Декларація відповідності № 27/2008

Ми, фірма «TECH», вул. Ст. Баторія, 14, 34-120
м.Андрихув, з усією відповідальністю декларуємо, що
виготовлений нами терморегулятор ST-45 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,

інфраструктури
щодо

а

також

у

Наказі

міністра

(«ЗЗ» 03.90.848) від 02.04.2003р.

впровадження

положень

Директиви

2004/108/ЄС.
Командо-контролер
випробування

з

ST-45

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 06 червня
2008
Співвласники:

Павел Юра, Януш Мастер

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.

Темп.котла

Темп.бойлера
Подавач; Подача
повітря; Насоси: ЦО,
ГВ змішувач,
підлогивой

Кнопка входу у
меню,
підтвердження
налаштувань
(імпульсатор)

I. Опис
Регулятор температури ST–45 призначений для котлів центрального
опалення. Він управляє циркуляційним водним насосом (ЦО), насосом
гарячої води (ГВ), насосом підігріву підлоги, насосом-змішувачем,
подачею

повітря

(вентилятором)

та

подавачем

палива.

Це

одномодульний командо-контролер.
До

терморегулятора

ST-45

можна

підключити

два

модулі

управління триходовими і чотириходовими клапанами (додаткова
опція). Терморегулятор розроблений і виготовлений для зручності
користувача.
Перевага командо-контролера полягає у простоті експлуатації.
Користувач

вносить

зміни

параметрів

за

допомогою

кульки

імпульсатора. Ще одна перевага – великий і прозорий графічний
екран, на якому користувач може бачити поточний робочий режим
котла.
 Якщо температура котла нижча, ніж Задана температура, регулятор

знаходиться

у

робочому

режимі,

в

якому повітря

подається

постійно,

а

час

роботи

подавача

палива

налаштовується

користувачем (регулювати можна як час роботи, так і час перерви).
 Якщо

температура

температуру,
(необхідно

котла

регулятор

налаштувати

дорівнює

або

знаходиться
час

перерви

у
і

перевищує
режимі

час

Задану

очікування

роботи

у

режимі

очікування).
Програмне
кожного

забезпечення

виробника

розробляється

котлів.Зауваження

індивідуального
щодо

для

програмного

забезпечення слід скеровувати виробнику котлів.
Командо-контролер

вимагає

індивідуального

налаштування

в залежності від виду палива та типу котла. Фірма «ТЕСН» не несе
відповідальності за неправильні налаштування пристрою.

II. Функції регулятора
Даний

розділ

описує

функції

регулятора,

спосіб

зміни

налаштувань та пересування по меню.
Під час запуску командо-контролера на екрані з’являється назва
виробника котла та версія програмного забезпечення.
Через декілька секунд висвічується повідомлення про вибір мови.
Вибравши бажану мовну версію, слід перейти на головну сторінку,
натиснувши на імпульсатор.

II.1. Головна сторінка
У процесі нормальної роботи регулятора на екрані відображається
головна сторінка. У верхній частині відображається поточний режим
роботи котла, ліворуч – температури котла (внизу – реальна; вгорі –
задана), праворуч – температури гарячої води (лише в режимах
«паралельні насоси», «пріоритет бойлера» і «літній»).

Натискання імпульсатора переводить користувача у меню першого
рівня. На екрані з’являються перші три опції меню. До наступних
опцій можна перейти, обертаючи кульку. Щоб вийти з меню, слід
вибрати опцію ВИХІД на екрані (або натиснути кнопку EXIT на
корпусі). Щоб ввести зміни у пам’ять, необхідно їх підтвердити,
натиснувши на імпульсатор при появі повідомлення ЗАТВЕРДИТИ.
Якщо користувач не хоче робити ніяких змін у даній функції, йому
слід

натиснути

імпульсатор,

коли

з’являється

повідомлення

налаштування

температури

ВІДМІНИТИ (або кнопку EXIT на копусі).
II.2. Задана температура ЦО

Дана

опція

призначена

для

котла.Користувач може змінювати температуру на котлі від 45°С до
80°С.

II.3. Задана температура ГВ

Дана

опція

призначена

для

налаштування

температури

гарячої

води.Користувач може змінювати температуру на котлі від 40°С до
75°С.
II.4. Вигляд екрана

За допомогою даної функції користувач може вибрати один з трьох
головних

екранів

роботи

терморегулятора.

Це

екран

(відображається поточний режим роботи котла)

клапан 1 (відображаються робочі параметри першого клапана).

клапан 2 (відображаються робочі параметри другого клапана).

ЦО

II.5. Ручний режим роботи

Для зручності користувача регулятор оснащений модулем Ручного
режиму роботи. Дана функція дозволяє вмикати або вимикати
кожний елемент системи окремо, незалежно від інших елементів.
Натискання на ІМПУЛЬСАТОР запускає подавач палива. Подавач
працює до повторного натискання на ІМПУЛЬСАТОР.
Натискання на ІМПУЛЬСАТОР вмикає / вимикає подачу повітря.
Натискання на ІМПУЛЬСАТОР вмикає / вимикає водний насос
центрального опалення.
Натискання на ІМПУЛЬСАТОР вмикає / вимикає насос гарячої води
(бойлера).
Натискання на ІМПУЛЬСАТОР вмикає / вимикає насос підігріву
підлоги.
Натискання на ІМПУЛЬСАТОР вмикає / вимикає насос-змішувач.
Натискання на ІМПУЛЬСАТОР вмикає / вимикає сигнал тривоги.
II.6. Час подавання
Дана опція призначена для налаштування часу роботи подавача
палива. Час роботи задається залежно від палива, що застосовується.
II.7. Перерва у подаванні

Час перерви призначений для налаштування часу перерви у роботі
подавача палива. Неправильне налаштування часу роботи і часу

перерви може спричинити погане функціонування котла, тобто пелети
можуть не згоряти до кінця або котел не буде досягати заданої
температури.

Підбір

відповідного

значення

часу

забезпечує

правильну роботу котла.
II.8. Інтенсивність подачі повітря

Дана

функція

управляє

швидкістю

роботи

вентилятора.Діапазон

налаштування міститься у межах від 10% до 100% (можна вважати це
швидкостями
працює

вентилятора).

вентилятор,

тобто

Чим більше швидкість, тим швидше
10%

–

це

мінімальна,

а

100%

–

максимальна швидкість роботи вентилятора
При увімкненні вентилятор завжди має повну швидкість - це дозволяє
вмикати його, якщо двигун дещо запилений.
II.9. Робочий режим

За допомогою даної функції користувач може вибрати один з чотирьох
варіантів роботи котла.
II.9.a) Опалення будинку

Вибір даної опції переводить регулятор в режим лише опалення

будинку. Насос ЦО починає працювати вище порогу увімкнення
насосів (заводське налаштування на 40°С). Нижче вказаного порогу
насос не працює.
II.9.b) Пріоритет бойлера

Вибір даної опції спричиняє переключення регулятора у режим
пріоритету бойлера. Запуск насоса ГВ спричиняє переключення
регулятора у режим пріоритету бойлера. У даному режимі насос
бойлера (ГВ) працює до моменту досягнення заданої температури
бойлера, після чого насос вимикається і вмикається циркуляційний
насос ЦО.
Щоб насос ГВ працював, слід встановити задану температуру вище
порогу увімкнення насосів (поріг увімкнення насосів можна змінити в
меню «сервіс»).
Температуру змінюють у функції (Задана ГВ, див. пункт ІІ.2).
У

даному

обмежена

режимі

робота

температурою

62

вентилятора
градуси

на

і

подавача

котлі,

що

палива

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

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.

II.9.c) Паралельні насоси

У

даному

режимі

насоси

працюють

паралельно

вище

порогу

увімкнення насосів (заводське налаштування на 40°С, 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.9.d) Літній режим

Після запуску даної функції працює лише насос ГВ, завдання якого
полягає у додатковому підігріві бойлера.Насос вмикається вище
заданого порогу увімкнення (див. функцію «температура увімкнення
насосів»)

і

працює

до

досягнення

заданої

температури.Насос

вмикається знову, коли температура опускається нижче заданої та
налаштованого гізстерезису. При літньому режимі налаштовується
лише температура, яка задається на котлі, що додатково підігріває
воду у бойлері (задана температура котла є водночас заданою
температурою бойлера).

II.10. Режим очікування
Ця опція служить для установки часу праці дуття у ході тривання
піддержки.
II.11. Перерва в очікуванні

Опція призначена для налаштування часу перерви у роботі подавача
палива у режимі очікування.
Функція дозволяє регулювати роботу котла у режимі очікування.Це
запобігає згасанню котла у випадку, коли температура тримається
вище Заданої температури.
УВАГА:

Неправильні

спричинити

постійне

налаштування
збільшення

описаних
температури!

опцій

можуть

Перерва

в

очікуванні не повинна бути занадто короткою.
II.12. Вентилятор в режимі очікування

За допомогою даної функції користувач налаштовує час роботи і час
перерви у роботі вентилятора під час пропалювання.

III. Меню інсталятора

Налаштування функцій в меню інсталятора здійснює спеціаліст, що
встановлює котел, або сервісна служба фірми "SAS".
III.1. Заводські налаштування

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.
III.2. Клапан 1 і 2

Дана опція призначена для налаштування клапана-змішувача. Після
запуску даної функції для забезпечення правильної роботи клапана
згідно

з

очікуваннями

параметрів.

користувача

слід

налаштувати

декілька

III.2.a) Реєстрація

У межах даної функції інсталятор записує серійний номер модуля
управління двигуном триходового клапана (ST-61, номер з п’яти
цифр, який вказаний на корпусі цього модуля).Без введення номера
функція не працюватиме.

III.2.b) Контроль температури

Даний параметр визначає частоту відбору проб (контролювання)
температури води за клапаном водопроводу ЦО або ГВ. Якщо датчик
покаже зміну температури (відхил від заданої), то електроклапан
відкриється або закриється на задану величину, щоб забезпечити
повернення до заданої температури.
III.2.c) Час відкривання

У межах даної функції налаштовується час відкривання клапана, тобто

період, протягом якого від відкривається на 100%.Час встановлюється
у відповідності до двигуна клапана (вказаний на щитку приладу).
III.2.d) Одиничний крок

У

межах

даної

функції

налаштовується

відсоткова

величина

відкривання клапана, тобто на скільки відсотків має відкритися або
закритися клапан.
III.2.e) Мінімальне відкривання

Дана функція дозволяє налаштувати мінімальну величину відкривання
клапана.Менше заданої величини клапан не закриється.
III.2.f) Тип клапана

За допомогою даної опції користувач вибирає вид клапана:ЦО або
підлоговий клапан.При виборі другого варіанта – підлоговий
клапан – спрацьовує температурне обмеження до 50°С з міркувань
безпеки.

III.3. Тривога температури

Цей вид захисту працює лише в робочому режимі (тобто коли
температура котла тримається нижче Заданої температури).Якщо
протягом

часу,

заданого

користувачем,

температура

котла

не

збільшується, вмикається сигнал тривоги (звуковий) та вимикається
подавач палива і вентилятор. На екрані з’являється повідомлення:
Температура ЦО не збільшується. Тривогу можна скасувати шляхом
натискання імпульсатора.
III.4. Кімнатний регулятор

До регулятора ST-45 можна підключити кімнатний регулятор.У такому
режимі командо-контролер підпорядковується кімнатному регулятору і
не враховує попередньо налаштовану температуру.Подача повітря
працює

до

досягнення

температури,

заданої

кімнатним

регулятором.Однак, робота котла обмежена температурою, заданою
командо-контролером, встановленим на котлі.
ПІДКЛЮЧЕННЯ КІМНАТНОГО РЕГУЛЯТОРА:
з кімнатного регулятора виходить двожильний провід, який слід
підключити

до

монтажної

панелі

командо-контролера

у

місці,

позначеному як Кімнатний регулятор.
УВАГА: до виходу кімнатного регулятора забороняється підключати
будь-яку зовнішню напругу.

III.5. Гістерезис котла

Дана

опція

призначена

для

налаштування

гістерезису

Заданої

температури. Це різниця між температурою переходу у режим
очікування

та

температурою

повернення

у

робочий

режим

(напр.:Якщо Задана температура становить 60°С, а гістерезис – 3°С,
то перехід у режим очікування відбувається після досягнення
температури 60°С, а повернення у робочий режим – після зменшення
до 57°С).
III.6. Гістерезис ГВ

Дана

опція

призначена

для

налаштування

гістерезису

заданої

температури бойлера.Це різниця між заданою температурою (для
бойлера) та температурою бойлера (напр.:якщо задана температура
становить

55°С,

температури,

а

тобто

гістерезис
55°С,

5°С,

насос

ГВ

топісля

досягнення

вимикається

і

заданої

спричиняє

увімкнення насоса ЦО. Повторне увімкнення насоса ГВ відбувається
після зниження температури до 50°С).
III.7. Підлоговий насос

Дана опція призначена для управління підігрівом підлоги.Користувач
задає температуру підігріву підлоги в межах від 20°С до 55°С.Після
увімкнення

підлогового

насоса

слід

налаштувати

мінімальну

(граничну) температуру увімкнення насоса (вимірюється на котлі) та
максимальну (задану) температуру підігріву підлоги (вимірюється на
датчику насоса).Нижче мінімальної температури підлоговий насос не
працює. Коли температура вище мінімальної, насос вмикається до
моменту

досягнення

заданої

температури

максимального
насос

значення.

Після

вимикається.Повторне

досягнення
увімкнення

підлогового насоса відбувається після зменшення температури на 2°С
нижче заданої.
III.8. Циркуляційний насос

Дана функція призначена для управління насосом-змішувачем гарячої
води між котлом та кранами гарячої води.Після увімкнення функції
користувач має спочатку налаштувати добовий цикл активації та
простою насоса з точністю до 30 хвилин, а після цього – час роботи і
час перерви у роботі активованого насоса.
III.9. Подавач в автоматичному режимі

За допомогою даної функції користувач може вимкнути або увімкнути
автоматичну подачу палива (наприклад, з метою гасіння котла).

III.10. Годинник
Користувач має налаштувати точний час і день тижня.
III.11. Вибір мови

Дана функція дозволяє змінювати мову програмного забезпечення
командо-контролера.
III.12. Про програму

Дана

функція

програмного

дозволяє

забезпечення

користувачу
встановлена

перевірити,
на

яка

даному

версія

командо-

контролері.
III.13. Чутливість імпульсатора
За допомогою даної функції можна регулювати швидкість реакції
кульки імпульсатора на дії користувача.

IV. Меню «сервіс»
Щоб увійти у меню сервісних функцій командо-контролера ST-45,
слід ввести код з чотирьох цифр. Такі коди мають фірми «SAS» та
«Tech».

IV.1. Температура увімкнення насосів

Дана опція призначена для налаштування температури увімкнення
насосів

ЦО

і

ГВ

(вимірюється

на

котлі).

Нижче

налаштованої

температури обидва насоси не працюють, а вище – вмикаються, але
працюють в залежності від робочого режиму.
IV.2. Температура тривоги подавача

Дана опція призначена для налаштування температури тривоги
подавача палива. Можна задати температуру увімкнення тривоги, яка
увімкне засипання топки.
IV.3. Подавання - тривога подавача
За допомогою даної функції слід задати час роботи подавача у
випадку перевищення температури тривоги, тобто час аварійного
засипання топки.
IV.4. Температура пріоритету

Дана функція дозволяє користувачу налаштовувати температуру у
режимі пріоритету нагрівання гарячої води.Діапазон налаштування
температури становить від 50°С до 75°С.

IV.5. Аварійне увімкнення насосу ЦО

Дана опція призначена для налаштування аварійної температури
увімкнення насоса ЦО. Насос ЦО має увімкнутися у випадку перегріву
котла у режимі «пріоритет бойлера». Насос працює до моменту
зниження температури у котлі на 2°С. Це засіб захисту на випадок
неправильного налаштування функції пропалювання.
IV.6. Температура тривоги котла

Дана опція призначена для налаштування аварійної температури, при
якій подавач і подача повітря припиняють працювати, а насос ЦО
вмикається з метою розподілу гарячої води по системі.
IV.7. Насос ГВ літо

Дана опція призначена для вмикання і вимикання насоса ГВ у
літньому режимі, тобто для визначення, чи насос ГВ має працювати
після досягнення температури у бойлері, чи має виключитися після
досягнення температури, заданої для бойлера.Якщо вибрати опцію
включити, насос ГВ у літньому режимі працюватиме постійно, а якщо
виключити, то насос ГВ вимкнеться після досягнення заданої

температури та увімкнеться знову в залежності від налаштованого
гістерезисну котла.
IV.8. Кімнатний насос ЦО

Дана опція призначена для вмикання і вимикання насоса ГВ при
активній функції кімнатного регулятора, тобто для визначення, чи
насос ЦО має вимикатися після нагріву приміщення до заданої
температури.
IV.9. Вибір вентилятора
Вентилятор підібраний під командо-контролер у заводських умовах,
однак, якщо користувач купить новий вентилятор, за допомогою даної
функції слід вибрати і відмітити його модель.

V. Режим очікування

За допомогою даної функції користувач вмикає або вимикає режим
очікування терморегулятора, коли усі двигуни робочих пристроїв
(насоса, вентилятора, подавача), підключених до терморегулятора,
припиняють роботу.
Додаткова кнопка режиму очікування (standby) розташована на
корпусі регулятора, завдяки чому у випадку необхідності можна
одним натисканням швидко вимкнути усі робочі пристрої.
УВАГА: Режим очікування не вимикає живлення командоконтролера.

VI. 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 на
імпульсатор.
VI.1.

Тривога температури

Цей вид захисту працює лише в робочому режимі (тобто коли
температура котла тримається нижче Заданої температури). Якщо
протягом часу, заданого користувачем, температура котла не
збільшується, вмикається тривога із звуковим сигналом та
вимикається подавач палива і вентилятор. На екрані з’являється
повідомлення: «Температура не збільшується».
VI.2.

Термозахист

Це додатковий біметалічний міні датчик (встановлений поряд з
датчиком температури котла), який відключає вентилятор і подавач у
випадку перевищення температури тривоги, яка становить 85°С. Це
запобігає закипанню води у системі у разі перегрівання котла або
пошкодження командо-контролера. Після спрацювання запобіжника
та зниження температури до безпечного рівня датчик автоматично
розблоковується, а тривога вимикається. У випадку пошкодження або
перегрівання даного датчика вентилятор і подавач палива
відключаються.
VI.3.

Автоматичний контроль датчика

У випадку пошкодження датчика температури ЦО, ГВ, шнека або
бункера для палива вмикається звукова тривога, яка додатково
виводить на екран повідомлення про поламку, наприклад: "Датчик
ЦО пошкоджений". Вимикається подача палива і повітря. Насос
вмикається незалежно від поточної температури.
У випадку пошкодження датчика температури ЦО або подавача
тривога триватиме до моменту заміни датчика на новий. У випадку
пошкодження датчика ГВ слід натиснути кнопку МЕНЮ, щоб
виключити тривогу та привести командо-контролер у режим роботи з
одним насосом (ЦО). Щоб котел міг працювати в усіх режимах,
необхідно замінити датчик на новий.

VI.4.

Захист від закипання води у котлі

Цей захист спрацьовує лише у режимі «пріоритет
бойлера». Наприклад, якщо задана температура бойлера становить
55°С, а реальна температура зросте до 62°С (так званої температури
пріоритету), то командо-контролер вимкне подавач палива і
вентилятор. Якщо температура зросте ще більше, до 80°С, то
увімкнеться насос ЦО. У випадку подальшого зростання температури
при 85°С увімкнеться тривога. Така ситуація можлива у разі
пошкодження бойлера, поганого кріплення датчика та пошкодження
насоса. Однак, якщо температура буде зменшуватися, то на межі 60°С
командо-контролер вмикне подачу палива і повітря і працюватиме до
досягнення температури 62°С.
VI.5.

Температурний захист

Регулятор оснащений додатковою системою захисту на випадок
пошкодження біметалічного датчика:після перевищення температури
85°С вмикається тривога з відображенням на екрані: "Температура
перевищена". Незважаючи на пошкодження біметалічного датчика
командо-контролер продовжує отримувати від електронного датчика
інформацію про поточну температуру котла.У випадку перевищення
аварійної температури відключається вентилятор і водночас
починають працювати обидва насоси з метою розподілу гарячої води
по системі у будинку.
VI.6.

Захист бункера палива

Шнек подавача палива оснащений додатковим датчиком, який
вимірює температуру. У випадку суттєвого зростання температури
(понад 70°С) вмикається тривога: подавач включається на 3 хвилини,
щоб перенести паливо у топку.Датчик шнека запобігає загорянню
палива у бункері.
VI.7.

Запобіжник

Регулятор оснащений двома плавкими запобіжниками WT 6,3 А,
які захищають мережу.
УВАГА: не застосовувати запобіжники із більшим значенням.
Встановлення запобіжника з більшим лімітом може спричинити
пошкодження командо-контролера.

VII. Догляд
Перед початком та у процесі опалювального сезону слід перевіряти
технічний стан проводів командо-контролера ST-45. Також необхідно
контролювати стан кріплення пристрою та очищати його від пилу та
іншого

бруду.

Слід

вимірювати

чутливість

заземлення

двигунів

(насосів ЦО і ГВ, подачі повітря, подавача палива, підлогового та
циркуляційних насосів).

L.p. Wyszczególnienie

Jedn.

1

Живлення

В

230V/50Гц +/-10%

2

Споживання потужності

Вт

11

3

Температура оточення

O

4

C

10 - 50

Навантаження виходу насоса ЦО, ГВ,
Підлогового, Циркуляційного

A

0,5

5

Навантаження виходу вентилятора

A

0,6

6

Навантаження виходу подавача

A

2

7

Діапазон вимірювання температури

O

C

0 - 85

8

Точність вимірювання

O

C

1

9

Діапазон налаштування температури

O

C

45 - 80

10

Стійкість темп. датчика

O

C

-25 - 100

11

Запобіжна вставка

A

6,3

Турбота про навколишнє середовище – одне з наших основних завдань. Усвідомлення того, що ми
виготовляємо електронні пристрої, зобов’язує нас безпечно утилізувати використані деталі і
електронні прилади. Ми пройшли відповідну реєстрацію та отримали номер, який надається
Головним інспектором з охорони довкілля. Символ перекресленого контейнера для сміття на виробі
означає, що його не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям. Сортуючи сміття для
вторинної переробки, Ви допомагаєте берегти природу.Користувач зобов’язаний здати використане
обладнання у спеціальний пункт вторинної сировини з метою належної утилізації електронних та
електричних приладів.

VIII. 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!
УВАГА:Командо-контролер ST-45 має бути встановлений разом з
котлом так, що забезпечити вільний доступ до панелі монтування
кабелів.
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.
VIII.1.

Схема підключення кабелів до командо-

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