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1.Приложение
Настоящият контролер за системи с централно отопление е особено подходящ за

фамилни къщи, малки и средни обекти,. Осигурява желания топлинен комфорт, като
едновременно с това понижава потреблението на топлинна енергия. Функционалното
му устройство позволява той да бъде използуван за управление на котли, работещи с
газ,  течно  и  твърдо  гориво,  както  и  за  потребление  на  топлинна  енергия  от
акумулационни резервоари или централни източници.

2.Начин на управление
В  сравнение  с  традиционните  регулатори  за  отопление,  които  регулират

температурата на водата в зависимост от външната температура, този контролер може
да управлява регулационните процеси и според действителната вътрешна температура.
Именно при правилната  оценка  на вътрешната  температура отоплението  реагира на
допълнителните източници на топлинна енергия – слънчевото греене, наличие на хора
в помещението, работа на машини и др.

3.Регулация
Всеки стаен термостат, разположен в съответното помещение, изпълнява ролята на

чувствителен елемент за температурата и едновременно с това и роля на регулационен
елемент.  По  този  начин  на  потребителя  се  предлага  голям избор  на  термостати  от
гледна точка на регулация, програмиране, точност, естетически вид и цена.

4.Принцип на регулация
Принципът  на  динамична  регулация  се  състои  в  това,  че  регулаторът  следи

поведението  на  стайния  термостат,  измерва  температурата на  отоплителната  вода и
температурата в котелния контур и на базата на тези данни регулира положението на
смесителния  вентил  и  управлява  работата  на  котела.  При  системите  с  четирипътен
смесителен вентил е осигурена защита от нискотемпературна корозия на котела. Също
така отпада настройването на топлинната крива ( типично за еквитермичната регулация
)  с  всичките  негативни  последици  за  регулацията,  а  оттам  и  върху  икономията  на
енергия.

5.Приготвяне на битова гореща вода (БГВ)
Контролерът осигурява загряване на БГВ в акумулиращ бойлер. Загряването на БГВ

се управлява от термостата за БГВ, монтиран в бойлера, като евентуално може да се
допълни  с  часовников  превключвател.  Контролерът  позволява  две  стратегии  при
загряване на БГВ – с равен или по-висок приоритет от отоплението на обекта, избирани
по желание от потребителя.

I. Описание на контролера
Контролерът  може  да  работи  основно  в  две  конфигурации  –  като  динамичен

регулатор с присъединен стаен термостат и като еквитермичен регулатор на централно
отопление без стаен термостат.

1.1 Основни функции на контролера
1.1.1. Следи температурата на водата в три точки: изходяща котелна вода (датчик К),
възвратна котелна вода (датчик V), отоплителна вода след смесителен вентил (датчик
Т).
1.1.2. Следи температурата на външния въздух чрез датчик А.
1.1.3. Следи температурата на въздуха в отопляваните помещения чрез стаен термостат
с контактен изход.
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1.1.4. Спира котела по сигнал от вграден котелен работен термостат при превишаване
на максималната работна температура (75 - 90С) на датчик К.
1.1.5. Отваря смесителния вентил, включва циркулационната помпа и изключва котела,
ако  температурата  на  изходната  котелна  вода  (датчик  К)  превиши  настроената
гранична стойност (95-105 C).
1.1.6.  Затваря  смесителния  вентил  и  принудително  включва  котела  (само  в  зимен
режим)  при  температура  на  възвратната  вода  в  котела  (датчик  V),  по-ниска  от
настроената стойност (45-65 С).
1.1.7.  Отваря  смесителния  вентил  и  принудително  включва  котела  при  наднормено
охлаждане на отоплителната  вода (след смесителния вентил)  –  датчик  Т.  Прагът на
задействане  се  изменя  автоматично  според  външната  температура,  от  присъединен
външен  датчик  А.  Ако  не  е  монтиран  стаен  термостат,  тази  функция  може  да  се
използува  за  централно  еквитермично  регулиране  на  температурата  на  общата
отоплителна вода в многоконтурни системи и в големи обекти.
1.1.8. Защита от замръзване на цялата отоплителна система.
1.1.9. Принудително затваря смесителния вентил при загряване на отоплителната вода
над 50С в системите с подово отопление и монтиран стаен термостат, независимо от
текущата  команда  на  последния.  В  системите  без  подово  отопление  и  в  големи
многоконтурни обекти без стаен термостат тази функция може да бъде подтисната.
1.1.10. Управлява смесителния вентил според поведението на стайния термостат.
1.1.11. Осигурява загряване на БГВ в зимен и летен режим според термостата за БГВ
или превключващия часовник.
1.1.12. Подготовката на БГВ става по две стратегии: едновременно с отопляването на
обекта  и  с  по-висок  приоритет  с  прекъсване  отопляването  на  обекта.  Изборът  на
стратегия да се осъществява от потребителя.
1.1.13. Управлява помпа, моторна задвижка или магнетвентил в контура за загряване на
БГВ.
1.1.14. Автоматично преминава в летен режим, ако стайният термостат или датчика Т
не подаде команда за включване за време 24 часа от последната такава.
1.1.15.  Летен  режим  се  отличава  с  това,  че  котелът  не  може да  се  включи  при
температура на възвратната вода, по-ниска от настроената (45 - 65С).
1.1.16.  Периодично  развъртане  на  циркулационната  помпа  в  отоплителния  кръг  и
смесителния  вентил  в  летен  режим  за  предотвратяване  на  блокирането  им  при
продължителен престой.
1.1.17.Автоматично преминава в зимен режим при команда  от стаен термостат  или

датчик Т.
На  фиг.  1  е  показана  типова  функционална  схема  на  отоплителна  инсталация,
управлявана от контролера:
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1.2 Основни режими на контролера
1.2.1. Зимен режим
Когато е  в зимен режим, контролерът  с  предимство  наблюдава температурите от

точки 1.1.5.  -  1.1.6. Контролирането на минималната температура на отоплителната
вода според точка 1.1.7. има значение само ако настъпи охлаждане на системата под
настроената температура (напр. при програмираните нощни спадове). Така се осигурява
както  оптималния  топлинен  комфорт  в  обекта,  така  и  по-бързото  затопляне  при
прехода  от икономична към комфортна стайна температура. Тази функция има най-
голямо  значение  при  системите  с  голямо  водно  съдържание  и  голяма  инертност.
Регулираната  минимална  температура  на  отоплителната  вода  е  или  постоянна  или
управлявана според външната температура.
Желаната  стайна  температура се  поддържа  според  стайния  термостат.  Контролерът
управлява температурата на водата в отоплението така, че да бъде достигната желаната
стайна температура. Тъй като контролерът реагира на отношението между времето на
включено  и  изключено  състояние  на  стайния  термостат,  най-добри  резултати  са
постигнати при използуването на стайни термостати с пропорционално интеграционно
управление  на  температурата  (  напр.  CR 001,  SR 400,  CM51  ).  Точността  на
използвания термостат пряко влияе върху точността на поддържане на желаната стайна
температура.

1.2.2. Летен режим
Преходът към летен режим се извършва автоматично,  ако стайния термостат или

датчика Т не  подадат команда за включване до 24 часа (или 6 часа) след последното
изключване. Интервалът от 6 или 24 часа се определя чрез джъмпера J1. При прехода
към летен режим контролерът извършва следното:

- изключва циркулационните помпи П1и П2;
- изключва котела;
- затваря смесителния вентил.

За да не бъде допуснато блокирането на подвижните части на отоплителната система
с  котлен  камък,  контролерът  осигурява  редовно  изпробване  на  помпите  П1,  П2  и
смесителния вентил. Най-напред се включват циркулационните помпи, след което се
изключват и следва отваряне и затваряне на смесителния вентил. По този начин не се
допуска проникване на топла вода от котелния контур в отоплителния контур при летен
режим.
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Лятното  загряване  на  БГВ  се  осъществява  при  затворен  смесителен  вентил  и
изключена  циркулационна  помпа  П2  на  отоплението.  Котелът  се  включва  чрез
включване на термостата за БГВ или чрез контакта на часовника, свързан към клемите
за БГВ на контролера. Така котелът се включва само по необходимост при запазване на
летния режим. И в този режим котелът се предпазва от аварийно прегряване.

1.3 Основни елементи на контролера
Общ изглед на контролера е показан на фиг.2 
 Лицев панел на фиг. 2 а), Основна платка на фиг. 2 б)

Легенда:
1 – Двуразрядна цифрова индикация за температурните настройки и действителна

котелна, възвратна и отоплителна температура;
2 – Бутон за избор на величината, показвана от индикацията;
3  –  Указатели  за  индициране  на  зададена  и  текуща  температура  на  водата  в

отоплителния контур
4  –  Указатели  за  индициране  на  зададена  и  текуща  температура  на  възвратната

котелна вода;
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5  –  Указатели  за  индициране  на  зададена  гранична  и  текуща  температура  на
изходната котелна вода;

6 – Указател за индициране на  зададена температура на  работния термостат  за  1
степен на нафтова (газова) горелка;

7 – Указател за индициране на  зададена температура на  работния термостат  за  2
степен на нафтова (газова) горелка;

8 –  Настройване на зададената гранична температура на изходната котелна вода ;
9 –  Настройване на зададената температура на работния термостат за 1 степен на

горелката;
10 – Настройване на зададената температура на работния термостат за 2 степен на

горелката;
11 – Настройване на зададената минимална  температура на отоплителната  вода –

долна граница;
12 – Бутон за превключване приоритета на загряване на БГВ спрямо отоплението;
13 – Контролни индикатори за отваряне (+) и затваряне (-) на сервовентила;
14 – Контролен индикатор за понижаване на текущата температура на възвратната

котелна вода под зададената;
15 – Контролен индикатор за превишаване на зададената гранична температура на

изходната котелна вода;
16 – Контролен индикатор за понижаване на текущата температура на отоплителната

вода под зададената;
17 – Джъмпер  J1 за определяне на интервала за преход в летен режим – 6 или 24

часа;
18 – Джъмпер J9 за ограничаване максималната температура на отоплителната вода

на 55С;
19 – Превключвател за режима на сервозадвижването – джъмпер J3;
20 – Настройване на зададената температура на възвратната котелна вода ;
21 – Настройване на зададената минимална  температура на отоплителната  вода –

горна граница;
22  –  Джъмпер  J4 за  диапазона  на  изменение  на  зададената  температура  на

отоплителната вода;
23 – Предпазител F1 – 0.2A на сервозадвижването;
24 – Предпазител F4 – 5A за захранване на горелката;
25 – Предпазител F5 – 5A за циркулационна помпа П1 в котелния контур;
26 – Предпазител F3 – 0.2A за електрониката на контролера;
27 – Предпазител F2 – 5A за циркулационна помпа П2 в отоплителния контур;
28 – Джъмпер J11 за изключване работния термостат на 1 степен;
29 – Предпазител F6 – 5A на изхода за управление загряване на БГВ;

1.4 Описание на датчиците на контролера и функциите им
Датчиците  са  полупроводникови,  полярни  и  взаимозаменяеми.  Да  се  спазва
полярността при свързване към входните клеми!
1.4.1. К – датчик за температурата на изходната котелна вода
Датчикът  К е  приложен температурен датчик,  който  се монтира  върху изходната

котелна тръба колкото е възможно по-близо до котела (фиг. 1). Предназначен е да не
позволи  аварийно  превишаване  на  граничната  изходна  температура  в  котела.  Ако
температурата в изхода на котела превиши настроената граница, ще светне контролният
индикатор 15 (фиг.2 а) и ще се извърши принудително изключване на котела, отваряне
на  смесителния  вентил  и  включване  на  циркулационните  помпи  П1  и  П2.  Това  се
извършва  без  оглед  на  актуалния  режим  и  другите  контролирани  величини.  При
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понижаване на изходната котелна температура под граничната стойност контролерът
автоматично се връща в предходния режим.

Граничната изходна температура се настройва чрез елемента 8 (фиг.2 а) в диапазон
90 до 105С. Температурата трябва да се настрои според типа на котела и съобразно
настройката на аварийния термостат на котела. Например ако аварийният термостат е
настроен на 100, необходимо е граничната изходна котелна температура на контролера
да се понижи под тази стойност и след това да се изпробва защитната му функция.
Контролерът  трябва  да  осигури  ограничаване  на  изходната  температура  преди
аварийния термостат да изключи котела.

Особено значение има тази защита при котли с дървесен газ в случай, че настъпи
затваряне на смесителния вентил ( напр. при нощен спад ) и котелът не е в състояние
съответно да намали мощността си.

1.4.2. V – датчик за възвратната котелна вода
Датчикът V се монтира върху възвратния тръбопровод колкото е възможно по-близо

до котела (фиг. 1). Служи да ограничава наднормената кондензация на продуктите на
горенето в  топлообменника  на  котела  –  т.е.  да  намали оросяването  на  котела.  Това
явление  настъпва  най-често при  запалване  на  студена система,  но  също така  и  при
нормална  експлоатация,  ако  не  е  осигурена  минимална  температура  на  възвратната
котелна вода.

При системи с лоша гравитационна циркулация в първичния контур смесителният
вентил не се отваря от контролера поради ниска температура на възвратната котелна
вода.  За  ниска  температура на  възвратната  вода  се  сигнализира  чрез  светването  на
индикатор  14  (фиг.2  а).  Решението  е  или  да  се  понижи  зададената  температура на
възвратната вода чрез елемента 20 (фиг.2 б), макар че това увеличава кондензацията;
или повишаване температурата на котела чрез работния термостат за 1 степен; или да се
завърти клапата на смесителния вентил на 180, с което ограничаващите циркулацията
бленди на  клапата  на  смесителния  вентил  ще се завъртят  във вторичния  контур на
циркулационната помпа П2 и ще се освободи циркулацията в първичния контур. За това
действие е необходимо да  се демонтира сервозадвижването  и  лоста на  смесителния
вентил и да се завърти клапата на вентила на 180. Не е необходимо водата от тръбите
да  бъде  източвана.  Това  се  налага  да  бъде  извършвано  само  при  системите  с
гравитационна  циркулация  в  първичния  контур  и  с  вторичен  контур,  на  който  е
поставена циркулационна помпа.

1.4.3. Т – датчик за температура на отоплителната вода
Датчикът Т се монтира върху тръбата на вторичния контур зад смесителния вентил.

Той  отчита  входната  температура  на  отоплителната  вода.  Препоръчва  се  да  се
разположи колкото е възможно по-далече от смесителния вентил,  най-добре чак зад
циркулационната помпа П2 (фиг. 1).

Датчикът  осигурява  оптимален  топлинен  комфорт  в  обекта  чрез  равномерно  във
времето отопление.  Не позволява  спад на  температурата на  отоплителната  вода  под
настроената стойност, която може да е постоянна или да се определя според външната
температура.  По  този  начин  не  възниква  охлаждане  на  отоплителните  тела  и  не
прониква студен въздух от прозорците към пода. Което е и основното условие да бъде
осигурен  топлинния  комфорт.  Ако  липсва  тази  функция  на  контролера,  то  при
програмиране  на  непреценено  високи  спадове  на  стайната  температура  настъпва
значително охлаждане на водата в отоплението. Като следствие настъпва охлаждане на
цялата отоплителна система и отоплявания обект.  Повторното загряване до желания
топлинен комфорт след това е много енергоемко, а също така се удължава и времето за
загряване. Този ефект се засилва с увеличаване на количеството вода в системата.
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При управление на зададената температура на отоплителната вода контролерът може
да работи в следните режими:
- управлявана зададена температура според външната температура ;
- постоянна зададена температура ;
При управление  на  зададената  температура на  отоплителната  вода  според външната
температура първата се изменя в граници от 15 до 90 С при еквитермично регулиране
без стаен термостат и от 10 до 50С при динамично регулиране с присъединен стаен
термостат.

При системи с подово отопление датчикът Т предотвратява загряване на водата във
вторичния кръг над 55С, ако тази функция е предварително активирана с поставяне на
джъмпера  J9.  Ако   температурата  на  отоплителната  вода  трябва  да  надхвърля
50С,  J9 се премахва (виж т.  3.1.4),  в противен случай няма да бъде достигната
въобще!

1.5 Технически параметри
- Захранващо напрежение: 230V/50Нz/AC
- Мощност на електрониката без сервозадвижването: мах 4VА
- Мощност на електрониката със сервозадвижването: мах 10VА
- Изход за сервозадвижването: 24V/50Hz/AC, 2-5VА

230V/50Hz/AC, 5VА
– Изходи за управление на котела (или 1 и 2 степен на горелката):2 бр.вкл. контакти

7А/250V
- Изходи за циркулационни помпи П1 и П2: фаза 5А/250V
- Изход за помпа или задвижка в контура на БГВ: превкл. контакт 5А/250V
- Вход от стаен термостат: включващ контакт
- Натоварване на контакта на стайния термостат: 50mA/12Vss
- Вход за включване загряването на БГВ: включващ контакт
- Натоварване на включващия контакт за БГВ: 50mA/12Vss
- Защита: IP00

2.Монтаж на контролера
2.1 Увод
Монтажът  и  присъединяването  може  да  бъде  извършвано  само от  квалифициран

персонал.
Присъединяването  на  котела,  смесителния  вентил,  сервозадвижването  и  помпата

трябва да отговаря на  изискванията  за  инсталиране на  централно  отопление  или по
препоръка на производителите на тези компоненти.

За правилно смесване трябва да бъде осигурена достатъчна циркулация в котелния и
отоплителния контур. При системи, където циркулационната помпа е инсталирана само
в отоплителния контур, трябва да бъде осигурена гравитационна циркулация в котелния
контур чрез монтаж на смесителния вентил на височина минимум 0.8м над отвора за
възвратна вода в котела и чрез използуване на тръбопроводи и смесители с достатъчно
светло сечение.

2.2 Монтаж на датчиците за температура
Контролерът е съоръжен с три температурни датчика, които са конструирани като

приложни  и  при  монтажа  им  не  е  необходимо  вмешателство  в  тръбопроводната
отоплителна мрежа. Датчиците се доставят с приводен кабел с дължина 180см. Кабелът
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може  да  бъде  скъсяван  или  свързван  през  съединителна  клема  с  удължаващ
двупроводен кабел със сечение минимум 0.35 кв. мм. 

 (фиг.3)
а) система с четирипътен вентил 
б)система с трипътен вентил, разположен в позиция 1 или позиция 2.
При системите с трипътен смесителен вентил циркулацията на водата в първичния

( котелен ) контур не може да бъде постигната разделено от вторичния контур. Така при
затворен смесителен вентил има циркулация само във вторичния контур и не може да се
получи смесване на изходната с възвратната котелна вода. Последната бързо изстива
което води до още по-голямо затваряне на 

вентила  и  т.н.  Така  вентилът  повече  няма  да  се  отвори.  При  тези  системи
оросяването на котела се предотвратява, като датчикът V се монтира заедно с датчика К
на изхода на котела и минималната температура на “възвратната” вода се настройва на
максимум (65 С). Така изходната вода на котела ще се движи в граници от 65 до 90
С, предотвратявайки кондензацията.

Този начин за монтиране на датчиците може да се използува и в системите с лошо
монтирани  четирипътни  смесителни  вентили,  където  не  може  да  бъде  постигната
гравитационна циркулация в първичния контур под влиянието на напр. малък светъл
диаметър  на  първичния  контур  или  смесителя;  разполагане  на  смесителя  на  малка
височина над входа за възвратна вода в котела и др.

При  монтаж  на  датчиците  върху  тръбите,  мястото  на  монтаж  да  се  обвие
впоследствие  с  термоизолационна  лента,  за  да  се  намали  влиянието  на  околната
температура  върху  датчика,  който  да  отчита  само  температурата  на  протичащата  в
тръбата вода.

2.4 Електрическо свързване на контролера
Свързването на контролера е показано на фиг.6.

2.4.1  Свързване  на  външен  датчик  (  преобразувател  външна  температура  –
задание за отоплителна вода ), модел INT0066A.

Датчикът се разполага откъм външната северна страна на сградата така, че да не е
изложен на прякото действие на слънчевите лъчи или друг вид топлинно излъчване,
което  би  могло  да  повлияе  на  правилното  замерване  на  външната  температура.
Присъединяването  става  с  четирипроводен  кабел  4  Х  0.35  кв.  мм.  (фиг.  4),  със
съпротивление на един проводник до 100 Ом.

Датчикът представлява преобразувател външна температура – задание,  чрез  който
потребителят определя онзи обхват външни температури Твънш. мин и Твънщ. макс,
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на който съответствува температурният обхват 10 – 50  С (15 – 90  С) за задаване на
температура на отоплителната вода. 

2.4.1.1 Избор на обхват от външни температури Твънш. мин  и Твънш. макс.
Предвидени са 6 температурни диапазона с еднаква горна граница:

от +5 до +20 С; 
              от 0 до +20 С;                             

от –5 до +20 С; 
от –10 до +20 С; 
от –15 до +20 С; 
от –20 до +20 С

в които заданието за температура на отоплителната вода се изменя съгласно фиг.4

Фиг. 4 
Във  всеки  диапазон  при  понижаване  на  външната  температура  под  +20

зададената  температура на  отоплителната  вода  се  повишава,  като  в  долния  край  на
диапазона достига максимална стойност 90 или 50 според положението на джъмпер
J4 в контролера (вж. т. 3.1.4).

Желаният  температурен  диапазон  зависи  от  топлоизолацията  на  обекта  и  се
избира чрез преместване позицията на джъмпера J2, който се намира в датчика – фиг.5.
Числото показва онази външна температура (долна граница на съответния диапазон),
при която отоплителната вода е най-гореща. 

Диапазон от –20 до +20С (поз. –20 на J2) се избира за обекти с малки топлинни
загуби,  при  които  най-гореща  отоплителна  вода  се  достига  чак  когато  външната
температура спадне до -20. Диапазони +5 до +20С(поз. +5 на J2)  и 0 до +20С (поз. 0
на J2) се избират за обекти с големи топлинни загуби като халета, складове и др., при
които  най-гореща  отоплителна  вода  се  достига  още  когато  външната  температура
спадне до +5 или 0. Фабрично избраният диапазон е от –10 до +20С. 

 При всяка външна температура:
-  за  да  се  повиши температурата  на  отоплителната  вода,  J2  се  мести  по-

надясно; 
-за  да  се  намали  температурата  на  отоплителната  вода,  J2  се  мести  по-

наляво.
Препоръчително  за  прецизното  регулиране  е  външният  датчик  да  работи

съвместно с термостатични вентили за локално регулиране на температурата във
всяко от отопляваните помещения.  

Бутонът В1 в датчика трябва да се постави в ОТПУСНАТО състояние. 
Фиг.5
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2.4.2. Свързване на стайния термостат
Към  контролера  може  да  бъде  присъединен  произволен  стаен  термостат,  имащ

независим  включващ  контакт,  който  е  включен  когато  действителната  стайна
температура е по-ниска от зададената. Това условие изпълняват термостатите с реле на
изхода,  каквито  са  повечето  програмируеми  термостати  и  някои  от  електронните
термостати. Термостатите, които извеждат на изхода си директно комутируема фаза от
захранващата мрежа, трябва да се присъединят чрез междинно реле.

Между присъединителните  клеми на  контролера  има  безопасно  напрежение  12V,
което  позволява  свързването  към  термостата  да  бъде  извършено  с  обикновен
двупроводен  кабел  2  Х  0.35  кв.  мм.  Понеже  става  пренасяне  само  на  двоична
информация  (включено  -  изключено),  дължината  на  кабела  се  определя  само  от
стойността на съпротивлението му, което може да достигне до 100 Ом.

Особено внимание  трябва да се  обърне  на разположението на стайния термостат.
Подходящо е термостатът да бъде разположен в най-обитаваното помещение, което се
явява представително за целия обект.  Във фамилните къщи това са всекидневната и
детската стая. Не е подходящо стайният термостат да се разположи в кухнята, където
температурата може да бъде повлияна от готвенето, или в коридорите, които не могат
да  дадат  информация  за  стайната  температура.  Вътре  в  помещението  термостатът
трябва  да  бъде  разположен  извън  действието  на  отоплителните  тела  и  да  не  е  под
прякото  въздействие  на  слънчева  светлина.  Термостатът  не  се  разполага  и  върху
външна стена, където оказва голямо влияние охлаждането на зидарията. Понякога тези
неблагоприятни  влияния  могат  да  се  използват  за  подобряване  на  функциите  –
приближаване на термостат с висок хистерезис към отоплителното тяло осигурява по-
бърза  реакция  на  температурните  промени;  термостат,  разположен  на  външна  стена
осигурява по-навременна реакция на промени във външната температура.

2.5.3. Свързване на термостата ( часовника ) и помпата ( задвижката ) за БГВ
За свързване на термостата или часовника за БГВ трябва да бъдат спазени същите

условия,  както  при  свързване  на  стайния  термостат.  Включващият  контакт  на
термостата за БГВ се свързва към клеми 13 и 14 от Х1. Ако загряването на БГВ не се
осигурява от котела, към клемите 13 и 14 не се свързва нищо.

Помпата  (  задвижката  )  за  БГВ се свързва през  независим превключващ контакт,
изведен на клеми Х2.14, Х2.15 и Х2.16 (фиг. 6). Защитава се от предпазител F6 –5A. От
клема Х2.13 се подава нула, а от клема Х2.12 – защитна земя. Примерни хидравлични и
електрически схеми на свързване на контура за БГВ са показани на фиг. 7.

А) с четирипътен смесителен вентил и трета помпа П3 в контура за загряване на
БГВ;

Б)  с  трипътен  смесителен  вентил,  обща  помпа  за  отопление  и  БГВ  и  моторна
задвижка “отворено – затворено” в контура за БГВ.
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В) с четирипътен смесителен вентил и трипътен магнетвентил в контура за БГВ;

Включването на термостата за БГВ ще предизвика включване на котела без оглед на
текущия  режим  на  експлоатация,  което  означава  и  при  летен  режим  със  затворен
смесителен вентил и изключена циркулационна помпа П2. Защитата против прегряване
на котела действува и в режим загряване на БГВ, като изключва котела без да спира
помпата в контура за БГВ. Защитата против преохлаждане на възвратната котелна вода
действува и в режим загряване на БГВ, като изключва помпата в контура за БГВ без да
спира котела.

Загряването на БГВ може да се извършва по две стратегии: с равен или по-висок
приоритет от отоплението на обекта. 

Загряване  с  равен  приоритет  означава,  че  ако  термостатът  за  БГВ се  включи  по
време,  когато  се  извършва  загряване  на  обекта  (отворен  смесителен  вентил),  то
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загряване  на  БГВ и  обекта  се  осъществява  едновременно.  Мощността  на  котела  се
разпределя между бойлера и отоплението. В този случай загряването на бойлера става
по-бавно, но не се прекратява отоплението на обекта.

Загряване с по-висок приоритет означава, че ако термостатът за БГВ се включи по
време,  когато  се  извършва  загряване  на  обекта  (отворен  смесителен  вентил),  то
вентилът веднага се затваря и цялата мощност на котела се прехвърля към бойлера.
Отоплението на обекта се прекратява, но бойлерът се загрява максимално бързо. След
изключване на термостата за БГВ се възстановява отоплението на обекта.

Изборът на стратегия се извършва от потребителя чрез бутон ПРИОРИТЕТ на БГВ –
поз 12, фиг.2 а). При натиснат бутон се избира по-висок приоритет, а при отпуснат –
равен приоритет.

Възможно  е  включване  на  контролера,  при  което  загряването  на  БГВ  се
извършва комбинирано от котела и слънчеви панели с предимство за последните.
Необходим  е  допълнително  диференциален  термостат  за  управление  на
слънчевите панели и трипътен вентил с моторна задвижка!

2.4.4. Свързване на сервозадвижването на смесителния вентил
Към контролера може да бъде свързано произволно сервозадвижване, отговарящо на

техническите  параметри,  цитирани  в  т.  1.5.  При  монтиране  на  сервозадвижването
трябва  да  бъде  спазена  инструкцията  на  производителя  за  регулиране  на  крайните
изключватели. Електрическото свързване на сервозадвижването става към клеми 15, 16,
17 и 18. Към клема 18 се свързва корпусът на сервозадвижването, към клема 17 – общия
проводник на двете намотки на двигателя, към клема 15 – проводникът за затваряне на
вентила  и  към  клема  16  –  проводникът  за  отваряне  на  вентила.  Захранване  на
сервозадвижването се осигурява от клема 22, към която чрез външен мост се подава
~24V от клема 21 или ~220V от клема 23 в зависимост от това за какво напрежение е
предназначена конкретната задвижка, която се монтира.

2.4.5. Свързване на  котела
2.4.5.1. Котли с течно гориво снабдени с едностепенна или двустепенна горелка.
Горелката се свързва към клеми 24 – 32 от клеморед Х1 (фиг. 6).
През клема Х1.24 се подава фаза към горелката, защитена с предпазител  F4 – 5А.

През клеми Х1.31 и Х1.32 се подават съответно нула и защитна земя. Между клеми
Х1.25  и  Х1.26  се  намира  включващ  контакт  за  задействане  на  първа  степен  на
горелката. Между клеми Х1.27 и Х1.28 се намира включващ контакт за задействане на
втора степен на горелката.  Към клеми Х1.29 и Х1.30 се свързват съответно сигнали
АВАРИЯ и РАБОТА от горелката – ~220V спрямо Х1.31 (нула).

2.4.5.2. Котли с твърдо гориво
За управление на котела се използува включващия контакт на релето за първа степен

на контролера, изведен на клеми Х1.25 и Х1.26. Електрически управляваните котли са
подготвени за присъединяване на стаен термостат или часовник. В клемната кутия на
котела има клеми за стаен термостат, свързани накъсо с външен мост.  Този мост се
отстранява и на негово място се свързва приводния кабел от клемите Х1.25 и Х1.26 на
контролера.

Когато котелът няма собствен работен термостат, джъмпера J11 – поз. 26 фиг.2
б)  се  изключва,  функциите  се  поемат  от  работния  термостат  за  I степен  на
контролера.
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2.4.6. Свързване на циркулационните помпи
Предвидена  е  възможност  за  свързване  на  две  циркулационни  помпи  П1  и  П2

съответно за котелния и отоплителния контур при системи с четирипътен смесителен
вентил. Помпата П1 може да осигурява циркулация и в контура за загряване на БГВ –
фиг. 7 В).

Еднофазна циркулационна помпа П1 се свързва към клеми Х2.4 – защитна земя, Х2.5
– нула и Х2.6 – фаза. Защитава се от предпазител F5 – 5А.

Еднофазна циркулационна помпа П2 се свързва към клеми Х2.8 – защитна земя, Х2.9
– нула и Х2.10 – фаза. Защитава се от предпазител F2 – 5А.

2.4.7. Свързване на блокиращ (авариен) термостат
Блокиращият  термостат  БТ  се  свързва  между  клеми  19  и  20  на  клемореда  Х1.

Контактът му се отваря при аварийно прегряване на котела.
Когато не е предвиден блокиращ термостат БТ, клеми Х1.19 и Х1.20 се свързват на

късо с външен мост.

3.Въвеждане на контролера в експлоатация
След  включване  на  контролера  е  необходимо  да  бъдат  извършени  следните

контролни проверки:
- Контрол на правилното свързване на сервозадвижването
- Регулиране на зададената гранична температура на изходната котелна вода
- Регулиране на зададена температура на работния термостат за 1 степен;
- Регулиране на зададена температура на работния термостат за 2 степен;
- Регулиране на зададена минимална температура на възвратната котелна вода;
- Регулиране на зададена минимална температура на отоплителната вода;
- Уточняване на включването на котела за загряване на БГВ;
- Уточняване на управлението от стайния термостат.

3.1 Последователност при въвеждане в експлоатация
3.1.1 Първо включване на контролера
Горелката се изключва чрез изваждане на проводника от клема Х1.24. Контролерът

се включва чрез мрежовия ключ на лицевия панел. 

3.1.2 Контрол на правилното включване на сервозадвижването
Чрез двойния джъмпер J3 могат да се осъществяват следните комбинации:

А – сервовентилът се отваря и светва индикатор 10(+) – фиг. 2 а)
В – сервовентилът се затваря, светва индикатор 10(-) – фиг. 2 а);
С – движението на сервовентила е блокирано;
D –  експлоатационно  положение,  движението  на  сервовентила  се  управлява  от

контролера.
Предварително  задвижката  трябва  да  бъде  отделена  от  вентила,  след  което  чрез

превключване в положение А и В става изпробване на правилната посока на хода на
сервозадвижването и на действието на крайните изключватели. Ако сервозадвижката се
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движи в посока, обратна на очакваната, се разменят проводниците на клемите 15 и 16 от
Х1. 

След  установяване  на  правилна  посока  на  хода  на  сервозадвижването  двойния
джъмпер J3 се поставя в положение (В). Изчаква се задвижката да отработи пълния си
ход ( достигане на краен изключвател за положение “затворено” ). Регулиращия орган
на  смесителния  вентил  се  завърта  на  ръка   в  положение  “затворено”  и  при  това
положение задвижката се монтира към вентила. 

Двойния джъмпер J3 да се превключи в положение D.

3.1.3  Настройване  на  зададената  минимална  температура  на  възвратната
котелна вода

Минималната температура на възвратната вода се настройва чрез елемента 20 (фиг.2
б). Бутон ИЗБОР от лицевия панел се натиска докато светне индикатор 4 – “Твъзвр.
задание”  Сега  цифровата  индикация  показва  зададената  минимална  температура  на
възвратната вода. Чрез елемента 20 може да бъде настроена зададената температура на
възвратната  вода  в граници от  45 до 65 С.  Когато действителната температура на
възвратната котелна вода спадне под така настроената граница,  светва индикатор 14
(фиг.  2  а)  и  сервозадвижването  започва  да  затваря  притока  на  котелна  вода  към
вторичния (отоплителния) кръг.

 Препоръчани настройки за минимална температура на възвратната вода:

Котли със стоманен
топлообменник

от 55 до 60

Котли с чугунен топлообменник от 45 до 55
Котли с дървесен газ от 60 до 65

3.1.4 Настройване на зададена минимална температура на отоплителната вода
В  зависимост  от  приложението  на  контролера,  съществуват  два  случая  за

поддържане на минимална температура на отоплителната вода:
А)  Наличие на стаен термостат и външен датчик   – ако  стайният термостат е

изключен за по-малко от 24 (6) часа, контролерът поддържа в отоплението температура,
зададена чрез преобразувател външна температура – задание (външен датчик), свързан
към клеми 1 до 4 от клеморед Х1.

За  настройване  на  минималната  температура  бутон  ИЗБОР  от  лицевия  панел  се
натиска докато светне индикатор 3 – “Тотопл. задание”. Цифровата индикация показва
настройваната температура. Джъмпер J4 се поставя в позиция J4.2. От клеморед Х1 се
изключва проводника, свързан към клема 4 и чрез елемента  R53 (поз 21, фиг. 2 б) се
настройва показание 50 - горна граница при управление от външен датчик. 

Окъсяват  се  клеми  2  и  4,  както  и  клеми  5  и  6  от  клеморед  Х1.  Чрез  елемента
“Тотопл.мин.” (поз.11, фиг.2 а) се настройва показание от 0 до 50 С – долна граница
при управление от външен датчик. 

Премахват се късите съединения от клеми 2 и 4, както и клеми 5 и 6 от Х1. Свързва
се проводникът към клема 4. При подово отопление J9 се поставя, а при радиаторно се
премахва.

Б) Без стаен  термостат,  но  с външен  датчик –  еквитермично  регулиране  -  За
настройване на минималната температура бутон ИЗБОР от лицевия панел се натиска
докато  светне  индикатор  3  –  “Тотопл.  задание”.  Цифровата  индикация  показва
настройваната температура:

- за радиаторно отопление: джъмпер J4 се поставя в позиция J4.1. От клеморед Х1
се  изключва  проводникът,  свързан  към  клема  4  и  чрез  елемента  R53  се  настройва
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показание  90  (горна  граница  при  управление  от  външен  датчик).  Джъмпер  J9 се
премахва (ако се остави, горната граница ще бъде 55 С, а не 90 С). 

Окъсяват се клеми 2 и 4, както и клеми 5 и 6 от клеморед Х1. Чрез елемента “Тотопл.
мин.” се настройва показание от 0 до 50 С – долна граница при управление от външен
датчик. 

Премахват се късите съединения от клеми 2 и 4, както и клеми 5 и 6 от Х1. Свързва
се проводникът към клема 4.

- за подово отопление: джъмпер  J4 се поставя в позиция  J4.2. От клеморед Х1 се
изключва  проводникът,  свързан  към  клема  4  и  чрез  елемента  R53  се  настройва
показание  50  (горна  граница  при  управление  от  външен  датчик).  Джъмпер  J9 се
поставя. 

Окъсяват се клеми 2 и 4, както и клеми 5 и 6 от клеморед Х1. Чрез елемента “Тотопл.
мин.” се настройва показание от 0 до 50 С – долна граница при управление от външен
датчик. 

Премахват се късите съединения от клеми 2 и 4, както и клеми 5 и 6 от Х1. Свързва
се проводникът към клема 4. 

Производителят доставя контролера с предварително настроена долна граница на
заданието за температура на отоплителната вода  40 С, стойност която осигурява
комфортна топлина за голяма част от отопляваните обекти.

3.1.5 Настройване на зададена гранична температура на изходната котелна вода
Аварийното  отваряне  на  сервовентила  при  превишаване  на  граничната  котелна

температура може да бъде проверено още при запалване, когато смесителният вентил
още  не  е  отворен  и  работния   термостат  на  1  степен  е  регулиран  на  максимум,  а
зададената гранична температура на изходната котелна вода – на минимум. В повечето
случаи  поведението  на  котела  е  такова,  че  при  изключване  на  работния  термостат
температурата в него продължава да нараства, ако не му се отвежда топлата вода (напр.
при  затворен  смесителен  вентил).  Когато  бъде  достигната  граничната  котелна
температура светва индикатор 15, фиг. 2 а), трябва да се изключи котела, да се отвори
смесителния  вентил  и  да  работят  циркулационните  помпи  П1  и  П2.  Граничната
температура на изходната котелната вода може да бъде настроена чрез елемента 8 от
90 до  105,  като  се  отчита  по  цифровата  индикация.  За  тази  цел  бутон ИЗБОР от
лицевия панел се натиска докато светне индикатор 5 – “Ткотел задание”. Настройката
се прави така, че при задействане на работния термостат на 1 степен котелът да не
бъде изключен от  аварийния котелен термостат,  нито  да се достига зададената
гранична температура на изходната котелна вода т.е. най-ниска е настройката на
работния  термостат  на  1  степен  (напр.  80),  по-висока  е  настройката  на
граничната  котелна  температура  (напр.  95)  и  най-висока  е  настройката  на
котелния  авариен  термостат  (напр.  105).  Котелният  авариен  термостат  е
автоматичен изпускател на гореща вода при прегряване и действува съвместно с
автоматичен вентил за пълнене със студена вода от водопровода.

Ако котелната температура спадне под настроената граница, индикатор 8 угасва и
контролерът  самостоятелно  се  връща  към  нагласения  режим  с  управление  на
сервовентила.

Фиг. 8 – настройване на граничната температура на изходната котелна вода:
А) висока температура Тр;  
Б) правилна температура Тр
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Тн – температура на аварийния котелен термостат;
Тк – гранична котелна температура, настроена чрез елемента  8 на контролера;
Тр – температура на работния термостат на 1 степен.

3.1.6  Настройване на заданието на работния термостат за 1 степен на горелката
Бутон ИЗБОР от лицевия панел се натиска докато светне индикатор 6 – “Т 1ст.”,

фиг.2 а). Цифровата индикация показва настройваната температура. Чрез елемента 9,
фиг.2 а)  се настройва температура на работния термостат на 1 степен в граници от 75
до 90 С.

3.1.7  Настройване на заданието на работния термостат за 2 степен на горелката
Бутон ИЗБОР от лицевия панел се натиска докато светне индикатор 7 – “Т 2ст.”,

фиг.2 а). Цифровата индикация показва настройваната температура. Чрез елемента 10,
фиг.2 а)  се настройва температура на работния термостат на 2 степен в граници от 60
до 75 С.

3.1.8 Контрол на действието на термостат за БГВ
Ако не свети някой от индикаторите 14, 15 или 16 (фиг. 2 а), тогава при включване

на термостата  за  БГВ или при свързване накъсо на  клеми 13 и  14 от  Х1 трябва да
включи котела и релето за управление на помпа П3.

3.1.9 Контрол на управлението от стаен термостат
Ако не свети някой от индикаторите 14, 15 или 16 (фиг. 2 а), тогава при включване

на стайния термостат смесителния вентил трябва да се отвори и котелът да се включи, а
при  изключване  –  вентилът  да  се  затвори  и  котелът  да  се  изключи.  При  трайно
включване  или  изключване  стайният  термостат  стъпкува  сервозадвижването  към
“отворено “ или “затворено” на интервали от 90 сек.

3.1.10 Избор на интервала за преминаване към летен режим
Ако стайния  термостат  не  се  включи  нито  веднъж  за  24  часа  (  или  за  6  часа  ),

регулаторът преминава автоматично в летен режим. Интервалът от 24 или 6 часа се
определя от джъмпера J1: позиция 1 (горна) – 6 часа; позиция 2 (долна) – 24 часа.
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Аварийно изключване на 
котела

Предпазна функция на  
контролера

Без контролер

Тн

Тк

Тр

Тн
Тк

Тр

Т

t[min]

Т

t[min]
А) Б)

Фиг.8

J1 6 часа J1 24 часа



3.2 Намиране на инсталационни неизправности
Преди  да  се  търсят  други  неизправности,  трябва  да  се  провери  състоянието  на

контролните индикатори 14 и 15, които чрез светенето си сигнализират, че контролерът
изпълнява приоритетните си функции и действието му се извършва според предходния
текст.

Сигнализиране за
Неизправността

Възможна
причина

Отстраняване на
неизправността

Няма  никаква
светлинна  индикация
на индикаторния панел

Изгорял
предпазител F3 –
0.2А

След  изключване  от
мрежата  се  подменя
предпазител F3

Някоя  от  помпите  не
включва

Изгорял
предпазител F2 –
5А, F5 – 5A, F6 –
5A

След  изключване  от
мрежата  се  подменя
предпазител  F2,  F5,
F6

Сервозадвижването  не
работи

Изгорял
предпазител F1 –
0.2А

След  изключване  от
мрежата  се  подменя
предпазител F1

Сервозадвижването  се
върти в обратна посока

Неправилно
включено
сервозадвижване

Да  се  разменят
проводниците  към
клеми 15 и 16

Сервозадвижването  не
работи

Джъмпер  J3  е  в
положение С

Джъмпер  J3  да  се
превключи  в
положение D

Някоя  от
наблюдаваните
температури  не  може
да бъде настроена

Прекъснат  или
накъсо  свързан
датчик  или  с
неспазена
полярност

Да  се  замери  с
волтметър
напрежението  на
клемите  на  датчика
(2.73  –  3.73V).  Да  се
разменят краищата му
върху клемите или да
се подмени датчикът.

Обектът не може да се
загрее  до  желаната
температура

Температурата
на котелната
вода е ниска

Да  се  повиши
заданието  на
работния термостат за
1 степен

4. Обслужване на контролера
Чрез включване на мрежовия ключ на контролера системата влиза в действие. По-

нататъшното обслужване става чрез стайния термостат и се състои само в регулиране на
желаната  стайна  температура.  Контролерът  поддържа  такава  температура  на
отоплителната  вода,  която  да  позволи  достигане  на  температурата  в  помещението,
зададена на стайния термостат.

Ако  в  другите  помещения  се  получава  претопляне,  е  необходимо  да  бъдат
притворени  регулационните  вентили  на  отоплителните  им  тела.  Друго  решение  за
регулиране на мощността на отоплителните тела в другите помещения е използуването
на термостатични вентили. По този начин обаче се ликвидира часовото програмиране
на температурните промени в тях.

Преходът към летен режим се определя от стайния термостат. Тъй като контролерът
периодично  развърта  циркулационните  помпи  и  смесителния  вентил,  не  е
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препоръчително  изключването  му  през  лятото.  Предотвратяване  на  нежелано
включване на котела през лятото става чрез изключване на ключа на стайния термостат,
ако има такъв или чрез програмиране на максимално ниска стайна температура (напр.
температура  на  незамръзване,  която  при  повечето  термостати  е  предварително
настроена). Тогава за да се премине към зимен режим е достатъчно да се върнем към
първоначалната програма.

За пълно спиране на отоплителната система трябва да бъде изключен мрежовия ключ
на контролера както и изключвателя на котела. 

5. Складиране
Устройствата трябва да бъдат складирани в опаковките при температури на околната

среда от 5 до 35С и максимална относителна влажност 65%.
6. Гаранционни условия
Гаранцията  на  изделието  е  24  месеца  от  деня  на  продажбата  на  клиента  или  от

момента на монтажа от специализирана фирма, но не повече от 28 месеца от датата на
производство. Включва повредите, възникнали през гаранционния период в резултат на
производствени причини или поради дефекти в материалите.

Гаранцията  не  се  отнася  за  повреди,  възникнали  в  резултат  на  неквалифициран
монтаж  на  инсталацията,  поради  вмешателство  в  конструкцията  на  изделието,
неправилно складиране и транспорт.

Гаранционните ремонти се извършват при правилно попълнена гаранционна
карта на производителя.

ГАРАНЦИОННА  КАРТА

Производител: INTIEL
Тип на изделието:              Контролер за котли с горивен процес
Производствен номер:
Дата на производство:
ОТК:

Потвърждение на продавача
Дата на продажба:
Номер на фактура:
Организация
(фирма, адрес и
печат):
Извършил
продажба (име и
подпис):

Данни за монтажа
Дата на монтаж:
Организация
(фирма, адрес и
печат):
Извършил
монтажа (име и
подпис):
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