
Многофункционален терморегулатор LTRD4210 
Описание на потребителя и монтажника 

 
I. Общо описание и принцип на действие. 
 

1. Общо описание: 
LTRD42 е много функционален микропроцесорен контролер за регулиране на температура. 
Контролерът може да измерва до 4 различни температури, има до 3 програмируеми цифрови входа 
за дистанционно управление, има 2 релейни изхода. Контролера разполага със 8 вида регулатори с 
големи възможности за настройка! Това позволява да се изпълнят максимално нуждите на 
потребителя! Видове регулатори: 

 
1   – “0” Единичен диференциален терморегулатор ……..…………..….……………………………….. 5 стр. 
2   – “1” Два независими диференциални терморегулатора ………..………………….………………… 6 стр. 
3   – “2” Един релеен терморегулатор………………………….......................………………………………... 7 стр. 
4   – “3” Два независими релейни терморегулатора с три разновидности относно броя термосонди….… 8 стр 
5   – “4” Един диференциален и Един релеен  независими терморегулатора……………………………..… 10стр 
6   – “5” Един ШИМ терморегулатор с двойно действие……………………………………………………… 12стр. 
7   – “6” Един диференциален ШИМ терморегулатор с двойно действие…………………………………... 14стр. 
8   – “7” Един ШИМ терморегулатор с двойно действие и един защитен регулатор с независими сонди.. 16стр. 

 
2. Дисплей: 

 Индикатори в работен режим: 
 Ако индикаторите светят постоянно – контролера е в „Работен” режим, постоянно 
светещият светодиод показва коя температура е показана в момента! Ако индикаторите мигат – 
контролера е режим „Преглед” или „Настройка”. Ако някое реле е включено, това се показва на 
дисплея като светва съответният му светодиод. Светодиодните индикатори показват различна 
информация при различните регулатори и са описани и частта за съответния регулатор! 
-Светодиоден индикатор „R1” – Ако свети, значи е включено реле 1, ако не свети значи е изкл.! 
-Светодиоден индикатор „R2” – Ако свети, значи е включено реле 2, ако не свети значи е изкл.! 
-Светодиоден индикатор „On1” – Ако свети, значи е регулатора е включен или ако са два регулатора 
регулатор 1 евключен! 

-Светодиоден индикатор „On2/cool” – Ако свети, и контролера е настроен като един регулатор то значи е в режим на 
охлаждане. Ако контролера е настроен като два регулатора и светодиода свети когато вторият регулатор е включен! 

 
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 
„F1”. Показва „no” ако няма или е прекъснала връзката с температурна сонда „t1”. Показва „ ” ако окъсена или е 
свързана обратно температурна сонда „t1”. Показва „Сc” ако има сериозни смущения във връзката с температурна сонда 
„t1”. 

 
Индикатори в режим на програмиране: 
Всички индикатори мигат!! 
-Светодиоден индикатор „t1” и дисплея – мига при режим избор на „Потребителски” параметри. 
-Светодиоден индикатор „t2” и дисплея – мига при режим избор на „Режимни” параметри. 
-Светодиоден индикатор „t3” и дисплея – мига при режим избор на „Системни” параметри. 
-Светодиоден индикатор „t3” и дисплея – мига при настройка стойността на съответният параметър. 
 
 
Показания на дисплея за всички регулатори 
 

N Показание Значение на показанието 
1 

 
Датчикът за температура е закъсен или обърнат 

2 
 

Няма датчик за температура 

3 
 

Грешка при получаване на данните от датчика за температура 

4 
 

Режим „Преглед на потребителските параметри” 

5 
 

Режим „Преглед на режимните параметри” 

6 
 

Режим „Преглед на състемните параметри” 

 
 



3. Бутони: 
▲ – натиснат кратко – нагоре; увеличаване 
▼ – натиснат кратко – надолу; намаляване 
„Set”- натиснат кратко – ако е в режим „Работен”, влиза в режим „Преглед” на параметрите от 

„потребителя”(USER (US)); ако е режим „Преглед”, влиза в режим „Настройка”; ако е в режим „ Настройка”, запомня 
стойността и отива в режим „Преглед” 

„Esc”- натиснат за повече от 2 сек – излиза от всеки режим и преминава в „Работен”; ако е режим „Настройка”, 
запомня стойността и излиза. 

“Set” и ▼ – натиснати едновременно за повече от 2 сек - ако е в режим „Работен”, влиза в режим „Преглед” на 
параметрите на регулатора (Mode (Pr)); 

“Set” и ▲ – натиснати едновременно за повече от 2 сек - ако е в режим „Работен”, влиза в режим „Преглед” на 
параметрите на системата (System (SY)); 

▲▼ – натиснати едновременно за повече от 2 сек – включва или изключва контролера . 
Ако няма натиснат бутон за повече от 15 сек. Контролера автоматично минава в работен режим! 

Важно: При изключването на регулатора, той запазва цялата си функционалност, но не включват релетата!! 
 
4. Режими: 

 А) „Работен” – режим, при който се регулира температура. Дисплеят показва тази температура, която е избрана. 
Ако се натисне за кратко ▲ или ▼, на дисплея ще се покаже следващата температура. Като светодиода на показваната 
температура свети постоянно. Ако се показва диференциална температура – светят постоянно светодиодите на двете 
температури от които се получава разликата! Ако някой светодиод мига това значи, че е възникнала грешка в 
съответната сонда! 
 Б) „Преглед” на параметрите – е режим при който се вижда името на параметъра; Параметрите за настройка на 
контролера са разделени условно на три категории. Първата е „Потребителски параметри” – параметри, които могат да 
се настройват от потребителя на контролера или системата. За влизане в режим на „Преглед на потребителски 
параметри”, в режим „работен” се натиска бутон “Set”. Светва светодиода на t1 и дисплея мига с името на първия 
параметър и със стрелките се избира нужният параметър. Втората категория е „Режимни параметри” – параметри, с 
които се настройва работите режими на контролера и системата. Тези параметри се променят относително рядко и 
желателно това да става от инсталатора! За влизане в режим на „Преглед на режимни параметри”, в режим „работен” се 
натискат и задържат за повече от 2 сек. бутони “Set” и „▼”. Светва светодиода на t2 и дисплея мига с името на първия 
параметър и със стрелките се избира нужният параметър. Третата категория е „Системни параметри” – параметри, с 
които се настройва принципната работа на контролера. Тези параметри се избират в зависимост от приложението на 
контролера и от това с каква периферия ще работи! Не желателно да се променят в процес на експлоатация, тъй като 
това може да доведе до проблеми със системата която управлява контролера или на самия контролер! Задължително 
промяната на тези параметри да става от инсталатора! За влизане в режим на „Преглед на системните параметри”, в 
режим „работен” се натискат и задържат за повече от 6 сек. бутони “Set” и „▲”. Светва светодиода на t3 и дисплея мига 
с името на първия параметър и със стрелките се избира нужният параметър. 
 В) „Настройка” на параметрите – режим, при който може да се види текущата стойност на параметъра и да се 
промени, ако се налага. В този режим са влиза, като в режим „Преглед” се избере параметърът и се натисне бутон ”Set”. 
С влизането в този режим, дисплеят мига със стойността на параметъра, мига и точката на „t4” заедно с точката указваща 
какъв е типа на параметъра. С кратко натискане на ▲ или ▼ се увеличава или намалява стойността. От този режим са 
излиза, като се запомни стойността, с натискането на „Set”, като се връща в режим „Преглед” или с „Esc” (натиснат и 
задържан бутон „Set”) като излиза в работен режим.       
 

5. Схема на свързване: 
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~220V - захранване на контролера  
Rel1 - нормално отворен контакт на Реле1 
Rel2 - нормално отворен контакт на Реле2 
 
t1 - Вход за термосонда t1 ->активен край, другият на маса 
GND - маса 
t2 - Вход за термосонда t2 ->активен край, другият на маса// 

 или цифров вход2 за управление -> ключ към маса 
t3 - Вход за термосонда t3 ->активен край, другият на маса// 

или цифров вход3 за управление -> ключ към маса 
t2 - Вход за термосонда t4 ->активен край, другият на маса 

или цифров вход4 за управление -> ключ към маса 
 

Термо сондите „TS”са поляризирани и Цветове(черен, червено-черен, бяло-черен,зелен, жълт)  се 
свързват към „GND”, а цветове (бял или червен) се свързват към „t1” , “t2” , “t3” , “t4” 

 
 
 



6. Параметри на контролера. 
Системни параметри и тяхното значение:  

N Име/ 
Показание 

Име на 
параметъра 

Възможните стойности на параметъра и тяхното значение Описание на 
парам. 

Фаб
ричн
о 

1 “tC” Тип на 
контролера 

“c0”- единичен диференциален контролер t1-t2 -> rel1 
“c1”- двоен диференциален контролер t1-t2 -> rel1 
            t3-t4 -> rel2 
“c2”-единичен регулатор на температура 
“c3” - двоен регулатор на температура 
“c4” -един диференциален  регулатор и един на температура. 
“c5” -регулатор на температура със ШИМ с двойно действие 
“c6” -диференциален регулатор със ШИМ с двойно действие 

Указва  какъв 
тип ще е 
контролера 
 

“c1” 

2 “dS” Тип на 
датчика 

“-b”  -DS18B20 – точност 0.06° 
“-S”  -DS18S20 – точност 0.5° 
“-o” - DS1820 – точност 0.5° /2sec 

Указва с 
какъв модел 
датчик ще 
работи 

“-b” 

3 “i2” Режим на 
работа на 
вход 2 

“d0” - няма реакции 
“d1” - закъсен-Включен рег./ свободен-Изключен  
“d2” - закъсен - t1 / свободен – t2 
“d3” - закъсен  - Отопление / свободен - Охлаждане 

Входа работи 
по фронт 

“d0” 

4 “i3” Режим на 
работа на 
вход 3 

“d0” - няма реакции 
“d1” - закъсен-Включен рег./ свободен-Изключен  
“d2” - закъсен - t1 / свободен – t2 
“d3” - закъсен  - Отопление / свободен - Охлаждане 

Входа работи 
по фронт 

“d0” 

5 “i4” Режим на 
работа на 
вход 4 

“d0” - няма реакции 
“d1” - закъсен-Включен рег./ свободен-Изключен  
“d2” - закъсен - t1 / свободен – t2  
За регулатор със ШИМ – закъсен – включва Реле1(+); свободен 
– нормална работа на регулатора 
“d3” - закъсен  - Отопление / свободен – Охлаждане 
За регулатор със ШИМ – закъсен – включва Реле2(-); свободен 
– нормална работа на регулатора 

Входа работи 
по фронт 

“d0” 

6 “nt” Брой  
сонди в 
регулатор 
Тип „c3” 

“n0” – две независими сонди – два независими регулатора 
„n1” – една обща сонда за двата регулатора 
„n2” – една обща сонда за двата регулатора и една сонда само за 
измерване и показание за информация 

Разновидност
и при 
ползване на 
рег „с3”  

„n0” 

7 
 

Защитно 
време на 
релето 
 

1 ÷ 99 сек.  Важи само за режими C2,C3 
Задава минималното време, което релето трябва да остане в 
новото състояние след превключване.  
 

 “1” 

 
 Режимни параметри и тяхното значение:  

N Пара-
метър 

Име Стойности и 
толеранси 

Описание Фабрична 
настройка 

1 
 

Температурна 
корекция на t1  

-9 ° ÷ 99° Температура, с която се коригира реално 
измерената температура от датчика. 
Използва се когато има статична грешка от 
местонахождението на датчика или се налага 
корекция по други съображения. 

0° 

2 
 

Температурна 
корекция на t2 

-9 ° ÷ 99° Температура, с която се коригира реално 
измерената температура от датчика. 
Използва се когато има статична грешка от 
местонахождението на датчика или се налага 
корекция по други съображения. 

0° 

3 
 

Температурна 
корекция на t3 

-9 ° ÷ 99° Температура, с която се коригира реално 
измерената температура от датчика. 
Използва се когато има статична грешка от 
местонахождението на датчика или се налага 
корекция по други съображения. 

0° 

4 
 

Температурна 
корекция на t4 

-9 ° ÷ 99° Температура, с която се коригира реално 
измерената температура от датчика. 
Използва се когато има статична грешка от 
местонахождението на датчика или се налага 
корекция по други съображения. 

0° 



5 
 

 Коефициент на 
пропорционалност 
за режим отопление  

0 ÷ FF (0 ÷ 255) Формула за пресмятане на времето за 
включено реле и участието на коефициента в 
нея на ((Разлика в° С) * FH / 4=<Time On>). 
Стойността на коефициента се показва като 
шестнадесетично число, а времето е в 0.1сек 

0А (10) 

6 
 

 Коефициент на 
пропорционалност 
за режим охлаждане  

0 ÷ FF (0 ÷ 255) Формула за пресмятане на времето за 
включено реле и участието на коефициента в 
нея на ((Разлика в° С) * FH / 4=<Time On>). 
Стойността на коефициента се показва като 
шестнадесетично число, а времето е в 0.1сек 

0А (10) 

7 
 

Минимално време 
за включване на 
реле 

0 ÷ FF (0 ÷ 255) Стойността на коефициента се показва като 
шестнадесетично число, а времето е в 0.1сек 

0А (10) 

8 
 

Максимално време 
за включване на 
реле 

0 ÷ FF (0 ÷ 255) Стойността на коефициента се показва като 
шестнадесетично число, а времето е в 0.1сек 

64 (100) 

9 
 

Време на пауза 
между 
включванията 

0 ÷ FF (0 ÷ 255) Стойността на коефициента се показва като 
шестнадесетично число, а времето е в 0.5сек 

14 (20) 

 
Потребителски параметри и тяхното значение:  

N Пара-
метър 

Име Стойности и 
толеранси 

Описание Фабрична 
настройка 

1 

 

Хистерезис на Реле1  1 ° ÷ 99° Колко градуса под или над зададената 
температура ще се включи Реле1. 

2° 

2 

 

Режим на работа на 
регулатор 1 

“Ht” -отопление 
“CL” –охлаждане 

Режим на регулиране Ht 

3 
 

За регулатор1 
Температура t1 на 
охлаждане 

-9 ° ÷ 99°  23° 

4 
 

За регулатор1 
Температура t2 на 
охлаждане 

-9 ° ÷ 99°  25° 

5 
 

За регулатор1 
Температура t1 на 
отопление 

-9 ° ÷ 99°  20° 

6 
 

За регулатор1 
Температура t2 на 
отопление 

-9 ° ÷ 99°  23° 

7 
 

Избор  на работна 
температура за 
регулатор 1 

„t1”-температура 1 
“t2”-температура 2 

 T1 

8 
 

Регулатор1 
Включване / 
Изключване 

“on” - Включен 
“oF” – Изключен 

 On 

9 

 

Хистерезис на Реле2  1 ° ÷ 99° Колко градуса под или над зададената 
температура ще се включи Реле2. 

2° 

10 
 

Режим на работа на 
регулатор 2 

“Ht” -отопление 
“CL” –охлаждане 

 Ht 

11 
 

За регулатор2 
Температура t1 на 
охлаждане 

-9 ° ÷ 99°  23° 

12 
 

За регулатор2 
Температура t2 на 
охлаждане 

-9 ° ÷ 99°  25° 

13 
 

За регулатор2 
Температура t1 на 
отопление 

-9 ° ÷ 99°  20° 

14 
 

За регулатор2 
Температура t2 на 
отопление 

-9 ° ÷ 99°  23° 

15 
 

Избор  на работна 
температура за 
регулатор 2 

“t1” -температура 1 
“t2” –температура 2 

 T1 

16 
 

Регулатор2 
Включване / 
Изключване 

“on” - Включен 
“oF” – Изключен 

 On 

17 
 

Диференциал на  
изключване 
 

1 ° ÷ 99° Задава под каква температурна разлика ще се 
изключат релетата в решим на диференциален 
регулатор (c0,c1,c4) 

1° 

 
7. Входове за дистанционно управление: 

Контролерът може да има до 3 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  



8. Технически параметри: 
7.1 Входове и Изходи: 

4 – Входа за температурни сонди „DALLAS” DS18х20 
2 – Изхода Релета.  
3 – Цифрови входа за дистанционно управление 

7.2 Потребителски интерфейс и управление: 
2 – цифрен дисплей 
6 – светодиода за индикация 
3 – бутона за настройка и управление 

7.3 Електрически параметри: 
 Захранващо напрежение – ~220V(+10%/-15%)/50Hz 
 Максимално консумирана мощност 1.5VA 
 Максимален ток през контактите на релетата – 8А активен товар 
7.4 Габаритни размери: 
 Размер на 2 стандартни предпазителя 
 36/90/55 
7.4Параметри: 
 Температурен диапазон: -55 до +150 ºC 

Точност на работа: 0.5 ºC 
Кабел за свързване с датчика: усукана двойка  
Максимално разстояние между сонда и контролера: 100м 

 
II. Настройка на Контролера! 

Влиза се в режим „Избор на системни параметри” – натиска се задържа бутони “Set” и „▲”. Избира се 
параметър „tC” 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 “tC” -Тип контролер/регулатор: 
 

“c0” – 1 диференциален температурен регулатор. 
Ако контролера работи като единичен диференциален регулатор измерва t1 и t2, пресмята разликата t1-t2 и ако 

разликата е по голяма или равна на зададения параметър (d1) се включва реле 1. Релетата се изключват когато разликата 
в температурата е по малко от зададената (d1) Ако има възникнал проблем или грешка в някоя термо-сонда релето на 
съответният регулатор изключва и съответният й светодиод мига, а ако температурата от сондата трябва да се показва на 
дисплея то на него се показва точно и какъв е типа на проблема за по-лесно локализиране и бързо отстраняване.  

Може да се използва за включване на циркулационни помпи в соларни системи или в системи със топло 
обменници. Както в системи при които трябва или не трябва да се подържа температурна разлика. 

 
Вход - Температурни сонди на „t1”, „t2”  
Изход – Реле 1  
------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"d1" – (differential) Ако разликата  t1-t2 е равна или по-голяма на този параметър, релето се включва 
 - от 1ºC до 99 ºC 
"dF" – (differential) Ако разликата  t1-t2 по-малка от този параметър, релето се изключва 
 - от 1ºC до 99 ºC 

 

Режимни: 
"C1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  

- от -9ºC до +99 ºC 
"C2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 - от -9ºC до +99 ºC 

 

Системни: 
"tC"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"dS"- Тип на датчика. 

„-o” термо сонда DS1820   (точност 0.5ºC, време на измерване 2сек) 
„-S” термо сонда DS18S20 (точност 0.5ºC, време на измерване 0.8сек) 
„-b” термо сонда DS18B20 (точност 0.1ºC, време на измерване 0.8сек) 

 



Светодиодни индикатори: 
-индикатор „t1” – температура „t1” 
-индикатор „t2” – температура „t2” 
-индикатор „t1” и „t2” – разликата  „t1”-„t2” 
Схема на свързване 

~220V - захранване на контролера  
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Rel1 - нормално отворен контакт на Реле1 
 
t1 - Вход за термосонда t1 ->активен край, другият на маса 
GND - маса 
t2 - Вход за термосонда t2 ->активен край, другият на маса 
 
Термо сондите „TS”са поляризирани и Цветове(черен, червено-черен, бяло-черен,зелен, жълт)  се 
свързват към „GND”, а цветове (бял или червен) се свързват към „t1” , „t2”  
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“c1” – 2 диференциални температурни регулатора. 
Ако контролера работи като двоен диференциален регулатор все едно в контролера има два независими 

диференциални регулатора, като единият измерва t1 и t2, пресмята разликата t1-t2 и ако разликата е по голяма или равна 
на зададения параметър (d1) се включва реле 1, а вторият регулатор измерва t3 и t4, пресмята разликата t3-t4 и ако 
разликата е по голяма или равна на зададения параметър (d2) се включва реле 2. Релетата се изключват когато разликата 
в температурата е по малко от зададената (d1) или (d2). Ако има възникнал проблем или грешка в някоя термо-сонда 
релето на съответният регулатор изключва и съответният й светодиод мига, а ако температурата от сондата трябва да се 
показва на дисплея то на него се показва точно и какъв е типа на проблема за по-лесно локализиране и бързо 
отстраняване.  

Може да се използва за включване на циркулационни помпи в соларни системи или в системи със топло 
обменници. Както в системи при които трябва или не трябва да се подържа температурна разлика. 

 
Вход - Температурни сонди на „t1”, „t2” , „t3”, „t4” 
Изход – Реле 1, Реле 2  
------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"d1" – (differential) Ако разликата  t1-t2 е равна или по-голяма на този параметър, релето се включва реле1 за регулатор1 
 - от 1ºC до 99 ºC 
"dF" – (differential) Ако температурната разликата е по-малка от този параметър, релето се изключва. 
 - от 1ºC до 99 ºC  Важи и за двата регулатора. 
"d2" – (differential) Ако разликата  t3-t4 е равна или по-голяма на този параметър, релето се включва реле2 за регулатор2 
 - от 1ºC до 99 ºC 

 

Режимни: 
"C1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  

- от -9ºC до +99 ºC 
"C2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 - от -9ºC до +99 ºC 
"C3" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t3  

- от -9ºC до +99 ºC 
"C4" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t4  
 - от -9ºC до +99 ºC 

 

Системни: 
"tC"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"dS"- Тип на датчика. 

„-o” термо сонда DS1820   (точност 0.5ºC, време на измерване 2сек) 
„-S” термо сонда DS18S20 (точност 0.5ºC, време на измерване 0.8сек) 
„-b” термо сонда DS18B20 (точност 0.1ºC, време на измерване 0.8сек) 

 

Светодиодни индикатори: 
-индикатор „t1” – температура „t1” 
-индикатор „t2” – температура „t2” 
-индикатор „t1” и „t2” – разликата  „t1”-„t2” 
-индикатор „t3” – температура „t3” 



-индикатор „t4” – температура „t4” 
-индикатор „t3” и „t4” – разликата  „t3”-„t4” 
 

Схема на свързване 
~220V - захранване на контролера  
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Rel1 - нормално отворен контакт на Реле1 
Rel2 - нормално отворен контакт на Реле2 
 
t1 - Вход за термосонда t1 ->активен край, другият на маса 
GND - маса 
t2 - Вход за термосонда t2 ->активен край, другият на маса 
t3 - Вход за термосонда t3 ->активен край, другият на маса 
GND - маса 
t4 - Вход за термосонда t4 ->активен край, другият на маса 

 
Термо сондите „TS”са поляризирани и Цветове(черен, червено-черен, бяло-черен,зелен, жълт)  се 
свързват към „GND”, а цветове (бял или червен) се свързват към „t1” , „t2” , „t3” , „t4”  
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“c2” - 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 зададената 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.  

 Може да се използва като стандартен термо-регулатор с дистанционно управление от ключове и бутони. 
 
Вход - Температурна сонда на „t1” 
Изход – Реле 1  
Управление – t2,t3,t4 по избор:0-няма; 1-On/Off; 2-Heat/Cool; 3-t(C/H)1/ t(C/H)2 
------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"d1" – (differential)  хистерезис на регулатор 1   
 - от 1ºC до 99 ºC 
"r1" – Режим на регулиране на студено (CooL) или топло (Heat) на регулатор 1 

- CL  регулира за студено 
- Ht  регулира за отопление 

"L1" – Температура на постигане в режим охлаждане (cooL) за регулатор 1 и избор1 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"L2" – Температура на постигане в режим охлаждане (cooL) за регулатор 1 и избор2 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"H1" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"H2" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"U1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) L1/H1 или L2/H2 

- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (L1), а за отопление към температура  (H1) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (L2), а за отопление към температура  (H2) 

"P1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - on – регулатора работи  
 - oF – регулатора е изключен  

 

Режимни: 
"C1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -9ºC до +99 ºC 

 

Системни: 
"tC"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"dS"- Тип на датчика. 

„-o” термо сонда DS1820   (точност 0.5ºC, време на измерване 2сек) 
„-S” термо сонда DS18S20 (точност 0.5ºC, време на измерване 0.8сек) 
„-b” термо сонда DS18B20 (точност 0.1ºC, време на измерване 0.8сек) 

 



"i2" – Режим на вход за управление “t2”. 
 - d0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - d1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулаторa (P1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - d2 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулаторa(U1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
 - d3 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулаторa(r1). Свободен – охлаждане (CL); 
Окъсен  към маса – отопление (Ht). 
 

"i3" – Режим на вход за управление “t3”. 
 - d0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - d1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулаторa (P1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - d2 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулаторa(U1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
 - d3 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулаторa(r1). Свободен – охлаждане (CL); 
Окъсен  към маса – отопление (Ht). 
 

"i4" – Режим на вход за управление “t4”. 
 - d0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - d1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулаторa (P1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - d2 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулаторa(U1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
  - d3 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулаторa(r1). Свободен – охлаждане (CL); 
Окъсен  към маса – отопление (Ht). 
 

"dF" – Защитно време на релето.  
Задава минималното време, което релето трябва да остане в новото състояние след превключване. Предпазва 

управлявания обект от чести включвания и изключвания при резки колебания. 
 - от 1 до 99 сек.  Важи и за двете релета  

 

Светодиодни индикатори: 
-индикатор „t1” – температура „t1” ; Дисплей – изм. Температура или превключва „F1” и стойността на зададената темп. 
-индикатор „t2” – включен вход2 
-индикатор „t3” – включен вход3 
-индикатор „t4” – включен вход4 
 

Схема на свързване 
~220V - захранване на контролера  
Rel1 - нормално отворен контакт на Реле1 
Rel2 - нормално отворен контакт на Реле2 
 
t1 - Вход за термосонда t1 ->активен край, другият на маса 
GND - маса 
t2 - Цифров вход2 за дистанционно управление -> ключ към маса 
t3 - Цифров вход3 за дистанционно управление -> ключ към маса 
GND - маса 
t4 - Цифров вход4 за дистанционно управление -> ключ към маса 

 
Термо сондите „TS”са поляризирани и Цветове(черен, червено-черен, бяло-черен,зелен, жълт)  се 
свързват към „GND”, а цветове (бял или червен) се свързват към „t1”  
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“c3” - 2 независими релейни температурни регулатора и три разновидности. 
В този режим контролера работи като 2 независими релейни температурни регулатора и в зависимост от 

системният параметър „nt” има три разновидности. 
 Първа разновидност при „nt”= “n0”: Контролера работи с две термо сонди и всеки регулатор има собствена 

сонда и измерва и регулира независима температура. Имаме два напълно не зависими регулатора. За регулатор1 термо 
сонда „t1”; за реголатор2 термо сонда „t3” 

Втора разновидност при „nt”= “n1”: Контролера работи с една термо сонда и двата регулатора работят с обща 
температура чрез сонда t1, но регулиращи различни процеси или параметри. Така втория регулатор може да се ползва за 
защита или да регулира при други условия или характеристики на един и същ обект като това позволява да се спести 
една термо сонда. 

Трета разновидност при „nt”= “n2”: Контролера работи с две термо сонди, но двата регулатора работят с обща 
температура чрез сонда t1, но регулиращи различни процеси или параметри. Втората сода „t3” се ползва само измерване 
и информация на дисплея при необходимост. Втория регулатор може да се ползва за защита или да регулира при други 
условия или характеристики на един и същ обект като това позволява да се спести една термо сонда, а втората термо 
сонда да се ползва за информативна за друга температура. 



Независимо в коя разновидност работи регулатора имаме два независими релейни температурни регулатора.   
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 
зададената 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 използва като стандартен термо-регулатор с дистанционно управление от ключове и бутони. 
 

Регулатор1 
Вход - Температурна сонда на „t1” 
Изход – Реле 1  
Управление – t2 по избор:0-няма; 1-On/Off; 2-Heat/Cool; 3-t(C/H)1/ t(C/H)2 
Регулатор2 
Вход - Температурна сонда на „t3” или „t1” 
Изход – Реле 2  
Управление – t4 по избор:0-няма; 1-On/Off; 2-Heat/Cool; 3-t(C/H)1/ t(C/H)2 
 

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

"d1" – (differential)  хистерезис на регулатор 1   
 - от 1ºC до 99 ºC 
"r1" – Режим на регулиране на студено (CooL) или топло (Heat) на регулатор 1 

- CL  регулира за студено 
- Ht  регулира за отопление 

"L1" – Температура на постигане в режим охлаждане (cooL) за регулатор 1 и избор1 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"L2" – Температура на постигане в режим охлаждане (cooL) за регулатор 1 и избор2 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"H1" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"H2" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"U1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) L1/H1 или L2/H2 

- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (L1), а за отопление към температура  (H1) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (L2), а за отопление към температура  (H2) 

"P1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - on – регулатора работи  
 - oF – регулатора е изключен  
 

"d2" – (differential)  хистерезис на регулатор 2   
 - от 1ºC до 99 ºC 
"r2" – Режим на регулиране на студено (CooL) или топло (Heat) на регулатор 2 

- CL  регулира за студено 
- Ht  регулира за отопление 

"L3" – Температура на постигане в режим охлаждане (cooL) за регулатор 2 и избор1 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"L4" – Температура на постигане в режим охлаждане (cooL) за регулатор 2 и избор2 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"H3" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор1 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"H4" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор2 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"U2" – Избор на температура за регулиране от регулатор2 (Use temperature) L3/H3 или L4/H4 

- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (L3), а за отопление към температура  (H3) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (L4), а за отопление към температура  (H4) 

"P2" – (Power) Включен или изключен регулатор 2 
 - on – регулатора работи  
 - oF – регулатора е изключен  

 

Режимни: 
"C1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -9ºC до +99 ºC 
"C2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 - от -9ºC до +99 ºC ; Не се ползва за този регулатор! 
"C3" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t3  

- от -9ºC до +99 ºC 



"C4" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t4  
 - от -9ºC до +99 ºC; Не се ползва за този регулатор! 

 

Системни: 
"tC"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"dS"- Тип на датчика. 

„-o” термо сонда DS1820   (точност 0.5ºC, време на измерване 2сек) 
„-S” термо сонда DS18S20 (точност 0.5ºC, време на измерване 0.8сек) 
„-b” термо сонда DS18B20 (точност 0.1ºC, време на измерване 0.8сек) 

 

"i2" – Режим на вход за управление “t2”. 
 - d0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - d1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулаторa (P1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - d2 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулаторa(U1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
 - d3 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулаторa(r1). Свободен – охлаждане (CL); 
Окъсен  към маса – отопление (Ht). 
 

"i3" – Режим на вход за управление “t3” ; Не се ползва за този регулатор! 
 

"i4" – Режим на вход за управление “t4”. 
 - d0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - d1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулаторa (P2). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - d2 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулаторa(U2). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
 - d3 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулаторa(r2). Свободен – охлаждане (CL); 
Окъсен  към маса – отопление (Ht). 
 

"nt" – Брой термо сонди  
 - n0 – има две независими сонди; по една за всеки регулатор 
 - n1 – има една сонда обща за двата регулатора; “t3” не се ползва. 
 - n2 – има две сонди; но двата регулатора ползван обща сонда на „t1”; а втората на „t3” е само за информация. 

 

"dF" – Защитно време на релето.  
Задава минималното време, което релето трябва да остане в новото състояние след превключване. Предпазва 

управлявания обект от чести включвания и изключвания при резки колебания. 
 - от 1 до 99 сек.  Важи и за двете релета  

 

Светодиодни индикатори: 
-индикатор „t1” –температура „t1” ; Дисплей – изм. Температура или превключва „F1” и стойността на зададената 
температура за регулатор1 
-индикатор „t2” –включен вход2 
-индикатор „t3” –температура „t3”* ; Дисплей – ако „nt”=”n0” показва измерваната температура от „t3”; ако „nt”=”n1” 
показва измерваната температура от „t1”; ако „nt”=”n2” показва измерваната температура от „t3”; ако превключва „F2” и 
стойността на зададената температура за регулатор2 
-индикатор „t4” – включен вход4 
 

Схема на свързване 
~220V - захранване на контролера  
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Rel1 - нормално отворен контакт на Реле1 
Rel2 - нормално отворен контакт на Реле2 
 
t1 - Вход за термосонда t1 ->активен край, другият на маса 
GND - маса 
t2 - Цифров вход2 за дистанционно управление -> ключ към маса 
t3 - Вход за термосонда t3 ->активен край, другият на маса 
GND - маса 
t4 - Цифров вход4 за дистанционно управление -> ключ към маса 

 
Термо сондите „TS”са поляризирани и Цветове(черен, червено-черен, бяло-черен,зелен, жълт)  се 
свързват към „GND”, а цветове (бял или червен) се свързват към „t1” , „t3”  
 

 



 

“c4” – 1 релеен и 1 диференциален независими температурни регулатори. 
В този режим контролера работи като 2 независими температурни регулатори. Първият е диференциален, а 

вторият е релеен. 
Първият регулатор е диференциален и измерва t1 и t2, пресмята разликата t1-t2 и ако разликата е по голяма или 

равна на зададения параметър (d1) се включва реле 1. Релетата се изключват когато разликата в температурата е по 
малко от зададената (d1) Ако има възникнал проблем или грешка в някоя термо-сонда релето на съответният регулатор 
изключва и съответният й светодиод мига, а ако температурата от сондата трябва да се показва на дисплея то на него се 
показва точно и какъв е типа на проблема за по-лесно локализиране и бързо отстраняване.  

Може да се използва за включване на циркулационни помпи в соларни системи или в системи със топло 
обменници. Както в системи при които трябва или не трябва да се подържа температурна разлика. 

Вторият регулатор е релеен и измерва температурата чрез сонда t3 и регулира температурата чрез реле2. До 
достигането на зададената 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.  

 Може да се използва като стандартен термо-регулатор с дистанционно управление от ключове и бутони. 
 
Регулатор1 
Вход - Температурна сонда на „t1” и „t2” 
Изход – Реле 1  
Управление – няма 
Регулатор2 
Вход - Температурна сонда на „t3” 
Изход – Реле 2  
Управление – t4 по избор:0-няма; 1-On/Off; 2-Heat/Cool; 3-t(C/H)1/ t(C/H)2 
------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"d1" – (differential) Ако разликата  t1-t2 е равна или по-голяма на този параметър, релето се включва реле1 за регулатор1 
 - от 1ºC до 99 ºC 
"dF" – (differential) Ако разликата  t1-t2 по-малка от този параметър, релето се изключва 
 - от 1ºC до 99 ºC 
"P1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - on – регулатора работи  
 - oF – регулатора е изключен  
 
 
"d2" – (differential)  хистерезис на регулатор 2   
 - от 1ºC до 99 ºC 
"r2" – Режим на регулиране на студено (CooL) или топло (Heat) на регулатор 2 

- CL  регулира за студено 
- Ht  регулира за отопление 

"L3" – Температура на постигане в режим охлаждане (cooL) за регулатор 2 и избор1 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"L4" – Температура на постигане в режим охлаждане (cooL) за регулатор 2 и избор2 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"H3" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор1 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"H4" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор2 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"U2" – Избор на температура за регулиране от регулатор2 (Use temperature) L3/H3 или L4/H4 

- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (L3), а за отопление към температура  (H3) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (L4), а за отопление към температура  (H4) 

"P2" – (Power) Включен или изключен регулатор 2 
 - on – регулатора работи  
 - oF – регулатора е изключен  

 

Режимни: 
"C1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -9ºC до +99 ºC 
"C2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 - от -9ºC до +99 ºC  
"C3" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t3  

- от -9ºC до +99 ºC 
"C4" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t4  
 - от -9ºC до +99 ºC; Не се ползва за този регулатор! 



Системни: 
"tC"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"dS"- Тип на датчика. 

„-o” термо сонда DS1820   (точност 0.5ºC, време на измерване 2сек) 
„-S” термо сонда DS18S20 (точност 0.5ºC, време на измерване 0.8сек) 
„-b” термо сонда DS18B20 (точност 0.1ºC, време на измерване 0.8сек) 

 
"i2" – Режим на вход за управление “t2”. ; Не се ползва за този регулатор! 
 
"i3" – Режим на вход за управление “t3” ; Не се ползва за този регулатор! 
 
"i4" – Режим на вход за управление “t4”. 
 - d0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - d1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулаторa (P1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - d2 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулаторa(U2). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
 - d3 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулаторa(r2). Свободен – охлаждане (CL); 
Окъсен  към маса – отопление (Ht). 

 

Светодиодни индикатори: 
-индикатор „t1” –температура „t1”  
-индикатор „t2” –температура „t2” 
-индикатор „t1” и „t2” – разликата  „t1”-„t2” 
-индикатор „t3” –температура „t3”; Дисплей – показва измерваната температура от „t3”; ако превключва „F2” и 
стойността на зададената температура за регулатор2 
-индикатор „t4” – включен вход4 
 

Схема на свързване 
~220V - захранване на контролера  
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Rel1 - нормално отворен контакт на Реле1 
Rel2 - нормално отворен контакт на Реле2 
 
t1 - Вход за термосонда t1 ->активен край, другият на маса 
GND - маса 
t2 - Вход за термосонда t2 ->активен край, другият на маса 
t3 - Вход за термосонда t3 ->активен край, другият на маса 
GND - маса 
t4 - Цифров вход4 за дистанционно управление -> ключ към маса 

 
Термо сондите „TS”са поляризирани и Цветове(черен, червено-черен, бяло-черен,зелен, жълт)  се 
свързват към „GND”, а цветове (бял или червен) се свързват към „t1” , „t3”  
 

 

“c5” -  Един ШИМ терморегулатор с двойно действие. 
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 (реле1) се включва импулсно когато трябва да се добави 
енергия за достигането на зададената температура (трябва да се достига температура), а другото реле (реле2) 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.  

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 (реле1). 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.  

Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони.  
 
Вход - Температурна сонда на „t1” 
Изход – Реле 1 (+);  Реле 2 (-);   
Управление – t2,t3 по избор:0-няма; 1-On/Off; 2-Heat/Cool; 3-t(C/H)1/ t(C/H)2 

t4 по избор:0-няма; 1-On/Off; 2-не/Rel1+; 3-не/Rel2(-) 



При достигане на зададената температура, светват едновременно индикатори R1 и  R2, като  релетата не са 
включени, а така се показва достигането на зададената температура! 

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

"d1" – (differential)  хистерезис на регулатор 1   
 - от 1ºC до 99 ºC 
"r1" – Режим на регулиране на студено (CooL) или топло (Heat) на регулатор 1 

- CL  регулира за студено 
- Ht  регулира за отопление 

"L1" – Температура на постигане в режим охлаждане (cooL) за регулатор 1 и избор1 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"L2" – Температура на постигане в режим охлаждане (cooL) за регулатор 1 и избор2 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"H1" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"H2" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"U1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) L1/H1 или L2/H2 

- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (L1), а за отопление към температура  (H1) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (L2), а за отопление към температура  (H2) 

"P1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - on – регулатора работи  
 - oF – регулатора е изключен  

 

Режимни: 
"C1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -9ºC до +99 ºC 
"C2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 - от -9ºC до +99 ºC ; Не се ползва за този регулатор! 
"C3" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t3  

- от -9ºC до +99 ºC ; Не се ползва за този регулатор! 
"C4" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t4  

- от -9ºC до +99 ºC; Не се ползва за този регулатор! 
"FH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 

-от 1 до“FF”;Формулата за пресмятане на времето за което е вкл. релето и участието на този коефициент в нея е: 
(Разликата м/у зададената температура и реалната)*Коеф.(„FH”)/4 = на времето за което е вкл. Релето в 0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20ºС; Измерена темп.: 15ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20-15)*12/4=15*0.1сек.=1.5сек. е времето за което е включено релето. 

"FC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 
 -от 1 до“FF”; Формулата за пресмятане на времето за което е вкл. релето и участието на този коефициент в нея е: 
(Разликата м/у зададената температура и реалната)*Коеф.(„FC”)/4 = на времето за което е вкл. Релето в 0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20ºС; Измерена темп.: 15ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20-15)*12/4=15*0.1сек.=1.5сек. е времето за което е включено релето. 

"ti" – Време на включено (on) реле – минимално (min) за шим регулатора 
 -от 1 до“FF”; 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 
"tA" – Време на включено (on) реле – максимално (max) за шим регулатора 
 -от 1 до“FF”; 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. 
"oF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
 -от 1 до“FF”; 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.  

 



Системни: 
"tC"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"dS"- Тип на датчика. 

„-o” термо сонда DS1820   (точност 0.5ºC, време на измерване 2сек) 
„-S” термо сонда DS18S20 (точност 0.5ºC, време на измерване 0.8сек) 
„-b” термо сонда DS18B20 (точност 0.1ºC, време на измерване 0.8сек) 

"i2" – Режим на вход за управление “t2”. 
 - d0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - d1 – входа ще се ползва за вкл. и изкл. на регулаторa (P1). Свободен – изключен; Окъсен  към маса – включен. 
 - d2 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулаторa(U1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
 - d3 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулаторa(r1). Свободен – охлаждане (CL); 
Окъсен  към маса – отопление (Ht). 
 
"i3" – Режим на вход за управление “t3”. 
 - d0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - d1 – входа ще се ползва за вкл. и изкл. на регулаторa (P1). Свободен – изключен; Окъсен  към маса – включен. 
 - d2 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулаторa(U1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
 - d3 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулаторa(r1). Свободен – охлаждане (CL); 
Окъсен  към маса – отопление (Ht). 
 
"i4" – Режим на вход за управление “t4”. 
 - d0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - d1 – входа ще се ползва за вкл. и изкл. на регулаторa (P1). Свободен – изключен; Окъсен  към маса – включен. 
 - d2 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле1 (защита от замръзване). 
 - d3 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле2. 

 

Светодиодни индикатори: 
-индикатор „t1” – температура „t1” ; Дисплей – изм. Температура или превключва „F1” и стойността на зададената темп. 
-индикатор „t2” – включен вход2 
-индикатор „t3” – включен вход3 
-индикатор „t4” – включен вход4 
 

Схема на свързване 
~220V - захранване на контролера  
Rel1 - нормално отворен контакт на Реле1 
Rel2 - нормално отворен контакт на Реле2 
 
t1 - Вход за термосонда t1 ->активен край, другият на маса 
GND - маса 
t2 - Цифров вход2 за дистанционно управление -> ключ към маса 
t3 - Цифров вход3 за дистанционно управление -> ключ към маса 
GND - маса 
t4 - Цифров вход4 за дистанционно управление -> ключ към маса 

 
Термо сондите „TS”са поляризирани и Цветове(черен, червено-черен, бяло-черен,зелен, жълт)  се 
свързват към „GND”, а цветове (бял или червен) се свързват към „t1”  
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“c6” -  Един диференциален ШИМ терморегулатор с двойно действие. 
В този режим контролера работи като диференциален ШИМ регулатор с двойно действие. Измерва температура 

чрез сонда t1 и t2 и в зависимост от разликата t1-t2 регулира процесите чрез импулси на две релета. Едното реле 
(реле1) се включва импулсно когато трябва да се добави енергия за достигането на зададената температура (трябва да се 
достига температура), а другото реле (реле2) 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.  

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 (реле1). Чрез такова импулсно управление на такива 
системи се постига по-прецизно регулиране и по-високо КПД 



Диференциалният Регулатор на температура няма зададена температура, а винаги се стреми да изравни 
разликата между двете температури. Ако желаете може да поддържате определена температурна разлика различна от 
нула, като използвате статичната корекция на термо-сондите. 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.  
 

Вход - Температурна сонда на „t1” и „t2” 
Изход – Реле 1 (+);  Реле 2 (-);   
Управление – t3 по избор:0-няма; 1-On/Off; 2-Heat/Cool; 3-t(C/H)1/ t(C/H)2 

t4 по избор:0-няма; 1-On/Off; 2-не/Rel1+; 3-не/Rel2(-) 
При достигане на зададената температура, светват едновременно индикатори R1 и  R2, като  релетата не са 

включени, а така се показва достигането на зададената температура! 
------------------------------------------- 
Параметри и тяхното значение: 
Потребителски: 

"d1" – (differential)  под каква температурна разлика ще се изключва регулатора   
 - от 1ºC до 99 ºC 

 

Режимни: 
"C1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -9ºC до +99 ºC 
"C2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 - от -9ºC до +99 ºC  
"C3" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t3  

- от -9ºC до +99 ºC ; Не се ползва за този регулатор! 
"C4" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t4  

- от -9ºC до +99 ºC; Не се ползва за този регулатор! 
"FH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 

-от 1 до“FF”;Формулата за пресмятане на времето за което е вкл. релето и участието на този коефициент в нея е: 
(Разликата м/у зададената температура и реалната)*Коеф.(„FH”)/4 = на времето за което е вкл. Релето в 0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20ºС; Измерена темп.: 15ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20-15)*12/4=15*0.1сек.=1.5сек. е времето за което е включено релето. 

"FC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 
 -от 1 до“FF”;Формулата за пресмятане на времето за което е вкл. релето и участието на този коефициент в нея е: 
(Разликата м/у зададената температура и реалната)*Коеф.(„FC”)/4 = на времето за което е вкл. Релето в 0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20ºС; Измерена темп.: 15ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20-15)*12/4=15*0.1сек.=1.5сек. е времето за което е включено релето. 

"ti" – Време на включено (on) реле – минимално (min) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до“FF”; 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 
"tA" – Време на включено (on) реле – максимално (max) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до“FF”; 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. 
"oF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
 - стойност от 1 до“FF”; 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.  

 

Системни: 
"tC"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"dS"- Тип на датчика. 

„-o” термо сонда DS1820   (точност 0.5ºC, време на измерване 2сек) 
„-S” термо сонда DS18S20 (точност 0.5ºC, време на измерване 0.8сек) 
„-b” термо сонда DS18B20 (точност 0.1ºC, време на измерване 0.8сек) 

 

"i2" – Режим на вход за управление “t2” ; Не се ползва за този регулатор!. 
 

"i3" – Режим на вход за управление “t3”. 
 - d0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - d1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулаторa (P1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - d2 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулаторa(U1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 



 - d3 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулаторa(r1). Свободен – охлаждане (CL); 
Окъсен  към маса – отопление (Ht). 
 

"i4" – Режим на вход за управление “t4”. 
 - d0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - d1 – входа ще се ползва за включване и изключване на регулаторa (P1). Свободен – изключен; Окъсен  към 
маса – включен. 
 - d2 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле1 (защита от замръзване). 
 - d3 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле2. 

 

Светодиодни индикатори: 
-индикатор „t1” – температура „t1”  
-индикатор „t2” – температура „t2” 
-индикатор „t3” – включен вход3 
-индикатор „t4” – включен вход4 
 

Схема на свързване 
 

~220V - захранване на контролера  
Rel1 - нормално отворен контакт на Реле1 
Rel2 - нормално отворен контакт на Реле2 
 
t1 - Вход за термосонда t1 ->активен край, другият на маса 
GND - маса 
t2 - Вход за термосонда t2 ->активен край, другият на маса  
t3 - Цифров вход3 за дистанционно управление -> ключ към маса 
GND - маса 
t4 - Цифров вход4 за дистанционно управление -> ключ към маса 

 
Термо сондите „TS”са поляризирани и Цветове(черен, червено-черен, бяло-черен,зелен, жълт)  се 
свързват към „GND”, а цветове (бял или червен) се свързват към „t1”, „t2”  
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“c7” -  Един ШИМ терморегулатор с двойно действие и един защитен регулатор. 
В този режим контролера има два независими регулатора: 
Първият регулатор работи като ШИМ регулатор с двойно действие. Измерва температура чрез сонда t1 и 

Регулира процесите чрез импулси на две релета. Едното реле (реле1) се включва импулсно когато трябва да се добави 
енергия за достигането на зададената температура (трябва да се достига температура), а другото реле (реле2) 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.  

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 (реле1). 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.  

Вторият регулатор е зависим от регулатор1 и се ползва като защитен. Ролята на този регулатор е да измерва 
друга температура и ако тя премине зададени граници да включи реле1 (за добавяне на енергия) и да изключи 
регулатор1. Така този регулатор може да се ползва като защита от замръзване или прегряване. Той измерва температура 
с “t3” и действа върху реле1. Работният режим на този регулатор е като първият. Ако регулатор1 е в отопление и този ще 
е отопление. При падане на измерваната температура под зададената при отопление или на над зададената при 
охлаждане, се изключва регулатор1 и се включва реле1. Ако температурата е над зададената при отопление или под 
зададената при охлаждане – регулатор1 функционира нормално и регулира. Регулатор2 има за всеки режим има по две 
зададени температури за регулиране.  

Комбинацията от тези регулатори позволява изключителна гъвкавост и икономия на средства за допълнителни 
защити. Регулаторите могат да се управляват  с дистанционно от ключове и бутони.  

 

Регулатор1 
Вход - Температурна сонда на „t1” 
Изход – Реле 1 (+);  Реле 2 (-);   
Управление – t2 по избор:0-няма; 1-On/Off; 2-Heat/Cool; 3-t(C/H)1/ t(C/H)2 

t4 по избор:0-няма; 1-On/Off; 2-не/Rel1+; 3-не/Rel2(-) 



При достигане на зададената температура, светват едновременно индикатори R1 и  R2, като  релетата не са 
включени, а така се показва достигането на зададената температура! 

 

Регулатор2 
Вход - Температурна сонда на „t3” 
Изход – Изключва/Включва Регулатор1 и Реле 1 (+);   
 

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

"d1" – (differential)  хистерезис на регулатор 1   
 - от 1ºC до 99 ºC 
"r1" – Режим на регулиране на студено (CooL) или топло (Heat) на регулатор 1 

- CL  регулира за студено 
- Ht  регулира за отопление 

"L1" – Температура на постигане в режим охлаждане (cooL) за регулатор 1 и избор1 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"L2" – Температура на постигане в режим охлаждане (cooL) за регулатор 1 и избор2 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"H1" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор1 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"H2" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 1 и избор2 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"U1" – Избор на температура за регулиране от регулатор1 (Use temperature) L1/H1 или L2/H2 

- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (L1), а за отопление към температура  (H1) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (L2), а за отопление към температура  (H2) 

"P1" – (Power) Включен или изключен регулатор 1 
 - on – регулатора работи  
 - oF – регулатора е изключен  
 

"d2" – (differential)  хистерезис на регулатор 2   
 - от 1ºC до 99 ºC 
"r2" – Не се ползва за този регулатор! Режим на регулиране на студено (CooL) или топло (Heat) на регулатор 2 
"L3" – Температура на постигане в режим охлаждане (cooL) за регулатор 2 и избор1 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"L4" – Температура на постигане в режим охлаждане (cooL) за регулатор 2 и избор2 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"H3" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор1 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"H4" – Температура на постигане в режим отопление (Heat) за регулатор 2 и избор2 
 - от -9ºC до +99 ºC 
"U2" – Избор на температура за регулиране от регулатор2 (Use temperature) L3/H3 или L4/H4 

- t1 – при охлаждане ще регулира към температура (L3), а за отопление към температура  (H3) 
- t2 – при охлаждане ще регулира към температура (L4), а за отопление към температура  (H4) 

"P2" – (Power) Включен или изключен регулатор 2 
 - on – регулатора работи  
 - oF – регулатора е изключен  

 

Режимни: 
"C1" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t1  
 - от -9ºC до +99 ºC 
"C2" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t2  
 - от -9ºC до +99 ºC ; Не се ползва за този регулатор! 
"C3" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t3  

- от -9ºC до +99 ºC 
"C4" – Статична корекция (Correction) на измерената температура от сонда t4  

- от -9ºC до +99 ºC; Не се ползва за този регулатор! 
"FH" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Heat) 

-от 1 до“FF”;Формулата за пресмятане на времето за което е вкл. релето и участието на този коефициент в нея е: 
(Разликата м/у зададената температура и реалната)*Коеф.(„FH”)/4 = на времето за което е вкл. Релето в 0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20ºС; Измерена темп.: 15ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20-15)*12/4=15*0.1сек.=1.5сек. е времето за което е включено релето. 

"FC" – Коефициент на пропорционалност за шим регулатора в режим на отопление (Cool) 
 - от 1 до“FF”;Формулата за пресмятане на времето за което е вкл. релето и участието на този коефициент в нея е: 
(Разликата м/у зададената температура и реалната)*Коеф.(„FC”)/4 = на времето за което е вкл. Релето в 0.1 сек. 
Пример: Зададена темп.: 20ºС; Измерена темп.: 15ºС; Коефициент: 12;  
Сметки: (20-15)*12/4=15*0.1сек.=1.5сек. е времето за което е включено релето. 

"ti" – Време на включено (on) реле – минимално (min) за шим регулатора 



 - стойност от 1 до“FF”; 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 
"tA" – Време на включено (on) реле – максимално (max) за шим регулатора 
 - стойност от 1 до“FF”; 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. 
"oF"- Време на изключено (оFF) реле – за шим регулатора – коефициент на интегриране  
 - стойност от 1 до“FF”; 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.  

 

Системни: 
"tC"- Тип на контролера  Избира се какви типове регулатори ще се ползват. Тази функция е вече описана и избрана 
"dS"- Тип на датчика. 

„-o” термо сонда DS1820   (точност 0.5ºC, време на измерване 2сек) 
„-S” термо сонда DS18S20 (точност 0.5ºC, време на измерване 0.8сек) 
„-b” термо сонда DS18B20 (точност 0.1ºC, време на измерване 0.8сек) 

 

"i2" – Режим на вход за управление “t2”. 
 - d0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - d1 – входа ще се ползва за вкл. и изкл. на регулаторa (P1). Свободен – изключен; Окъсен  към маса – включен. 
 - d2 – входа ще се ползва за избор на температура за  регулиране от регулаторa(U1). Свободен –  (t2); Окъсен  
към маса – (t1). 
 - d3 – входа ще се ползва за избор на режим на регулиране на регулаторa(r1). Свободен – охлаждане (CL); 
Окъсен  към маса – отопление (Ht). 
 

"i3" – Режим на вход за управление “t3”; Не се ползва за този регулатор!. 
 

"i4" – Режим на вход за управление “t4”. 
 - d0 – изключен, този вход няма да се ползва 
 - d1 – входа ще се ползва за вкл. и изкл. на регулаторa (P1). Свободен – изключен; Окъсен  към маса – включен. 
 - d2 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле1 (защита от замръзване). 
 - d3 – входа ще се ползва за защита. Свободен – няма реакция; Окъсен  към маса – изключва регулатор1 и 
включва Реле2. 

 

Светодиодни индикатори: 
-индикатор „t1” – температура „t1” ; Дисплей – изм. темп. или превключва „F1” и стойността на зададената темп. Рег1 
-индикатор „t2” – включен вход2 
-индикатор „t3” – температура „t3”; Дисплей – изм. темп. или превключва „F2” и стойността на зададената темп. Рег2 
-индикатор „t4” – включен вход4 
 

Схема на свързване 
 

~220V - захранване на контролера  
Rel1 - нормално отворен контакт на Реле1 
Rel2 - нормално отворен контакт на Реле2 
 
t1 - Вход за термосонда t1 ->активен край, другият на маса 
GND - маса 
t2 - Цифров вход2 за дистанционно управление -> ключ към маса 
t3 - Вход за термосонда t1 ->активен край, другият на маса 
GND - маса 
t4 - Цифров вход4 за дистанционно управление -> ключ към маса 

 
Термо сондите „TS”са поляризирани и Цветове(черен, червено-черен, бяло-черен,зелен, жълт) се 
свързват към „GND”, а цветове (бял или червен) се свързват към „t1”  
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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. 

- 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. 

 
 


