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ОПИС РЕГУЛЯТОРA
Регулятор сонячного колектора призначений для управління помпами системи сонячного нагріву 
(та іншим можливим пристроєм) з метою запевнення економного процесу подачі теплоносія в 
водонагрівач гарячого водопостачання (ГВП). Регулятор, вимірюючи температуру колекторів і 
водонагрівача гарячого водопостачання, вмикає і вимикає  помпи системи сонячного нагріву, що 
подають теплоносій в водонагрівач ГВП. Вони вмикаються, якщо температура водонагрівача ГВП є 
меншою від встановленої користувачем, а колектори мають температуру відповідно вищу, ніж наявна 
температура в водонагрівачі ГВП.

РЕГУЛЯТОР  МАЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
 � управління помпою системи сонячного нагріву, що подає теплоносій в водонагрівач гарячого 

водопостачання в залежності від температури сонячного колектора
 � вибір теплоносія
 � обслуговування двох зон сонячних колекторів разом з окремими помпами
 � лічильник тепла
 � підтримання заданої температури в водонагрівачі гарячого водопостачання
 � додатковий вихід управління в залежності від власного вибору(циркуляційна помпа гарячого 

водопостачання, електронагрівник або помпа другого водонагрівача гарячого водопостачання)
 � вибір одного з трьох програм праці циркуляційної помпи гарячого водопостачання
 � можливість створення власної програми праці циркуляційної помпи гарячого водопостачання в 

залежності від індивідуальних потреб і побажань
 � зрозуміле меню і інтуїтивне обслуговування 
 � інформація про помилки
 � функція URLOP (ВІДПУСТКА)
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ  EKOSOL 400
Номінальна напруга живлення 230 В, 50 Гц

Відносна вологість повітря 95 %

Ступінь захисту оболонки IP 20

Клас ізоляції II

Розміри регулятора 175 x 136 x 46 мм

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

Електричний захист 1 x 2,5 A

1. Регулятор EKOSOL 400
2. Помпа системи сонячного нагріву № 1
3. Помпа системи сонячного нагріву № 2
4. Циркуляційна помпа ГВП

5. Датчик колекторів № 1
6. Датчик колекторів № 2
7. Датчик температури ГВП
8. Бак гарячої води

Приклад схеми системи опалювання з регулятором EKOSOL 400 без відсічних (запірних) та захисних 
пристроїв. На замінює професійного проекту в місці установки (монтажу).

СХЕМА ПРИЄДНАННЯ РЕГУЛЯТОРА  ДО СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ 

~ 230 V

+-


