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ОПИС КОНТРОЛЕРA
Контролер DELTA 200 DUO призначений для автоматичного вмикання і вимикання двох пристроїв в 
залежності від температури, що вимірюється датчиками. Застосовується в основному в гідравлічних 
системах з циркуляційної помпою центрального опалення та з помпою подачі теплоносія в нагрівач 
гарячого водопостачання (або циркуляційною помпою для ГВП). Контролер може також управляти 
двома іншими пристроями (приймачами), робота яких залежить від досягнення необхідного 
мінімального або максимального рівня температури на датчиках

КОНТРОЛЕР  МАЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
 � програмування температури за допомогою кнопок
 � управління циркуляційною помпою центрального опалення та другою помпою (подачі теплоносія 

в водонагрівач гарячого водопостачання або циркуляційною помпою ГВП)
 � можливість ввімкнення режиму неперервної роботи помпи центрального опалення  
 � функція захисту системи від замерзання і перегрівання котла
 � сигналізація пошкодження датчиків температури
 � можливість підключення панелі дистанційного управління CONTROL з функцією звукової 

сигналізації
КОНТРОЛЕР МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ В ОДНОМУ З ТРЬОХ РОБОЧИХ РЕЖИМІВ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 
ПОТРЕБ ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ:

 � в режимі „u1” контролер управляє помпами, праця яких в системі опалення є взаємозалежною, з 
врахуванням, наприклад, умов пріоритету ГВП та мінімальної температури ввімкнення помпи ГВП

 � в режимі „u2” контролер управляє помпами або іншими пристроями, праця яких не вимагає 
взаємозалежності або коли вона є просто небажаною 

 � в режимі „tylko c.o.” („тільки ЦО”) контролер управляє лише помпою центрального опалення (ЦО)
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ  DELTA 200 DUO
Діапазон температур, що вимірюються від - 9 °C до + 99 °C

Діапазон установки температури для помпи ц.о. від + 10 °C до + 90 °C

Діапазон установки температури для помпи № 2 від + 10 °C до + 90 °C

Допустиме навантаження на виходах помпa ц.о.: 100 Вт / 230 В 
помпa № 2 : 100 Вт / 230 В 

Номінальна напруга живлення ~ 230 В, 50 Гц

Електричний захист 2,5 A

Відносна вологість повітря < 95 % 

Ступінь захисту оболонки                           IP40

Клас ізоляції                                  II

Розміри контролера                    145 x 90 x 45 мм

Температура навколишнього середовища               від 0 °C до + 40 °C

1. Контролер DELTA 200 DUO
2. Панель дистанційного управління CONTROL
3. Датчик температури центрального опалення
4. Помпа центрального опалення
5. Помпа гарячого водопостачання (ГВП)

6. Датчик водонагрівача ГВП
7. Циркуляційна помпа ГВП (як варіант, замість помпи 

ГВП)
8. Датчик температури циркуляції (як варіант, замість 

датчика ГВП)

Приклад схеми системи опалювання з контролером DELTA 200 DUO без відсічних (запірних) та захисних 
пристроїв. На замінює професійного проекту в місці установки (монтажу).

СХЕМА ПРИЄДНАННЯ КОНТРОЛЕРА  ДО СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ 
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