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1
ОПИС РЕГУЛЯТОРА
Електронний регулятор тяги Unister Duo призначений для контролю температури твердопаливного
котла шляхом відкривання та закриття заслінки, що регулює подачу повітря в топку. Крім того, пристрій
контролює спрацьовування циркуляційного насоса в системах опалення та витяжного вентилятора.
РЕГУЛЯТОР МАЄ ТАКІ ФУНКЦІЇ:
 підтримка заданої температури котла за допомогою контролю над впуском повітря
 контроль роботи витяжного вентилятора
 функція підтримки процесу горіння, т. зв продування
 автоматичне відключення управління після гасіння котла
 опускання заслінки у випадку відключення електроенергії
 закриття впуску повітря при додаванні палива в котел
 управління роботою циркуляційного насоса центрального опалення
 функція COMFORT SYSTEM, яка захищає насос від осадження накипу
 функція захисту системи від замерзання і перегрівання котла
 сигналізація пошкодження датчика температури
 сигналізація блокування / відмови двигуна
 регульована яскравість дисплея - збільшується під час зміни налаштувань
 можливість підключення панелі дистанційного керування CONTROL з функцією звукової сигналізації
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
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Діапазон вимірюваних температур

від - 9 °C дo + 99 °C

Діапазон налаштувань температури для котла

від + 40 °C дo + 85 °C

Гістерезис підйому заслінки впуску повітря

від 0 °C дo 9 °C

Діапазон налаштувань температури для насоса ГВП

від + 35 °C дo + 70 °C

Гістерезис насоса центрального опалення (різниця увімк - вимк)
Регулювання продувки
(можливість повного вимкнення продувки)

2 °C
робота: 0 - 90 секунд
перерва: 1 - 15 хвилин

Номінальна напруга живлення

230 В, 50 Гц

Номінальна потужність навантаження

275 Вт

Допустима потужність насоса центрального опалення

100 Вт / 230 В

Допустима потужність вентилятора

200 Вт / 230 В

Відносна вологість повітря

< 95 %

Ступінь захисту

IP 40

Клас ізоляції

І

Розміри регулятора

125 x 115 x 53 мм

Температура навколишнього середовища

від 0 °C дo + 40 °C

Електричний захист

2,5 A.

Автоматична зупинка - коли в котлі немає палива

так

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РЕГУЛЯТОРА ДО СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ
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Регулятор UNISTER DUO
Датчик температури
Насос центрального опалення (ЦО)
Ланцюжок заслінки
Панель дистанційного керування CONTROL

Приклад схеми системи опалення з регулятором UNISTER DUO без пристроїв відключення та запобіжних
пристроїв. Схема не замінює фахового проекту на місці монтажу.

