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РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЯ НА КОНТРОЛЕР ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ 
ПОД НАЛЯГНЕ 

 
ОСНОВНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

• РАЗМЕРИ – 20х13.5х3.8см 
• ЗАХРАНВАНЕ – АС220V±10% 
• ЕЛ. КОНСУМАЦИЯ - <3W 
• ТОЧНОСТ НА ИЗМЕРВАНЕ - ± 2C 
• ОБХВАТ НА ИЗМЕРВАНЕ – 0 ~ 100 C 
• УПРАВЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН 

НАГРЕВАТЕЛ < 2000W 
• ЗАЩИТА ОТ ВЛАГА – Ip42 

 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

• Часовник 
• Температурен индикатор – показва актуална температура във водосъдържателя 
• Предварително задаване на желана температура – Можете да зададете желана температура 

(30-80С) 
• Загряване на водата по време – Можете да добавите 3 времеви диапазона за включване на 

допълнителния нагревател 
• Ръчно включване на нагревателя 
 
1. Информация за сигурността  

• Когато полагате кабелите, моля уверете се, че няма скъсани или наранени кабели 
• Никога не монтирайте контролера в помещения с лесно запалими материали 
• Не монтирайте контролера на открито 
• Преди да започнете инсталацията, моля уверете се, че захранването е изключено 

2. Лична отговорност 
• Производителя и търговеца не могат да следят за спазването на правилата в тази 

инструкция и не носят отговорност за евентуални щети при погрешно монтиране.  
3. Инсталация 

• Контролерът може да бъде инсталиран само на закрито и сухо място, далеч от 
магнити, лесно запалими материали, директен достъп на вода. 

• Уверете се, че мястото за инсталация няма преминаващи кабели в мазилката, което би 
попречило и създало рискови ситуации при пробиването на стената за захващане на 
контролера 

•  Изключете захранването по мрежата 
4. Схема на свързване 
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5. Дисплей 
 

 
 

6. Настройка на час 
• Натиснете бутон “Clock” и часът ще започне да мига, със стрелки настройте желания 

час, след това с повторно натискане на  “Clock” настройте и минутите след това 
потвърдете отново с натискане на “Clock” или изчакайте 12сек за автоматично 
запаметяване и излизане от този режим. 

7. Ръчно включване на нагревателя 
• Натиснете бутон „Manual” и температурната зона ще започне да мига. Със стрелки 

настройте желаната от вас температура и потвърдете отново с натискане на бутон 
„Manual”. Ще чуете щракване и иконата за включен нагревател ще се появи на екрана. 
При достигане на зададена температура, нагревателя ще се изключи и няма да се 
включи повторно.  

8. Нагряване на водата по зададени часове 
• Натиснете бутон „Set” за 3 сек за да влезнете в програмата. Със стрелките изберете час 

на включване на нагревателя, след което със стрелка на дясно преминете към 
минутите, след като настроите и тях пак със стрелка на дясно преминавате към 
настройка на желаната от Вас температура. След това натиснете „Set”, за да преминете 
към настройка на час и температура за изключване. (ПРОЦЕДУРАТА Е СЪЩАТА и се 
повтаря и за трите времеви диапазона) Ако искате да настроите само 1 времеви 
диапазон, можете да го направите, като останалите 2 режима направите часът на 
включване да е = на часът на изключване. 


