
Ръчно Управление на контролера BS-HC3 WiFi 

                                Има четири режима на работа като: 

                                              1. Режим „Display Only”  -  (спира управлението на 
помпата и котела, но показва реалната температура ) 
                                              2. Режим „Normal Work” -  (управлява помпата и котела 
според зададените температурни граници) 
                                              3. Режим „Pump Non Stop”-(управлява котела според 
зададените граници, без да спира помпата) 
                                              4. Режим „Pump Only”    -   (работи само помпата) 

                              Режимите се сменят от бутона вляво, след като се натиска 
постоянно, докато се смени желания режим. Когато се появи желания режим, 
бутона се отпуска и управлението автоматично го запаметява и почва работа по 
същия режим. 

                              Стайната температура се настройва директно от 
стрелките...нагоре и надолу и си запаметява автоматично. 

                              Топлата вода и студената се настройват след като се натисне 
едната стрелка и после веднага меню. Настройката става със стрелките. 

ОЩЕ ВЪЗМОЖНОСТИ : 

                           • Скрит режим „Defrost” за движение на течността при температури под 6,0 °С 
                           • Външен вход за разрешение от стаен термостат, отдалечен ключ или др. 
                           • Използва цифрови датчици за температура до +99 °С с точност 0,1 °С 
                           • Максимална дължина на кабелите на датчиците до 30 метра от контролера 
                           • Измерва входна и изходна температура на котела, стайната температура 
                           • Автоматично прелистване на работните екрани на графичен дисплей 
                           • Графика на стайната температура за последните 15 минути 
                           • Графика на изходяща температура на котела за последните 15 минути 
                           • Индикатори на лицевия панел за състоянието на помпата и нагревателя 
                           • Меню за настройване на максималната температура на изхода на котела 
                           • Меню за настройване на минималната температура на входа на котела 
                           • Бързо меню за промяна на желаната стайна температура 
                           • Не допуска въвеждане на некоректни настройки за работа 
                           • Вграден хистересис на стайната температура 0,5 °С 
                           • Програмируемо време до 240 с. за включване на помпа преди нагревателя 
                           • Програмируемо време до 240 с. за изключване на помпа след нагревателя 
                           • Запазва настройките при отпадане на захранването без вградена батерия 
                           • Съвместим с всички видове променливотокови контактори 
                           • Плавен старт и стоп на тока през силовите органи 
                           • Вграден часовник за реално време с батерия 3V. Сверяване през интернет 
                           • Дистанционно обновяване на фърмуера 
                           • Вграден RC супресор и варистор на 275V за всеки симисторен изход 
                           • Вграден предпазител 5А. Светодиодна индикация за изгорял предпазител 
                           • Монтаж на шина DIN RAIL, заема пространство на 3 модула 
                           • Захранване 85-240V AC, 50/60 Hz 

 


