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Основни технически характеристики:  
1. Захранване: 230 V / Консумация: < 5W 

2. Точност при измерване на температурата: ±2℃ 

3. Диапазон на измерване на температурата: 0-99℃ 

4. Възможни нива на водата във водосъдържателя: 5 нива 

5. Макс. мощност за захранване на регулируема помпа или подгряващ кабел: < 500W 

6. Макс. мощност за захранване на електрически нагревател: < 1500W 

  Опционално: 3000W (при захранване на нагревателя през външен/допълнителен контактор) 

7. Работен ток на отечка ≤10 mA/0.1S 

8. Параметри на електромагният клапан: 

- Захранване 12V постояннотоково, 
- Работно налягане при клапан под налягане: 0.02Mpa-0.8Mpa, при директно захранване с вода от 

мрежата. 
- Работно налягане при клапан, който не е под налягане: 0.0Mpa, при захранване на 

водосъдържателя или ниско налягане на водата в мрежата.  
 

Основни Функции 
1. Самодиагностика при стартиране: Звуков сигнал показва, че устройството е в добро състояние. 
2. Настройка на нивото на водата във водосъдържателя: 50、80、100% възможни опции за избор 

на степен на запълване на водосъдържателя на системата. 
3. Часовник: Часа и минутите са изписани на дисплея. 
4. Настройка на температурата: 30℃-80℃  Диапазона за загряване на водата във бойлера, който може 

да бъде избран. 
5. Ниво на водата: Показва нивото на водата във бойлера. 
6. Аларма за ниско ниво на водата: Показва се когато нивото на водата в бойлера е намаляло или е 

твърде ниско. Алармата звучи 8 пъти и индикатора за 20% пълен водосъдържател премигва в същото 
време. 

7. Пълнене на вода при недостиг: Когато нивото на вода е намаляло или е недостатъчно, водата ще 
започне да се пълни автоматично до зададеното ниво след 5 минути. 

8. Звуков сигнал за 100% ниво на водата: Когато нивото на водата достигне 100%, системата издава 
4 звукови сигнала и прекратява пълненето. 

9. Пълнене по температура на водата в зададени часови зони: Когато се изпише на дисплея 8:00-
17:00, и водосъдържателя не е пълен, а температурата се повиши над  70℃, водата ще се допълни 
автоматично за да достигне до желаната температура от 55℃, тази функция предпазва от явлението, 
при ниско ниво на водата да се достигне висока температура. Когато има спад в нивото на водата, 
пълненето на вода по температура ще започне с 2 часа забавяне. Когато на дисплея се изпише 17:00-
18:00, пълненето по температура ще спре да работи. 

10. Ръчно пълнене на вода: Когато нивото на водата е по-ниско от зададеното, натиснете бутона за 
пълнене на водосъдържателя Watering. Нивото ще се допълни до зададената позиция. 

11. Показване на температура на водата: Показва температурата на водосъдържателя. 
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12. Пълнене по време: В случай, че клиентът не може да осигури сигурно, стабилно водоснабдяване, 
той има възможност да програмира пълнене по собствени предпочитания, веднъж или два пъти 
дневно. След приемането на настройката, контролера ще допълва водосъдържателя в указаното 
време. 

13. Задължително пълнене: Ако сензора за нивото на водата или индикатора за температура 
дефектират, натискайки бутона “Watering” ще стартира пълненето на вода в бойлера, като всяка 
минута звуков сигнал ще известява за това. Обърнете внимание дали водосъдържателя не е 
препълнен и прелива вода през обезвъздушителя. Пълненето на вода ще спре след 8 минути. 

14. Пълнене при ниско налягане на водата: По време на пълнене, когато е прекалено ниско налягането 
или спре водата, контролера автоматично ще премине в режим на “ниско налягане”, контролера ще 
се опита да започне да пълни вода на всеки 30 минути. Ако не бъде достигнато зададеното ниво на 
водата в този 30 минутен интервал, контролера автоматично ще започне пълнене след 30 минути. 
Процедурата ще се повтаря циклично, докато се напълни водосъдържателя или не се повиши 
налягането на водата. 

15. Памет при прекъсване на захранването: Всички настроени параметри ще са запаметят 
автоматично в случай на прекъсване на захранването. 

16. Защита от изгаряне на нагревателя: когато няма вода във водосъдържателя или нивото на водата 
е под 50%, електрическият нагревател се изключва автоматично. 

17. Нагряване на водата по време: Когато има облачни дни, потребителя може да настрои подгряване 
на водата чрез електрическият нагревател в две отделни часови зони. Нагревателя ще подгрее 
водата до желаната температура в съответния часови диапазон. 

18. Постоянно подгряване температурата на водата: Когато температурата на водата във 
водосъдържателя е с 5℃ по-ниска от зададената и стандартна стойност, нагревателя ще се включи 
веднага за да се повиши температурата на водата до зададената стойност. Когато нивото на водата 
падне под 50%, пълненето на вода в бойлера ще стартира автоматично и това ще стане малко преди 
да бъде включен нагревателя, за да се избегне негово дефектиране.  

19. Интелигента защита при работа на ел. нагревателя: Включването на нагревателя чрез контролера, 
не може да бъде задействано, когато нивото на водата е под 50% (ако потребителя задейства ел. 
нагревателя чрез команда от контролера, пълненето на вода ще започне автоматично, за да може 
нивото на водата да мине над 50%, когато то бъде достигнато, контролера ще даде команда да на 
нагревателя да започне нагряването на водата). Нагревателя ще бъде изключен автоматично, когато 
температурата на водата е постоянна след период от 2 часа.  

20. Настройка за вида на водата: Чувствителността на сензора може да бъде намалена, вследствие на 
дългата му експлоатация или други причини, и това може да доведе до неточни данни за нивото на 
водата във водосъдържателя. Тогава може да бъде увеличена чувствителността, като се използва 
тази функция на контролера. 

21. Автозащита против течове: Пълненето на вода ще бъде преустановено, ако има изтичане на вода 
от соларната система, вследствие на счупена колекторна тръба, или дефектирал сензор за нивото 
на водата. 

22. Автоматично покачване на налягането на водата в бойлера: Когато нивото на водата във водната 
инсталация е твърде ниско, тази функция може да бъде задействана. По време на пълнене на водата 
във водосъдържателя, контролера ще отвори електромагнитният вентил и ще стартира бустер 
помпата, когато пълненето на вода приключи, двете устройства ще бъдат изключени едновременно. 

23. Запазване топлината на захранващите тръби на соларната система: През зимните месеци, когато 
външната температура е изключително ниска, подгряващият кабел монтиран върху захранващите 
тръби на соларната система може да бъде стартиран чрез бутона Heat preservation; това ще доведе 
до премигване на този надпис на дисплея на контролера,  а тръбопровода свързващ соларната 
система ще бъде защитен от замръзване. 

24. Интелигентен времеви контрол: Позволява по-удобното настройване на пълненето на водата във 
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водосъдържателя и включването на нагревателя в два различни часови диапазона на денонощието. 
25. Защита при ток на отечка: Електрическият нагревател ще бъде изключен автоматично, за да се 

гарантира безопасността при засичане на отечка на ток в електрическата инсталация.  
Инструкции за употреба 
Функциите за пълнене и загряване на водата са напълно автоматизирани, така че потребителя не се 
нуждае да прави нищо. Все пак ако желаете да промените нивото на водата и температурата, 
използвайте настройките по време. Можете да направите следните стъпи: натиснете бутон Set за да 
влезете в програмен режим.. 

1. Настройка на температурата и нивото на водата: След като сте влезли в режим на настройка, 
когато индикатора за загряването, индикатора за пълнене на вода и индикатора за ниво на водата 
премигват, натиснете бутон Watering за  да настроите нивото на водата. Ако натиснете бутон 
Heating ще можете да настроете температурата на водата. 

2. Настройка на часовника: Натиснете бутон Set, за да настроите часовника на контролера. Частта 
за настройка на час започва да премигва, чрез бутона Heat preservation настройвате часа; а чрез 
бутона Intelligence минутите. 

3. Настройка на първо време за пълнене: Натиснете бутона Set още веднъж за да влезете в 
режим на настройка на първият часови период за пълнене. В това време на дисплея ще се 
изпише мигайки часа “03.00”, а нивото на водата ще премигва със индикация 100%. Това 
означава, че в 3:00 часа през нощта ще започне пълненето на водосъдържателя и то ще 
продължи до достигане на 100% ниво. Ако желаете да промените времето за пълнене натиснете 
бутон Heat preservation за да промените часа или бутон Intelligence за да настроите минутите. Ако 
желаете да промените нивото на водата натиснете бутон “Watering”. 

4. Настройка на първо време за подгряване: Натиснете бутона Set още веднъж, за да преминете 
в режим за първо време за подгряване, надписът на дисплеят the Timing Heating 1 премигва и 
също така премигва часа “04.00” върху дисплея. Индикатора за температура изписва премигвайки 
55℃.	Това означава, че в 04:00 часа през нощта ще започне подгряване на водата до 55℃. Ако 
желаете да промените времето за подгряване, натиснете бутона “Heat preservation” за да 
настроите часа, или бутона “Intelligence” за да настроите минутите. Ако желаете да промените 
температурата на водата натиснете бутона “Heating”.  

5. Настройка на второ време за пълнене: Натискайки отново бутона Set ще можете да настроите 
второто време за пълнене. Ще ви бъдат изписани на дисплея на контролера мигайки “09.30” и 
100℃, което означава че в 9:30 сутринта ще започне второто пълнене с вода. Потребителя ще 
може да промени времето и нивото на водата по същият начин, както е описано в точка 4. 

6. Настройка на второ време за подгряване на водата: Натиснете бутон “Set” още веднъж за да 
влезете в режим за второ време за подгряване, надписът на дисплеят the Timing Heating 2 
премигва и също така премигва часа “16.00” върху дисплея. Индикатора за температура изписва 
премигвайки 65℃.	Това означава, че в 16:00 часа следобед, ще започне подгряване на водата до 
65℃. The temperature indicator reads blinking 65℃ and the heating indicator lights up, which shows 
that the heater will heat water to 65℃ at 4 o’clock in the afternoon. The user can set the second timing 
heating by the reference of the first timing heating. 

7. Запазване температурата на тръбопровода: Чрез ново натискане на бутона “Set” ще влезете 
в режим на менюто за запазване на температурата на тръбите, чрез които е свързана соларната 
система със водопроводната ви инсталация за питейна вода. На дисплея на контролера ще 
примигва “10”, стойността може да бъде променена чрез натискането на бутона “Intelligence”. 

8. Качество на водата: Натиснете бутона “Set” отново и ще имате възможност да настроите 
качеството на водата. Фабричната настройка е (LL) – обикновена вода, може да бъде променена 
на (HH) – твърда вода, чрез натискането на бутона “Watering”. 
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Кратък достъп към основните параметри за регулиране:  

Натиснете бутона “Intelligence” веднъж, ще можете да настроите първото време на пълнене и 
подгряване на водата. Ако не желаете да задавате часове за пълнене, а да контролирате 
системата по ниво на водата и температура, тогава натиснете бутон “Intelligence” още веднъж, за 
да изключите първата часова настройка, ако желаете да изключите и втората часова настройка 
натиснете още веднъж бутона “Intelligence”. Тогава индикатора за температура ще започне мига и 
можете да настроите желана температура за включване на нагревателя.  

За да настроите нивото на водата, натиснете бутон “Watering”. Ще имате избор измежду две опции 
20 и 50 % ниво на водата във водосъдържателя. 

Важно: Пълненето на водата може да започне и при напълно празен водосъдържател. 
Електромагнитният вентил се задейства със времезакъснение, което е приблизително 
30 минути. Водосъдържателя трябва да се напълни изцяло, след което нагревателя ще 
се включи с времезакъснение от приблизително 10 минути. Това е определящо, защото 
пълненето и подгряването на водата в една средно-голяма 200 литрова система може да 
отнеме повече от два часа. 

Ако задържите бутона за 3 секунди ще влезете в режим на настройка на температурата. 

Задържането на бутона “Intelligence”  за 3 секунди ще ви предостави възможност да зададете 
подгряване на водата по време. 

Ново натискане и задържане на бутона “Intelligence” за 3 секунди, ще ви върне обратно в изходна 
позиция. 

За да възстановите фабричните настройки, натиснете бутона “Set” и след това задръжте бутона 
“Intelligence” за 3 секунди. Фабричните настройки по подразбиране са 100% на пълнене на водата 
във водосъдържателя, 55℃ температура на нагряване, време на пълнене 1 е 03:00, а време на 
пълнене 2 е 09:30, часови интервал 1 за нагряване стартира в 04:00 и е нагласен на 55℃, а часови 
интервал 2 стартира в 16:00 и е нагласен на 65℃. 

Поддръжка 

1. Не пръскайте контролера с директна струя вода. 

2. Проверете дали всички проводници са свързани добре. 

3. За да сте сигурни, че електрическият нагревател, сензора за ниво на водата и сензора за 
температура няма да се повредят, водосъдържателя не трябва да остава дълго време без вода. 

4. За предотвратяване на бъдещи проблеми и дефекти, желателно е електромагнитният клапан и 
електрическият нагревател да бъдат инсталирани на такова място, че да бъдат предпазени от 
директни течове и пръскане със струя вода. Желателно е потребителя да се погрижи и заземи 
система за предпазване от мълнии и да се погрижи че захранването ще бъде прекъснато. 
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5. Не демонтирайте филтъра на електромагнитният вентил при инсталирането му. Това ще попречи на 
нормалната му работа и ще доведе до запушването му и грешното отчитане на дебита за захранване 
на водата. 

 

Често срещани грешки и начини за тяхното отстраняване 

Вид грешка Причина за грешката Решение 

Не се 
самодиагностицира, 

дисплея не светва или 
изписва грешни данни 

Лошо свързване на 
захранването на 

контролера, лоша връзка 

Изключете захранването и 
проверете захранващото 

напрежение; свържете отново 
захранването на контролера 

На дисплея е изписано -
°C20%, но индикатора за 

нивото на водата в 
бойлера изписва 

мигайки100% 

Лошо връзка на 
захранващия щепсел на 
контролера, скъсана или 
повредена опроводяваща 

линия на датчика, 
възможни повреди 

вследствие на мълния 

Уверете се, че щепсела е вкаран 
достатъчно добре, или го сменете 
ако е дефектирал, по възможност 

сменете контролера с работещ 
такъв, за да се уверите, че 

проблема е от него 

Нетипично бавно 
пълнене с вода на 

водосъдържателя, или 
липса на такова 

Слабо налягане във 
водопроводната мрежа 
или запушен филтър на 

електромагнитният клапан, 
възможна повреда на 

вакуумна тръба на 
соларната система 

Подайте налягане при пълненето 
на вода в системата, изплакнете и 

почистете филтъра на 
електромагнитният клапан. 

Проверете захранващата тръба, 
изчакайте възстановяването на 
налягането във водопроводната 
мрежа, сменете дефектиралата 
вакуумна тръба ако има такава. 

Инсталация и свързване на контролера. 

1. Отворете долният капак на контролера където се намират клемите за свързване.. 
2. Свържете проводника на датчика за ниво на водата и температура във водосъдържателя с буксата 

на контролера като внимавате червените точки да съвпаднат. Стегнете връзката прикрепете 
кабела към кутията или стената, така че връзката да е стабилна. 

3. Монтирайте монтажната скоба на контролера на стената, като внимавайте тя да бъде на място, 
където няма да има директно пръскане с вода и ще бъде лесна за достъп и настройка. Затегнете 
скобата стабилно към стената с винтовете налични в комплекта. 

4. Окачете контролера на монтажната скоба. Свържете всички останали устройства и датчици към 
него, спазвайки схемата на свързване. Свържете електромагнитният клапан, буустер помпата(ако 
сте закупили допълнително такава), електрическият нагревател към съответните клеми на 
контролера. Внимавайте при свързването на отделните устройства, за да не дефектират те при 
неправилно свързване. 

5. Свързващите проводници на устройствата, ще излизат от долната част на контролера. Сложете 
отново долният капак на контролера. След като сте свързали всички устройства и сте готови с 
монтажа, пуснете контролера в режим на самодиагности
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Свързване на електромагнитният вентил 

1. Спазете посоката за монтаж на електромагнитният вентил. Тя е обозначена със стрелка върху 
корпуса на вентила. 

2. Свържете двужилният проводник към електромагнитният вентил. 
3. Електромагнитният вентил е конструиран с еднопосочна клапа, така че не е нужно да инсталирате 

такава допълнително. 
4. Тръбата с която свързвате електромагнитният вентил към водопроводната ви мрежа е желателно 

да бъде гъвкава или такава, че да е лесна за демонтиране. При монтажа на вентила е 
задължително да оставите място за почистване на филтъра на устройството, разположен отгоре 
на вентила. 

Свързване сензора за ниво на водата и температурата във водосъдържателя. 

1. Първо, фиксирайте скобата за стягане на проводника на сензора към изходящата тръба на 
водосъдържателя. Вкарайте сензора чрез изходящата тръба. След това дръпнете проводника 
съвсем внимателно за да го прикрепите към входа на тръбата. Прикрепете кабела със стягаща 
лента. 

2. Сензорът не трябва да се допира или удря във електрическият нагревател. Уверете се, че сте го 
монтирали правилно, преди да фиксирате проводника му. 

3. Свържете буксата на устройството със тази монтирана в контролера. Закрепете проводника 
внимателно със скоби или стягащи ленти или аксесоари. 

4. По време на инсталация, внимавайте да не намокрите свързващата букса на сензора. 
5. При инсталацията на долният датчик във водосъдържателя, внимавайте със стягането му към 

корпуса на бойлера, за да няма впоследствие възникване на течове.   
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