно меню

Показание
Основни настройки
Времеви програми
Ниво на специалист

16.1 Показание на необходими и действителни температури (глава 17)

Показват се всички необходими и действителни температури
(те обаче не могат да се променят)!

16.2 Основни настройки (глава 18)

 − Отоплителен уред
 − Топлинен кръг
 − Смесител 1-7
 − Език
 − Час
 − Дата
 − Зимно/лятно време
 − Мин. осветление на фона
 − Скрийнсейвър
 − Заключване на бутоните
 − Потребителски интерфейс (Разширен режим)

За да пуснете регулатора напълно в експлоатация, направете основните 
настройки след уговорка с клиента. 
Тези основни настройки след това могат да бъдат променени от потребителя 
съгласно нуждите му.

16.3 Времеви програми (глава 19)

Времевите програми са на разположение за всички свързани уреди. При това 
в зависимост от настроените конфигурации и свързаните уреди могат да се 
извършват настройки на времената на превключване за отоплителния кръг, 
смесителния кръг, приготвянето на топла вода,  
циркулацията и уреда за проветрение.

16.4 Ниво на специалист (глава 20)

В нивото на специалиста специализираният техник може да настрои  
специфични за съоръжението и специфични за уреда параметри.
Това ниво на менюто трябва да се използва само от специализиран техник.
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17 Показаниетемператури

Показват се всички стойности на  свързаните отоплителни уреди и 
модули (смесителен модул ММ, каскаден модул KM, соларен модул SM, 
уред за вентилация)!

Преглед на показанията

Отоплителен 
уред 1 показва се при наличен отоплителен уред 

Отоплителни 
уреди 2 – 5 

показва се във връзка с каскаден модул и предходните 
отоплителни уреди 2 – 5 

Каскаден модул показва се при наличен каскаден модул 

Смесител 1 показва се при наличен смесителен модул 1 (ММ) или 
каскаден модул KM 

Смесител 2 – 7 показва се при наличен смесителен модул 2 – 7 (MM) 

Солар (SM1/
SM2 SM1-2/
SM2-2) 

показва се при наличен соларен модул SM1, SM2, SM1-2 
или SM2-2 

Уред за 
вентилация показва се при наличен уред за вентилация

Осреднена външна 
температура показва се при наличен външен сензор

Неосреднена външна 
температура показва се при наличен външен сензор

Показание Отоплителен уред ДЕЙСТВИТЕЛНО 
Температура на котела °C 

↓ 
Показание на каскадния модул ДЕЙСТВИТЕЛНО 

Температура на потока °C 
↓ 

Показание Смесителен модул 1 – 7 ДЕЙСТВИТЕЛНО 
Температура на потока °C 

↓ 
Показание Солар ДЕЙСТВИТЕЛНО 

Температура на колектор 1 °C
↓ 

Показание на уреда за вентилация ДЕЙСТВИТЕЛНО 
Отработен въздух в °C 

↓ 

Показанията варират в зависимост от свързаните модули и настроените 
конфигурации. За описание вижте ръководствата за монтаж на 
отоплителните уреди и ръководството за монтаж на модулите.

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

Главно меню

Показание

Основни настройки

Времеви програми

Ниво на специалист

Влизане

Показание

Отоплителен уред

Каскаден модул

Смесител

Солар

Температура на котела 
Необходима 60°C  42°C

Налягане на съоръжението 
Необходимо 2,5bar  2,0bar

Температура на отработените 
газове  100°C

Външна температура 
   15°C

Отоплителен уред



3064185_201911 33

Преглед на настройките по подразбиране

18 Преглед на настройките по подразбиране
Следва списък с всички основни настройки:

Параметър Диапазон на настройка Фабрична настройка Глава

Отоплителен уред - работен режим за 
топла вода 18.1.1

Отоплителен уред – Режим на работа 
компресор 18.1.2

Топлинен кръг 18.2
Смесител 1 - 7 18.2
Език Немски 18.3
Час 0 - 24 часа 18.4
Дата 01.01.2011 - 31.12.2099 18.5
Зимно / лятно време Автоматично / ръчно Автоматично 18.6
Мин. осветление на фона 5% - 15% 10% 18.7
Скрийнсейвър Вкл. / Изкл. Изкл. 18.8
Заключване на бутоните Вкл. / Изкл. Изкл. 18.9

Потребителски интерфейс Разширен /  
Опростен Разширен 18.10

Следва списък с всички основни настройки на  
отоплителния кръг и смесителния кръг 1-7
Фактор на спестяване при пестелив 
режим 0 - 10 4 18.2.1

Превключване зима / лято 0°C - 40°C 20°C 18.2.2
ECO / ABS -10°C - 40°C 10°C 18.2.3
Температура (ВМ-2 в цокъла на стената 
и влияние на помещението активирано) 5°C - 30°C 20°C 18.2.4

Влияние на помещението (ВМ-2 в цокъ-
ла на стената) Вкл. / Изкл. Изкл. 18.2.5

18.1 Отоплителен уред

18.1.1 Режим на работа „Топла вода“

Диапазон на настройка при уреди за масло/газ: EКО/Комфорт 
Фабрична настройка: ЕКО
Диапазон на настройка при CHA: Ефективен/Бърз (вижте ръководството за монтаж CHA)

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 температура, за да 
осигури бързо подаване на топла вода. При настройка „Еко“ отоплителният уред се загрява до температура-
та едва след отваряне на крана за водата.

14:12 20.01.17
14:12 20.01.17 14:12 20.01.17

Главно меню

Показание

Основни настройки

Времеви програми

Ниво на специалист

Влизане

Отоплителен уред 
   

Топлинен кръг 
   

Смесител 1 
   

Език 
   немски

Основни настройки

Работен режим за топла вода

Стойност:  Комфорт

Отоплителен уред

18.1.2 Режим на работа Компресор

(вижте ръководството за монтаж CHA)
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18.2 Топлинен кръг / Смесителни кръгове 1-7

Влизане

14:12 20.01.1714:12 20.01.17

Главно меню

Показание

Основни настройки

Времеви програми

Ниво на специалист

Отоплителен уред 
   

Топлинен кръг 
   

Смесител 1 
   

Език 
   немски

Основни настройки

Следва списък на всички основни настройки на
топлинния кръг и смесителен кръг 1-7:

 − Фактор на спестяване при пестелив режим
 − Превключване зима / лято
 − ECO / ABS
 − Температура (ВМ-2 в цокъла на стената и влияние на помещението 

активирано)
 − Влияние на помещението (ВМ-2 в цокъла на стената)
 − Влияние на помещението/Влияние на помещението – отопление (BM-2 

в цокъла за стена) 
 − Влияние на помещението – охлаждане 
 − Дневна температура охлаждане

18.2.1 Настройка на фактор на спестяване при пестелив режим

Диапазон на настройка 0...10
Фабрична настройка: 4

за точно описание вижте глава „Топлинна крива / Пестелив режим“

Факторът на спестяване описва, с колко топлинната крива в пестелив режим 
снижава топлинния кръг или смесителния кръг. Този фактор има същото вли-
яние като настройката -4...+4, но се използва само във времева програма по 
време на фаза на снижаване или в режим на снижаване.

Пример за настройка на фактора на спестяване,
(Настройката се извършва винаги по един и същи начин)!

14:12 20.01.1714:12 20.01.17

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

Главно меню

Показание

Основни настройки

Времеви програми

Ниво на специалист

Влизане

Основни настройки

Фактор на спестяване 
   5

Влияние на помещението 
   Изкл.

Зима / Лято
Превключване  20°C

ECO / ABS 
   20°C

Основни настройки

Отоплителен уред 
   

Топлинен кръг 
   

Смесител 1 
   

Език 
   немски

Фактор на спестяване

Диапазон на настройка     0 - 10

Фабрична настройка:         2

Стойност:  4

Основни настройки
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18.2.2 Настройка на превключване зима/лято

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

Функцията „Превключване зима/лято“ е активна, само когато е свързан вън-
шен сензор.

Функцията за превключване зима/лято оптимизира времената, в които съоръ-
жението се намира в отоплителен режим на работа. Ако средната външна тем-
пература е над настроената температура за зима/лято, тогава отоплението се 
превключва в режим на готовност.
Ако средната външна температура е под настроената температура за зима/
лято, тогава отоплението се превключва в режим с автоматика за времето.
Периодът за пресмятане за средната външната температура се настройва с 
параметър на съоръжението А04.

18.2.3 Настройка ECO-ABS

Диапазон на настройка -10°C - 40°C
Фабрична настройка: 10°C

Функцията „ECO-ABS“ е активна, само когато е свързан външен сензор.

Ако осреднената външната температура е по-висока от ЕСО-ABS температура-
та, то в пестелив режим топлинният/смесителният кръг се превключва в режим 
на готовност.
Ако осреднената външна температура е под ЕСО-ABS температурата, то упра-
влението отново преминава в пестелив режим.
Променяйте ЕСО-ABS настройката само след консултация с Вашия специали-
зиран техник.

18.2.4 Настройка на дневната температура (стайната температура)

Диапазон на настройка 5°C - 30°C
Фабрична настройка: 20°C

Дневната температура е активна, само когато за този топлинен/смесителен 
кръг е активирано влиянието на помещението и ВМ-2 е монтиран в цокъла на 
стената.
С дневната температура настройвате желаната температура на помещението 
в работните режими отоплителен режим, парти функция и във фазите на за-
гряване по време на автоматичния режим. При режим на снижаване, пестелив 
режим и по време на фазата на снижаване в автоматичен режим, стайната 
температура се регулира само до дневната температура без фактора на спес-
тяване (вижте точка 18.3.1).

18.2.5 Влияние на помещението на отоплението (при активиран охлаждащ режим)

Диапазон на настройка вкл. / изкл.
Фабрична настройка: Изкл.

Влиянието на помещението е активно, само когато модулът за обслужване 
ВМ-2 е монтиран като дистанционно управление.
С влиянието на помещението се изравнява промяната на температура-
та в помещението поради чужда топлина или чужди сили (напр. слънчево  
лъчение, камина или отворени прозорци).

Вкл.  = Влиянието на помещението е включено
Изкл.  = Влиянието на помещението е изключено
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18.2.6 Влияние на помещението – охлаждане

 – Влияние на помещението – охлаждане е активно само когато се взема под 
внимание следното за този отоплителен/смесителен кръг:
 – модулът за обслужване ВМ-2 е монтиран с контакт на стена като 

дистанционно управление. 
 – настройка „Отоплителен кръг = охлаждащ кръг“ или „Отоплителен кръг = 

отоплителен+охлаждащ кръг“ в меню „Специалист“.
 – Влияние на помещението – охлаждането  се балансира с промяна на 

температурата в помещението поради чужда топлина или чуждо охлаждане 
(напр. слънчево лъчение или отворени прозорци). 
 – Вкл. = Влиянието на помещението е включено 
 – Изкл. = Влиянието на помещението е изключено 

 – При изключено Влияние на помещението – охлаждане е възможна основната 
настройка Дневна температура – охлаждане (за охлаждащ режим).

18.2.7 Дневна температура – охлаждане

 – Дневна температура – охлаждането  е активно само когато се взема под 
внимание за този отоплителен/смесителен кръг:
 – модулът за обслужване ВМ-2 е монтиран с контакт на стена като 

дистанционно управление
 – влияние на помещението – охлаждане е активирано 
 – настройка „Отоплителен кръг = охлаждащ кръг“ или „Отоплителен кръг = 

отоплителен+охлаждащ кръг“ в меню „Специалист“. 
 – с Дневна температура – охлаждане можете да нагласите желаната стайна 

температура за работните режими с активно охлаждане, като напр. за фазите 
на охлаждане по време на автоматичния режим. 
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18.3 Език

Влизане

14:12 20.01.17 14:12 20.01.1714:12 20.01.17

Главно меню

Показание

Основни настройки

Времеви програми

Ниво на специалист

Език 
   немски

Час 
   14:25

Дата 
   18.12.2012

Мин. осветление на фона 
   10

Основни настройки

Език

Стойност:       Немски

Основни настройки

В подменю „Език“ може да бъде направен избор измежду 25 различни езика 

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

Фабрична настройка: Немски

18.4 Час

Влизане

14:12 20.01.17 14:12 20.01.17
14:12 20.01.17

Главно меню

Показание

Основни настройки

Времеви програми

Ниво на специалист

Час 
   14:25

Дата 
   18.12.2012

Мин. осветление на фона 
   10

Основни настройки

Час

Стойност:       14:25

Основни настройки

18.5 Дата

Влизане

14:12 20.01.17 14:12 20.01.17
14:12 20.01.17

Главно меню

Показание

Основни настройки

Времеви програми

Ниво на специалист

Час 
   14:25

Дата 
   18.12.2012

Мин. осветление на фона 
   10

Основни настройки

Дата

Стойност: 18.12.2012 г.

Основни настройки
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18.6 Зимно / лятно време
Диапазон на настройка: Автоматично/ръчно
Фабрична настройка: Автоматично
В ВМ-2 е интегриран вечен календар. Т.е. превключване от лятно време към 
нормално време (зимно време) и обратното се извършва автоматично от ВМ-2 
в настройката „автоматично“. 
Превключването от нормално към лятно време се извършва в последната не-
деля на март в 1 часа UТС, т.е в централноевропейската времева зона от 2 
часа СЕТ на 3 часа СЕТ.
Превключването от лятно към нормално време се извършва в последната не-
деля на октомври в 1 часа UТС, т.е в централноевропейската времева зона от 
3 часа СЕТ на 2 часа СЕТ.
Ако ВМ-2 се използва в области, които не извършват смяна на времето съ-
гласно гореописаните правила (напр. Русия) в основната настройка „Зимно/
лятно време“ стойността може да се зададе на „Ръчно“. С тази настройка не се 
извършва автоматична смяна на времето.

18.7 Мин. осветление на фона
Диапазон на настройка 5% - 15%
Фабрична настройка: 10%
Ако от ВМ-2 не се извършват повече настройки, след една минута 
дисплеят се затъмнява до минималното осветление на фона.

18.8 Скрийнсейвър
Вие можете да активирате скрийнсейвър. Осветлението на дисплея след една 
минута преминава към минималното осветление на фона. Самото активиране 
продължава 5 мин, като се показват следните стойности: 

 f Час  
 f Температура на котела (BM-2 в отоплителния уред) 
 f Налягане на съоръжението (BM-2 в отоплителния уред) 
 f Външна температура (свързан външен сензор и BM-2 в уреда на стената)  
 f Стайна температура (монтиран ВМ-2 в цокъла на стената) 
 f Температура на потока (BM-2 в MM-2 или KM-2) 
 f Температура на колектора (BM-2 в SM1/2-2)

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

 f Изключете временно заключването на бутоните като задържите натиснат де-
сния въртящ се бутон за 3 секунди.

18.10 Потребителски интерфейс
Диапазон на настройка: Разширен / Опростен
Фабрична настройка: Разширен
Опростен режим:
Намалени възможности за настройка. Могат да се обслужват само всички кръ-
гове заедно по отношение на температурната корекция и избора на програма. 
Параметърът на съоръжението А24 (причисляване на превключвател за избор 
на програма) не се показва в опростен режим. Има само един статус ред, на 
който се показват всички данни. Не са възможни парти функция и времеви ре-
жим на снижаване. Освен това опростеният режим НЕ може да се използва във 
връзка с CWL и ISM7/8 i/e!

Разширен режим:
На разположение са всички функции!
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19 Времеви програми
В главното меню „Времева програма“ Вие определяте, по кое време трябва да 
имате на разположение топла вода с настроената температурата на топлата 
вода.
Извън времената на превключване резервоарът за топла вода не се нагрява 
от отоплителния уред.

Ако имате отоплително съоръжение със соларна поддръжка, тогава резер-
воарът за топла вода се нагрява също и извън времената за превключване, 
стига да има на разположение соларна енергия.

За всяка функция има на разположение 3 различни свободно програмируеми 
времеви програми. Освен това в тази точка от менюто се показва и избира 
активната времева програма. 
За всеки ден могат да се зададат макс. 3 времена на превключване.

Следва списък на предварително настроените времена на превключване.

19.1 Предварително програмирани времена на включване

Времева 
програма

Ден
Време на 

включване
ТК Смесител Топла вода Циркулация Проветрение

ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ.
Времева 
програма 1

Пон. 1 06:00 22:00 05:00 21:00 05:30 22:00 06:00 06:30 07:00 22:00
2 17:00 18:30
3

Вт. 1 06:00 22:00 05:00 21:00 05:30 22:00 06:00 06:30 07:00 22:00
2 17:00 18:30
3

Ср. 1 06:00 22:00 05:00 21:00 05:30 22:00 06:00 06:30 07:00 22:00
2 17:00 18:30
3

Четв. 1 06:00 22:00 05:00 21:00 05:30 22:00 06:00 06:30 07:00 22:00
2 17:00 18:30
3

Пет. 1 06:00 22:00 05:00 21:00 05:30 22:00 06:00 06:30 07:00 22:00
2 17:00 18:30
3

Съб. 1 07:00 23:00 06:00 22:00 06:30 23:00 06:30 07:00 08:00 23:00
2 11:00 12:00
3 17:00 18:30

Нед. 1 07:00 23:00 06:00 22:00 06:30 23:00 06:30 07:00 08:00 23:00
2 11:00 12:00
3 17:00 18:30

Времева 
програма 2

Пон. 1 06:00 08:00 05:00 07:00 05:00 06:00 06:00 06:15 07:00 08:00
2 15:00 22:00 14:00 21:00 17:00 18:00 17:00 22:00
3

Вт. 1 06:00 08:00 05:00 07:00 05:00 06:00 06:00 06:15 07:00 08:00
2 15:00 22:00 14:00 21:00 17:00 18:00 17:00 22:00
3

Ср. 1 06:00 08:00 05:00 07:00 05:00 06:00 06:00 06:15 07:00 08:00
2 15:00 22:00 14:00 21:00 17:00 18:00 17:00 22:00
3

Четв. 1 06:00 08:00 05:00 07:00 05:00 06:00 06:00 06:15 07:00 08:00
2 15:00 22:00 14:00 21:00 17:00 18:00 17:00 22:00
3

Пет. 1 06:00 08:00 05:00 07:00 05:00 06:00 06:00 06:15 07:00 08:00
2 15:00 22:00 14:00 21:00 17:00 18:00 17:00 22:00
3

Съб. 1 07:00 22:00 06:00 21:00 06:00 07:00 06:30 06:45 08:00 23:00
2 16:00 21:00 16:30 17:00
3

Нед. 1 07:00 22:00 06:00 21:00 06:00 07:00 06:30 06:45 08:00 23:00
2 16:00 21:00 16:30 17:00
3
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19.1 Предварително програмирани времена на превключване

19.2 Активна времева програма

За всеки запис на менюто (отоплителен  кръг, смесителен 
кръг, топла вода, циркулация и вентилация ) може да се 
определи активната времева програма! При това може да 
се избира между времева програма 1, времева програма 
2 и времева програма 3. Съответната „Активна времева 
програма“ може да се настрои, както е описано в глава 19.3.

При съоръжения с активно охлаждане допълнително може 
да се избере времева програма „Активна времева програма 
охлаждане“.

14:12 20.01.17

Активна времева програма 1

Времева програма 1

Времева програма 2

Времева програма 3

Времева програма      Топлинен 
кръг

Времева 
програма

Ден
Време на 

включване
ТК Смесител Топла вода Циркулация Проветрение

ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ.
Времева 
програма 3

Пон. 1 05:30 21:00 04:30 20:00 05:00 07:00 06:00 06:30 06:00 21:00
2 15:00 21:00 17:00 17:30
3

Вт. 1 05:30 21:00 04:30 20:00 05:00 07:00 06:00 06:30 06:00 21:00
2 15:00 21:00 17:00 17:30
3

Ср. 1 05:30 21:00 04:30 20:00 05:00 07:00 06:00 06:30 06:00 21:00
2 15:00 21:00 17:00 17:30
3

Четв. 1 05:30 21:00 04:30 20:00 05:00 07:00 06:00 06:30 06:00 21:00
2 15:00 21:00 17:00 17:30
3

Пет. 1 05:30 21:00 04:30 20:00 05:00 07:00 06:00 06:30 06:00 21:00
2 15:00 21:00 17:00 17:30
3

Съб. 1 05:30 21:00 04:30 20:00 05:00 07:00 06:00 06:30 06:00 21:00
2 15:00 21:00 17:00 17:30
3 17:00 18:30

Нед. 1 05:30 21:00 04:30 20:00 05:00 07:00 06:00 06:30 06:00 21:00
2 15:00 21:00 17:00 17:30
3 17:00 18:30

Времева 
програма

Ден
Време на 

включване
ТК Смесител Топла вода Циркулация Проветрение

ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ.
свободно
програмирана
Времева 
програма

Пон. 1
2
3

Вт. 1
2
3

Ср. 1
2
3

Четв. 1
2
3

Пет. 1
2
3

Съб. 1
2
3

Нед. 1
2
3
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19.3 Показване / избиране на времена на превключване

За показване на времената на превключване чрез натиска-
не и завъртане на въртящия се бутон трябва да се премине 
в подменю „Времева програма“

Чрез завъртане / натискане на въртящия се бутон повикайте 
желания кръг (тук напр. топлинен кръг)

Чрез завъртане на въртящия се бутон изберете желаната 
програма с времена на превключване и я повикайте чрез 
натискане

Показва се актуалната програма с времена на превключва-
не.

Времената са разположени в началото и края на лентата за 
времето!
При къси ленти за времето <4h началното време се изобра-
зява над крайното време.

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

0 3 6 9 12

12 15 18 21 24

06:00           12:00

12:30                                22:00

14:12 20.01.17

0 3 6 9 12

12 15 18 21 24

06:00            12:00

12:30                                22:00

14:12 20.01.17

0 3 6 9 12

12 15 18 21 24

06:00            12:00

12:30                                22:00

Mo SoDi Mi Do Fr Sa

Mo SoDi Mi Do Fr Sa

Mo SoDi Mi Do Fr Sa

Главно меню

Показание

Основни настройки

Времеви програми

Ниво на специалист

Времева програма

Топлинен кръг

Смесителен кръг 1

Топла вода

Циркулация

Активна времева програма 1

Времева програма 1

Времева програма 2

Времева програма 3

Времева програма      Топлинен 
кръг

Времева програма 1     Топлинен 
кръг

чрез завъртане изберете деня
с ОК редактирайте часовете

Пон. Нед.Вт. Ср. Четв. Пет. Съб.
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19.4 Обработка на времената на превключване
Чрез завъртане на въртящия се бутон изберете деня, който 
трябва да бъде редактиран.

Чрез натискане на въртящия се бутон превключете в режим 
на редакция (появява се символ с ключ)

Чрез повторно натискане на въртящия се бутон започнете 
редакцията на времето на избрания ден.

Редактирайте времената чрез завъртане
След това чрез натискане потвърдете промените, за да 
достигнете времето за изключване, където процедирайте по 
същия начин.
При 2 или 3 ленти за времето 2-рата или 3-тата лента за 
времето се достига чрез няколкократно натискане на въртя-
щия се бутон, при което за промяна винаги първо се марки-
ра началното време, а след това и крайното време.

14:12 20.01.17

0 3 6 9 12

12 15 18 21 24

06:00           12:00

12:30                                22:00

14:12 20.01.17

0 3 6 9 12

12 15 18 21 24

06:00            12:00

12:30                                22:00

14:12 20.01.17

0 3 6 9 12

12 15 18 21 24

06:00            12:00

12:30                                22:00

Mo SoDi Mi Do Fr Sa

Mo SoDi Mi Do Fr Sa

Mo SoDi Mi Do Fr Sa

Пон. Нед.Вт. Ср. Четв. Пет. Съб.

Пон. Нед.Вт. Ср. Четв. Пет. Съб.

Пон. Нед.Вт. Ср. Четв. Пет. Съб.

Времева програма 1     Топлинен 
кръг

чрез завъртане изберете деня
с ОК редактирайте часовете

Редактиране на
часовете

Времева програма 1     Топлинен 
кръг

Редактиране на
часовете

Времева програма 1     Топлинен 
кръг

19.5 Добавяне на времена за превключване
Повикайте програмата с времена за превключване, която 
трябва да се промени, изберете желания ден и чрез натис-
кане на въртящия се бутон превключете в режим за редак-
ция (появява се символ с ключ), чрез завъртане на въртя-
щия се бутон превключете върху символа  и потвърдете 
чрез натискане.

При 00:00 ч. се вмъква нов блок с времена на превключва-
не, който може да се променя чрез завъртане и натискане 
на въртящия се бутон!
За завършване програмата се записва чрез натискане на  
бутона.14:12 20.01.17

Mo SoDi Mi Do Fr Sa

0 3 6 9 12

12 15 18 21 24

00:00    04:10
09:00
11:28

Пон. Нед.Вт. Ср. Четв. Пет. Съб.

Времева програма 1     Топла вода

Редактиране на
времена

19.6 Изтриване на времена на превключване
Повикайте програмата с времена на превключване и из-
берете желания ден, след което превключете в режим на 
редакция чрез натискане на въртящия се бутон (появява се 
символ с ключ). Чрез завъртане на въртящия се бутон прев-
ключете на символа  и потвърдете чрез натискане.

Избира се първият блок с времена на превключване, като 
чрез завъртане на въртящия се бутон е възможно да се 
избере друг блок с времена на превключване!
За приключване блокът с времена на превключване се из-
трива чрез натискане на бутона!

14:12 20.01.17

Mo SoDi Mi Do Fr Sa

0 3 6 9 12

12 15 18 21 24

00:00    04:10
09:00
11:28

Пон. Нед.Вт. Ср. Четв. Пет. Съб.

Времева програма 1    Топла вода

Редактиране на
времена
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19.7 Копиране на времена на превключване

За да копирате времената на превключване за един ден, 
чрез завъртане на въртящия се бутон изберете желания 
ден, от който искате да копирате.

След това натиснете бутона за бърз старт със символа за 
копиране (два листа) и отидете до ниво копиране.

Чрез завъртане и натискане можете да изберете желания 
ден (с червена маркировка), в който трябва да се копира 
дневната програма.

Чрез повторно завъртане и натискане могат да бъдат избра-
ни допълнителни дни (с червена маркировка).

Сега завъртете по-нататък до „копиране“ и потвърдете про-
цеса чрез натискане на въртящия се бутон.
Дневната програма сега е копирана във всички избрани дни.

Бутон 3

14:12 20.01.17

0 3 6 9 12

12 15 18 21 24

06:00    12:00

12:30    22:00

Mo SoDi Mi Do Fr Sa

14:12 20.01.17

Mo

SoDi Mi Do Fr Sa

14:12 20.01.17

Mo

SoDi Mi Do Fr Sa

14:12 20.01.17

SoDi Mi Do Fr Sa

Mo

Пон. Нед.Вт. Ср. Четв. Пет. Съб.

Пон.

Нед.Вт. Ср. Четв. Пет. Съб.

Пон.

Нед.Вт. Ср. Четв. Пет. Съб.

Пон.

Нед.Вт. Ср. Четв. Пет. Съб.

Редактиране на
часовете

Времева програма 1     Топлинен 
кръг

Времева програма 1 Смесител

копиране в:

Копиране
чрез завъртане изберете ден
маркирайте с натискане

Времева програма 1 Смесител

Копиране
чрез завъртане изберете ден
маркирайте с натискане

копиране в:

Времева програма 1 Смесител

Копиране

чрез завъртане изберете ден
маркирайте с натискане

копиране в:
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20 Парола за нивото на специалист

За да се достигне до нивото на специалист трябва да се въведе паролата 
1111 с помощта на въртящия се бутон за получаване на разрешение.
След оторизацията се отваря точка от менюто „Ниво на специалист“.
В нивото на специалист Вие можете да настройвате или повиквате специфични за 
съоръжението параметри.

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

- - - -

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

1 1 - -

1 - - -

Главно меню

Показание

Основни настройки

Времеви програми

Ниво на специалист

Ниво на специалист

Въвеждане  
на код

Ниво на специалист

Въвеждане  
на код

Ниво на специалист

Въвеждане  
на код

Ниво на специалист

Съоръжение

Отоплителен уред 1-4

Топлинен кръг

Каскаден модул

Смесителен кръг 1-7

Солар

Уред за проветрение

История на повредите
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21 Структура на менюто за нивото на специалист

След въвеждане на парола се показват само свързаните модули!

Отоплителен уред 
1 - 4

Параметър
Общ списък

Релеен тест

Нулиране на параметри

Съоръжение
Параметър
Общ списък

Каскаден модул 
КМ

Настройки
Топлинна крива

Параметър
Общ списък

Параметри на  
каскадата

Релеен тест

Изсъхване на мазилка

Оставащи дни за из-
съхване на мазилка

Топлинен кръг
Настройки  

на топлинен кръг

Изсъхване на мазилка

Оставащи дни за из-
съхване на мазилка

Солар SOL
Параметър
Общ списък

Релеен тест

Смесителен кръг 
1 - 7 ММ

Настройки
Топлинна крива

Параметър
Общ списък

Релеен тест

Изсъхване на мазилка

Оставащи дни за из-
съхване на мазилка

История на  
повредите

Съобщение 1

Съобщение 2

...

Уред за  
проветрение

Параметър
Общ списък

Нулиране на  
параметри

Графика на 
охлаждане

Настройки на 
графиката на 

охлаждане

Съоръжение вижте глава 22

Отоплителен уред 1 - 4 вижте глава 23

Топлинен кръг вижте глава 24

Каскаден модул вижте глава 25

Смесителен кръг 1 - 7 вижте глава 26

Солар вижте глава 27

Уред за проветрение вижте глава 28

Графика на охлаждане вижте глава 29

История на повредите вижте глава 30
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22 Ниво на специалист - съоръжение

22.1 Пример за настройка на параметри на съоръжението

Чрез модула за обслужване ВМ-2 могат да се настройват параметрите на  
съоръжението за WRS (например разрешаване на паралелен режим).

Параметрите на съоръжението могат да се различават по между ви в зависи-
мост от изпълнението на отоплителния уред.

При директно причислени модули за обслужване параметрите на съоръже-
нието не се показват.

Пример за настройка на разрешение за паралелен режим (А10)

След кода за специалист се влиза в нивото за специалист, където чрез пов-
торно натискане може да се повика съоръжението.
Тук се показват и могат да се променят всички активни параметри.

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

Ниво на специалист

Съоръжение

Отоплителен уред

Топлинен кръг

Каскаден модул

Съоръжение

A10 Паралелен режим за 
топла вода  Вкл. / Изкл.

A11 Изключване при  
стайна температура Изкл./

    Вкл.

A12 Спиране на снижаването 
   -16°C

А 10 Паралелен режим за 
топла вода

Диапазон на настройка    Изкл./Вкл.

Фабрична настройка: Изкл.

Стойност: Вкл.

Съоръжение
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22.2 Общ списък на параметрите на съоръжението

Следният общ списък на параметрите на съоръжението може да се редактира в нивото на специалиста.

22.2.1 Функция ВМ-2 (адрес на буса)
Модулът за обслужване ВМ-2 фабрично е настроен към eBUS адреса „Сис-
тема“, така че всички свързани компоненти на отоплителното съоръжение да 
могат да се обслужват от модула за обслужване ВМ-2. 
Фабрична настройка: Система
Диапазон на настройка MM1 ... ММ8, система, не е причислено
Ако във WRS се използват няколко директно кръга като напр. ММ1 ... ММ7, то-
гава тези ММ модули могат да се управляват директно с един ВМ-2 с настрой-
ката „ММ1 ... ММ7“. 
Може да се извършва достъп само до параметрите на причисления сме-
сителен модул.

 − Уверете се, че в съоръжението е монтиран поне един модул за обслужване 
ВМ-2 с eBUS адрес „Система“.

 − За всеки следващ смесителен кръг Вие можете да поставите в цикъл за стена 
модул за обслужване ВМ-2 като дистанционно управление, като при това настрой-
ката „Функция ВМ-2“ трябва да се причисли към желания смесител ММ1 ...ММ7.

 − Уверете се, че всеки еBUS адрес е зададен само веднъж в съоръжението.

Параметър Диапазон на
настройка

Фабрична
настройка

Функция ВМ-2 Система, ММ1 - ММ7
не е причислена Система

A00 Фактор на влияние на помещението 1 до 20 K/K 4 K/K

A04 Осреднен външен сензор 0 до 24 h 3 h

A05 Напасване на RF -5K до +5K 0K

A07 Антибактериална функция Изкл., Пон.-Нед., 
Ежедневно Изкл.

A08 Съобщение за поддръжка
Изкл., в зависимост от 
режима на работа, в 
зависимост от датата

Изкл.

A09 Граница за защита от студ -20 до +10 °C +2 °C

A10 Разрешение за паралелен режим Изкл./Вкл. Изкл.

A11 Стайна температура
Изключване Изкл./Вкл. Изкл.

A12 Спиране на снижаването OFF, 
-30 до 0 °C -16 °C

A13 Минимална температура на топла-
та вода 25 до 65 °C 45 °C

A14 Максимална температура на 
топлата вода 65 до 80 °C 65°C

A15 Корекция на външната температура -15 до +5 0

A16 Чист регулатор на помещение Изкл./Вкл. Изкл.

A17 П дял 1 000...60 000 30 000

A18 И дял 20 до 200 50

A23 Време за старт на ALF  
(антибактериална функция) 00:00 - 23:59 18:00

A24 Причисляване на превключвател 
за избор на програма Отделно/Заедно Заедно

A25 Дата на съобщение за поддръжка днес – днес+2 години 1 година 

A26 Стартиране на Smarthome Изкл., Вкл. Изкл.
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22.3 Описание на параметрите на съоръжението

22.3.1 Настройка на фактора на влияние на помещението (А00)

Фабрична настройка: 4K
Диапазон на настройка 1 до 20 мин.

Влиянието на помещението е активно, само когато модулът за обслужване 
ВМ-2 е монтиран като дистанционно управление и в основните настройки 
(глава 18.3.5) е настроено влиянието на помещението.
С влиянието на помещението се изравнява промяната на температурата в по-
мещението поради чужда топлина или чужди сили (напр. слънчево лъчение, 
камина или отворени прозорци). С интегрирания сензор за стайна температу-
ра стайната температура се сравнява с необходимата стойност (дневна тем-
пература или фактор на спестяване). Отклонението от необходимата стойност 
се умножава с топлинната крива и фактора на влиянието на помещението и 
температурата на потока се повишава или снижава с тази стойност.

Малък  фактор на влияние на помещението =  малко влияние върху 
температурата на потока

Голям фактор на влияние на помещението =  голямо влияние върху 
температурата на потока

22.3.2 Настройка на осреднен външен сензор (А04)

Фабрична настройка: 3h
Диапазон на настройка 0 до 24h

За някои автоматични функции (напр. превключване зима/лято, ЕСО-ABS) 
модулът за обслужване ВМ-2 пресмята за няколко часа с помощта на акту-
алната външна температура осреднена външна температура. С параметъра 
„Осреднен външен сензор“ Вие настройвате периода на пресмятането.
При настройка от 0 часа модулът за обслужване ВМ-2 вече не пресмята сред-
на стойност, а необходимата стойност винаги е равна на актуалната външна 
температура. 
Показанието на външната температура в първото ниво за обслужване не е 
осреднено.

22.3.3 Напасване сензор помещение (RF) (A05)

Фабрична настройка: 0K
Диапазон на настройка: -5K до +5K

С параметъра „Напасване сензор помещение“ Вие настройвате температур-
ното показание към особеностите на монтажа.
Коригираната показвана стойност се използва за всички съответни функции в 
пресмятането.

Пример:
На дисплея се показват 20 °C, в помещението се измерват 22 °C.
 За да се покажат 22 °C на дисплея, настройте този параметър на 2 °C.
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22.3.4 Настройка на антибактериална функция (A07) - ALF

Фабрична настройка: Изкл.
Диапазон на настройка Изкл., Пон....Нед., Ежедневно

Опасност!
Опасност от попарване с гореща вода!

 f Ако антибактериалната функция е активна, необходимата температура на 
топлата вода се настройва на 65°C, докато действителната температура на 
топлата вода съответно се поддържа за един час на ≥ 60°C. 
Ако антибактериалната функция е активирана, то тя може да се деактивира 
чрез отстраняване на напрежението при модула за обслужване ВМ-2 или чрез 
промяна на параметъра А07. 
Циркулационната помпа също е активна по време на антибактериалната 
функция. 
Ако чрез външен източник (напр. солар) се достигне температура на топлата 
вода от ≥ 65°C, и тази температура се поддържа непрекъснато за един час, 
тогава антибактериалната функция се заключва за този ден. 
Информирайте потребителя за момента на антибактериалната функция.

Чрез параметъра А07 може да се избере денят, в който трябва да бъде стар-
тирана антибактериалната функция.
напр. А07 = ежедневно - ALF стартира всеки ден

Чрез параметъра А23 се задава стартовото време на съответния ден за ALF.

22.3.5 Съобщение за поддръжка (A08)

Фабрична настройка: Изкл. 
Диапазон на настройка: Изкл./В зависимост от режима на работа/В 
зависимост от датата

В зависимост от режима на работа: При зависещо от режима на работа 
съобщение за поддръжка, в зависимост от работата на горелката и броя 
на запалванията на горелката, на реда за статуса „Съобщение“ ще бъде 
показано съобщение „Необходимо съобщение за поддръжка“. Съобщението 
ще се появи най-рано след 10 месеца, най-късно след 15 месеца.

В зависимост от датата: При избирането на „В зависимост от датата“ на уреда 
ще се появи параметър „A25 Дата на съобщение за поддръжка“. Под A25 
може да се въведе датата, на която да се появи съобщението „Необходима 
поддръжка“.

Съобщението за поддръжка може да бъде върнато към фабрични настройки 
от точката от менюто „Нулиране на съобщението за поддръжка“
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22.3.6 Настройка на границата за защита от студ (А09)

Фабрична настройка: 2 °C
Диапазон на настройка -20 до +10 °C

Внимание!
Материални щети в резултат на студ!
Поради студ отоплителното съоръжение може да замръзне и така да се  
стигне до материални щети на съоръжението и помещенията.

 f Обърнете внимание на настройката за защита от студ на отоплителния уред.
 f Погрижете се за достатъчна защита от студ на съоръжението.
 f Информирайте потребителя относно взетите мерки за защита от студ.
 f Погрижете се за това, отоплителният уред непрекъснато да е захранен с ток.

Ако външната температура падне под настроената стойност, тогава помпата 
на топлинния кръг работи непрекъснато.
Ако температурата на водата в котела падне под настроената стойност +5 °C, 
тогава горелката се включва и загрява до минималната температура на вода-
та в котела.

22.3.7 Настройка за разрешение на паралелен режим (А10)

Фабрична настройка: Изкл.
Диапазон на настройка Изкл./Вкл.

Внимание!
Материални щети поради високи температури на потока!
Поради паралелния режим за топла вода температурата на потока на то-
плинния кръг може да е по-висока от настроената и да доведе до материални 
щети.
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. Дока-
то топлата вода се приготвя, отоплителният режим не работи. Ако температу-
рата на водата в котела е 5 °C по-висока от температурата на водата в резер-
воара, тогава помпата за зареждане на резервоара стартира. Ако настроената 
температура на топлата вода е достигната, тогава горелката изключва и пом-
пата на топлинния кръг включва. Помпата на резервоара продължава 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 едно-
временната работа топлинният кръг може да се загрее до по-високи темпера-
тури от нужните или настроените.

0 = Включване с предимство на топлата вода
1 =  Паралелен режим за топла вода

При закачени на стена отоплителни тела с вентил за превключване с предим-
ство за приготвянето на топла вода този параметър е без функция.
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22.3.8 Изключване при стайна температура (А11)

Фабрична настройка: Вкл.
Диапазон на настройка Вкл. / Изкл.

Функция само при активиран „Чист регулатор на помещението“ (А16) или 
„Влияние на помещението вкл.“ (основни настройки).
При активирано изключване при стайна температура съответният топлинен/
смесителен кръг се изключва при надвишаване на стайната температура 
+ 0,5K.
Едва след падане под дневната температура помпата на топлинния/смесител-
ния кръг се включва отново.
С влиянието на помещението се изравнява промяната на температурата в по-
мещението поради чужда топлина или чужди сили (напр. слънчево лъчение, 
камина или отворени прозорци).

Пример 1
Ако при включено влияние на помещението жилищната област се затопля 
само от отоплителното съоръжение, чрез изключването при стайна темпера-
тура се предотвратява прегряване на областта.

Пример 2:
Ако при включено влияние на помещението, помещението, в което е монти-
ран модула за обслужване (напр. всекидневна), се загрява с втори източник 
на топлина (например камина), това може да доведе до изключване при стай-
на температура. Другите помещения биха се охладили по този начин.
Мярка за противодействие: Изключете изключването при стайна температура 
(Изкл.).

22.3.9 Настройка на спирането при снижаване (А12)

Фабрична настройка: -16 °C
Диапазон на настройка -30 до 0 °C

Когато осреднената външна температура падне под настроената стойност, 
модулът за обслужване BM-2 включва отоплението от режима на снижаване в 
отоплителния режим.

22.3.10 Настройка на минималната температура на топлата вода (А13)

Фабрична настройка: 45 °C
Диапазон на настройка 15 до 65 °C

Минималната температура на топлата вода ограничава възможностите за 
настройка надолу, тоест желаната температура на топлата вода не може да 
бъде нагласена, така че да бъде по-ниска от минималната температура на 
топлата вода. Във връзка с модула за разширяване на солара допълнително 
се поддържа следната функция.

Чрез соларното съоръжение резервоарът за топла вода може да се нагрее 
над настроената температура на топлата вода, т.е. соларното зареждане е 
успешно.
При успешно соларно зареждане отоплителният уред не загрява резервоара 
за топла вода, докато не се падне под минималната температура на топлата 
вода или докато не стане 14:00 часа на следващия ден и настроената темпе-
ратура на топлата вода не бъде достигната.
Ако се падне под минималната температура на топлата вода, тогава резерво-
арът за топла вода се загрява от отоплителния уред.
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22.3.11 Настройка на максималната температура на топлата вода (A14)

Фабрична настройка: 65 °C
Диапазон на настройка: 60 до 80 °C

С параметъра на съоръжението А14 настройвате максималната температура 
на топлата
вода. Максималната температура на топлата вода е максималната стойност 
за температурата на топлата вода, която може да зададе потребителя.

 Опасност!
Опасност от попарване с гореща вода!
Температури на топлата вода над 65 °C могат да доведат до попарвания.

 f Не задавайте температура на топлата вода над 65 °C.

22.3.12 Настройка на корекцията на външната температура (A15)
Фабрична настройка: 0 K
Диапазон на настройка: -15 K до +5 K

За да напаснете външната температура към монтажните условия на сензора 
или други термометри, измерената стойност може да се коригира чрез стой-
ност за корекция (+/-5), вижте диаграмата. Стойността на корекцията зависи 
от външната температура. Коригираната показвана стойност се използва за 
всички съответни функции в пресмятането и показанието. Всички други свър-
зани дистанционни управления (напр. AFB) използват тази стойност.

Пример:
Диаграма с различни стойности за корекция. За пресмятането на правите 
външната температура при -15 °C се премества със стойността за корекция. 
От 20 °C не се извършва корекция на външния сензор.

Външна температура
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A15 = 0A15 = 5

A15 = -15

22.3.13 Чист регулатор на помещението (A16)

Фабрична настройка: Изкл.
Диапазон на настройка: Вкл. / Изкл.

 Вкл. =PI регулаторът за температура на помещението включен
 Изкл. =PI регулаторът за температура на помещението изключен

Ако чистият регулатор на помещението се активира, всички кръгове със 
сензор за температура на помещението (ВМ-2 в цокъл за стена) се регулират 
само според температурата на помещението. Въпреки това външната темпе-
ратура продължава да се показва на страницата със статуса.
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22.3.14 П дял (A17) за чист регулатор на помещението

Фабрична настройка: 20 K/K
Диапазон на настройка: 1 K/K до 50 K/K

С помощта на П дела при отклонение на необходимата температура на по-
мещението спрямо действителната температура на помещението се добавя 
фиксирана стойност към необходимата температура на потока.

Пример:
Необходимата температура на помещението е 21,0 °C
Действителната температура на помещението е 20,5 °C → Отклонение 0,5 K
С фабричната настройка 20 K/K към пресметнатата необходима на потока се 
добавят 0,5 K x 20 K/K = 10 K.

 Увеличаване на П дяла  → ПИ регулаторът реагира по-бързо
 Намаляване на П дяла  → ПИ регулаторът реагира по-бавно

22.3.15 И дял (A18) за чист регулатор на помещението

Фабрична настройка: 1,0 K/(K/h)
Диапазон на настройка: 0,1 K/(K/h) до 20 K/(K/h)

При И дела в зависимост от времето се добавя стойност към необходимата 
температура на потока.

Пример:
Необходимата температура на помещението е 21,0 °C
Действителната температура на помещението е 20,0 °C → Отклонение 1K
Така при настройка 0,6 K/(K/h) на 10 мин се добавя 0,1°C към необходимата 
стойност на потока. На час към необходимата стойност се добавят 0,6 K (1 K 
отклонение).

 Увеличаване на И дяла  → ПИ регулаторът реагира по-точно
 Намаляване на П дяла  → ПИ регулаторът реагира неточно

22.3.16 Начално време на антибактериалната функция (А23)

Фабрична настройка: 18:00 часа
Диапазон на настройка  00:00 до 23:59

Чрез параметъра А23 може да се настрои стартът на антибактериалната 
функция за избраните дни (А07).

22.3.17 Причисляване на PWS (превключвател за избор на програма) (A24)

Фабрична настройка: Заедно
Диапазон на настройка:  Отделно / Заедно

Параметър А24 се показва само с настройката на потребителския интерфейс 
„Разширен“! Настройката „Отделно“ води до това, че всеки отоплителен и 
смесителен кръг може да се настройва отделно по отношение на избора на 
програма и температурната корекция.

Пример:
Топлинен кръг: Автоматика, температурна корекция = +1
Смесителен кръг 1: Режим на готовност, температурна корекция = -1

Ако сега смесителният кръг се настрои на непрекъснат режим, тогава топлин-
ният кръг остава в автоматичен режим.
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22.3.18 Дата на съобщение за поддръжка (A25)

Фабрична настройка: Текуща дата + 1 година Диапазон на настройка: 
Текуща дата ....... Текуща дата + 2 години

Ако под съобщението за поддръжка A08 се избере „Независимо от датата“, 
параметърът на съоръжението A25 се появява. В него специализираният 
техник може да избере на коя дата трябва да се появи съобщението 
„Необходима поддръжка“.

22.3.19 Стартиране на Smarthome (A26)

Фабрична настройка: Вкл. 
Диапазон на настройка: Изкл./Вкл.

С помощта на параметъра на съоръжението A26 може да бъде предотвратено 
нежелано външно параметризиране на съоръженията. Параметърът действа 
само при съоръжения с ISM7/8 i/e.
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23 Ниво на специалист на отоплителния уред

23.1 Настройка на отоплителния уред

Чрез модула за обслужване ВМ-2 Вие можете да настроите от отоплителния 
уред отделно всички посочени по-долу параметри на топлинния генератор 
(напр. максимална температура на котела, вход 1, изход 1).
Параметрите на отоплителния уред могат да се различават по между си
в зависимост от изпълнението на топлинния генератор.
Възможностите за настройка и обяснение на отделните параметри
са описани в ръководството за монтаж на топлинния генератор.
След избора на параметрите се прочитат данните от управлението
на отоплителния уред и след около 5 секунди се показват на дисплея.

Ако параметърът е наличен в управлението на отоплителния уред, актуално 
настроената стойност се показвана дисплея и може да
бъде променена.

Промяна на параметрите на
отоплителния уред 

След кода за специалист се влиза в нивото за специалист, като там чрез за-
въртане и натискане могат да се повикат отоплителни уреди 1-4.

Настройте по същия начин като параметрите на съоръжението. 
(Настройката се повтаря при каскадния модул, топлинния кръг, смесителния 
кръг, уреда за проветрение, солара):

Показание Глава
Общ списък на параметрите на отоплителните 
уреди HG

23.1.1

Релеен тест при CGB-2 23.2.1
Нулиране на параметрите на отоплителния 
уред

23.3.1

Спазвайте също данните/настройките в ръководството за монтаж на отопли-
телния уред.  
 
 

 
Ако един параметър не е наличен, тогава параметърът не се показва на дис-
плея.



56 3064185_201911 

Ниво на специалист на отоплителния уред

23.1.1 Общ списък на параметрите на отоплителните уреди
За стойностите за настройка и описание вижте ръководството за монтаж 
на отоплителния уред 
Ако един параметър не е наличен, тогава параметърът не се показва на дисплея.

За всеки отоплителен уред има специална конфигурация на параметрите на отопли-
телния уред.

Общ списък на параметрите на отоплителните уреди
HG01 Хистерезис за включване на горелката
HG02 долна мощност на горелката на топлинния генератор в %
HG03 горна мощност на горелката за топла вода

максимална мощност на горелката за топла вода в %
HG04 горна мощност на горелката HZ 

максимална мощност на горелката за отопление в %
HG07 Време за допълнителна работа на помпите на топлинния кръг време за до-

пълнителна работа на помпата на топлинния кръг в отоплителен режим 
HG08 Максимална температура на котела HZ (важи за отоплителен режим) TV-max
HG09 Заключване на такта на горелката, валидно за отоплителен режим
HG10 еBUS адрес на топлинния генератор
HG12 Вид газ
HG13 Функция на входа Е1 Входът Е1 може да бъде зает с различни функции.
HG14 Функция на изхода А1 (230VAC) Изходът А1 може да бъде зает с различни 

функции.
HG15 Хистерезис на резервоара - разлика при включване при допълнително зареж-

дане на резервоара
HG16 Мощност на помпата на HK минимална
HG17 Мощност на помпата на HK максимална
HG19 Време за допълнителна работа на SLP (помпа за зареждане на резервоара)
HG20 макс. време за зареждане на резервоара
HG21 Минимална температура на котела TK-min
HG22 Максимална температура на котела TK-max
HG25 Свръхтемпература на котела при зареждане на резервоара
HG33 Време на работа на хистерезиса на горелката
HG34 eBus захранване
HG37 Тип регулиране на помпата (твърда стойност / линейно / разширително)
HG38 Необходимо разширение на регулирането на помпата (разширение)
HG39 Мек старт на времето
HG40 Конфигурация на съоръжението (вижте глава „Описание на параметрите“)
HG41 Обороти ZHP WW
HG42 Хистерезис на колектора
HG43 Снижаване на IO основната стойност
HG44 Изместване на GPV характеристиката
HG45 Настройка на дължината за отработените газове
HG46 Свръхтемпература на котела при колектора
HG56 Функция Вход 3 (Е3) само с външна I/O платка
HG57 Функция Вход 4 (Е4) само с външна I/O платка
HG58 Функция Изход 3 (А3) само с външна I/O платка
HG59 Функция Изход 4 (А4) само с външна I/O платка
HG60 Мин. хистерезис
HG61 WW управление
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23.1.2 Релеен тест при отоплителен уред CGB-2

След кода за специалист се влиза в нивото за специалист
като там чрез повторно завъртане и натискане могат да се повикат отоплител-
ни уреди 1-4. 

Чрез завъртане и натискане може да се повика и промени релейния тест.
 

Параметърът „Релеен тест“ на модула за обслужване ВМ-2 е акти-
вен, само ако той е монтиран в отоплителния уред. 
 
Ако модулът за обслужване се използва като дистанционно управле-
ние, параметърът „Релеен тест“ се показва на индикаторния модул 
АМ.

Един и същи начин на процедиране при всеки релеен тест.

14:12 20.01.1714:12 20.01.17

14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

Ниво на специалист

Съоръжение

Отоплителен уред

Топлинен кръг

Каскаден модул

Отоплителен уред 1

Общ списък на HG параметрите 
   

Релеен тест 
   

Нулиране на параметри 
   

Релеен тест

ZHP 
   Изкл.

LP 
   Изкл.

A1 
   Изкл.

3WUV 
   Изкл.

ZHP

Диапазон на настройка 
                                     ЗКЛ. / ВКЛ.

Фабрична настройка: ИЗКЛ.

Стойност: ИЗКЛ.

Отоплителен уред 1

Внимание!
Възможна е повреда на отоплителния уред!
Погрешни настройки на параметрите за отоплителния уред могат да доведат 
до повреди на отоплителния уред

Показание Значение
ZHP Подаващо у-во/помпа на топлинния кръг
LP Помпа за зареждане на резервоара
A1 Конфигурируем изход
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
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23.1.3 Нулиране на параметрите на отоплителния уред

Вие можете да нулирате индивидуалните настройки на параметрите на отоп-
лителния уред от модула за обслужване ВМ-2 към фабричните настройки.

След кода за специалист се влиза в нивото за специалист
като там чрез повторно завъртане и натискане могат да се повикат отоплител-
ни уреди 1-4. 

Чрез завъртане и натискане може да се извърши нулиране.

Параметърът „Нулиране“ на модула за обслужване ВМ-2 е активен,  
само ако той е монтиран в отоплителния уред.

Ако модулът за обслужване се използва като дистанционно 
управление, параметърът „Нулиране“ се показва на модула на 
отоплителния уред.

14:12 20.01.1714:12 20.01.17

14:12 20.01.17

Ниво на специалист

Съоръжение

Отоплителен уред

Топлинен кръг

Каскаден модул

Отоплителен уред 1

Параметри - общ списък 
   

Релеен тест 
   

Нулиране на параметри 
   

Параметри на фабрична 
настройка

Не

Отоплителен уред 1

Да
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24 Ниво на специалист на топлинния кръг

При топлинния кръг можете да направите следните настройки.

Показание Глава
Вид кръг (показание само при активирано охлаждане) 24.1
Топлинна крива 24.2
Изсъхване на мазилка 24.3
Оставащи дни за изсъхване на мазилка 24.3

24.1 Вид кръг
 – Настройка на функцията на съответния отоплителен или смесителен кръг: за 

отопление, за отопление или охлаждане или само за охлаждане.
 – Фабрична настройка за всеки отоплителен или смесителен кръг: 

„Отоплителен кръг“ или „Отопление“.
 – За охлаждащи отоплителни или смесителни кръгове се настройва видът кръг 

„Отоплителен + охлаждащ кръг“ или „Охлаждащ кръг“.
 – Едва след избора на вид кръг с охлаждащ кръг са възможни основните 

настройки „Влияние на помещението – охлаждане“ и „Дневна температура – 
охлаждане“. 

24.2 Настройка на топлинна крива
Един и същи начин на процедиране при топлинна крива на смеси-
теля / каскадата.

Подменюто „Топлинна крива“ се показва само при съоръжения със свързан 
външен сензор.

Внимание!
 f Препоръка: Спазвайте общите предписания на производителя на подовата 
настилка.

 f Твърде високи температури на потока могат да доведат до материални щети.

Тази настройка се извършва отделно за всеки топлинен кръг от специализи-
ран техник в зависимост от отоплителното съоръжение, топлоизолация на 
сградата и климатичната зона. Със следните настройки температурата на 
топлата вода се напасва към тези условия.

Настройката на топлинния кръг може да се напасне в последствие с
  
Температурен избор -4 до +4 (паралелно преместване)
и фактор на спестяване 0 ... 10 (снижаване в пестелив режим)

След кода на специалиста активирайте чрез завъртане и натискане топлин-
ния кръг и чрез натискане повикайте настройките на топлинната крива.

14:12 20.01.1714:12 20.01.17

Ниво на специалист

Съоръжение

Отоплителен уред

Топлинен кръг

Каскаден модул

Ниво на специалист -  топлинен 
кръг

Настройки на топлинните криви

Изсъхване на мазилка

Оставащи дни за из-

съхване на мазилка
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24.3 Описание на топлинната крива

(за допълнителни описания вижте глава 30)
Актуалната топлинна крива се появява на дисплея. 
Чрез натискане и завъртане топлинните криви могат да се променят.

Понятия
Базова температура Най-ниска температура на потока при повишаващ  режим

Стартова точка на топлинната крива Начало на повишението на температурата на потока в 
зависимост от външната температура

Избор на нормална външна 
температура

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

Нормалните външни температури за Германия можете да 
видите в DIN EN 12831

макс. температура на потока
Температура на потока при нормална външна температура
Внимавайте за изчислението на отоплителното тяло за 
жилището

Показваната на дисплея топлинна крива се променя в зависимост от настройката. 
Един и същи начин на процедиране за настройка на топлинната крива на смесителя / каскадата.

Пример: Настройка на топлинната крива на отоплителен кръг

14:12 20.01.17

20°C -20°C

0°C

°C

55°C

35°C

18°C -16°C

14:12 20.01.17

20°C -20°C

0°C

°C

55°C

35°C

18°C -16°C

14:12 20.01.17

20°C -20°C

0°C

°C

55°C

35°C

18°C -16°C

14:12 20.01.17

20°C -20°C

0°C

°C

55°C

35°C

18°C -16°C

Heizkurve - Heizkreis

Vorlauftemperatur  55°C

Außen

Vorlauf

Базова температура 35°C

Heizkurve - Heizkreis

Vorlauftemperatur  55°C

Außen

Vorlauf

Старт на топлинната крива от 12°C

Heizkurve - Heizkreis

Vorlauftemperatur  55°C

Außen

Vorlauf

Температура на потока 55

Heizkurve - Heizkreis

Vorlauftemperatur  55°C

Außen

Vorlauf

Нормална външна температура -16°C
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24.4 Настройка за изсъхване на замазката на топлинния кръг

14:12 20.01.17
14:12 20.01.17

14:12 20.01.17

Смесителен кръг 1

Топлинни криви 
   

Общ списък на параметрите 
   

Релеен тест
Изсъхване на мазилка  
   ИЗКЛ.

Ниво на специалист

Топлинен кръг

Каскаден модул

Смесителен кръг 1

Солар Фабрична настройка: ИЗКЛ.

Стойност: ИЗКЛ.

Смесителен кръг 1

Изсъхване на мазилка

Фабрична настройка: Изкл.
Диапазон на настройка Изкл. / Константно / Автоматично / Функционално загряване / Времева прогр.

Внимание!
Възможно е увреждане на замазката!
Времевото протичане и максималната температура на потока трябва да бъдат обсъдени с на-
насящия мазилката, защото в противен случай може да се стигне до повреди на мазилката, и в 
частност до пукнатини.
След прекъсване на тока програмата за изсъхване на мазилката продължава без прекъсване.  
При настройка „Автоматика“ на дисплея (ВМ-2) се показва оставащото време в дни.

Ако при нови постройки отоплението се пуска в експлоатация за първи път, тогава съществува възможност 
за регулиране на необходимата температура на потока независимо от външната температура или на кон-
стантна стойност, или необходимата температура на потока да се контролира съгласно автоматична програ-
ма за изсъхване на мазилката.

24.4.1 Изкл.
Функцията за изсъхване на мазилката е изключена

24.4.2 Автоматика
За първите два дни необходимата температура на потока се запазва константна на 25°C. След това тя 
автоматично се повишава ежедневно (в 0:00 часа) с 5°C до HG08 максимално ограничение на потока минус 
минималния хистерезис HG60 (фабрична настройка = 7K), и след това се поддържа за два дни. След това 
необходимата температура на потока се снижава ежедневно с 5°C до 25°C. След още два дни изпълнението 
на програмата се прекратява. При топлинния кръг допълнително е интегрирано ограничение при 55°C! 

Фиг. 24.1 Времево протичане на температурата на потока по време на изсъхването на мазилката „Автоматика“ при 
HG08=57°C
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Време на изсъхването на мазилка (дни)

HG08 = 57°C
HG60 = 7K
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24.4.3 Константна температура
Топлинният кръг се регулира константно на твърдо настроената минимална температура HG21.

24.4.4 Време на работа на функционалното загряване (дни)

За първите 3 дни необходимата температура на потока се запазва константна на 20°C. Дните 4-7 се регули-
рат на HG08 максимално ограничение на потока минус HG60 минимален хистерезис (фабрична настройка 
7K).
При топлинния кръг допълнително е интегрирано ограничение при 55°C!
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а 
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то
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 (°

C
)

Време на работа на функционалното загряване (дни)

HG08 = 57°C
HG60 = 7K

20

3 7

50

Фиг. 24.2 Времево протичане на температурата на потока на топлинния кръг по време на функционалното загряване.
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24.4.5 Изсъхване на мазилка с времева програма за топлинния кръг

В меню от нивото за специалист „Топлинен кръг“ при избора на опцията за мазилка с времева програма  
менюто от нивото за специалист се разширява с точката „Изсъхване на мазилка с времева програма“.  
Ако се активира точката „Изсъхване на мазилка с времева програма“ се отваря следната страница:

14:12 20.01.17 14:12 20.01.17 14:12 20.01.17

14:12 20.01.1714:12 20.01.17

°C

E

48
20
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25
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24
35

24
30

24
25

24
20

00
05

00
05

00
05

00
05

00
05

00
05

h

Топлинен кръг
Топлинни криви 

   

Общ списък на параметрите 
   

  
Изсъхване на мазилка  

   ИЗКЛ.

Фабрична настройка: ИЗКЛ

Стойност: Времева прогр.

Топлинен кръг

Изсъхване на мазилка

Топлинен кръг

Топлинна крива 
   

Съхнене на мазилката  
  Времева прогр.

Оставащи дни за изсъхване 
на мазилка
    12
Съхн. мазилка Времева прогр.

Ниво на специалист на 
топлинния кръг

Изсъхване на мазилка
Топлинен кръг

Топлинна крива 
   

Съхнене на мазилката  
  Времева прогр.

Оставащи дни за изсъхване на 
мазилка
    12
Съхн. мазилка Времева 

прогр.

С помощта на времевата програма могат да се определят 15 различни температури и времена за загряване. 

Под лентата се показва продължителността в часове, за която трябва да се поддържа показваната в лента-
та температура. Чрез завъртане на въртящия се бутон червената стрелка се премества по лентата, а чрез 
натискане и завъртане на въртящия се бутон могат да се променят стойностите на лентата.
Чрез повторно натискане настройките се запаметяват и се показват на диаграмата.
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Ниво на специалист на 
топлинния кръг

Продължителност: 1 ч. Поток 28.0°C

Температура на 
потока

Работно време в часове

Предварителните настройки на кривата за сушене на мазилка се определя в зависимост от HG21 
Минимална температура на котела и HG08 ТV-max. Старт е HG21 за 48h, след това температурата 
при сушене на мазилка се увеличава съответно с 5K за 24h до достигане на HG08 TV-max минус 
зададения минимален хистерезис HG60. Тя се задържа за 48h, като след това температурите на 
потока отново се понижават за 24h съответно с 5K. В края на сушенето на мазилката минималната 
температура на котела се задържа за 48h.
Всички настройки могат да се променят по всяко време.
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По време на сушенето на мазилката се наблюдава температурата на потока.
  
Ако в една точка на загряване тя е на повече от 10% разлика от настроената стойност 3K под настроената 
температура, тази точка се обозначава като не в ред. Тя се изобразява като червена лента на страницата 
със статуса.
  
Ако температурата на потока достигне исканата стойност, то тогава тази точка на загряване се изобразява в 
зелено.

Докато сушенето на мазилка е активно, на страницата със статуса на топлинния кръг се показва таблица за 
преглед с текущия статус на сушенето на мазилката.

След приключване на сушенето на мазилката чрез бутон 3             прегледът може да бъде потвърен,  
като след това се показва стандартната страница със статуса.
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Топлинен кръг

Изсъхване на мазилка

Бутон 3

24.4.6 Записване на данните за изсъхването на мазилката

Ако по време на изсъхването на мазилката в слота се постави micro SD или SDHC (max.32GB) карта, се 
записват следните стойности.
Дата, час, температура на потока DHK, температура на потока на смесител1, температура на потока 
на смесител2, температура на потока на смесител3, температура на потока на смесител4, температура 
на потока на смесител5, температура на потока на смесител6, температура на потока на смесител7, 
температура на котела, температура на обратния поток, степен на модулация, отоплителен уред, HK 
номинална температура, номинална температура на смесител1, номинална температура на смесител2, 
номинална температура на смесител3, номинална температура на смесител4, номинална температура 
на смесител5, номинална температура на смесител6, номинална температура на смесител7, номинална 
температура на котела.

Всяка секунда данните FLOORDR.TXT ще бъдат записвани в поредица данни, записването продължава 
до завършване на функцията на мазилката.  При всички налични измервателни величини се запазва 
заместващата стойност -3276

По-долу са показани примерни данни. Тези данни могат да бъдат обработени на компютър с Excel.

Дата Час VL 
Температура 

HK

VL 
Температура 
смесител 1

Смесител 
2 … 7

Температура 
на котела

Температура  
на обр.пот.

Степен 
на мо-

дулация 
HG

Номинална 
температура 

на HK

Номинална 
температура 
на Смесител 

1

Смесител 
2 … 7

Номинална 
температура 

на котела

12.07.2017 15:12 20 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 20 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 25,3 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 25,3 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 25,3 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 25,3 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 25,3 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 25,3 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 25,3 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
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25 Каскаден модул на нивото на специалиста

Ако няма наличен каскаден модул, ниво на менюто „Каскада“ не се показва.

Чрез модула за обслужване ВМ-2 могат да се извършат следните настройки 
(напр. конфигурация).

Възможностите за настройка и обяснение на отделните параметри се намират 
в ръководството за монтаж на смесителния модул или на каскадния модул.
След избора на параметрите данните се прочитат от смесителния модул или 
каскадния модул и след около 5 секунди се показват на дисплея.
Ако параметърът е наличен в управлението на отоплителния уред, актуално 
настроената стойност се показвана дисплея и може да бъде променена.

Внимание!
Възможни са повреди от смесителния модул ММ / каскадния модул KM!
Погрешни настройки на параметрите за смесителния модул / каскадния модул 
могат да доведат до щети. 

 
Спазвайте също данните/настройките в ръководството за монтаж на отопли-
телния уред.  
 
 

 
Ако един параметър не е наличен, тогава параметърът не се показва на дис-
плея.

Показание Глава
Топлинна крива 24.2
Параметри на смесителя 26.2
Параметри на каскадата 25.1
Релеен тест 25.2
Изсъхване на мазилка 26.4
Оставащи дни за изсъхване на мазилка 26.4



66 3064185_201911 

Каскаден модул на нивото на специалиста

25.1 Общ списък на параметрите на каскадния модул

За стойностите за настройка и описание вижте ръководството за монтаж 
на каскадния модул KM

Общ списък на параметрите на каскадния модул KM

KM01 Конфигурация
KM02 Режим (1-степенен = 1; 2-степенен = 2; с модулация = 3)
KM03 Максимална температура на колектора
KM04 Максимална температура на потока за отопление
KM05 Минимална температура на колектора
KM06 Хистерезис на температурата на колектора
KM07 Време на заключване
KM08 Часове до следващата смяна на отоплителен уред

KM09 1/Kp включване на регулирането на температурата на 
колектора

KM10 1/Kp изключване на регулирането на температурата на 
колектора

KM11 Tn регулиране на температурата на колектора
KM12 Избор на поредица отоплителни уреди
KM13 Поредица отоплителни уреди А
KM14 Поредица отоплителни уреди В
KM15 Изключване на степен на модулация
KM16 Включване на степен на модулация
KM17 Циркулационна помпа
KM18 Водещ уред на управлението на помпата
KM19 Спиране на модулацията
KM20 Хистерезис при спиране на модулацията
KM21 Принудителна мощност при зареждане на резервоара
KM22 Хистерезис при паралелен режим
KM23 -
KM24 -
KM25 -
KM26 -
KM27 Необходима стойност на котела
KM28 Хистерезис на необходимата стойност на котела
KM29 Необходима стойност на буфера
KM30 Хистерезис на необходимата стойност на буфера
KM31 Работен режим 0-10 V вход
KM50 Тестова функция
KM60 Отклонение при регулиране
KM61 Обща степен на модулация
KM62 Степен на модулация на отоплителните уреди
KM70 Вход Е1
KM71 Вход Е2
KM72 Сензор за потока VF
KM73 Сензор на колектора SAF
KM74 Вход 0 - 10 V

25.2 Релеен тест на каскадния модул
За описание вижте Релеен тест на отоплителния уред „глава 23.1.2“

Показание Значение
MKP Помпа на смесителен кръг
ММ отворен Смесителен мотор отворен
ММ затворен Смесителен мотор затворен
A1 Програмируем изход
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26 Ниво на специалист на смесителния кръг

Ако няма наличен нито смесителен модул, нито каскаден модул, нивото на 
менюто „Смесителен кръг“ не се показва.
Чрез модула за обслужване ВМ-2 могат да се настроят параметрите (напр.
конфигурация, разстояние на топлинната крива) на смесителния кръг 1-7
.
Възможностите за настройка и обяснение на отделните параметри са описани 
в ръководството за монтаж на смесителния модул.
След избора на параметрите данните се прочитат от смесителния модул
и след около 5 секунди се показват на дисплея.

Показание Глава
Топлинна крива 26.1
Общ списък на параметрите 26.2
Релеен тест 26.3
Изсъхване на мазилка 26.4
Оставащи дни за изсъхване на мазилка 26.4

Внимание!
Възможни са повреди от смесителния модул ММ!
Погрешни настройки на параметрите за смесителния модул могат да доведат 
до щети. 

 
Спазвайте също данните/настройките в ръководството за монтаж на отопли-
телния уред.  
 
 

 
Ако един параметър не е наличен, тогава параметърът не се показва на дис-
плея.
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26.1 Топлинна крива на смесителя

За описание вижте Топлинна крива на смесителния кръг „глава 24.2“

26.2 Общ списък на параметрите на смесителния модул

За стойностите за настройка и описание вижте ръководството за монтаж 
на смесителния модул МM

Общ списък на параметрите на смесителния модул MI

MI01 мин. температура на смесителния кръг

MI02 макс. температура на смесителния кръг

MI03 Разстояние на топлинната крива

MI05 Конфигурация

MI06 Време за допълнителна работа на топлинния кръг

MI07 П област на смесителя

MI08 Необходима температура на RL

MI09 макс. време за зареждане на резервоара

MI10 захранване на буса (1 = вкл.)

MI12 Блокировка на зареждащата помпа

MI13 Време за допълнителна работа на зареждащата 
помпа

MI14 Константна температура

MI15 dTAus (разлика при изключване)

MI16 dTEin (разлика при включване)

MI17 Свръхтемпература на котела при зареждане на 
резервоара

MI18 Блокиране на горелката при повишение на обра-
тния поток

MI19 Защита от студ LH

MI 20 Хистерезис на резервоара

MI 21 Максимална температура на топлата вода

26.3 Релеен тест на смесителя
За описание вижте Релеен тест на отоплителния уред „глава 23.1.2“

Показание Значение
MKP Помпа на смесителен кръг
ММ отворен Смесителен мотор отворен
ММ затворен Смесителен мотор затворен
A1 Програмируем изход
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26.4 Настройка за изсъхване на замазката на смесителния кръг

14:12 20.01.17 14:12 20.01.17 14:12 20.01.17

Смесителен кръг 1

Топлинни криви 
   

Общ списък на параметрите 
   

Релеен тест
Изсъхване на мазилка  

   ИЗКЛ.

Ниво на специалист

Топлинен кръг

Каскаден модул

Смесителен кръг 1

Солар
Фабрична настройка: ИЗКЛ.

Стойност: ИЗКЛ.

Смесителен кръг 1

Изсъхване на мазилка

Фабрична настройка: Изкл.
Диапазон на настройка Изкл. / Константно / Автоматично/ Функционално загряване / Времева прогр.

Внимание!
Възможно е увреждане на замазката!
Времевото протичане и максималната температура на потока трябва да бъдат обсъдени с на-
насящия мазилката, защото в противен случай може да се стигне до повреди на мазилката, и в 
частност до пукнатини.
След прекъсване на тока програмата за изсъхване на мазилката продължава без прекъсване.  
При настройка „Автоматика“ на дисплея (ВМ-2) се показва оставащото време в дни.

Ако при нови постройки подовото отопление се пуска в експлоатация за първи път, тогава съществува въз-
можност за регулиране на необходимата температура на потока независимо от външната температура или 
на константна стойност, или необходимата температура на потока да се контролира съгласно автоматична 
програма за изсъхване на мазилката.

26.4.1 Изкл.
Функцията за изсъхване на мазилката е изключена

26.4.2 Автоматика
За първите два дни необходимата температура на потока се запазва константна на 25°C. След това тя авто-
матично се повишава ежедневно (в 0:00 часа) с 5°C до максималната температура на смесителния кръг (MI 
02), която след това се поддържа за два дни. След това необходимата температура на потока се снижава 
ежедневно с 5°C до 25°C. След още два дни изпълнението на програмата се прекратява. 

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

по
то

ка
 (°

C
)

Време на изсъхването на мазилка (дни)

MI02 = 50°C

Фиг. 26.1 Времево протичане на температурата на потока по време на изсъхването на мазилката „Автоматика“ при 
MI02=50°C
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26.4.3 Константна температура
Смесителният кръг се регулира константно на твърдо настроената минимална температура MI01.

26.4.4 Време на работа на функционалното загряване (дни)

За първите 3 дни необходимата температура на потока се запазва константна на 20°C. Дните 4-7 се регули-
рат на MI02 Макс. температура на смесителния кръг.

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

по
то

ка
 (°

C
)

Време на работа на функционалното загряване (дни)

MI02 = 50°C

20

3 7

50

Фиг. 26.2 Времево протичане на температурата на потока на смесителния кръг по време на функционалното загряване.
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26.4.5 Изсъхване на мазилка с времева програма за смесителния кръг

В меню от нивото за специалист „Смесител 1“ при избора на опцията за мазилка с времева програма  
менюто от нивото за специалист се разширява с точката „Изсъхване на мазилка с времева програма“.  
Ако се активира точката „Изсъхване на мазилка с времева програма“ се отваря следната страница:

14:12 20.01.17 14:12 20.01.17 14:12 20.01.17

14:12 20.01.1714:12 20.01.17
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Смесител 1

Топлинни криви 
   

Общ списък на параметрите 
   

Изсъхване на мазилка  
   ИЗКЛ.

Фабрична настройка: ИЗКЛ

Стойност: Времева прогр.

Смесител 1

Изсъхване на мазилка

Ниво на специалист 
смесител 1

Топлинна крива 
   

Съхнене на мазилката  
  Времева прогр.

Оставащи дни за изсъхване 
на мазилка
    12
Съхн. мазилка Времева 

прогр.

Ниво на специалист 
смесител 1

Топлинна крива 
   

Съхнене на мазилката  
  Времева прогр.

Оставащи дни за изсъхване 
на мазилка
    12
Съхн. мазилка Времева 
прогр.

Ниво на специалист 
смесител 1

Изсъхване на мазилка

С помощта на времевата програма могат да се определят 15 различни температури и времена за загряване. 

Под лентата се показва продължителността в часове, за която трябва да се поддържа показваната в лента-
та температура. Чрез завъртане на въртящия се бутон червената стрелка се премества по лентата, а чрез 
натискане и завъртане на въртящия се бутон могат да се променят стойностите на лентата.
Чрез повторно натискане настройките се запаметяват и се показват на диаграмата.
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Ниво на специалист  
смесител 1

Продължителност: 1 ч. Поток 28.0°C

Температура на 

потока

Работно време в 

часове

Предварителните настройки на кривата за сушене на мазилка се определя в зависимост от MI 01 
Минимална температура на смесителния кръг и MI 02 Максимална температура на смесителния кръг. 
Старт е MI 01 за 48h, след това температурата при сушене на мазилка се увеличава съответно с 5K за 
24h до достигане на MI 02 Максимална температура на смесителния кръг. Тя се задържа за 48h, като 
след това температурите на потока отново се понижават за 24h съответно с 5K. В края на сушенето 
на мазилката минималната температура на смесителния кръг се задържа за 48h.
Всички настройки могат да се променят по всяко време.
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По време на сушенето на мазилката се наблюдава температурата на потока.
  
Ако в една точка на загряване тя е на повече от 10% разлика от настроената стойност 3K под настроената 
температура, тази точка се обозначава като не в ред. Тя се изобразява като червена лента на страницата 
със статуса.
  
Ако температурата на потока достигне исканата стойност, то тогава тази точка на загряване се изобразява в 
зелено.

Докато сушенето на мазилка е активно, на страницата със статуса на смесителния кръг се показва таблица 
за преглед с текущия статус на сушенето на мазилката.

След приключване на сушенето на мазилката чрез бутон 3             прегледът може да бъде потвърен,  
като след това се показва стандартната страница със статуса.

Бутон 3
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Смесител 1

Изсъхване на мазилка

26.4.6 Записване на данните за изсъхването на мазилката

Ако по време на изсъхването на мазилката в слота се постави micro SD или SDHC (max.32GB) карта, се 
записват следните стойности.
Дата, час, температура на потока DHK, температура на потока на смесител1, температура на потока 
на смесител2, температура на потока на смесител3, температура на потока на смесител4, температура 
на потока на смесител5, температура на потока на смесител6, температура на потока на смесител7, 
температура на котела, температура на обратния поток, степен на модулация, отоплителен уред, HK 
номинална температура, номинална температура на смесител1, номинална температура на смесител2, 
номинална температура на смесител3, номинална температура на смесител4, номинална температура 
на смесител5, номинална температура на смесител6, номинална температура на смесител7, номинална 
температура на котела.

Всяка секунда данните FLOORDR.TXT ще бъдат записвани в поредица данни, записването продължава 
до завършване на функцията на мазилката.  При всички налични измервателни величини се запазва 
заместващата стойност -3276.

По-долу са показани примерни данни. Тези данни могат да бъдат обработени на компютър с Excel.

Дата Час VL 
Температура 

HK

VL 
Температура 
смесител 1

Смесител 
2 … 7

Температура 
на котела

Темпера-
тура  

на обр.пот.

Степен 
на мо-

дулация 
HG

Номинална 
температура 

на HK

Номинална 
температура 
на Смесител 

1

Смеси-
тел 2 
… 7

Номинална 
температура 

на котела

12.07.2017 15:12 20 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 20 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 25,3 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 25,3 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 25,3 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 25,3 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 25,3 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 25,3 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
12.07.2017 15:12 25,3 -3276 … 25,3 20 0% 25 -3276 … 20
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27 Ниво на специалист на солара

Менюто „Солар“ се показва, само когато има свързан солар.
Чрез модула за обслужване ВМ-2 могат да се настройват параметрите на соларния модул (напр. разлика 
при включване, разлика при изключване).
След избора на параметъра се прочитат данните от соларния модул и след около 5 секунди се показват
на дисплея.

 f Спазвайте указанията и възможностите за настройка на параметрите в ръководството за монтаж  
на соларния модул.

27.1 Релеен тест солар

След въвеждане на кода за специалист се влиза в нивото за специалист.

Чрез завъртане и натискане може да се повика релейният тест и различните изходи или задействащи 
елементи да се задействат ръчно.
След напускане на менюто или при деактивиране на всички изходи отново се превключва към автоматичен 
режим. Трябва да е активен поне един изход, за да бъдат приети настроените стойности.

Кратко  
означение 

Значение Диапазон на  
настройка

SKP1 Тук се свързва помпата на соларния кръг (1) Изкл., Вкл. 
A1 Изходът A1 бива зает различно в зависимост от избраната 

конфигурация на съоръжението: 
Изкл., Вкл. 

Конфигурация 3,5,7,13: Помпа на соларен кръг 2 
Конфигурация 2,4,6,8,11,12: електрически вентил 1 
Конфигурация 9,10: 3-пътен превключващ вентил 1 
Конфигурация 1: не е заето 

A2 Изходът A2 бива зает различно в зависимост от избраната 
конфигурация на съоръжението: 

Изкл., Вкл. 

Конфигурация 6,8,11,12: електрически вентил 2 конфигурация 
Конфигурация 7: 3-пътен превключващ вентил 1 
Конфигурация 10: 3-пътен превключващ вентил 2 с 
Конфигурация 1,2,3,4,5,9: не е заето 
Конфигурация 13 Помпа на соларен кръг 3 

A3 Изходът A3 бива зает различно в зависимост от избраната 
конфигурация на съоръжението: 

Изкл., Вкл. 

Конфигурация 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13: Циркулационна 
помпа (опционална) 
Конфигурация 8,11,12: 3-пътен превключващ вентил 1 

A4 Изходът А4 може да се заеме с две различни функции: Изкл., Вкл. 
a) като управление на превключваща  помпа за превключване  

на резервоара по време на режим „Антилегионела“  
b) като термостатна функция: Изходът се задейства, когато 

температурата падне под настроената температура на 
резервоара. Чрез този изход може да се активира например 
допълнително зареждане на резервоара.

Изходите А1 до А4 могат да се избират само когато солар ВМ-2 е свързан към SM2-2. При модул SM1-2 на 
разположение е само точка от менюто SKP1.



74 3064185_201911 

Ниво на специалист на солара

27.2 Общ списък на параметрите на соларния модул

Общ спи-
сък на 
параме-
трите на 
соларния 
модул

Параметър

SOL 01 Разлика при включване на соларен резервоар 1 
SOL 02 Разлика при изключване на соларен резервоар 1 
SOL 03 Функция за охлаждане на колектора 
SOL 04 Критична температура на колектора 
SOL 05 Максимална температура на колектора 

SOL 06 Максимална температура на резервоара за соларен резервоар 
1

SOL 07 Причисляване на соларен резервоар 
SOL 08 Записване на количеството топлина 

SOL 09

SOL 08 = 0 → SOL09 не може да се регулира 
SOL 08 = 1 → 
импулсна стойност на пулсатора 
SOL 08 = 2 → 
константен дебит 
SOL 08 = 3 или 4 →
импулсна стойност на външен уред за отчитане на 
количеството топлина 

SOL 10

Избор на гликол: 
0 = вода 
1 = тифокор L (Anro) 
2 = тифокор LS (Anro LS) 
3 = пропиленгликол 
4 = етиленгликол 

SOL 11 Захранване на eBUS (1 = Вкл.) 
SOL 12 Конфигурация 

SOL 13
Помпа с регулиране на оборотите 
(In connection with "high efficiency pumps", never change the 
factory setting of parameter SOL13)

SOL 14 Разлика при включване на соларен резервоар 2 
SOL 15 Разлика при изключване на соларен резервоар 2 

SOL 16 Максимална температура на резервоара за соларен резервоар 
2 

SOL 17 Причисляване на соларен резервоар 2 
SOL 18 Блокиране на горелката при повишение на обратния поток 
SOL 19 Разлика при включване на повишение на обратния поток 
SOL 20 Разлика при изключване на повишение на обратния поток 
SOL 21 Предимство на соларен резервоар 1 
SOL 22 Разлика при включване на паралелен режим на резервоара 
SOL 23 Разлика в температурата на байпаса 
SOL 24 Функция на изход А4 
SOL 25 Температура за включване на функцията на термостата 
SOL 26 Разлика при изключване на функцията на термостата 1/2 
SOL 27 Функция на колектора на тръбите 
SOL 28 Функция за защита от студ 
SOL 29 Разлика при включване на соларен резервоар 3 
SOL 30 Разлика при изключване на соларен резервоар 3 

SOL 31 Максимална температура на резервоара за соларен резервоар 
3 

SOL 32 Причисляване на соларен резервоар 3 
SOL 33 Хистерезис на соларен резервоар 1 
SOL 34 Хистерезис на соларен резервоар 2 
SOL 35 Хистерезис на соларен резервоар 3 
SOL 36 Аварийно изключване на соларен резервоар 1 
SOL 37 Аварийно изключване на соларен резервоар 2 
SOL 38 Аварийно изключване на соларен резервоар 3 
SOL 39 Минимално ограничение на колектора
SOL 40 Минимално ограничение на буфера 
SOL 41 Функционален контрол на дебита 
SOL 42 Функционален контрол на гравитационна спирачка
SOL 43  Долна мощност на помпата 
SOL 44 Функция за обратно охлаждане 

Общ спи-
сък на 
параме-
трите на 
соларния 
модул

Параметър

SOL 45 Избор на резервоар за функцията на термостата
SOL 46 Предимство на соларен резервоар 2 
SOL 47 Работен режим на резервоара 
SOL 48 Време за зареждане на махалото 
SOL 49 Време на покой 

SOL 50 Време на блокировка на помпата на соларния кръг на паралелния 
режим 

SOL 51 

Дял на гликол във водата 

SOL 10 = 0 → SOL51 не може да се регулира 
SOL 10 = 1 → тифокор L (Anro) 
SOL 10 = 2 → SOL 51 не може да се регулира 
SOL 10 = 3 → SOL 51 не може да се регулира 
SOL 10 = 4 → етиленгликол 

SOL 52 Управление на резервоара при външно зареждане на резервоара 
SOL 55 Горна мощност на помпата 
SOL 56 Време на блокировка на помпата на соларния кръг 
SOL 57 Хистерезис на функцията на колектора на тръбите 
SOL 58 макс. отклонение при регулиране
SOL 59 Стойност на корекция на дебита SOL08 = 1 
SOL 60 Релеен тест Показания на стойностите на сензора на входа 

Показва стойностите на входния сензор
SOL 70 3) Аналогов вход SFS 
SOL 71 3) Аналогов вход SFK 
SOL 72 3) Аналогов вход Е1 
SOL 73 3) Аналогов вход Е2 
SOL 74 3) Аналогов вход Е3 
SOL 75 3) не е заето 
SOL 76 3) не е заето 
SOL 77 3) не е заето 
SOL 80 3) Дневен брояч на стартиранията  на соларна помпа 1 
SOL 81 3) Общ брояч на стартиранията  на соларна помпа 1 
SOL 82 3) Общ брояч на стартиранията  на соларна помпа 1 
SOL 83 3) Дневен брояч на стартиранията  на соларна помпа 2 
SOL 84 3) Общ брояч на стартиранията  на соларна помпа 2 
SOL 85 3) Общ брояч на стартиранията  на соларна помпа 2 
SOL 86 3) Дневен брояч на стартиранията  на соларна помпа 3 
SOL 87 3) Общ брояч на стартиранията  на соларна помпа 3 
SOL 88 3) Общ брояч на стартиранията  на соларна помпа 3

1) Настройките на параметрите SOL 08 = 5 или SOL 13 = 2 към 
момента не функционират. Ако настройките на параметрите 
SOL 08 = 5 или SOL 13 = 2 са настроени случайно, това може да 
доведе до код за грешка. Тогава отново променете параметрите 

2) В BM-2 по-долу можете да откриете:   
Главно меню → Ниво на специалист → Солар →  
В BM-2-Солар по-долу можете да откриете релеен тест:   
Главно меню → Ниво на специалист → Релеен тест

3) В BM-2 по-долу можете да откриете: Главно меню →  
Показания → В BM-2-Solar по-долу можете да откриете  
солар: Главно меню → Показания
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28 Ниво на специалист на уреда за проветрение

Редът за статуса на уреда за вентилация се появява само когато към eBus е 
свързан CWL Excellent или CWL-2.

Чрез модула за обслужване ВМ-2 могат да се настроят параметрите (напр.
намален поток, нормален поток) на уреда за проветрение.

За възможностите за настройка и обяснение на отделните параметри
вижте таблицата по-долу.
След избора на параметрите данните се прочитат от уреда за проветрение
и след около 5 секунди се показват на дисплея
и след това могат да се променят.

14:12 20.01.1714:12 20.01.17

Ниво на специалист за  
проветрение

CWL01 Намален поток 
   100m³/h

CWL02 Нормален поток 
   150m³/h

CWL03 Висок поток 
   225m³/h

CWL04 Празничен поток 
   50m³/h

Ниво на специалист

Топлинен кръг

Смесител

Проветрение

История на повредите

Възможности за настройка

СТЪПКА № ОПИСАНИЕ 
CWL1 Количество въздух за защита от влага
CWL2 Намалено количество въздух
CWL3 Количество въздух за номинално проветрение
CWL4 Интензивно количество въздух
CWL5 Байпас темп.
CWL6 Байпас хист.
CWL7 Функция на байпас клапата

CWL8 ZH + WRG (централно отопление +  
обратен добив на топлина)

CWL9 Допустимо неравновесие на налягането
CWL10 Твърдо неравновесие на налягането
CWL11 Свързан регистър за предварително загряване
CWL12 Топлинен регистър
CWL13 Температура на регистъра за допълнително загряване
CWL14 Избор на вход 1
CWL15 Минимално напрежение на вход 1
CWL16 Максимално напрежение на вход 1

CWL17 Предпоставки
Превключващ вход 1

CWL18 Режим с вентилатор за подаване на въздух
Превключващ вход 1

CWL19 Режим с вентилатор за изкарване на въздух на  
превключващ вход 1 

CWL20 Избор на вход 2 
CWL21 Минимално напрежение на вход 2 
CWL22 Максимално напрежение на вход 2 
CWL23 Предпоставки на превключващ вход 2 
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СТЪПКА № ОПИСАНИЕ 

CWL24 Режим с вентилатор за подаване на въздух на  
превключващ вход 2 

CWL25 Режим с вентилатор за изкарване на въздух на  
превключващ вход 2 

CWL25 Режим с вентилатор за изкарване на въздух на  
превключващ вход 2 

CWL26 Земен топлообменник 

CWL27 Минимална температура на земния топлообменник 
(под тази температура клапанът се отваря) 

CWL28 Максимална температура на земния топлообменник 
(над тази температура клапанът се отваря) 

CWL29 Сензор за отн. вл. 
CWL30  Чувствителност на сензора за отн. вл. 
CWL35 Включване и изключване на eBus CO2 сензор 
CWL36 Мин. PPM eBus CO2 сензор 1 
CWL37 Макс. PPM eBus CO2 сензор 1
CWL38 Мин. PPM eBus CO2 сензор 2
CWL39 Макс. PPM eBus CO2 сензор 2 
CWL40 Мин. PPM eBus CO2 сензор 3
CWL41 Макс. PPM eBus CO2 сензор 3
CWL42 Мин. PPM eBus CO2 сензор 4
CWL43 Макс. PPM eBus CO2 сензор 4
CWL44 Корекция на потока 

CWL45 Стандартна настройка 
Превключвател за положение
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Обяснение
(вижте също главното  
меню на уреда за  
проветрение)

При това се използва зададеното количество въздух от параметъра CWL1.
„Временната защита от влага“ може да се активира само чрез въвеждане на  
начално време и крайно време. 
След изтичане на това време програмата отново преминава в избрания 
преди това работен режим.

При „Защита от влага“ уредът за вентилация работи непрекъснато съгласно 
настройките в параметъра CWL1.

При „Редуцирано проветрение“ уредът за проветрение работи непрекъснато  
съгласно настройките в параметъра CWL2. 

При „Номинално проветрение“ уредът за проветрение работи непрекъснато  
съгласно настройките в параметъра CWL3.

При това се използва зададеното количество въздух от параметъра CWL4.
„Временното интензивно проветрение“ може да се активира само чрез  
въвеждане на начално време и крайно време. 
След изтичане на това време програмата отново преминава в избрания 
преди това работен режим.
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29 Ниво на специалист на кривата  на охлаждане

Помпата за разделение – въздух/вода – топлина може да се използва в 
режима на работа на активно охлаждане в допълнение към режима за 
отопление/топла вода. При активното охлаждане охладителната мощ на 
помпата за топлина се прехвърля на отоплителната система.

Подменюто графика на охлаждане се показва в нивото на специалист тогава, 
когато в основните настройки е активирано активно охлаждане.

С помощта на следната таблица и следната диаграма ще бъде описана 
функционалността на графиката на охлаждане. Необходими предписания 
и указания за настройване към охлаждащ режим следва да се извлекат от 
ръководството на уреда.

Фабрична 
настройка Описание

Крайна 
температура 

VL

30

Област 7 - 35

Температурата на охлаждащия 
кръг, който при по-висока външна 
температура трябва да се постави 
като необходима стойност наравно 
със стойността „Крайна точка на 
графиката на охлаждане“

Крайна точка 
на графиката 
на охлаждане

45

Област 30 - 45

От тази външна температура се 
регулира температурата на охлаждане 
към „Крайна температура VL“

Стартова 
точка на 

графиката на 
охлаждане

35

Област 10 - 45

Външната температура, от която 
температурата на охлаждане ще 
се повишава, докато външната 
температура не достигне „Крайната 
точка на графиката на охлаждане“

Стартова 
температура 

VL

20

Област 7 - 35

Температура на охлаждащия кръг при 
активирано охлаждане, температурата 
на охлаждане остава постоянна, 
докато външната температура не 
надвиши „Стартовата точка на 
графиката на охлаждане“

45 40 35 30 25 20 15 10
15

30

25

20

35

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

по
то

ка
 °

C

Външна температура °C

Крайна точка на графиката на 
охлаждане (външна температура)

Начална точка на графиката на 
охлаждане (външна температура)

Крайна температура 
VL

Стартова 
температура VL
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30 Ниво на специалист за историята на повредите

Всички повреди и съобщения могат да се отчетат чрез код за грешка в истори-
ята на повредите и в случай на нужда могат да се съобщят на техника още по 
телефона. При това повредите се протоколират с начало и край с дата и час. 
В много случаи по този начин повредата може да се отстрани по телефона, 
без да има нужда от техник на място. При отоплителните съоръжения бързата 
реакция е от решаващо значение.

Историята на повредите записва до 40 повреди.

След кода на специалиста активирайте чрез завъртане и натискане на въртя-
щия се бутон историята на повредите.

14:12 20.01.17

Влизане

Чрез завъртане 
могат да се покажат 
всички съобщения 
за грешки.

След завършване на отстраняването на 
повредата с бутона „Кошче“ може да се 
изтрие цялата история на повредите.

История на повредите

Отоплителен уред 1

Повреда 21
Начало:    18.01.2013    11:03
Край:       19.01.2013    12:15

Повреда 1 от 1



80 3064185_201911 

Топлинна крива / Фактор на спестяване

31 Топлинна крива / Фактор на спестяване

31.1 Преглед на топлинните криви
Понятия
Базова температура Най-ниска температура на потока при повдигнат режим

Стартова точка на топлинната крива Начало на повишението на температурата на потока в зависи-
мост от външната температура

Нормална външна температура

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

Нормалните външни температури за Германия могат да се ви-
дят в DIN EN 12831

Температура на потока при  
нормална външна температура

Температура на потока при нормална външна температура
Обърнете внимание на пресмятането на отоплителните тела за 
жилището!

Спиране на снижаването
Ако осреднената външна температура падне под настроената 
стойност, тогава модулът за обслужване ВМ-2 превключва ото-
плението от режим на снижаване в отоплителен режим.

Фактор на спестяване С фактора на спестяване 0 до 10 температурата на потока 
Температура на потока на топлинната крива в пестелив режим

ECO/ABS

Ако осреднената външната температура е по-висока от ЕСО-
ABS температурата, то в пестелив режим топлинният/смесител-
ният кръг се превключва в режим на готовност.
Ако осреднената външна температура е под ЕСО-ABS темпера-
турата, то управлението отново преминава в пестелив режим.

Превключване зима/лято

Функцията за превключване зима/лято оптимизира времената, в 
които съоръжението се намира в отоплителен режим на работа. 
Ако средната външна температура е над настроената темпера-
тура за зима/лято, тогава отоплението се превключва в режим на 
готовност.
Ако средната външна температура е под настроената тем-
пература за зима/лято, тогава отоплението се превключва в  
режим с автоматика за времето.
Периодът за пресмятане за средната външната температура се 
настройва с параметър на съоръжението А04.
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Външна температура °C

Топлинна крива

Пестелив режим

Базова температура 20°C

Стартова точка на топлинната крива 18°C

ECO / ABS 10°C

Фактор на спестяване 2

Спиране на снижаване -16°C

Зима/Лято
Превключване 20°C

Нормална външна 
температура -16

Температура на потока
(точка за проектиране на 
отоплителното тяло)
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31.2 Температурен избор -4 ... +4 за топлинен кръг

С „Температурен избор -4...+4“ (съответстващ на температурната корекция) температурата на  
потока на топлинната крива в отоплителен режим се променя както следва:

Пресмятане температурен избор -4 ... +4:

Формула:
Температура на потока (корекция) = 

температура на потока в отоплителен режим + 
(температура на потока при нормална външна температура - базова 
температура) / 10 х температурна корекция (+/-4)

Пример: Температурна корекция +2

При външна температура от -10°C след топлинната крива в отоплителен режим се получава температура на 
потока от 48,2 °C.

Температура на потока при температурна корекция 2 
= 48,2°C + (55°C - 20°C) / 10 x 2 
= 48,2°C + (35°C / 10) x 2
= 48,2°C + 3,5K x 2 
= 48,2°C + 7K = 55,2°C

Топлинна крива на отоплителния кръг  
(фабрична настройка):

Фактор на спестяване 2
Температурна корекция 0

Превключване зима-лято ................................20 °C
Eco Abs ............................................................. 10 °C
Спиране на снижаване ....................................-16 °C
Стартова точка на топлинната крива .............18 °C
Нормална външна температура  ....................-16 °C
Базова температура ........................................20°C
Температура на потока при нормална  
външна температура ....................................... 55°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
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Пестелив режим
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C

Външна температура °C

Топлинна крива

Топлинна крива

Пестелив режим

Пестелив режим

Температурна корекция 0
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31.3 Фактор на спестяване 0 до 10 за топлинен кръг

С фактора на спестяване 0 до 10 температурата на потока 
на топлинната крива в пестелив режим се променя както следва:

Пресмятане на фактора на спестяване:

Формула:
Температура на потока (пестелив режим) = 

температура на потока в отоплителен режим + 
(температура на потока при нормална външна температура - базова температура) / 
10 х (- фактор на спестяване)

Пример: Фактор на спестяване 2

Базова температура 20°C
Стартова точка на топлинната крива 18°C външна температура
Температура на потока при нормална външна температура 55°C (точка за проектиране на отоплителното 
тяло)
Нормална външна температура -10°C
Фактор на спестяване 2
Температурен избор 0

При външна температура от -10°C след топлинната крива в отоплителен режим се получава температура на 
потока от 48,2 °C.

В пестелив режим се получава следната  
температура на потока

Температура на потока в пестелив режим 
= 48,2°C + (55°C - 20°C) / 10 x -2 
= 48,2°C + (35°C / 10) x (-2)
= 48,2°C + (3,5K x -2) 
= 48,2°C - 7K = 41,2°C

Фактор на спестяване 2
Пестелив режим (фабрична настройка)

Фактор на спестяване 5
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Външна температура °C

Топлинна крива

Пестелив режим

Топлинна крива на топли-
нен кръг
Фактор на спестяване 2
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Топлинна крива
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48,2 °C

-10 °C

41,2 °C
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31.4 Температурен избор -4...+4 на смесителния кръг

С „Температурен избор -4..+4“ (съответстващ на температурната корекция) температурата на  
потока на топлинната кtрива в смесителния кръг се променя както следва (за начина на процедиране 
вижте топлинния кръг):

31.5 Фактор на спестяване 0 до 10 за смесителен кръг 

С фактора на спестяване 0 до 10 температурата на потока 
в пестелив режим се променя както следва:

Топлинна крива на смесителния кръг  
(фабрична настройка):

Фактор на спестяване 2
Температурна корекция 0

Превключване зима-лято ................................20 °C
Eco Abs ............................................................. 10 °C
Спиране на снижаване ....................................-16 °C
Стартова точка на топлинната крива .............18 °C
Нормална външна температура  ....................-16 °C
Базова температура ........................................20°C
Температура на потока при нормална  
външна температура ....................................... 35°C 
(точка за проектиране на подово отопление)

Температурна корекция 0

Температурна корекция -4
Топлинната крива на смесителния кръг се снижава

Температурна корекция +4
Топлинната крива на смесителния кръг се повишава
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Топлинна крива

Пестелив режим
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Външна температура °C

Пестелив режим

Пестелив режим
Топлинна крива

Топлинна крива

Фактор на спестяване 2
Пестелив режим (фабрична настройка)

Фактор на спестяване 5
(снижава се само в пестелив режим)
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Външна температура °C
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Външна температура °C

Топлинна крива

Пестелив режим
Топлинна крива

Пестелив режим
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32 Възможности за настройка на управлението на стаите

32.1 Влияние на помещението

При активирано влияние на помещението управлението продължава 
според топлинна крива. При това с помощта на външната температура за 
една настроена топлинна крива се изчислява температурата на потока. 
Допълнително действителната температура на стаята се сравнява с 
номиналната температура на стаята, разликата се умножава с фактора 
на влияние на помещението и се добавя към изчислената температура на 
потока. При това чуждата топлина или чуждо охлаждане (камина, слънчево 
лъчение, отворени прозорци) може да се изравнят отлично.

Необходими настройки

 −  BM-2 в цокъла за стена в референтното помещение
 − основни настройки на отоплителния кръг, смесителен кръг 1 – 7 
 − влиянието на помещението – отопление 
 − дневна температура в °C 
 − A00 фактор на влияние на помещението 
 − топлинна кривa

32.2 Чист регулатор на помещение

Чистият регулатор на помещение използва само стайната температура за 
изчисляване на температурата на потока. При това се използва PI регулатор. 
Дялът P дава информация за това с колко се повишава температурата 
на потока при определено отклонение на номиналните и действителните 
стойности. Дялът I дава информация за това с колко се променя 
температурата на потока в зависимост от времето.

Необходими настройки

 −  BM-2 в контакта  на стена в референтното помещение 
 − основни настройки на отоплителния кръг, смесителен кръг 1 – 7 
 − влиянието на помещението – отопление 
 − дневна температура в °C 
 − A16 чист регулатор на помещение 
 − A17 дял P 
 − A18 дял I

32.3 Функция на стайния термостат

При двата вида регулация през параметъра за специалист A11 за изключване 
на стайната температура може да се активира допълнителна функция на 
стайния термостат. Ако при това настроената стайна температура бъде 
превишена с 0,5K, помпата за отопление/смесителния кръг се изключва. 
Ако стайната температура падне под настроената стайна температура, 
изключеният кръг се включва отново.

Необходими настройки

–   A11 изключване на стайната температура
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33 Охлаждане в зависимост от смесителния кръг

Новата генерация термопомпи CHA заедно със смесителните модули MM2 V2 
поддържа зависимо от кръга охлаждане.

При това за всеки кръг могат да бъдат избрани следните функционалности: 

 − Отоплителен кръг 
 − охлаждащ кръг
 − отоплителен + охлаждащ кръг 

Следните настройки са необходими, за да се активира термопомпата за 
охлаждане. При това трябва да се изпълнят следните стъпки:

 − WP058 Стартиране на активно охлаждане → Вкл. 

 − WP053 Външна температура Стартиране на охлаждане → 25°C

Настройки
 f От тази външна температура охлаждането в автоматичен режим се 
разрешава.

 − Под специалист => Отоплителен кръг → Настройте вид кръг на 
отоплителен + охлаждащ кръг или охлаждащ кръг.  

 − В подменюто графика на охлаждане в специалист може да се дефинира 
желаната температура на потока в зависимост от външната температура.

Точката от менюто „Графика на охлаждане“ се намира или в специалист 
графика на охлаждане, тогава настройките влияят върху всички кръгове,

Или

в точката от менюто „Смесител 1, 2, 3...“, тогава настройките влияят само на 
съответния смесителен кръг.

 − За всеки кръг, който е дефиниран като охлаждащ кръг в избора на 
програма, може да бъде избрано постоянно охлаждане. При това WP053 
не се взема под внимание.  

 − Освен това с настройката на автоматичен режим отоплението и 
охлаждането се превключват според външната температура.

Настройки
 f Настройките трябва да се следват според предписанията от хидравличните 
схеми.
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34 Преглед на символите

34.1 Символи при бутоните за бърз старт

Символ Функция

Термометърът позволява промяна на необходимата температура

Знакът с въртящ се регулатор позволява промяна на режимите на работа

С бутона за начало се връщате на стартовата страница

С бутона със стрелка се връщате една стъпка назад

С бутона за почистване на комина се попада в режима за почистване на комина
Режимът за почистване на комина е необходим само за измерване на отработените газове.
В режима на почистване на комина отоплителният уред работи
с максимална нагревателна мощност (режим на пълно натоварване). В режим на пълно натоварване
отоплението се загрява до максималната настроена
температура и резервоарът за топла вода се
загрява до настроената температура за топла вода.
В режим на пълно натоварване на отоплителния уред почистването
на комина може да извърши необходимите измервания на отработените газове.
Режимът на почистване на комина се прекратява автоматично или след
15 минути, или след като максималната температура на потока
бъде надвишена.
Вие можете да активирате режим за почистване на комина с
модула за обслужване ВМ-2 само тогава когато модулът за обслужване е монтиран в отоплителния 
уред.

Режимът за почистване на комина може да се превключи от горната мощност (100%) на долната 
мощност (20%).

1x Специалната функция 1х топла вода заобикаля програмираните времена на превключване и загрява 
резервоара за топла вода еднократно, за един час до настроената температура за топла вода.

Повикване на годишния добив на солара

Повикване на месечния добив на солара
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Във времевите програми - копиране на избран ден в други дни

Бутон за изчистване на повреда при повреди

Потвърждение на сушенето на мазилка

Нулиране на филтърното предупреждение (само при CWL Excellent)

Кошчето и историята с грешките се изтриват

Ако в WRS към дистанционното управление (AFB) или към BM-2 не е причислен директно 
отоплителен или смесителен кръг, то в BM-2 в топлинния генератор се показва символът 
„Дистанционно управление“

Информация за актуалната страница и избрания режим на работа
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34.2 Символи на възможните промени с въртящ се бутон

Символ Функция
Времевата автоматика включва и изключва топлинния кръг в програмираните времена на 
превключване.
В рамките на времената на превключване топлинният кръг загрява до настроената температура на 
помещението 
(дневна температура) при активно влияние на помещението или съгласно настроената топлинна крива.

Времевата автоматика включва и изключва смесителния кръг в програмираните времена на 
превключване.
В рамките на времената на превключване смесителният кръг загрява до настроената температура на 
помещението 
(дневна температура) при активно влияние на помещението или съгласно настроената топлинна крива.

Резервоарът за топла вода се загрява в рамките на времената на превключване до настроената 
температура на топлата вода.

Циркулационната помпа (ако има такава) се включва само в рамките на времената на превключване.

При CWL-Excellent в автоматичен режим се превключва само между „Номинално проветрение“ в рамки-
те на времето на превключване и „Редуцирано проветрение“ извън времето на превключване.

Работен режим парти
В парти режим се въвежда моментът, от който час и от която дата отоплението преминава в непрекъснат 
отоплителен режим. Също така се въвежда от кой час и от коя дата отоплението отново да се извърши 
връщане в предишния избран работен режим.
(вижте глава „Ред за статуса на топлинния кръг и ред за статуса на смесителния кръг“ за промяна на 
работния режим)

Режим на снижаване 
В режим на снижаване се въвежда моментът, от който час и от която дата отоплението преминава в 
непрекъснат отоплителен режим. Също така се въвежда от кой час и от коя дата отоплението отново да 
се извърши връщане в предишния избран работен режим.
(вижте глава „Ред за статуса на топлинния кръг и ред за статуса на смесителния кръг“ за промяна на 
работния режим)

Работен режим с непрекъснато отопление
При непрекъснат отоплителен режим отоплението е включено непрекъснато за 24 часа.
Отоплението загрява до настроената стайна температура (дневна температура) или съгласно 
настройките на топлинната крива. 

При „Защита от влага“ уредът за вентилация работи непрекъснато съгласно настройките в 
параметъра CWL1.

В пестелив режим отоплението загрява до настроената температура за спестяване.
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Символ Функция
В режим на готовност отоплението и приготвянето на топла вода са изключени.
Циркулационната помпа (ако има такава) е изключена.
Функцията за защита от студ е активна.
Помпите на отоплителното съоръжение се пускат да работят на редовни интервали, за да се 
предотврати блокиране на механиката.

Пон. Нед.

Дни от седмицата

Режим за топла вода
В режим за топла вода модулът за обслужване ВМ-2 включва приготвянето на топла вода непрекъснато 
за 24 ч.

1x

Специалната функция 1х топла вода заобикаля програмираните времена на превключване и загрява 
резервоара за топла вода еднократно, за един час до настроената температура за топла вода.

При това се използва зададеното количество въздух от параметъра CWL1.
„Временната защита от влага“ може да се активира само чрез въвеждане на  
начално време и крайно време. 
След изтичане на това време програмата отново преминава в избрания преди това работен режим.

При „Защита от влага“ уредът за вентилация работи непрекъснато съгласно настройките в 
параметъра CWL1.

При „Редуцирано проветрение“ уредът за проветрение работи непрекъснато  
съгласно настройките в параметъра CWL2. 

При „Номинално проветрение“ уредът за проветрение работи непрекъснато  
съгласно настройките в параметъра CWL3.

При това се използва зададеното количество въздух от параметъра CWL4.
„Временното интензивно проветрение“ може да се активира само чрез  
въвеждане на начално време и крайно време. 
След изтичане на това време програмата отново преминава в избрания преди това работен режим.
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34.3 Символи в показанието за статуса

Символ Функция

Отоплителни уреди

Топла вода

Топлинен кръг

1 Смесителен кръг 1

Солар

Съобщение

Уред за проветрение

Главно меню

Показание

Основни настройки

Режим за промяна или ниво на специалист

Времеви програми
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34.4 Символи в подменю „Времеви програми“

Символ Функция

В това подменю могат да се променят времената за превключване

В това подменю могат да се добавят времена за превключване

В това подменю могат да се изтриват времена за превключване

С този бутон за бърз старт могат да се копират настройките на избрания ден

Символ за степен на горелката в отоплителния уред

Символ Функция

Тук се показва актуалната степен на горелката на стъпки от 20%

Тук се показва мощността на термопомпата в стъпки от 25%

Тук се показва мощността на е-нагревателите в стъпки от 25%

Символ за скрийнсейвър

Символ Функция

Час

Външна температура

Стайна температура

Температура на котела

Налягане на водата за отопление
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35 Извеждане от експлоатация и изхвърляне

35.1 Извеждане от експлоатация

 f При извеждането от експлоатация на модула за обслужване ВМ процедирай-
те в обратен ред на монтажа.

 f Изхвърлете модула за обслужване ВМ-2 по подходящ начин.

35.2 BG - Рециклиране и предаване за отпадъци

Не изхвърляйте с битовите отпадъци!

 ► Предоставяйте следните компоненти за природосъобразно изхвърляне и 
обработване съгласно закона за изхвърляне на отпадъците на съответните 
места за приемане на отпадъци:

 – стари уреди
 – износени части
 – дефектни компоненти
 – електрически или електронни отпадъци
 – течности и масла, опасни за околната среда

Природосъобразно означава сортирано според материала за постигане 
на максимална рециклируемост на основните материали при минимално 
натоварване на околната среда.

 ► Предайте за отпадъци опаковките от картон, рециклируемите пластмаса и 
запълващите материали от пластмаса природосъобразно чрез съответните 
системи за рециклиране или пунктове за вторични суровини.

 ► Съблюдавайте съответните национални или местни разпоредби.

35.3 Поддръжка / Почистване

Модулът за обслужване ВМ-2 не се нуждае от поддръжка, а при почистване 
не трябва да се използват почистващи препарати. Моля, само избърсвайте с 
влажно парче.
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36 Указания за документацията

36.1 Приложими документи

Ръководство за монтаж за специализиран техник - модул за обслужване ВМ-2
Ръководство за обслужване за потребителя - модул за обслужване ВМ-2
Ръководство за монтаж на отоплителния уред

Евентуално важат също ръководствата на всички използвани 
принадлежностни модули и други принадлежности.

36.2 Съхранение на документите

Собственикът на съоръжението, респ. потребителят на съоръжението, поема 
съхранението на всички ръководства.

 f Предайте това ръководство за монтаж, както и всички други важащи ръковод-
ства, на собственика на съоръжението, респ. потребителя на съоръжението.

36.3 Валидност на ръководството

Настоящото ръководство за монтаж важи за модула за обслужване ВМ-2.

36.4 Предаване на потребителя

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

 f Предайте на собственика или на потребителя на съоръжението всички важа-
щи документи

 f Обърнете внимание на потребителя на съоръжението върху това, че ръковод-
ствата трябва да се съхраняват в близост до уреда.

 f Обърнете внимание на потребителя на съоръжението върху това, че той тряб-
ва 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 термостатните вентили по пестящ енергия начин.

 f Инструктирайте собственика или потребителя на съоръжението относно под-
дръжката на отоплителното съоръжение.
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37 Технически данни

Таблица 37.1 Технически данни

Означение
Дисплей LCD дисплей 3,5“

Напрежение за връзка на eBUS 15-24 V

Консумирана мощност макс. 1,3 W
Клас на защита вътре в уреда съгласно клас на защита на уреда
Клас на защита в цокъла за стена IP20
Резерва на хода > 48 ч.
Околна температура 0 - 50 °C
Запазване на данни EEPROM постоянна памет
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Повреди

38 Повреди

Ако има повреда на отоплителния уред или разширителния модул, тя ще бъде показана с кода на повредата 
в съответния модул за обслужване.

Код на 
повреда Повреда
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1 Свръхтемпература на STB x x x x x x x x

2 Свръхтемпература на TB x x x

3 Колебание на dt-eSTB x x x

4 Не се образува пламък x x x x x x x x

5 Прекъсване на пламъка x x x x x x x x

6 Свръхтемпература на сензора за 
потока x x x x x x x x

7 Свръхтемпература на сензора за 
отработени газове/TBA x x x x x x x x

8 Клапата за отработени газове не се 
затваря/отваря x x x x x x

9 Непознат код на повреда x x

10 Сензор за eSTB/сензор за поток 2 x x x

11 Преждевременно задействане на 
пламък x x x x x x x x

12 Сензор на котела/сензор за поток x x x x x x x x x x x

13 Сензор за отработените газове x x x x x

14 Сензор на резервоара x x x x x x x x x x x

15 Външен сензор x x x x x x x x x x x

16 Сензор за обратен поток x x x x x x x x

17 Модулиращ поток извън целевата 
област x

18 Външен защитен кръг x

19 Сензор за налягане на маслото x

20 Газов клапан V1; релеен тест GKV x x x

21 Газов клапан V2 x

22 Недостиг на въздух x x

23 Превключвателят за въздушно 
налягане не се спуска x x

24 Зададените обороти на вентилатора 
не са достигнати x x x x x x

25 Оборотите за запалване не са 
достигнати x x

26 Оборотите за спиране не са 
достигнати x x x x x x

27
Температурен сензор на изхода за 
топла вода/сензор за поетапно 
зареждане 

x x x x x

29 Kurzschlussunterbrechung
Differenzdrucksensor x

30 CRC повреда на отоплителен уред x x x x x x

31 CRC повреда на горелката x

32 24V наблюдение x x x x

33 CRC повреда на фабрична настройка x

34 CRC повреда на BCC x x x x

35 BCC липсва x x x x x x

36 BCC е дефектен x x x x x

37 BCC не е съвместим x x x x x x x x

38 BCC (номер) е невалиден x x x x x x

39 Системна повреда на BCC x x x x x
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Код на 
повреда Повреда
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40 Ниско налягане на водата x x x

41 Наблюдение на потока x x x x

42 Помпа за кондензат x x x x

44 Превключвател за налягане на 
отработените газове x

45 Сензор за дебит x

46 Сензор на изхода за топла вода x

47 Наблюдение на сензора за потока 
напред и назад x

50 Активиране на щепсела за параметри x

52 Макс. продължителност на зареждане 
на резервоара е превишена x x x x x x x x x x

53 Отклонение при регулиране на IO x x

54 Задействащи елементи SCOT x

55 Системна повреда SCOT x

56 Калибриране на работната граница 
минимално x

57 Калибриране на отклонение x

58 Калибриране на Timeout x

59 Калибриране на работната граница 
максимално x

60 Сифонът е запушен x x

61 Системата за отработени газове е 
запушена x

62 Функционален контрол на дебита x x

63 Функционален контрол на 
гравитационна спирачка x x

64 Импулсен сензор x x

65 Функционален контрол на спиране на 
зареждането на резервоара x x

66 Налягането на маслото не достига 
работно налягане x

67 Налягането на маслото е невъзможно 
за оборотите на помпата x

70 Сензор на смесителен кръг x x x

71 Сензор на резервоара/сензор вход Е1 x x x x

72 Сензор за обратен поток/сензор вход 
Е1 x x

73 Сензор вход Е3 x

74 Получаването на информация е 
нарушено (DCF/BM) x x

78 Сензор на сборния елемент x x x x x x x x x x

79 Сензор вход Е2/сензор на колектор x x x x

80 Външен сензор на модула за 
обслужване 

81 EEprom x x x x

83 Налягането на маслото не достига 
стойности при покой x

84 Маслената помпа не достига 
състояние на покой x

85 Отговорът на клапана е несъвместим 
с управлението на клапана x x x

86 Налягането на маслото не достига 
налягане за запалване x

90
Комуникацията между регулиращата 
платка и запалващия автомат е 
нарушена

x x x x

91 eBUS адрес x x x
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Код на 
повреда Повреда
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95 Прог. режим x x x x

96 Отключване/Нулиране x x x x x

97 Помпа за байпас x

98 Усилвател на пламъка x x

99 "Системна грешка  
Запалващ автомат" x x x x x

101 Е-отопление x x x

102 Мрежов компресор x x

103 Плавен старт x x

104 Вентилатор x x x

106 Налягане на солена вода x x

107 Налягане на топлинен кръг x x x x x x x x

108 Ниско налягане x x

109 Високо налягане x x x

110 Температура на газовия поток x x x

111 Температура на горещия газ x x x

112 Температура на подаване на въздух x x x

113 Температура на ламелите x

114 Температура на навлизане на солена 
вода x

115 Макс. термостат на смесителния кръг x

116 "Съобщения за повреда  
Вход Е1" x x

117 PCB-Bus е обърнат x

118 PCB-Bus е прекъснат x x x

119 Енергията за размразяване е твърде 
ниска x x x

120 Автоматично размразяване x x

121 4-пътен вентил x

122 Източник на потока x

123 Температура на изтичане на солена 
вода x

124 Сензор за налягане AWO x

125 Сензор на котела AWO x x

126 Температура на изпарителя x

127 Температура на навлизане на 
охлаждащия агент x

128 ODU x x

129 Компресор x x

132 Системна повреда x

133
Модулът не е съвместим/Солар BM-2 
не е в SM1-2, SM2-2 или в цокъла за 
стена
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39 Предупредителни съобщения
Ако има причина за предупреждението на отоплителния уред или разширителния модул, тя ще бъде 
показана с кода на предупреждението в съответния модул за обслужване.

Код на 
предупреждение Причина за предупреждение CGB-2 TOB MGK-2

1 Смяна на запалващия автомат x  x
2 Налягане на топлинен кръг x  x
3 Променен параметър x  x
4 Не се образува пламък x x x
5 Прекъсване на пламъка x x x
22 Недостиг на въздух  x
23 Превключвателят за въздушно налягане не се спуска  x
24 Скоростта на предварително изпарение не е достигната x x x
26 Оборотите за спиране не са достигнати  x
43 Много запалвания на горелката x  x
53 Отклонение при регулиране на IO x  
54 Задействащи елементи на GLV x  
55 Системна грешка на GLV x  
58 Калибриране на Timeout x  
66 Налягането на маслото не достига работно налягане  x
67 Налягането на маслото е невъзможно за оборотите на помпата  x
68 Изместване на GPV x  
69 Неуспешно изпълнение на адаптация x  
84 Маслената помпа не достига състояние на покой  x
86 Налягането на маслото не достига налягане за запалване  x
107 Налягане на топлинен кръг  x
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Асистент за пускане в експлоатация

40 Асистент за пускане в експлоатация

При първото включване на WRS всички компоненти трябва вече да са свързани към e-Bus, за да могат да 
бъдат разпознати. На ВМ-2 автоматично се стартира асистентът за пускане в експлоатация. 
При това се предоставят следните настройки:

Настройка на езика
Настройка на потребителския интерфейс (разширен - опростен)
Uhrzeit
Datum

14:12 20.01.15

Асистент за пускане в 
експлоатация

Език
 НЕМСКИ
Потребителски интер-
фейс
 Разширен
продължаване

Причисляване на ВМ-2

При пуска в експлоатация на ВМ-2 се съобщава, коя задача той поема в WRS. 
При това има следните възможности за настройка:

• Система (в WRS един ВМ-2 трябва да е интегриран като система ВМ-2)
• Директно причисляване към смесителни кръгове (ММ1 - MM7)
• Без причисление (BM-2 служи само за показание)

Системата ВМ-2 при това поема всички управляващи функции в цялото WRS. При това се обслужват 
директния топлинен кръг и всички смесителни кръгове, които няма собствен ВМ-2. При директното причис-
ление на смесителни кръгове може да се показва и обслужва само засегнатия кръг. Само този директно 
обслужван кръг се показва в системата ВМ-2, т.е. той може да се обслужва само от ВМ-2 ММх. Настройката 
„без причисление“ допуска само възможностите за показване на ВМ-2.

14:12 20.01.15

Асистент за пускане в 
експлоатация

Причисляване ВМ2:

Система

MM2

няма причисляване
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Асистент за пускане в експлоатация

След избора на функцията на ВМ-2 в WRS се определят всички компоненти.

В асистента могат да бъдат избрани съответните конфигурации на компонентите. При това се показват
всички разпознати компоненти, на втората стъпка може да се избере конфигурацията за всеки компонент
(вижте съответните ръководства за монтаж на използваните модули).

14:12 20.01.15

Асистент за пускане в 
експлоатация

Конфигурация ММ2
 K01_смесител + резервоар
Конфигурация ММ3
 K01_смесител + резервоар
Конфигурация SM

К01_Съоръжение с един кръг
Конфигурация HG1
 K01_Топлинен кръг

Според конфигурацията по-долу ще бъдатизискани следните данни на съоръжението:

A08 Съобщение за поддръжка
A07 Антибактериална функция
A23 Начално време на функция „Антилегионела“ 
A14 Максимална температура на топлата вода и др.

Най-накрая могат да се настроят часът и датата. Освен това може да се обезвъздуши помпата на топлинния
кръг. След завършване на всички настройки чрез натискане на „Готово“ процесът на пуск в експлоатация се
завършва.

14:12 20.01.15

Асистент за пускане в 
експлоатация

Готово

Съобщението за инициализиране на системата се показва на дисплея. Автоматично се извършва рестарти-
ране.

Инициализиране на  
системата приключено 

Извършва се рестартиране!

Вижте глава 22.2.1 Функция на ВМ-2 (адрес на буса), защото в нея са описани отделните въз-
можности за настройка. Също така може да се извърши корекция в последствие. Асистентът за 
пуск в експлоатация се стартира също след нулиране на управлението.
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41 Software- Update BM-2
Обновяването е необходимо само когато софтуерът е показал версия от 2.00 до 2.40. Актуалното състояние 
на софтуера се показва над лентата за зареждане при старт на BM-2 – ако това е необходимо, първо изключете 
BM-2 и отново го включете.

• При версия на софтуера ≥ 2.50 не е необходимо обновяване. 
• При версия на софтуера 1.90 не се провежда обновяване и то не е необходимо. 
• При BM-2 Солар 1.00 е необходимо обновяване.

В по-редки случай се касае за грешка на резервоара, тогава BM-2 се връща към фабричните настройки по 
време на обновяването и всички настройки трябва да бъдат въведени отново – не съществува опасност за 
трайна повреда на BM-2.

Актуалните софтуерни обновявания за нашите продукти можете да намерите на нашия уеб сайт: www.wolf.eu/
shk-profi/downloads-fuer-profis/software-loesungen

Изпълнете следните стъпки при обновяването:

ON OFF



1



no !

Micro SD Card

Micro SD Card

ok !

click

2

Натиснете SD картата FW 2.50 или по-нова 
версия в слота BM-2.

Изключете работния превключвател и 
извадете BM-2 от корпуса на управляващия 
модул или цокъла за стена.



2 sec.> 2 sec..

4
5 min..

5

Отново включете работния превключвател.

Софтуерът ще се зареди и ще се покаже състоянието на 
софтуера. BM-2 ще стартира автоматично отново след 
приключването на обновяването.

Дисплеят мига за ок. 5 минути или се появява 
лентата за зареждане. По време на обновяването не 
издърпвайте кабела от цокъла. Това може да доведе 
до повреда на BM-2.

Задръжте бутоните натиснати най-малко 2 
секунди при включването.

Уредът отново функционира напълно. Micro 
SD картата може да бъде премахната и да 
бъде използвана отново по-късно.

2 . 50

Version ≥ FW 2.50 

6

click

ONOFF

3
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42 Комбинирана система съгласно Наредба (EU) № 811/2013

Продуктова група: Контролер

Комбинирана система съгласно Наредба 
(EU) № 811/2013

Наименова-
ние или 
търговска 
марка на 
доставчика

Идентификатор на доставчика за модела Клас на регулатора 
на температурата

Принос на регулатора на 
температурата към сезон-
ната енергийна ефектив-
ност при отопление

Wolf GmbH BM-2
Регулиране на устройствата

II 2,0Обслужващ панел BM-2 с външен сензор (вън-
шен температурен сензор, външен сензор EBUS 
или радиочасовник с външен сензор)
Регулиране на устройствата

VI 4,0

Обслужващ панел BM-2 с външен сензор (вън-
шен температурен сензор, външен сензор EBUS 
или радиочасовник с външен сензор)
Аналогово дистанционно управление AFB (кабе-
лен вариант или радиовариант)
Регулиране на устройствата

V 3,0
Обслужващ панел BM-2 с външен сензор (на-
стройка като контролер за стайна температура)
Аналогово дистанционно управление AFB (кабе-
лен вариант или радиовариант)
Регулиране на устройствата

VI 4,0

Обслужващ панел BM-2 с външен сензор (вън-
шен температурен сензор, външен сензор EBUS 
или радиочасовник с външен сензор)
Индикаторен модул АМ без външен сензор
Стенна конзола за BM-2
Регулиране на устройствата

V 3,0
Обслужващ панел BM-2 с външен сензор (на-
стройка като контролер за стайна температура)
Индикаторен модул АМ без външен сензор
Стенна конзола за BM-2
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