
Многофункционален терморегулатор LTRC5205 
Описание на потребителя и монтажника 

 
I. Общо описание и принцип на действие. 
 

1. Общо описание: 
LTRC52 е много функционален микропроцесорен контролер за регулиране на температура. 
Контролерът може да измерва до 2 различни температури, има 3 програмируеми цифрови 
входа за дистанционно управление, има 4 релейни изхода, има мрежов комуникатор  за 
работа в мрежа с други контролери и дистанционно управление и контрол от компютър. 
Дисплея на контролерът е с 4 цифри и има 12 светодиодни индикатора за по-пълна 
информация за състоянието на контролера. За управление и програмиране има 4 бутонна 
клавиатура. Работи с точност от  0.1 ºC. 

Контролера разполага със 15 вида регулатори с големи възможности за настройка! 
Това позволява да се изпълнят максимално нуждите на потребителя! Видове регулатори: 

 

1   – “0” Един релеен терморегулатор…………….……………………………………………..………………… 4 стр. 
2   – “1” Два независими релейни терморегулатора с обща термосонда..…………………….………………… 5 стр. 
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2. Дисплей:  

 Индикатори в работен режим: 

SetEsc

-Светодиоден индикатор „ON” – Ако не свети, значи е изключен 
регулатора(ите). Ако мига значи контролерът е настроен да работи като два 
регулатора, но един от тях е изключен. Ако свети постоянно, значи регулатора(ите) 
са включени. 

-Светодиоден индикатор „t1” – Ако свети постоянно, значи е показваната 
информация на дисплея е за термо сонда t1. Ако мига значи показваната 
информация на дисплея не за t1, но има проблем с измерването на t1. 

-Светодиоден индикатор „t2” – Ако свети постоянно, значи е показваната 
информация на дисплея е за термо сонда t2. Ако мига значи показваната 
информация на дисплея не за t2, но има проблем с измерването на t2. 

-Светодиоден индикатор „R1” – Ако свети, значи е включено реле 1, ако 
не свети значи е изключено! 

-Светодиоден индикатор „R2” – Ако свети, значи е включено реле 2, ако не свети значи е изключено! 
-Светодиоден индикатор „R3” – Ако свети, значи е включено реле 3, ако не свети значи е изключено! 
-Светодиоден индикатор „R4” – Ако свети, значи е включено реле 4, ако не свети значи е изключено! 
-Светодиоден индикатор „Di1” – Ако свети, значи е включен(окъсен) вход “Di1”. 
-Светодиоден индикатор „Di2” – Ако свети, значи е включен(окъсен) вход “Di2”. 
-Светодиоден индикатор „Di1” – Ако свети, значи е включен(окъсен) вход “Di3”. 
-Светодиоден индикатор „Set” – Ако регулатора е ШИМ и свети, значи е достигната зададената температура. 
-Светодиоден индикатор „ARM” – Ако свети, значи е температурата е достигнала алармено ниво, и се показва 

на дисплея, при регулатор „С” показва състоянието на 4 цифров вход „Т2”, 
Цифров дисплей – Ако свети индикатор „t1” - показва текущата температура – постоянно показвана 

температура. Показва температурата на настройка – редуват се показанието на температурата на настройка и надписа 
„Set1”. Показва ALo1 или AHi1 редувано с текущата температура ако е достигната алармена стойност на температурата. 
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Показва „no” ако няма или е прекъснала връзката с температурна сонда „t1”. Показва „ ” ако окъсена или е свързана 
обратно температурна сонда „t1”. Показва „СrC” ако има сериозни смущения във връзката с температурна сонда „t1”. 

Ако свети индикатор „t2” - показва текущата температура – постоянно показвана температура. Показва 
температурата на настройка – редуват се показанието на температурата на настройка и надписа „Set2”. Показва ALo2 
или AHi2 редувано с текущата температура ако е достигната алармена стойност на температурата. Показва „no” ако 
няма или е прекъснала връзката с температурна сонда „t2”. Показва „ ” ако окъсена или е свързана обратно 
температурна сонда „t2”. Показва „СrC” ако има сериозни смущения във връзката с температурна сонда „t2”. 

Индикатори в режим на програмиране: 
-Светодиоден индикатор „t1” и дисплея – мига при режим избор на „потребителски” параметри. 
-Светодиоден индикатор „t2” и дисплея – мига при режим избор на „Системни” параметри. 
-Светодиоден индикатор „Set” и дисплея – мига при настройка стойността на съответният параметър. 
 
3. Бутони: 
„Up” и „Down” – в работен режим: избор на показван параметър. 

 „Esc” – връща се с едно ниво на зад до работен режим. 
 „Set” – в работен режим –> влиза в режим избор на “USEr” параметри. 

“Set” - задържано натиснато за повече то 3 сек. в работен режим -> влиза в режим избор на “SySt” системни 
параметри. 
 „Set” – в режим на избор на параметри, избира текущия параметър и показва текущата му стойност в режим 
настройка на параметър. 
 „Set” – в режим на настройка на параметър запомня стойността на параметъра и минава режим на избор на 
параметър. 
 „Set” и „Esc” - задържани натиснати едновременно за повече то 3 сек. в работен режим -> включва или 
изключва контролерът. 
Важно: При изключването на регулатора, то запазва цялата си функционалност, но не включват релетата!! 

 
4. Параметри на контролера. 
 
4.1 Показвани параметри в работен режим: t1- температура на сонда t1(свети и LED t1), Set1 температура на 

настройка за регулатор 1 дисплея показва ту Set1, ту температурата на настройка (свети и LED t1), t2- температура на 
сонда t2(свети и LED t2), Set2 температура на настройка за регулатор 2 дисплея показва ту Set2, ту температурата на 
настройка (свети и LED t2) 

4.2 Системни параметри и тяхното значение:  
Кратко описание: 
"CtrL"- Тип на контролера 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за контролер 1 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за контролер 1 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за контролер 1 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за контролер 1 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 
"CFPH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 
"CFPC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 
"tonL" – Време на включено (on) реле – минимално (Low) за шим регулатора 
"tonH" – Време на включено (on) реле – максимално (High) за шим регулатора 
"toFF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
"Cor2"  – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2 
"AHL2" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за контролер 2 
"AHH2" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за контролер 2 
"ACL2" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за контролер 2 
"ACH2" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за контролер 2 
"rAL2" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор2 
"dFn1" – (dif) разлика от зададената температура при която се включва Fan на скорост 1  
"dFn2" – (dif) разлика от зададената температура при която се включва Fan на скорост 2 
"dFnd" – (dif) разлика за превключване между скоростите на Fan (dif) 
 

4.3 Потребителски параметри и тяхното значение:  
Кратко описание: 
"rFAn" – Режим на вентилатора (Fan) – избор на скорост, управление  
"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на контролер1 
"rUt1" – Избор на температура за регулиране (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
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"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за контролер1 и избор2 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за контролер1 и избор1 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за контролер1 и избор2 
"diF1" – (differential)  хистерезис на контролер1   
"Por1" – (Power) Включен или изключен контролер1 
"rCH2" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на контролер2 
"rUt2" – Избор на температура за регулиране (Use temperature) tC21/tH21 или tC22/tH22 
"tC21" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за контролер2 и избор1 
"tC22" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за контролер2 и избор2 
"tH21" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за контролер2 и избор1 
"tH22" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за контролер2 и избор2 
"diF2" – (differential)  хистерезис на контролер2   
"Por2" – (Power) Включен или изключен контролер2 
"rCH3" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на контролер3 
"rUt3" – Избор на температура за регулиране (Use temperature) tC31/tH31 или tC32/tH32 
"tC31" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за контролер3 и избор1 
"tC32" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за контролер3 и избор2 
"tH31" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за контролер3 и избор1 
"tH32" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за контролер3 и избор2 
"diF3" – (differential)  хистерезис на контролер3   
"Por3" – (Power) Включен или изключен контролер3 
"rCH4" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на контролер4 
"rUt4" – Избор на температура за регулиране (Use temperature) tC41/tH41 или tC42/tH42 
"tC41" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за контролер4 и избор1 
"tC42" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за контролер4 и избор2 
"tH41" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за контролер4 и избор1 
"tH42" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за контролер4 и избор2 
"diF4" – (differential)  хистерезис на контролер4   
"Por4" – (Power) Включен или изключен контролер4 
 

5. Схема на свързване: 
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Rel2(NO) - нормално отворен контакт на Реле2 
Rel4(NO) - нормално отворен контакт на Реле4 
Rel3(NO) - нормално отворен контакт на Реле3 
Rel 1,2,3(C) - общ край на Релета 2,3,4  
Rel1(C) - общ край на Реле1 
Rel1(NC) - нормално затворен контакт на Реле1 
Rel1(NO) - нормално отворен контакт на Реле1 

 
Net+  - мрежа + 
Net-  - мрежа - 
Di2  - цифров вход2 за управление -> ключ към маса 
Di1  - цифров вход1 за управление -> ключ към маса 
GND  - маса 
DQ1/t1 - Вход за термосонда t1 ->активен край, другият на маса 
DQ2/t2 - Вход за термосонда t2 ->активен край, другият на маса при 
контролер „С” – цифров вход4 за управление -> ключ към маса 
GND  - маса 
Di3  - цифров вход3 за управление -> ключ към маса 

 
Термо сондите са поляризирани и Цветове(зелен или жълт) се свързват към „GND”, а цветове (бял или 

червен) се свързват към „t1” или “t2” 
 
5. Входове за дистанционно управление: 

Контролерът има 3(4) входа за дистанционно управление. Те могат да се програмират какви да се управлява при 
тяхното задействане. Могат да се ползват да се включва и изключва контролера дистанционно чрез ключ, да се избира 
режима на работа, да се избира зададената температура за регулиране и т.н  

 
6. Управление и контрол чрез мрежовия комуникатор. 

 Чрез мрежовият комуникатор, контролерът може да се управлява и контролира от компютър. Могат 
дистанционно да се променят всички параметри, както и могат да се следят всички параметри и да се записват и 
обработват допълнително на компютъра. За мрежовото свързване моля прочетете документ ………………………  
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7. Технически параметри: 
7.1 Входове и Изходи: 

2 – Входа за температурни сонди „DALLAS” DS18B20 
4 – Изхода Релета. Реле1 NC,NO,COM; Релета 2,3,4 с общ край и NO 
3(4) – Цифрови входа за дистанционно управление 
1 – Мрежов комуникатор за токов RS 

7.2 Потребителски интерфейс и управление: 
4 – цифрен дисплей 
12 – светодиода за индикация 
4 – бутона за настройка и управление 

7.3 Електрически параметри: 
 Захранващо напрежение – ~220V(+10%/-15%)/50Hz 
 Максимално консумирана мощност 2.3VA 
 Максимален ток през контактите на релетата – 8А активен товар 
7.4 Габаритни размери: 
 Размер на 3 стандартни предпазителя 
 53/90/55 
7.4Параметри: 
 Температурен диапазон: -55 до +150 ºC 

Точност на работа: 0.1 ºC 
Кабел за свързване с датчика: усукана двойка  
Максимално разстояние между сонда и контролера: 100м 
Кабел за свързване с информационна мрежа: усукана двойка  
 

 
II. Настройка на Контролера! 

Влиза се в режим „Избор на системни параметри” – натиска се задържа бутон „Set”. Избира се параметър „CtrL” 
избира се типа на регулатор(и). Със „Set” се запомня. Трябва за се изключи и включи захранването на контролера и след 
това да се настройват останалите параметри.    
 
III. Видове регулатори. Описание на работа, параметри и функции. 

Функция “CtrL” -Тип контролер/регулатор: 
 

“Ctr 0” - 1 релеен температурен регулатор. 
 
В този режим контролера работи като 1 релеен регулатор. Измерва температурата чрез сонда t1 и регулира 

температурата чрез реле1. До достигането на температурата релето е включено. При достигане се изключва. Регулатора 
на температура може да работи в два режима – Отопление и Охлаждане. За всеки режим има по две зададени 
температури за регулиране. В комбинация с програмируемите цифрови входове с които може да се избира коя 
температура да се регулира го прави изключително гъвкав. При достигане на алармени температури може да се включи 
реле3 за сигнализация или реакция. 

 Може да се използва като стандартен термо-регулатор с дистанционно управление от ключове и бутони. Може 
да се управлява и контролира през мрежа от компютър. 

 
Вход - Температурна сонда на „t1” 
Изход – Реле 1  
Управление – Di1,Di2,Di3 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2-Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 
Алармен изход – Реле3 
------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
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"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 1 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo1 ако достигната долна граница и AHi1 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – ще има реакция diSP , ако модела е с вграден зумер ще се включва зумера и ще се включва Реле3 при 
аларма. 
 

 “Ctr 1” - 2 независими релейни температурни регулатора, с обща термо сонда. 
 
В този режим контролера работи като 2 независими релейни регулатора измерващи обща температура чрез 

сонда t1, но регулиращи различни процеси или параметри. Това позволява да се спести една термо сонда и един 
контролер! Тъй като регулаторите са независими могат да работят в различни режими и температури на регулиране. 
Като стандартни релейни регулатори и останалите пояснения важат и за двата регулатора по отделно.  До достигането на 
температурата релето е включено. При достигане се изключва. Регулатора на температура може да работи в два режима 
– Отопление и Охлаждане. За всеки режим има по две зададени температури за регулиране. В комбинация с 
програмируемите цифрови входове с които може да се избира коя температура да се регулира го прави изключително 
гъвкав. При достигане на алармени температури може да се включи реле3 за сигнализация или реакция. 

Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони. Може да се управлява и контролира 
през мрежа от компютър. 

 
Вход - Температурна сонда на „t1” 
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Регулатор 1 
Изход – Реле 1  
Управление – Di1,Di3 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 
Алармен изход – Реле3 

Регулатор 2 
Изход – Реле 2 
Управление – Di2 по избор:0-няма; 1-On2/Off2; 2- Heat2/Cool2; 3-t(C/H)21/t(C/H)22 
Алармен изход – Реле4 

------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 
"rCH2" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 2 

- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt2" – Избор на температура за регулиране от регулатор2 (Use temperature) tC21/tH21 или tC22/tH22 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC21), а за отопление към температура  (tH21) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC22), а за отопление към температура  (tH22) 

"tC21" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC22" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH21" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH22" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF2" – (differential)  хистерезис на регулатор 2   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por2" – (Power) Включен или изключен регулатор 2 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор2 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор2 (Por2). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор2(rCH2). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
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 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор2(rUt2). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 1 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo1 ако достигната долна граница и AHi1 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – ще има реакция diSP , ако модела е с вграден зумер ще се включва зумера и ще се включва Реле3 при 
аларма. 
"CFPH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 
 - не се ползва 
"CFPC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 
 - не се ползва 
"tonL" – Време на включено (on) реле – минимално (Low) за шим регулатора 
 - не се ползва 
"tonH" – Време на включено (on) реле – минимално (High) за шим регулатора 
 - не се ползва 
"toFF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
 - не се ползва 
"Cor2" – не се ползва 
"AHL2" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH2" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL2" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH2" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL2" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор2 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 2 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo2 ако достигната долна граница и AHi2 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – ще има реакция diSP , ако модела е с вграден зумер ще се включва зумера и ще се включва Реле4 при 
аларма. 

“Ctr 2” - 2 независими релейни температурни регулатора, с независими термо 
сонди. 

 
В този режим контролера работи като 2 независими релейни регулатора измерващи 2 различни температури чрез 

сонда t1 и t2. Регулиращи различни процеси или параметри. Това позволява да се спести един контролер! Тъй като 
регулаторите са независими могат да работят в различни режими и температури на регулиране. Като стандартни релейни 
регулатори и останалите пояснения важат и за двата регулатора по отделно.  До достигането на температурата релето е 
включено. При достигане се изключва. Регулатора на температура може да работи в два режима – Отопление и 
Охлаждане. За всеки режим има по две зададени температури за регулиране. В комбинация с програмируемите цифрови 
входове с които може да се избира коя температура да се регулира го прави изключително гъвкав. При достигане на 
алармени температури може да се включи реле3 за сигнализация или реакция. 
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Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони. Може да се управлява и контролира 
през мрежа от компютър. 

 
Регулатор 1 

Вход - Температурна сонда на „t1” 
Изход – Реле 1  
Управление – Di1,Di3 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 
Алармен изход – Реле3 

Регулатор 2 
Вход - Температурна сонда на „t2” 
Изход – Реле 2 
Управление – Di2 по избор:0-няма; 1-On2/Off2; 2- Heat2/Cool2; 3-t(C/H)21/t(C/H)22 
Алармен изход – Реле4 

------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 
"rCH2" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 2 

- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt2" – Избор на температура за регулиране от регулатор2 (Use temperature) tC21/tH21 или tC22/tH22 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC21), а за отопление към температура  (tH21) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC22), а за отопление към температура  (tH22) 

"tC21" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC22" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH21" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH22" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF2" – (differential)  хистерезис на регулатор 2   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por2" – (Power) Включен или изключен регулатор 2 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор2 



LTRC5205_20130716 – Описание за потребителя и монтажника.     www.lesi-bg.com   Стр. 9 от 40 

 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор2 (Por2). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор2(rCH2). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор2(rUt2). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 1 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo1 ако достигната долна граница и AHi1 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – ще има реакция diSP , ако модела е с вграден зумер ще се включва зумера и ще се включва Реле3 при 
аларма. 
"CFPH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 
 - не се ползва 
"CFPC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 
 - не се ползва 
"tonL" – Време на включено (on) реле – минимално (Low) за шим регулатора 
 - не се ползва 
"tonH" – Време на включено (on) реле – максимално (High) за шим регулатора 
 - не се ползва 
"toFF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
 - не се ползва 
"Cor2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL2" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH2" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL2" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH2" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL2" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор2 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 2 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo2 ако достигната долна граница и AHi2 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – ще има реакция diSP , ако модела е с вграден зумер ще се включва зумера и ще се включва Реле4 при 
аларма. 
 

“Ctr 3” - 1 PWM (шим) температурен регулатор. 
 
В този режим контролера работи като ШИМ регулатор с двойно действие. Измерва температура чрез сонда t1 и 

Регулира процесите чрез импулси на две релета. Едното реле (реле3) се включва импулсно когато трябва да се добави 
енергия за достигането на зададената температура (трябва да се достига температура), а другото реле (реле4) се включва 
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импулсно когато трябва да се извади енергия за достигането на зададената температура (подмината е зададената 
температура). Времето за което за включени релетата (ширина на импулса), зависи от зададените параметри и разликата 
между зададената температура и измерената.  

Регулатора може да управлява механизъм с двойно действие като задвижки On/Off, като аналогови задвижки. 
Така цената на комбинацията контролер-изпълнителен механизъм се поевтинява значително, защото вместо да се ползва 
контролер с аналогов изход и изпълнителен механизъм с аналогово управление, контролер с ШИМ с двойно действие и 
изпълнителни механизъм On/Off. 

Регулатора може да управлява система с единично действие, като например електрически нагревател. Тогава 
трябва да се ползва само импулсите на релето което добавя енергия (реле3). Чрез такова импулсно управление на такива 
системи се постига по-прецизно регулиране и по-високо КПД 

Регулатора на температура може да работи в два режима – Отопление и Охлаждане. За всеки режим има по две 
зададени температури за регулиране. В комбинация с програмируемите цифрови входове с които може да се избира коя 
температура да се регулира го прави изключително гъвкав. При достигане на алармени температури може да се включи 
реле2 за сигнализация или реакция. 

Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони. Може да се управлява и контролира 
през мрежа от компютър. 

 
Вход - Температурна сонда на „t1” 
Изход – Реле 3 (+);  Реле 4 (-);   
Управление – Di1,Di2 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 

 Di3 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2-не/Rel3+; 3-не/Rel4(-) 
Алармен изход – Реле2 
При достигане на установената температура, светва индикатор „Set” 
------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис  (зона на не чувствителност) на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3. Работи към регулатор1 
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 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле3 (защита от замръзване). 
 - di 3 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле4. 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 1 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo1 ако достигната долна граница и AHi1 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – ще има реакция diSP , ако модела е с вграден зумер ще се включва зумера и ще се включва Реле2 при 
аларма. 
"CFPH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 

- то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този 
коефициент в нея е: 

(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"CFPC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 
 - то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този коефициент в 
нея е: 
(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"tonL" – Време на включено (on) реле – минимално (Low) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
малко от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър защитава 
релето от прекалено кратки импулси от които могат да нагорят контактните системи 
"tonH" – Време на включено (on) реле – максимално (High) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
голямо от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър ограничава 
максималната стъпка на регулиране с цел да се избегнат незатихващи колебателни процеси при регулирането. 
"toFF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.5 сек. (Интегриращ коефициент). Това е времето на пауза 
между включванията на релето. Тя е фиксирана от този параметър и стойността му се подбира така, че регулатора да 
работи в оптимален режим. При определянето на този параметър трябва да се вземат под предвид следните фактори: 1. 
Колкото това време е по-голямо, толкова регулатора ще постига зададената температура по бавно,  без пререгулиране и 
няма да се влияе от кратковременни външни влияния. Колкото времето на паузата е по-малко, толкова по-бързо 
регулатора ще достига зададената температура, но с пререгулиране и лесно ще се разколебава при кратковременни 
външни влияния. При избора на стойността трябва да се вземе в предвид и инертността на регулираната система.  
 

“Ctr 4” - 1 PWM (шим) температурен регулатор и 1 релеен температурен 
регулатор, с обща термо сонда. 

 
В този режим контролера работи като независим ШИМ регулатор с двойно действие и 1 релеен регулатор с 

обща измервана  температура чрез сонда t1. Двата регулатора управляват различни релета и са независими.  
 ШИМ регулатора регулира процесите чрез  импулси на две релета. Едното реле (реле3) се включва импулсно 

когато трябва да се добави енергия за достигането на зададената температура (трябва да се достига температура), а 
другото реле (реле4) се включва импулсно когато трябва да се извади енергия за достигането на зададената температура 
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(подмината е зададената температура). Времето за което за включени релетата (ширина на импулса), зависи от 
зададените параметри и разликата между зададената температура и измерената.  

 ШИМ регулатора може да управлява механизъм с двойно действие като задвижки On/Off, като аналогови 
задвижки. Така цената на комбинацията контролер-изпълнителен механизъм се поевтинява значително, защото вместо 
да се ползва контролер с аналогов изход и изпълнителен механизъм с аналогово управление, контролер с ШИМ с двойно 
действие и изпълнителни механизъм On/Off. 

ШИМ регулатора може да управлява система с единично действие, като например електрически нагревател. 
Тогава трябва да се ползва само импулсите на релето което добавя енергия (реле3). Чрез такова импулсно управление на 
такива системи се постига по-прецизно регулиране и по-високо КПД 

Релейният регулатор е стандартен релеен регулатор и управлява реле1 което е с нормално затворен и нормално 
отворен контакт.   До достигането на температурата релето е включено. При достигане се изключва. 

Останалите пояснения важат и за двата регулатора по отделно. Регулатора на температура може да работи в два 
режима – Отопление и Охлаждане. За всеки режим има по две зададени температури за регулиране. В комбинация с 
програмируемите цифрови входове с които може да се избира коя температура да се регулира го прави изключително 
гъвкав. При достигане на алармени температури може да се включи реле2 за сигнализация или реакция. 

Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони. Може да се управлява и контролира 
през мрежа от компютър. 

 
Вход - Температурна сонда на „t1” 
Регулатор 1 

Изход – Реле 3 (+);  Реле 4 (-);   
Управление – Di1 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 

 Di3 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2-не/Rel3+; 3-не/Rel4(-) 
Алармен изход – Реле2 

При достигане на установената температура, светва индикатор „Set” 
 
Регулатор 2 

Изход – Реле 1 
Управление – Di2 по избор:0-няма; 1-On2/Off2; 2- Heat2/Cool2; 3-t(C/H)21/t(C/H)22 
Алармен изход – Реле2 

------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис (зона на не чувствителност) на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 
"rCH2" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 2 

- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt2" – Избор на температура за регулиране от регулатор2 (Use temperature) tC21/tH21 или tC22/tH22 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC21), а за отопление към температура  (tH21) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC22), а за отопление към температура  (tH22) 

"tC21" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC22" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH21" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
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"tH22" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF2" – (differential)  хистерезис на регулатор 2   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por2" – (Power) Включен или изключен регулатор 2 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор2 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор2 (Por2). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор2(rCH2). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор2(rUt2). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле3 (защита от замръзване). 
 - di 3 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле4. 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 1 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo1 ако достигната долна граница и AHi1 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – ще има реакция diSP , ако модела е с вграден зумер ще се включва зумера и ще се включва Реле2 при 
аларма. 
"CFPH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 

- то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този 
коефициент в нея е: 

(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"CFPC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 
 - то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този коефициент в 
нея е: 
(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 
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"tonL" – Време на включено (on) реле – минимално (Low) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
малко от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър защитава 
релето от прекалено кратки импулси от които могат да нагорят контактните системи 
"tonH" – Време на включено (on) реле – максимално (High) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
голямо от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър ограничава 
максималната стъпка на регулиране с цел да се избегнат незатихващи колебателни процеси при регулирането. 
"toFF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.5 сек. (Интегриращ коефициент). Това е времето на пауза 
между включванията на релето. Тя е фиксирана от този параметър и стойността му се подбира така, че регулатора да 
работи в оптимален режим. При определянето на този параметър трябва да се вземат под предвид следните фактори: 1. 
Колкото това време е по-голямо, толкова регулатора ще постига зададената температура по бавно,  без пререгулиране и 
няма да се влияе от кратковременни външни влияния. Колкото времето на паузата е по-малко, толкова по-бързо 
регулатора ще достига зададената температура, но с пререгулиране и лесно ще се разколебава при кратковременни 
външни влияния. При избора на стойността трябва да се вземе в предвид и инертността на регулираната система.  
"Cor2" – не се ползва. 
"AHL2" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH2" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL2" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH2" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL2" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор2 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 2 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo2 ако достигната долна граница и AHi2 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – ще има реакция diSP , ако модела е с вграден зумер ще се включва зумера и ще се включва Реле2 при 
аларма. 
 

“Ctr 5” - 1 PWM (шим) температурен регулатор и 1 релеен температурен 
регулатор, с независими термо сонди. 

 
В този режим контролера работи като независим ШИМ регулатор с двойно действие и 1 релеен регулатор с 

независими измервани  температури чрез сонда t1 и t2. Двата регулатора управляват различни релета и са независими.  
 ШИМ регулатора следи температура на „t1” и регулира процесите чрез  импулси на две релета. Едното реле 

(реле3) се включва импулсно когато трябва да се добави енергия за достигането на зададената температура (трябва да се 
достига температура), а другото реле (реле4) се включва импулсно когато трябва да се извади енергия за достигането на 
зададената температура (подмината е зададената температура). Времето за което за включени релетата (ширина на 
импулса), зависи от зададените параметри и разликата между зададената температура и измерената.  

 ШИМ регулатора може да управлява механизъм с двойно действие като задвижки On/Off, като аналогови 
задвижки. Така цената на комбинацията контролер-изпълнителен механизъм се поевтинява значително, защото вместо 
да се ползва контролер с аналогов изход и изпълнителен механизъм с аналогово управление, контролер с ШИМ с двойно 
действие и изпълнителни механизъм On/Off. 

ШИМ регулатора може да управлява система с единично действие, като например електрически нагревател. 
Тогава трябва да се ползва само импулсите на релето което добавя енергия (реле3). Чрез такова импулсно управление на 
такива системи се постига по-прецизно регулиране и по-високо КПД 

Релейният регулатор е стандартен релеен регулатор следи температура от сонда “t2” и управлява реле1 което е с 
нормално затворен и нормално отворен контакт.   До достигането на температурата релето е включено. При достигане се 
изключва. 

Останалите пояснения важат и за двата регулатора по отделно. Регулатора на температура може да работи в два 
режима – Отопление и Охлаждане. За всеки режим има по две зададени температури за регулиране. В комбинация с 
програмируемите цифрови входове с които може да се избира коя температура да се регулира го прави изключително 
гъвкав. При достигане на алармени температури може да се включи реле2 за сигнализация или реакция. 

Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони. Може да се управлява и контролира 
през мрежа от компютър. 

 
Регулатор 1 

Вход - Температурна сонда на „t1” 
Изход – Реле 3 (+);  Реле 4 (-);   
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Управление – Di1 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 
 Di3 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2-не/Rel3+; 3-не/Rel4(-) 

Алармен изход – Реле2 
При достигане на установената температура, светва индикатор „Set” 
 
Регулатор 2 

Вход - Температурна сонда на „t2” 
Изход – Реле 1 
Управление – Di2 по избор:0-няма; 1-On2/Off2; 2- Heat2/Cool2; 3-t(C/H)21/t(C/H)22 
Алармен изход – Реле2 

------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис (зона на не чувствителност) на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 
"rCH2" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 2 

- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt2" – Избор на температура за регулиране от регулатор2 (Use temperature) tC21/tH21 или tC22/tH22 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC21), а за отопление към температура  (tH21) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC22), а за отопление към температура  (tH22) 

"tC21" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC22" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH21" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH22" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF2" – (differential)  хистерезис на регулатор 2   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por2" – (Power) Включен или изключен регулатор 2 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор2 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
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 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор2 (Por2). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор2(rCH2). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор2(rUt2). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле3 (защита от замръзване). 
 - di 3 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле4. 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 1 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo1 ако достигната долна граница и AHi1 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – ще има реакция diSP , ако модела е с вграден зумер ще се включва зумера и ще се включва Реле2 при 
аларма. 
"CFPH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 

- то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този 
коефициент в нея е: 

(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"CFPC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 
 - то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този коефициент в 
нея е: 
(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"tonL" – Време на включено (on) реле – минимално (Low) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
малко от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър защитава 
релето от прекалено кратки импулси от които могат да нагорят контактните системи 
"tonH" – Време на включено (on) реле – максимално (High) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
голямо от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър ограничава 
максималната стъпка на регулиране с цел да се избегнат незатихващи колебателни процеси при регулирането. 
"toFF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.5 сек. (Интегриращ коефициент). Това е времето на пауза 
между включванията на релето. Тя е фиксирана от този параметър и стойността му се подбира така, че регулатора да 
работи в оптимален режим. При определянето на този параметър трябва да се вземат под предвид следните фактори: 1. 
Колкото това време е по-голямо, толкова регулатора ще постига зададената температура по бавно,  без пререгулиране и 
няма да се влияе от кратковременни външни влияния. Колкото времето на паузата е по-малко, толкова по-бързо 
регулатора ще достига зададената температура, но с пререгулиране и лесно ще се разколебава при кратковременни 
външни влияния. При избора на стойността трябва да се вземе в предвид и инертността на регулираната система.  
"Cor2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL2" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
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"AHH2" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL2" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH2" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL2" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор2 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 2 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo2 ако достигната долна граница и AHi2 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – ще има реакция diSP , ако модела е с вграден зумер ще се включва зумера и ще се включва Реле2 при 
аларма. 
 

“Ctr 6” - 1 PWM (шим) температурен регулатор и управление на 2 скоростен 
вентилатор 

 
В този режим контролера работи като ШИМ регулатор с двойно действие и управлява двускоростен вентилатор. 

Измервана  температура чрез сонда t1. ШИМ регулатора определя температурата на топлообменника, а с управлението 
на скоростта на вентилатора се определя потока през него.  

 ШИМ регулатора регулира процесите чрез  импулси на две релета. Едното реле (реле3) се включва импулсно 
когато трябва да се добави енергия за достигането на зададената температура (трябва да се достига температура), а 
другото реле (реле4) се включва импулсно когато трябва да се извади енергия за достигането на зададената температура 
(подмината е зададената температура). Времето за което за включени релетата (ширина на импулса), зависи от 
зададените параметри и разликата между зададената температура и измерената.  

 ШИМ регулатора може да управлява механизъм с двойно действие като задвижки On/Off, като аналогови 
задвижки. Така цената на комбинацията контролер-изпълнителен механизъм се поевтинява значително, защото вместо 
да се ползва контролер с аналогов изход и изпълнителен механизъм с аналогово управление, контролер с ШИМ с двойно 
действие и изпълнителни механизъм On/Off. 

ШИМ регулатора може да управлява система с единично действие, като например електрически нагревател. 
Тогава трябва да се ползва само импулсите на релето което добавя енергия (реле3). Чрез такова импулсно управление на 
такива системи се постига по-прецизно регулиране и по-високо КПД 

Управлението на вентилаторите е с реле1 за първа скорост и реле2 за втора скорост. Има автоматичен режим, 
при който скоростта се определя от регулатора и зависи от разликата между зададената температура и измерената, както 
и от програмируемите параметри. Има и ръчен режим при който скоростта се избира от потребителя. 

Регулатора на температура може да работи в два режима – Отопление и Охлаждане. За всеки режим има по две 
зададени температури за регулиране. В комбинация с програмируемите цифрови входове с които може да се избира коя 
температура да се регулира го прави изключително гъвкав. Има програмируем режим вход за управление 2, при който с 
натискането на бутон може да се избира скоростта на вентилатора. При достигане на алармени температури може да има 
само индикация на дисплея. 

Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони. Може да се управлява и контролира 
през мрежа от компютър. 

 
Алармен изход – няма 
Вход - Температурна сонда на „t1” 
Регулатор 1 

Изход – Реле 3 (+);  Реле 4 (-);   
Управление – Di1 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 

 Di3 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2-не/Rel3+; 3-не/Rel4(-) 
При достигане на установената температура, светва индикатор „Set” 
 
Вентилатор 

Изход – Реле1 – 1 скорост; Реле2 – 2 скорост 
Управление – Di2 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-Fan Mode 

------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"rFAn" – Режим на вентилатора (Fan) – избор на скорост, управление  
- oFF – вентилатора е изключен 
- FAn1 – вентилатора е  първа скорост (Реле1 е включено) 
- FAn2 – вентилатора е втора скорост (Реле2 е включено) 
- FAn3 – вентилатора е втора скорост (Реле2 е включено) 
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- AUtO – скоростта на вентилатора се определя автоматично в зависимост от разликата между зададената 
температура и измерената и ако е достигната зададената температура вентилатора спира. Ако  разликата е по 
малка от параметър "dFn1" е на скорост1. Ако е по голяма е на скорост2. Хистерезиса на превключване  се 
определя от параметър"diF1" 

"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис (зона на не чувствителност) на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за превключване режимите на работа на вентилатора(rFAn).  При Окъсеяване (Бутон) 
към маса – превключва (oFF), (FAn1) , (FAn2) , (FAn3) , (AUtO). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле3 (защита от замръзване). 
 - di 3 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле4. 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 1 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo1 ако достигната долна граница и AHi1 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
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 - rEL – не се ползва. 
"CFPH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 

- то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този 
коефициент в нея е: 

(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"CFPC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 
 - то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този коефициент в 
нея е: 
(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"tonL" – Време на включено (on) реле – минимално (Low) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
малко от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър защитава 
релето от прекалено кратки импулси от които могат да нагорят контактните системи 
"tonH" – Време на включено (on) реле – максимално (High) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
голямо от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър ограничава 
максималната стъпка на регулиране с цел да се избегнат незатихващи колебателни процеси при регулирането. 
"toFF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.5 сек. (Интегриращ коефициент). Това е времето на пауза 
между включванията на релето. Тя е фиксирана от този параметър и стойността му се подбира така, че регулатора да 
работи в оптимален режим. При определянето на този параметър трябва да се вземат под предвид следните фактори: 1. 
Колкото това време е по-голямо, толкова регулатора ще постига зададената температура по бавно,  без пререгулиране и 
няма да се влияе от кратковременни външни влияния. Колкото времето на паузата е по-малко, толкова по-бързо 
регулатора ще достига зададената температура, но с пререгулиране и лесно ще се разколебава при кратковременни 
външни влияния. При избора на стойността трябва да се вземе в предвид и инертността на регулираната система.  
"Cor2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 - не се ползва 
"AHL2" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 

- не се ползва 
"AHH2" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - не се ползва 
"ACL2" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - не се ползва 
"ACH2" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - не се ползва 
"rAL2" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор2 (работи и при изключен регулатор) 
 - не се ползва 
"dFn1" – (dif) разлика от зададената температура при която се включва Fan на скорост 1  
"dFn2" – (dif) разлика от зададената температура при която се включва Fan на скорост 2 
"dFnd" – не се ползва. 
 
 

“Ctr 7” - 1 PWM (шим) температурен регулатор и управление на 2 скоростен 
вентилатор с независимо управление и обща тремо сонда. 

 
В този режим контролера работи като ШИМ регулатор с двойно действие и независимо от ШИМ регулатора 

управлява двускоростен вентилатор. Измерваната  температура е обща и е чрез сонда t1. ШИМ регулатора определя 
температурата на топлообменника, а  управлението на скоростта на вентилатора е независим регулатор със собствени 
режими и температури.  

 ШИМ регулатора регулира процесите чрез  импулси на две релета. Едното реле (реле3) се включва импулсно 
когато трябва да се добави енергия за достигането на зададената температура (трябва да се достига температура), а 
другото реле (реле4) се включва импулсно когато трябва да се извади енергия за достигането на зададената температура 
(подмината е зададената температура). Времето за което за включени релетата (ширина на импулса), зависи от 
зададените параметри и разликата между зададената температура и измерената.  

 ШИМ регулатора може да управлява механизъм с двойно действие като задвижки On/Off, като аналогови 
задвижки. Така цената на комбинацията контролер-изпълнителен механизъм се поевтинява значително, защото вместо 
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да се ползва контролер с аналогов изход и изпълнителен механизъм с аналогово управление, контролер с ШИМ с двойно 
действие и изпълнителни механизъм On/Off. 

ШИМ регулатора може да управлява система с единично действие, като например електрически нагревател. 
Тогава трябва да се ползва само импулсите на релето което добавя енергия (реле3). Чрез такова импулсно управление на 
такива системи се постига по-прецизно регулиране и по-високо КПД 

Управлението на вентилаторите е с реле1 за първа скорост и реле2 за втора скорост. Има автоматичен режим, 
при който скоростта се определя от независим регулатор и зависи от разликата между зададената температура и 
измерената, както и от програмируемите параметри. Регулатора на скорост е независим и има отделни настройки за 
режими и температури.  Има и ръчен режим при който скоростта се избира от потребителя. 

Регулатора на температура може да работи в два режима – Отопление и Охлаждане. За всеки режим има по две 
зададени температури за регулиране. В комбинация с програмируемите цифрови входове с които може да се избира коя 
температура да се регулира го прави изключително гъвкав. Има програмируем режим вход за управление 2, при който с 
натискането на бутон може да се избира скоростта на вентилатора. При достигане на алармени температури може да има 
само индикация на дисплея. Тъй като регулаторите са независими може да работи само единият а другият да не работи. 

Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони. Може да се управлява и контролира 
през мрежа от компютър. 

 
Алармен изход – няма 
Вход - Температурна сонда на „t1” 
Регулатор 1 

Изход – Реле 3 (+);  Реле 4 (-);   
Управление – Di1 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 

 Di3 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2-не/Rel3+; 3-не/Rel4(-) 
Вентилатор 2 (Работи като независим регулатор) 

Изход – Реле1 – 1 скорост; Реле2 – 2 скорост 
Управление – Di2 по избор:0-няма; 1-On2/Off2; 2- Heat2/Cool2; 3-Fan Mode 

------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"rFAn" – Режим на вентилатора (Fan) – избор на скорост, управление  
- oFF – вентилатора е изключен 
- FAn1 – вентилатора е  първа скорост (Реле1 е включено) 
- FAn2 – вентилатора е втора скорост (Реле2 е включено) 
- FAn3 – вентилатора е втора скорост (Реле2 е включено) 
- AUtO – скоростта на вентилатора се определя автоматично в зависимост от разликата между зададената 

температура и измерената и ако е достигната зададената температура вентилатора спира. Ако  разликата е по 
малка от параметър "dFn1" е на скорост1. Ако е по голяма е на скорост2. Хистерезиса на превключване  се 
определя от параметър"dFnd" 

"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис (зона на не чувствителност) на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 
"rCH2" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 2 

- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt2" – Избор на температура за регулиране от регулатор2 (Use temperature) tC21/tH21 или tC22/tH22 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC21), а за отопление към температура  (tH21) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC22), а за отопление към температура  (tH22) 

"tC21" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор1 
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 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC22" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH21" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH22" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"Por2" – (Power) Включен или изключен регулатор 2 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор2 (вентилатор) 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор2 (Por2). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор2(rCH2). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за превключване режимите на работа на вентилатора(rFAn).  При Окъсеяване (Бутон) 
към маса – превключва (oFF), (FAn1) , (FAn2) , (FAn3) , (AUtO). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле3 (защита от замръзване). 
 - di 3 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле4. 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 1 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo1 ако достигната долна граница и AHi1 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – не се ползва. 
"CFPH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 

- то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този 
коефициент в нея е: 

(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"CFPC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 
 - то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този коефициент в 
нея е: 
(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
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Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"tonL" – Време на включено (on) реле – минимално (Low) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
малко от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър защитава 
релето от прекалено кратки импулси от които могат да нагорят контактните системи 
"tonH" – Време на включено (on) реле – максимално (High) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
голямо от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър ограничава 
максималната стъпка на регулиране с цел да се избегнат незатихващи колебателни процеси при регулирането. 
"toFF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.5 сек. (Интегриращ коефициент). Това е времето на пауза 
между включванията на релето. Тя е фиксирана от този параметър и стойността му се подбира така, че регулатора да 
работи в оптимален режим. При определянето на този параметър трябва да се вземат под предвид следните фактори: 1. 
Колкото това време е по-голямо, толкова регулатора ще постига зададената температура по бавно,  без пререгулиране и 
няма да се влияе от кратковременни външни влияния. Колкото времето на паузата е по-малко, толкова по-бързо 
регулатора ще достига зададената температура, но с пререгулиране и лесно ще се разколебава при кратковременни 
външни влияния. При избора на стойността трябва да се вземе в предвид и инертността на регулираната система.  
"Cor2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 - не се ползва 
"AHL2" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH2" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL2" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH2" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL2" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор2 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 2 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo2 ако достигната долна граница и AHi2 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – не се ползва. 
"dFn1" – (dif) разлика от зададената температура при която се включва Fan на скорост 1  
"dFn2" – (dif) разлика от зададената температура при която се включва Fan на скорост 2 
"dFnd" – (dif) разлика за превключване между скоростите на Fan (dif) 
 

“Ctr 8” - 1 PWM (шим) температурен регулатор и управление на 2 скоростен 
вентилатор с независимо управление и независими тремо сонди. 

 
В този режим контролера работи като ШИМ регулатор с двойно действие и независимо от ШИМ регулатора 

управлява двускоростен вентилатор. Измерват се две независими температури, сонда t1 за ШИМ регулатора и сонда t2 
за регулатора на скорост. ШИМ регулатора определя температурата на топлообменника, а  управлението на скоростта на 
вентилатора е независим регулатор със собствени режими и температури.  

 ШИМ регулатора регулира процесите чрез  импулси на две релета. Едното реле (реле3) се включва импулсно 
когато трябва да се добави енергия за достигането на зададената температура (трябва да се достига температура), а 
другото реле (реле4) се включва импулсно когато трябва да се извади енергия за достигането на зададената температура 
(подмината е зададената температура). Времето за което за включени релетата (ширина на импулса), зависи от 
зададените параметри и разликата между зададената температура и измерената.  

 ШИМ регулатора може да управлява механизъм с двойно действие като задвижки On/Off, като аналогови 
задвижки. Така цената на комбинацията контролер-изпълнителен механизъм се поевтинява значително, защото вместо 
да се ползва контролер с аналогов изход и изпълнителен механизъм с аналогово управление, контролер с ШИМ с двойно 
действие и изпълнителни механизъм On/Off. 

ШИМ регулатора може да управлява система с единично действие, като например електрически нагревател. 
Тогава трябва да се ползва само импулсите на релето което добавя енергия (реле3). Чрез такова импулсно управление на 
такива системи се постига по-прецизно регулиране и по-високо КПД 

Управлението на вентилаторите е с реле1 за първа скорост и реле2 за втора скорост. Има автоматичен режим, 
при който скоростта се определя от независим регулатор и зависи от разликата между зададената температура и 
измерената, както и от програмируемите параметри. Регулатора на скорост е независим и има отделни настройки за 
режими и температури, както и измерената температура е независима.  Има и ръчен режим при който скоростта се 
избира от потребителя. 
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Регулатора на температура може да работи в два режима – Отопление и Охлаждане. За всеки режим има по две 
зададени температури за регулиране. В комбинация с програмируемите цифрови входове с които може да се избира коя 
температура да се регулира го прави изключително гъвкав. Има програмируем режим вход за управление 2, при който с 
натискането на бутон може да се избира скоростта на вентилатора. При достигане на алармени температури може да има 
само индикация на дисплея. Тъй като регулаторите са независими може да работи само единият а другият да не работи. 

Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони. Може да се управлява и контролира 
през мрежа от компютър. 

 
Алармен изход – няма 
Регулатор 1 

Вход - Температурна сонда на „t1” 
Изход – Реле 3 (+);  Реле 4 (-);   
Управление – Di1 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 

 Di3 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2-не/Rel3+; 3-не/Rel4(-) 
Вентилатор 2 (Работи като независим регулатор) 

Вход - Температурна сонда на „t2” 
Изход – Реле1 – 1 скорост; Реле2 – 2 скорост 
Управление – Di2 по избор:0-няма; 1-On2/Off2; 2- Heat2/Cool2; 3-Fan Mode 

------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"rFAn" – Режим на вентилатора (Fan) – избор на скорост, управление  
- oFF – вентилатора е изключен 
- FAn1 – вентилатора е  първа скорост (Реле1 е включено) 
- FAn2 – вентилатора е втора скорост (Реле2 е включено) 
- FAn3 – вентилатора е втора скорост (Реле2 е включено) 
- AUtO – скоростта на вентилатора се определя автоматично в зависимост от разликата между зададената 

температура и измерената и ако е достигната зададената температура вентилатора спира. Ако  разликата е по 
малка от параметър "dFn1" е на скорост1. Ако е по голяма е на скорост2. Хистерезиса на превключване  се 
определя от параметър"dFnd" 

"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис (зона на не чувствителност) на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 
"rCH2" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 2 

- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt2" – Избор на температура за регулиране от регулатор2 (Use temperature) tC21/tH21 или tC22/tH22 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC21), а за отопление към температура  (tH21) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC22), а за отопление към температура  (tH22) 

"tC21" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC22" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH21" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH22" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"Por2" – (Power) Включен или изключен регулатор 2 
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 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор2 (вентилатор) 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор2 (Por2). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор2(rCH2). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за превключване режимите на работа на вентилатора(rFAn).  При Окъсеяване (Бутон) 
към маса – превключва (oFF), (FAn1) , (FAn2) , (FAn3) , (AUtO). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле3 (защита от замръзване). 
 - di 3 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле4. 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 1 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo1 ако достигната долна граница и AHi1 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – не се ползва. 
"CFPH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 

- то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този 
коефициент в нея е: 

(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"CFPC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 
 - то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този коефициент в 
нея е: 
(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"tonL" – Време на включено (on) реле – минимално (Low) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
малко от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър защитава 
релето от прекалено кратки импулси от които могат да нагорят контактните системи 
"tonH" – Време на включено (on) реле – максимално (High) за шим регулатора 
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 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
голямо от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър ограничава 
максималната стъпка на регулиране с цел да се избегнат незатихващи колебателни процеси при регулирането. 
"toFF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.5 сек. (Интегриращ коефициент). Това е времето на пауза 
между включванията на релето. Тя е фиксирана от този параметър и стойността му се подбира така, че регулатора да 
работи в оптимален режим. При определянето на този параметър трябва да се вземат под предвид следните фактори: 1. 
Колкото това време е по-голямо, толкова регулатора ще постига зададената температура по бавно,  без пререгулиране и 
няма да се влияе от кратковременни външни влияния. Колкото времето на паузата е по-малко, толкова по-бързо 
регулатора ще достига зададената температура, но с пререгулиране и лесно ще се разколебава при кратковременни 
външни влияния. При избора на стойността трябва да се вземе в предвид и инертността на регулираната система.  
"Cor2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL2" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH2" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL2" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH2" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL2" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор2 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 2 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo2 ако достигната долна граница и AHi2 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – не се ползва. 
"dFn1" – (dif) разлика от зададената температура при която се включва Fan на скорост 1  
"dFn2" – (dif) разлика от зададената температура при която се включва Fan на скорост 2 
"dFnd" – (dif) разлика за превключване между скоростите на Fan (dif) 
 

“Ctr 9” - 1 релеен температурен регулатор и управление на 3 скоростен 
вентилатор 

 
В този режим контролера работи един релеен регулатор и управлява три скоростен вентилатор. Измервана  

температура чрез сонда t1. Релейният регулатор се ползва да включи или изключи топлообменника а със промяната на 
скоростта се определя потока през него! 

Релейният регулатор работи с реле1 
Управлението на вентилатора е с реле2 за първа скорост, реле3 за втора скорост и реле4 за трета скорост. Има 

автоматичен режим, при който скоростта зависи от разликата между зададената температура и измерената, както и от 
програмируемите параметри. Има и ръчен режим при който скоростта се избира от потребителя. 

Регулатора на температура може да работи в два режима – Отопление и Охлаждане. За всеки режим има по две 
зададени температури за регулиране. В комбинация с програмируемите цифрови входове с които може да се избира коя 
температура да се регулира го прави изключително гъвкав. Има програмируем режим вход за управление 2, при който с 
натискането на бутон може да се избира скоростта на вентилатора. При достигане на алармени температури може да има 
само индикация на дисплея. 

Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони. Може да се управлява и контролира 
през мрежа от компютър. 

 
Алармен изход – няма 
Вход - Температурна сонда на „t1” 
Регулатор 1 

Изход – Реле 1   
Управление – Di1,Di3 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 

  
Вентилатор  

Изход – Реле2 – 1 скорост; Реле3 – 2 скорост; Реле4 – 3 скорост 
Управление – Di2 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-Fan Mode 

------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"rFAn" – Режим на вентилатора (Fan) – избор на скорост, управление  
- oFF – вентилатора е изключен 
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- FAn1 – вентилатора е  първа скорост (Реле2 е включено) 
- FAn2 – вентилатора е втора скорост (Реле3 е включено) 
- FAn3 – вентилатора е втора скорост (Реле4 е включено) 
- AUtO – скоростта на вентилатора се определя автоматично в зависимост от разликата между зададената 

температура и измерената и ако е достигната зададената температура вентилатора спира. Ако  разликата е по 
малка от параметър "dFn1" е на скорост1. Ако е по голяма е от "dFn1" и по малка от "dFn2" на скорост2. 
Ако е по голяма е от "dFn2"  е на скорост3. Хистерезиса на превключване  се определя от параметър"diF1" 

"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за превключване режимите на работа на вентилатора(rFAn).  При Окъсеяване (Бутон) 
към маса – превключва (oFF), (FAn1) , (FAn2) , (FAn3) , (AUtO). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 1 
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 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo1 ако достигната долна граница и AHi1 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – не се ползва. 
"CFPH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 

Не се ползва. 
"CFPC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 

Не се ползва. 
"tonL" – Време на включено (on) реле – минимално (Low) за шим регулатора 
 Не се ползва. 
"tonH" – Време на включено (on) реле – максимално (High) за шим регулатора 
 Не се ползва. 
"toFF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
 Не се ползва.  
"Cor2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 - не се ползва 
"AHL2" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 

- не се ползва 
"AHH2" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - не се ползва 
"ACL2" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - не се ползва 
"ACH2" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - не се ползва 
"rAL2" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор2 (работи и при изключен регулатор) 
 - не се ползва 
"dFn1" – (dif) разлика от зададената температура при която се включва Fan на скорост 1  
"dFn2" – (dif) разлика от зададената температура при която се включва Fan на скорост 2 
"dFnd" – не се ползва. 
 
 

“Ctr A” - 1 релеен температурен регулатор и управление на 3 скоростен 
вентилатор с независимо управление и обща тремо сонда. 

 
В този режим контролера работи един релеен регулатор и независимо управление на  три скоростен вентилатор. 

Измервана  температура чрез сонда t1. Релейният регулатор се ползва да включи или изключи топлообменника а със 
промяната на скоростта на вентилатора се определя потока през него! 

Релейният регулатор работи с реле1 
Управлението на вентилатора е независимо от релейният регулатор и е с реле2 за първа скорост, реле3 за втора 

скорост и реле4 за трета скорост. Има собствени настройки за режим на работа и температури на настройка, измерват 
една и съща температура с релейния регулатор – „t1”. Има автоматичен режим, при който скоростта зависи от разликата 
между зададената температура и измерената, както и от програмируемите параметри. Има и ръчен режим при който 
скоростта се избира от потребителя. 

Регулатора на температура може да работи в два режима – Отопление и Охлаждане. За всеки режим има по две 
зададени температури за регулиране. В комбинация с програмируемите цифрови входове с които може да се избира коя 
температура да се регулира го прави изключително гъвкав. Има програмируем режим вход за управление 2, при който с 
натискането на бутон може да се избира скоростта на вентилатора. При достигане на алармени температури може да има 
само индикация на дисплея. 

Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони. Може да се управлява и контролира 
през мрежа от компютър. 

 
Алармен изход – няма 
Вход - Температурна сонда на „t1” 
Регулатор 1 

Изход – Реле 1   
Управление – Di1,Di3 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 

  
Вентилатор 2 (Работи като независим регулатор) 

Изход – Реле2 – 1 скорост; Реле3 – 2 скорост; Реле4 – 3 скорост 
Управление – Di2 по избор:0-няма; 1-On2/Off2; 2- Heat2/Cool2; 3-Fan Mode 

------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 



LTRC5205_20130716 – Описание за потребителя и монтажника.     www.lesi-bg.com   Стр. 28 от 
40 

"rFAn" – Режим на вентилатора (Fan) – избор на скорост, управление  
- oFF – вентилатора е изключен 
- FAn1 – вентилатора е  първа скорост (Реле1 е включено) 
- FAn2 – вентилатора е втора скорост (Реле2 е включено) 
- FAn3 – вентилатора е втора скорост (Реле3 е включено) 
- AUtO – скоростта на вентилатора се определя автоматично в зависимост от разликата между зададената 

температура и измерената и ако е достигната зададената температура вентилатора спира. Ако  разликата е по 
малка от параметър "dFn1" е на скорост1. Ако е по голяма е от "dFn1" и по малка от "dFn2" на скорост2. 
Ако е по голяма е от "dFn2"  е на скорост3. Хистерезиса на превключване  се определя от параметър"dFnd" 

"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 
"rCH2" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 2 

- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt2" – Избор на температура за регулиране от регулатор2 (Use temperature) tC21/tH21 или tC22/tH22 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC21), а за отопление към температура  (tH21) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC22), а за отопление към температура  (tH22) 

"tC21" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC22" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH21" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH22" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"Por2" – (Power) Включен или изключен регулатор 2 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор2 (вентилатор) 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор2 (Por2). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор2(rCH2). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за превключване режимите на работа на вентилатора(rFAn).  При Окъсеяване (Бутон) 
към маса – превключва (oFF), (FAn1) , (FAn2) , (FAn3) , (AUtO). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3. Работи към регулатор1 
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 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 1 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo1 ако достигната долна граница и AHi1 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – не се ползва. 
"CFPH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 

Не се ползва. 
"CFPC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 

Не се ползва. 
"tonL" – Време на включено (on) реле – минимално (Low) за шим регулатора 

Не се ползва. 
"tonH" – Време на включено (on) реле – максимално (High) за шим регулатора 

Не се ползва. 
"toFF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  

Не се ползва. 
"Cor2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 Не се ползва. 
"AHL2" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH2" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL2" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH2" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL2" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор2 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 2 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo2 ако достигната долна граница и AHi2 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – не се ползва. 
"dFn1" – (dif) разлика от зададената температура при която се включва Fan на скорост 1  
"dFn2" – (dif) разлика от зададената температура при която се включва Fan на скорост 2 
"dFnd" – (dif) разлика за превключване между скоростите на Fan (dif) 
 
 

“Ctr B” - 1 релеен температурен регулатор и управление на 3 скоростен вентилатор с 
независимо управление и независими тремо сонди. 

 
В този режим контролера работи един релеен регулатор и независимо управление на  три скоростен вентилатор. 

Измерваните температури са: „t1” за релейният регулатор и „t2” за управлението на вентилатора! Релейният регулатор 
се ползва да включи или изключи топлообменника а със промяната на скоростта на вентилатора се определя потока през 
него! 

Релейният регулатор работи с реле1 
Управлението на вентилатора е независимо от релейният регулатор и е с реле2 за първа скорост, реле3 за втора 

скорост и реле4 за трета скорост. Има собствени настройки за режим на работа и температури на настройка, измерват и 
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различни температури. Има автоматичен режим, при който скоростта зависи от разликата между зададената температура 
и измерената, както и от програмируемите параметри. Има и ръчен режим при който скоростта се избира от потребителя. 

Регулатора на температура може да работи в два режима – Отопление и Охлаждане. За всеки режим има по две 
зададени температури за регулиране. В комбинация с програмируемите цифрови входове с които може да се избира коя 
температура да се регулира го прави изключително гъвкав. Има програмируем режим вход за управление 2, при който с 
натискането на бутон може да се избира скоростта на вентилатора. При достигане на алармени температури може да има 
само индикация на дисплея. 

Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони. Може да се управлява и контролира 
през мрежа от компютър. 

 
Алармен изход – няма 
Регулатор 1 

Вход - Температурна сонда на „t1” 
Изход – Реле 1   
Управление – Di1,Di3 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 

  
Вентилатор 2 (Работи като независим регулатор) 

Вход - Температурна сонда на „t2” 
Изход – Реле2 – 1 скорост; Реле3 – 2 скорост; Реле4 – 3 скорост 
Управление – Di2 по избор:0-няма; 1-On2/Off2; 2- Heat2/Cool2; 3-Fan Mode 
 

Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"rFAn" – Режим на вентилатора (Fan) – избор на скорост, управление  
- oFF – вентилатора е изключен 
- FAn1 – вентилатора е  първа скорост (Реле1 е включено) 
- FAn2 – вентилатора е втора скорост (Реле2 е включено) 
- FAn3 – вентилатора е втора скорост (Реле3 е включено) 
- AUtO – скоростта на вентилатора се определя автоматично в зависимост от разликата между зададената 

температура и измерената и ако е достигната зададената температура вентилатора спира. Ако  разликата е по 
малка от параметър "dFn1" е на скорост1. Ако е по голяма е от "dFn1" и по малка от "dFn2" на скорост2. 
Ако е по голяма е от "dFn2"  е на скорост3. Хистерезиса на превключване  се определя от параметър"dFnd" 

"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 
"rCH2" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 2 

- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt2" – Избор на температура за регулиране от регулатор2 (Use temperature) tC21/tH21 или tC22/tH22 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC21), а за отопление към температура  (tH21) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC22), а за отопление към температура  (tH22) 

"tC21" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC22" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH21" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH22" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор2 
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 - от -100ºC до +200 ºC 
"Por2" – (Power) Включен или изключен регулатор 2 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор2 (вентилатор) 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор2 (Por2). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор2(rCH2). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за превключване режимите на работа на вентилатора(rFAn).  При Окъсеяване (Бутон) 
към маса – превключва (oFF), (FAn1) , (FAn2) , (FAn3) , (AUtO). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 1 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo1 ако достигната долна граница и AHi1 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – не се ползва. 
"CFPH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 

Не се ползва. 
"CFPC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 

Не се ползва. 
"tonL" – Време на включено (on) реле – минимално (Low) за шим регулатора 

Не се ползва. 
"tonH" – Време на включено (on) реле – максимално (High) за шим регулатора 

Не се ползва. 
"toFF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  

Не се ползва. 
"Cor2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 Не се ползва. 
"AHL2" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH2" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL2" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
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"ACH2" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL2" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор2 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 2 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo2 ако достигната долна граница и AHi2 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – не се ползва. 
"dFn1" – (dif) разлика от зададената температура при която се включва Fan на скорост 1  
"dFn2" – (dif) разлика от зададената температура при която се включва Fan на скорост 2 
"dFnd" – (dif) разлика за превключване между скоростите на Fan (dif) 

 
 

 “Ctr C” - 4 независими релейни температурни регулатора, с обща термо сонда. 
 
В този режим контролера работи като 4 независими релейни регулатора измерващи обща температура чрез 

сонда t1, но регулиращи различни процеси или параметри. Това позволява да се спестят термосонди и един контролер! 
Тъй като регулаторите са независими могат да работят в различни режими и температури на регулиране. Като 
стандартни релейни регулатори и останалите пояснения важат и за четирите регулатора по отделно.  До достигането на 
температурата релето е включено. При достигане се изключва. Регулатора на температура може да работи в два режима 
– Отопление и Охлаждане. За всеки режим има по две зададени температури за регулиране. В комбинация с 
програмируемите цифрови входове с които може да се избира коя температура да се регулира го прави изключително 
гъвкав.  

Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони. Може да се управлява и контролира 
през мрежа от компютър. 

 
Вход - Температурна сонда на „t1” 
Регулатор 1 

Изход – Реле 1  
Управление – Di1 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 

Регулатор 2 
Изход – Реле 2 
Управление – Di2 по избор:0-няма; 1-On2/Off2; 2- Heat2/Cool2; 3-t(C/H)21/t(C/H)22 

Регулатор 3 
Изход – Реле 3 
Управление – Di3 по избор*:0-няма; 1-On3/Off3; 2- Heat3/Cool3; 3-t(C/H)31/t(C/H)32 

Регулатор 4 
Изход – Реле 4 
Управление – Di4(вход – “t2”) по избор*:0-няма; 1-On4/Off4; 2- Heat4/Cool4; 3-t(C/H)41/t(C/H)42 

 *  Избора на режим за Di3 важи и да Di4 
------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 
 
"rCH2" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 2 
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- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt2" – Избор на температура за регулиране от регулатор2 (Use temperature) tC21/tH21 или tC22/tH22 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC21), а за отопление към температура  (tH21) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC22), а за отопление към температура  (tH22) 

"tC21" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC22" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH21" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH22" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF2" – (differential)  хистерезис на регулатор 2   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por2" – (Power) Включен или изключен регулатор 2 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 
 
"rCH3" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 3 

- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt3" – Избор на температура за регулиране от регулатор3 (Use temperature) tC31/tH31 или tC32/tH32 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC31), а за отопление към температура  (tH31) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC32), а за отопление към температура  (tH32) 

"tC31" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 3 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC32" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 3 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH31" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 3 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH32" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 3 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF3" – (differential)  хистерезис на регулатор 3   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por3" – (Power) Включен или изключен регулатор 3 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 
 
"rCH4" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 4 

- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt4" – Избор на температура за регулиране от регулатор4 (Use temperature) tC14/tH41 или tC42/tH42 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC41), а за отопление към температура  (tH41) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC42), а за отопление към температура  (tH42) 

"tC41" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 4 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC42" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 4 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH41" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 4 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH42" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 4 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF4" – (differential)  хистерезис на регулатор 4   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por4" – (Power) Включен или изключен регулатор 4 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 
 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
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 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор2 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор2 (Por2). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор2(rCH2). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор2(rUt2). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3 и di4(t2). Работи към регулатор 3 и 4 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор 3, 4 (Por3,4). Свободен – изключен; Окъсен  
към маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор3,4 (rCH3,4). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор3,4 (rUt3,4). Свободен –  (t2); 
Окъсен  към маса – (t1). 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 

 
 

“Ctr d” - 2 PWM (шим) температурени регулатора с обща термо сонда. 
 
В този режим контролера работи като два независими ШИМ регулатора с двойно действие с обща измервана  

температура чрез сонда t1. Двата регулатора управляват различни релета и са независими.  
 ШИМ регулатора регулира процесите чрез  импулси на две релета. Едното реле (реле3 за PWM1/ реле1 за 

PWM2/) се включва импулсно когато трябва да се добави енергия за достигането на зададената температура (трябва да се 
достига температура), а другото реле (реле4 за PWM1/ реле2 за PWM2/) се включва импулсно когато трябва да се извади 
енергия за достигането на зададената температура (подмината е зададената температура). Времето за което за включени 
релетата (ширина на импулса), зависи от зададените параметри и разликата между зададената температура и измерената.  

 ШИМ регулатора може да управлява механизъм с двойно действие като задвижки On/Off, като аналогови 
задвижки. Така цената на комбинацията контролер-изпълнителен механизъм се поевтинява значително, защото вместо 
да се ползва контролер с аналогов изход и изпълнителен механизъм с аналогово управление, контролер с ШИМ с двойно 
действие и изпълнителни механизъм On/Off. 

ШИМ регулатора може да управлява система с единично действие, като например електрически нагревател. 
Тогава трябва да се ползва само импулсите на релето което добавя енергия (реле3, реле1). Чрез такова импулсно 
управление на такива системи се постига по-прецизно регулиране и по-високо КПД 

Останалите пояснения важат и за двата регулатора по отделно. Регулатора на температура може да работи в два 
режима – Отопление и Охлаждане. За всеки режим има по две зададени температури за регулиране. В комбинация с 
програмируемите цифрови входове с които може да се избира коя температура да се регулира го прави изключително 
гъвкав. При достигане на алармени температури може да се включи реле2 за сигнализация или реакция. 

Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони. Може да се управлява и контролира 
през мрежа от компютър. Входовете за управление могат да се ползват и като защита от замръзване. 

 
Вход - Температурна сонда на „t1” 
Регулатор 1 

Изход – Реле 3 (+);  Реле 4 (-);   
Управление – Di1 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 

 Di3 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2-не/Rel3+; 3-не/Rel4(-) 
Алармен изход – не трябва да се ползва 

При достигане на установената температура, светва индикатор „Set” 
 
Регулатор 2 

Изход – Реле 1(+);  Реле 2 (-);   
Управление – Di2 по избор:0-няма; 1-On2/Off2; 2- Heat2/Cool2; 3- не/Rel3+ 
Алармен изход – не трябва да се ползва 

------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 
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"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис (зона на не чувствителност) на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 
"rCH2" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 2 

- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt2" – Избор на температура за регулиране от регулатор2 (Use temperature) tC21/tH21 или tC22/tH22 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC21), а за отопление към температура  (tH21) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC22), а за отопление към температура  (tH22) 

"tC21" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC22" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH21" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH22" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF2" – (differential)  хистерезис на регулатор 2   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por2" – (Power) Включен или изключен регулатор 2 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор2 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор2 (Por2). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор2(rCH2). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор2 и 
включва Реле1 (защита от замръзване). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле3 (защита от замръзване). 
 - di 3 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле4. 
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"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 1 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo1 ако достигната долна граница и AHi1 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – не трабва да се ползва!!!! 
 "CFPH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 

- то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този 
коефициент в нея е: 

(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"CFPC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 
 - то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този коефициент в 
нея е: 
(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"tonL" – Време на включено (on) реле – минимално (Low) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
малко от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър защитава 
релето от прекалено кратки импулси от които могат да нагорят контактните системи 
"tonH" – Време на включено (on) реле – максимално (High) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
голямо от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър ограничава 
максималната стъпка на регулиране с цел да се избегнат незатихващи колебателни процеси при регулирането. 
"toFF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.5 сек. (Интегриращ коефициент). Това е времето на пауза 
между включванията на релето. Тя е фиксирана от този параметър и стойността му се подбира така, че регулатора да 
работи в оптимален режим. При определянето на този параметър трябва да се вземат под предвид следните фактори: 1. 
Колкото това време е по-голямо, толкова регулатора ще постига зададената температура по бавно,  без пререгулиране и 
няма да се влияе от кратковременни външни влияния. Колкото времето на паузата е по-малко, толкова по-бързо 
регулатора ще достига зададената температура, но с пререгулиране и лесно ще се разколебава при кратковременни 
външни влияния. При избора на стойността трябва да се вземе в предвид и инертността на регулираната система.  
"Cor2" – не се ползва. 
"AHL2" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH2" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL2" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH2" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL2" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор2 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 2 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo2 ако достигната долна граница и AHi2 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – не трабва да се ползва!!!! 
 

“Ctr Е” - 2 PWM (шим) температурени регулатора с независими термо сонди. 
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В този режим контролера работи като два независими ШИМ регулатора с двойно действие с независими 
измервани  температури чрез сонда t1 и t2. Двата регулатора управляват различни релета и са независими.  

ШИМ регулатора регулира процесите чрез  импулси на две релета. Едното реле (реле3 за PWM1/ реле1 за 
PWM2/) се включва импулсно когато трябва да се добави енергия за достигането на зададената температура (трябва да се 
достига температура), а другото реле (реле4 за PWM1/ реле2 за PWM2/) се включва импулсно когато трябва да се извади 
енергия за достигането на зададената температура (подмината е зададената температура). Времето за което за включени 
релетата (ширина на импулса), зависи от зададените параметри и разликата между зададената температура и измерената.  

 ШИМ регулатора може да управлява механизъм с двойно действие като задвижки On/Off, като аналогови 
задвижки. Така цената на комбинацията контролер-изпълнителен механизъм се поевтинява значително, защото вместо 
да се ползва контролер с аналогов изход и изпълнителен механизъм с аналогово управление, контролер с ШИМ с двойно 
действие и изпълнителни механизъм On/Off. 

ШИМ регулатора може да управлява система с единично действие, като например електрически нагревател. 
Тогава трябва да се ползва само импулсите на релето което добавя енергия (реле3, реле1). Чрез такова импулсно 
управление на такива системи се постига по-прецизно регулиране и по-високо КПД 

Останалите пояснения важат и за двата регулатора по отделно. Регулатора на температура може да работи в два 
режима – Отопление и Охлаждане. За всеки режим има по две зададени температури за регулиране. В комбинация с 
програмируемите цифрови входове с които може да се избира коя температура да се регулира го прави изключително 
гъвкав. При достигане на алармени температури може да се включи реле2 за сигнализация или реакция. 

Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони. Може да се управлява и контролира 
през мрежа от компютър. Входовете за управление могат да се ползват и като защита от замръзване. 

 
Регулатор 1 

Вход - Температурна сонда на „t1” 
Изход – Реле 3 (+);  Реле 4 (-);   
Управление – Di1 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2- Heat1/Cool1; 3-t(C/H)11/t(C/H)12 

 Di3 по избор:0-няма; 1-On1/Off1; 2-не/Rel3+; 3-не/Rel4(-) 
Алармен изход – не се ползва 

При достигане на установената температура, светва индикатор „Set” 
 
Регулатор 2 

Вход - Температурна сонда на „t2” 
Изход – Реле 1 (+);  Реле 2 (-);   
Управление – Di2 по избор:0-няма; 1-On2/Off2; 2- Heat2/Cool2; 3- не/Rel3+; 
Алармен изход – не се ползва 

------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"rCH1" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 1 
- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) tC11/tH11 или tC12/tH12 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC11), а за отопление към температура  (tH11) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC12), а за отопление към температура  (tH12) 

"tC11" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tC12" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH11" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH12" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF1" – (differential)  хистерезис (зона на не чувствителност) на регулатор 1   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 
"rCH2" – Режим на регулиране на студено (Cool) или топло (Heat) на регулатор 2 

- Cool  регулира за студено 
- Heat  регулира за отопление 

"rUt2" – Избор на температура за регулиране от регулатор2 (Use temperature) tC21/tH21 или tC22/tH22 
- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (tC21), а за отопление към температура  (tH21) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (tC22), а за отопление към температура  (tH22) 

"tC21" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
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"tC22" – Температура на постигане в режим охлаждане (Cool) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH21" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"tH22" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"diF2" – (differential)  хистерезис на регулатор 2   
 - от 0.1ºC до 25.5 ºC 
"Por2" – (Power) Включен или изключен регулатор 2 
 - On – регулатора работи  
 - oFF – регулатора е изключен, функционално работи, но не включва релето за регулиране! 

Системни: 
"CtrL"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"rdi1" – Режим на вход за управление di1. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор1(rCH1). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор1(rUt1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi2" – Режим на вход за управление di2. Работи към регулатор2 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор2 (Por2). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулатор2(rCH2). Свободен – охлаждане 
(CooL); Окъсен  към маса – отопление (Heat). 
 - di 3 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулатор2(rUt2). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
"rdi3" – Режим на вход за управление di3. Работи към регулатор1 
 - di 0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - di 1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулатор1 (Por1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - di 2 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле3 (защита от замръзване). 
 - di 3 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле4. 
"Cor1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL1" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH1" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL1" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH1" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 1 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL1" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор1 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 1 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo1 ако достигната долна граница и AHi1 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – ще има реакция diSP , ако модела е с вграден зумер ще се включва зумера и ще се включва Реле2 при 
аларма. 
"CFPH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 

- то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този 
коефициент в нея е: 

(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"CFPC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 
 - то 1 до 255; Формулата за пресмятане на времето за което е включено релето и участието на този коефициент в 
нея е: 
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(Разликата между зададената температура и реалната)*Коефициента*10/32 = на времето за което е вкл. Релето в 
0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20.6ºС; Измерена темп.: 15.4ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20.6-15.4)*12*10/32=19.5*0.1сек.=1.95сек. е времето за което е включено релето. 

"tonL" – Време на включено (on) реле – минимално (Low) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
малко от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър защитава 
релето от прекалено кратки импулси от които могат да нагорят контактните системи 
"tonH" – Време на включено (on) реле – максимално (High) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.1 сек. Ако пресметнатото време за включване на релето е по-
голямо от указаното в този параметър, то времето за включване става равно на указаното. Този параметър ограничава 
максималната стъпка на регулиране с цел да се избегнат незатихващи колебателни процеси при регулирането. 
"toFF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
 - стойност от 1 до 255; Времето е стойността по 0.5 сек. (Интегриращ коефициент). Това е времето на пауза 
между включванията на релето. Тя е фиксирана от този параметър и стойността му се подбира така, че регулатора да 
работи в оптимален режим. При определянето на този параметър трябва да се вземат под предвид следните фактори: 1. 
Колкото това време е по-голямо, толкова регулатора ще постига зададената температура по бавно,  без пререгулиране и 
няма да се влияе от кратковременни външни влияния. Колкото времето на паузата е по-малко, толкова по-бързо 
регулатора ще достига зададената температура, но с пререгулиране и лесно ще се разколебава при кратковременни 
външни влияния. При избора на стойността трябва да се вземе в предвид и инертността на регулираната система.  
"Cor2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 - от -12.8ºC до +12.7 ºC 
"AHL2" - Алармена температура за Heat режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"AHH2" - Алармена температура за Heat режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACL2" - Алармена температура за Cool режим на работа, минимална (Low) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"ACH2" - Алармена температура за Cool режим на работа, максимална (High) за регулатор 2 
 - от -100ºC до +200 ºC 
"rAL2" – Реакция при достигане на алармена температура от регулатор2 (работи и при изключен регулатор) 
 - oFF – няма да има реакция при достигане на алармени температури от регулатор 2 
 - diSP – при достигане на алармена температура ще светне индикатора „ARM” и на дисплея алтернативно с 
текущата температура  ще се показва и ALo2 ако достигната долна граница и AHi2 ако достигната горна граница.  
 - bEEP – ще има реакция diSP и ако модела е с вграден зумер ще се включва и зумера при аларма. 
 - rEL – ще има реакция diSP , ако модела е с вграден зумер ще се включва зумера и ще се включва Реле2 при 
аларма. 
 

 
 

IV. ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
МОЛЯ, ПРОЧЕТИ ТОВА РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАШ  

- Това ръководство е част от изделието и е необходимо да бъде близо до уреда, за лесна 
и бърза справка. 

- Този инструмент не трябва да бъде използван за други цели, различни от описаните 
тук. Той не може да бъде използван като защитно устройство. 

- Проверете границите на приложение преди да действате. 
 
     ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

- Проверете дали захранващият волтаж е правилен, преди да свържете уреда. 
- Не излагайте на вода или влага: използвайте регулатора само в границите на 

приложение, като избягвате внезапни температурни промени с висока температурна 
влажност, за да предотвратите образуване на кондензат. 

- Предупреждение: разкачете всички ел. връзки преди всяка работа. 
- Закрепете осезателя така, че да бъде недосегаем за крайния потребител. Уредът не 

трябва да бъде отварян. 
- В случай на дефект или неправилно функциониране, върнете уреда обратно на 

дистрибутора или на „ЛЕСИ” (виж адреса) с подробно описание на неправилното 
функциониране. 
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- Уточнете максималния ток, който може да бъде приложен към всяко реле (виж техн. 
Характеристики). 

- Убедете се, че проводниците на датчиците на регулатора и на силовото захранване са  
достатъчно раздалечени един от друг, без преплитане и междинно свързване. 

- В случай на използване в критична промишлена среда, използването на филтри (наш 
модел LFT1) в паралел с индуктивни товари, може да е от полза. 


