ST-32 – інструкція з експлуатації

TECH
Декларація відповідності № 11/2007
Ми, фірма «TECH», вул. Ст. Баторія, 14, 34-120
м.Андрихув, з усією відповідальністю декларуємо, що
виготовлений нами терморегулятор ST-32 230В, 50Гц
відповідає вимогам, встановленим у Наказі міністра
економіки, праці та соціальної політики

(«Збірник

Законів» 03.49.414) від 12 березня 2003 року щодо
впровадження положень Директиви «низької напруги»
(LVD)

2006/95/ЄС,

а

також

у

Наказі

міністра

інфраструктури («ЗЗ» 03.90.848) від 02.04.2003р. щодо
впровадження положень Директиви 2004/108/ЄС.
Командо-контролер
випробування

з

ST

32

успішно

електромагнітної

пройшов

сумісності

при

оптимальному навантаженні.
Для оцінки відповідності використовувалися уніфіковані
стандарти.
Держстандарт РП PN-EN 60730-2-1:2002.
Вперше виріб позначений символом CE 03 квітня 2007
Співвласники:
Павел Юра, Януш Мастер
м. Андрихув, 03.04.2007 р.
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УВАГА!

ЕЛЕКТРИЧНИЙ

ПРИСТРІЙ ПІД НАПРУГОЮ!

Перед виконанням будь-яких операцій,
пов’язаних з живленням (підключення
проводів, встановлення пристрою тощо),
слід переконатися у тому, що регулятор
не підключений до мережі!
Встановлення пристрою має здійснити
спеціаліст, який має відповідний допуск
до робіт з електрообладнанням.
Перед запуском пристрою слід виміряти
чутливість захисного занулення
електродвигунів та котла, а також ізоляцію
електропроводів.

-3-

ST-32 – інструкція з експлуатації
Кнопка ПЛЮС
Кнопка МІНУС
Кнопка входу у
меню та
підтвердження
налаштувань

Кнопка виходу
з меню та
відміни
налаштувань

I. Опис
Регулятор
температури
ST–32
призначений
для
котлів
центрального опалення. Він управляє циркуляційним водним насосом
та подачею повітря (вентилятором).
 Якщо температура печі нижча, ніж Задана температура, регулятор

знаходиться
постійно.

у

робочому

режимі,

в

якому повітря

подається

Командо-контролер даної моделі оснащений програмним
забезпеченням з функцією PID. Це дозволяє покращити роботу котла.
Командо-контролер автоматично підбирає кількість повітря, яка
необхідна для досягнення заданої температури. Задана температура
підтримується
на
рівні
з
реальною
температурою
котла.
Диференційний компонент пропорційно-інтегрально-диференційного
регулятора (PID) діє лише тоді, коли змінюється похибка. Якщо
задане значення постійне, похибка змінюється лише тоді, коли змінна
процесу починає від неї віддалятися. Це особливо корисно у випадку,
коли попередня робота регулятора показала, що змінна занадто
швидко досягає заданого значення. Сповільнення, спричинене
диференційною функцією, зменшує імовірність перерегулювання і
нестабільності регулятора. Диференційна дія зазвичай викликає
негайний імпульс на виході регулятора у випадку різкої зміни
похибки, спричиненої новим налаштуванням. Це змушує регулятор
негайно здійснити коригувальні дії без очікування результатів
інтегральної та пропорційної функцій.
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II. Функції регулятора
Даний розділ описує функції
налаштувань та пересування по меню.

регулятора,

спосіб

зміни

II. a) Головна сторінка
У процесі нормальної роботи регулятора на рідкокристалічному
екрані відображається головна сторінка, на якій представлені такі
дані:
 Температура котла
 Задана температура

62oc
72oc
задана темп. ЦО
Екран також дозволяє швидко змінювати Задану температуру за
допомогою кнопок ПЛЮС та МІНУС. Натискання кнопки ОПЦІЇ
переводить користувача у меню першого рівня. На екрані з’являються
перші два рядки меню. У межах меню можна пересуватися за
допомогою кнопок ПЛЮС та МІНУС. Натискання кнопки ОПЦІЇ
переводить користувача у меню наступного, нижчого рівня або
запускає опцію. ВИХІД дозволяє повернутися в основне меню.

II. b) Розпал
Функція Розпал призначена для вмикання і вимикання
вентилятора у процесі безперервної роботи командо-контролера.
Якщо температура котла перевищила 30 градусів, але ще не досягла
заданої, то кнопка виконує функцію ПУСК-СТОП, а на екрані
замість розпалу з’являється повідомлення Вкл/викл вентилятор.
За допомогою даної функції можна увімкнути або вимкнути
вентилятор підчас роботи. Про режим роботи вентилятора
повідомляє зірочка у правому нижньому куті екрана. Функція
допомагає
користувачу
у
безпечній
експлуатації
котла.
Забороняється відкривати дверцята топки при увімкненому
вентиляторі.

62oc
ЦО задана
Гістерезис
ЗАВОД, НАЛАШТ,

72oc

ні
так
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II. c) Ручний режим роботи
62oc
72oc
задана темп. ЦО
Для зручності користувача регулятор оснащений модулем
Ручного режиму роботи. Дана функція дозволяє вмикати або вимикати
кожний елемент системи окремо, незалежно від інших елементів.

ПОДАЧА
НАСОС
Натискання кнопки ОПЦІЇ запускає подачу повітря. Подача
повітря триває до повторного натискання кнопки ОПЦІЇ.

ПОДАЧ
НАСОС цо
Кнопка МЕНЮ вмикає / вимикає водний насос центрального
опалення.

НАСОС цо
насос гв

Кнопка МЕНЮ вмикає / вимикає насос гарячої води (бойлера).

НАСОС гв
тривога
Кнопка МЕНЮ вмикає / вимикає сигнал тривоги.
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II. d) Температура увімкнення насоса ЦО та ГВ
62oc
72oc
задана темп. ЦО

Ручний режим
темп. вкл. насоса

40 oc
темп. вкл. насоса
Дана опція призначена для налаштування температури увімкнення
насоса ЦО, а також насоса ГВ (це температура, що вимірюється на
котлі). Нижче заданої температури обидва насоси не працюють, вище
– вмикаються, але працюють залежно від налаштувань, тобто по черзі
(див. функцію «пріоритет насос» або «постійно насос ЦО»).

II. e) Насос ГВ
62oc
72oc
задана темп. ЦО
вкл
викл

Темп. вкл. насоса
насос гв

Запуск насоса ГВ (шляхом вибору опції ВКЛ) спричиняє
переключення регулятора у режим пріоритету бойлера. У цьому режимі
насос бойлера (ГВ) працює до досягнення заданої
температури,
після
чого
насос
вимикається
і
вмикається
циркуляційний насос ЦО.
Змінити задану температуру ГВ можна за допомогою кнопки
«вихід» (натиснути і притримати декілька секунд) - на екрані
з'являється задана температура бойлера та температура бойлера.
Зміна заданої температури відбувається за допомогою кнопок
ПЛЮС та МІНУС. Через декілька секунд екран повертається у
вихідний стан. Після досягнення заданої температури бойлера насос
ГВ вимикається і вмикається циркуляційний насос ЦО.
У даному режимі робота вентилятора обмежена температурою 60
градуси на котлі, що запобігає перегріванню котла. Такий стан котла
підтримується до моменту досягнення заданої температури бойлера.
Тоді вимикається насос ГВ та вмикається насос ЦО.
Робота насосу ЦО триває весь час до того моменту, коли температура
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бойлера опуститься нижче заданої, після чого вимикається насос ЦО
та вмикається насос ГВ.
Функція «пріоритет ГВ» полягає передусім у нагріванні гарячої води, а
у другу чергу – у нагріванні води для батарей.
УВАГА! Котел має бути оснащений зворотними клапанами на
водопроводах ЦО і ГВ. Клапан, встановлений на насосі ГВ, запобігає
відтоку гарячої води з бойлера. Клапан, встановлений на водопроводі
насоса ЦО, не пускає воду, яка обігріває бойлер, у дім.

II. f) Кімнатний регулятор
62oc
72oc
задана темп. ЦО

Насос гв
кімнатний рег.

вкл.
викл
Залежно від версії програмного забезпечення пристрій st 32 може
бути оснащений функцією кімнатного регулятора, коли до командоконтролера можна підключити кімнатний регулятор. Останній отримує
вищий пріоритет. Подача повітря, а для деяких моделей командоконтролерів - також насос ЦО працюють до досягнення температури,
заданій кімнатним регулятором. Однак, робота котла обмежена
температурою, заданою командо-контролером, встановленим на котлі.
Після увімкнення опції Кімнатний регулятор на екрані з’являється
маленька літера р.
Підключення кімнатного регулятора: кімнатний регулятор
підключається до виходу «chinch».

II. g) Літній режим
62oc
72oc
задана темп. ЦО
Кімнатний рег.
літній режим

вкл.
викл.
23oc 23oc
ЦО ГВ зад

50oc

Після активації даної функції насос ЦО вимикається, а насос ГВ
-8-
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вмикається після досягнення налаштованої температури (див.
функцію «температура увімкнення насосів»), насос ГВ працює без
перерви. При літньому режимі налаштовується лише температура, яка
задається на котлі, що додатково підігріває воду у бойлері. Після
увімкнення літнього режиму на екрані з’являються три показники:
температура котла (ЦО); температура бойлера (ГВ) та задана
температура.

II. h) Постійно насос ЦО
62oc
72oc
задана темп. ЦО

Ліній режим
постійно насос ЦО

вкл.
викл.
У даному режимі насоси починають працювати паралельно після
перевищення налаштованої температури (див. функцію «температура
увімкнення насосів»), насос ЦО працює без перерви, а насос ГВ
вимикається після досягнення температури, заданої на бойлері.
Увага: даний режим передбачає встановлення триходового клапана
або іншого клапана-змішувача, який дозволяє підтримувати різні
температури у бойлері та домі.

II. і) Заводські налаштування
62oc
72oc
задана темп. ЦО

Постійно насос ЦО
завод.налашт.

Регулятор попередньо налаштований виробником. Однак, його слід
пристосувати під власні потреби. Повернутися до заводських
налаштувань можна у будь-який момент. Вмикаючи опцію заводські
налаштування, ми втрачаємо усі власні налаштування котла та
повертаємося до записаних виробником. З цього моменту можна знову
задавати власні параметри роботи котла.

ні
так
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III. Захист і запобіжники
Для забезпечення максимально безпечної і безаварійної роботи
регулятор оснащений рядом запобіжників. У випадку тривоги
вмикається звуковий сигнал і на екрані з’являється відповідне
повідомлення.
Щоб командо-контролер повернувся до роботи, слід натиснути кнопку
МЕНЮ.

III. а) Термозапобіжник
Додатковий біметалічний міні датчик (встановлений поряд з
датчиком печі) перекриває виходи вентилятора у випадку
перевищення температури тривоги, яка становить 85°С.Це запобігає
закипанню води у системі у разі перегрівання котла або пошкодження
регулятора. Даний тип обмежувача безпечної температури являє
собою запобіжник, що дозволяє повертатися у вихідний стан:
автоматичний.

III. b) Автоматичний контроль датчика
У випадку пошкодження датчика температури ЦО вмикається
тривога, яка додатково виводить на екран повідомлення про поламку,
наприклад:

ТРИВОГА
пошкодж. датчик
Вимикається подача повітря. Насос вмикається незалежно від
поточної температури. Регулятор очікує натискання кнопки МЕНЮ,
після чого тривога вимикається і командо-контролер повертається до
нормальної роботи.

III. с) Температурний захист
Регулятор оснащений додатковою системою захисту на випадок
пошкодження біметалічного датчика: після перевищення температури
85°С вмикається тривога з відображенням на екрані:

ТРИВОГА
перевищ. темп.
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III. d) Захист від закипання води у котлі
Запобігає високій температурі котла [тільки для функції
«пріоритет бойлера»], зокрема, коли задана температура бойлера
становить, наприклад, 55°С, а температура котла 62°С, командоконтролер вимикає вентилятор.
Коли температура зростає до 80°С,
вмикається насос ЦО. Якщо температура продовжує зростати, то при
температурі 85°С вмикається сигнал тривоги. Така ситуація можлива у
разі
пошкодження
бойлера,
поганого
кріплення
датчика,
пошкодження насоса. Однак, якщо температура буде зменшуватися,
то на межі 60°С командо-контролер вмикає подачу повітря і працює
до досягнення температури, заданої для бойлера.

III. е) Запобіжник
Регулятор оснащений плавким запобіжником WT 3,15 А, який
захищає мережу.
УВАГА: не застосовувати запобіжники із більшим значенням.
Встановлення запобіжника з більшим лімітом може спричинити
пошкодження командо-контролера.

IV. Догляд

Перед початком та у процесі опалювального сезону слід
перевіряти технічний стан проводів командо-контролера ST-32.
Також необхідно контролювати стан кріплення пристрою та очищати
його від пилу та іншого бруду.
Слід вимірювати чутливість
заземлення двигунів (насосів ЦО, ГВ і подачі повітря).
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Технические данные
№ Перечисление
п.п.

Единицы

1

Питание

В

230V/50Hz+/-10%

2

Расход мощности

Вт

5

3

Температура окружения

O

4

Нагрузка на входы циркуляционных насосов

5

Нагрузка на выходы вентилятора

6

C

10÷50

A

0,5

A

0,6

Объем измерения температуры

O

C

0÷85

7

Точность измерения

O

C

1

8

Диапазон настроек температур

O

C

45÷85

9

Темп. стойкость датчика

O

C

-25÷90

A

3,15

10 Вкладыш предохранителя

V. Сервісне обслуговування
Про усі випадки неправильної роботи командо-контролера слід
повідомляти за адресою:

TECH Sp.j.

34-120 м. Андрихув, вул. Стефана Батория, 14
тел. 33 8705105 , 33 8759380
Заявки на сервісне обслуговування приймаються з понеділка по
п’ятницю з 7:00 до 16:00, та у суботу з 9:00 до 12:00.
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VI. Монтаж

УВАГА: Встановлення пристрою має здійснити спеціаліст, який
має відповідний допуск! У процесі встановлення пристрій не повинен
бути під напругою (слід переконатися у тому, що штепсель витягнутий
з розетки)!
УВАГА: неправильне підключення проводів може призвести до
пошкодження регулятора!
Регулятор не може працювати у складі замкненої системи
центрального опалення. Слід встановити запобіжні клапани, клапани
тиску та вирівнювальний бак, які захищають котел від закипання
води в системі центрального опалення.

VI. a) Схема підключення кабелів до
командо-контролера

Зверніть особливу увагу на монтаж кабельних мереж командоконтролера. Слід звернути увагу на правильне підключення проводів
заземлення.

PE- ЗАЗЕМЛЕННЯ (ЖОВТО-ЗЕЛЕНИЙ)
N- НЕЙТРАЛЬНИЙ (СИНІЙ)
L- ФАЗА (КОРИЧНЕВИЙ)
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