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1 Область застосування/функції пристрою

Контролери BAXI Eco+ HE (Solareg II Basic HE+) це високопродуктивні пристрої з 
мікропроцесором для управління функціями теплової сонячної системи з 
використанням насосів високої ефективності. Eco+ HE (Basic HE+) підходить для 
управління сонячними системами в склад яких входить одне поле сонячних
колекторів та один накопичувальний бак і можуть використовуватися в різних 
типах систем опалення. Контролери призначені для використання в сухих 
приміщеннях, житлових, ділових і промислових зонах. Якщо Ви хочете 
використовувати пристрій в інших умовах, перевірте відповідність цього 
чинним нормативним актам.

■

Контроль параметрів системи■

Управління швидкістю сонячного циркуляційного насосу через ШІМ,
аналоговий сигнал або блок модуляції 230 В

■

Функція “Drain-back” ■

Вбудований лічильник робочих годин для зарядки накопичувального баку■

Завжди будьте впевнені, що Ви вимкнули пристрій від мережі живлення 
перед початком установки або електромонтажними роботами його 
електричних компонентів. Переконайтеся, що Ви не переплутали 
низьковольтні підключення (датчики, витратомір) з підключенням 230 В: це 
знищить пристрій. Небезпечні для життя напруги можуть бути присутні в 
пристрої та на підключених датчиках.

■

Зберігання всіх значень, навіть при тривалому відключенні мережі живлення■

Різні захисні функції, в тому числі захист системи, захист колектора,  
охолодження та захист від замерзання

■

Датчик температури PT1000■

Бокс для підключення датчиків■

Занурювальні гільзи■

2 Інструкції з безпеки

■

Сонячні системи можуть генерувати високі температури. Отже, існує 
небезпека опіку! Будьте обережні при підключенні датчиків температури!

■

Встановлюйте Eco+ HE (Basic HE+) в такому місці де він не буде піддаватися 
високим робочим температурам (>50 °C) від будь-яких джерел тепла. Під 
час тестування, з міркувань безпеки, система повинна функціонувати 
тільки в ручному режимі. В цьому режимі система не контролює макс. 
температури або функції датчиків. Не вмикайте пристрій якщо 
пошкоджений контролер, кабелі або проводка насосів і клапанів.

■

Ви маєт евимкнути
пристрій від джерела
енергії при виконанні

будь-яких робіт по
встановленню чи

електромонтажних
робіт. Підключення і
пуск має проводити

тільки кваліфікований
персонал. Всі роботи
повинні відповідати

чинним правилам
техніки безпеки.

1.1 Область застосування

1.2 Функції пристрою
BAXI Eco+ HE (Solareg II Basic HE+) це покоління контролерів, які оснащені 
наступними функціями:

Інтуїтивно зрозуміле меню користувача з іконами і чотирма кнопками управління

Зручне підключення проводки■

Доступні аксесуари:

Розширені функції для моніторингу системи, використовуючи символи 
для позначення помилок і несправностей
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3 Монтаж пристрою

Перед тим, як відкрити пристрій, відключіть електричне живлення та перекон-
айтесь, що його неможливо знову увімкнути! Верхня частина корпусу замикається 
на нижню частину, використовуючи дві защіпки. Відкрийте кришку корпусу, 
потягнувши боковини назовні (див. рис.), щоб розстібнути його, а потім підняти 
кришку вгору, доки вона не ”клацне”.

Пристрій встановлюють за допомогою кріплення. Шаблон для свердління 
отворів поставляється разом з пристроєм. Вставте картку “Quick Info”, яка 
поставляється разом з пристроєм, у відповідну кишеню на задній панелі 
пристрою. Картка “Quick Info” дозволяє швидко познайомити користувачів з 
пристроєм.

Контролер повинен
встановлюватися

тільки в сухих,
вибухобезпечних

приміщеннях!
Установка на горючу

підставку
неприпустима!

Перш ніж увімкнути або
запустити систему:

Переконайтесь,що
кришка закрита - вона

повинна бути надійно
закріплена з обох боків!

3.1 Відкриття пристрою

3.2 Монтаж на стіну
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■

■

■

Підключіть датчики згідно зі схемою. Полярність підключення, у 
випадку з датчиками температури, значення не має.

■

4 Короткий опис і робота пристрою

Під час роботи на дисплеї відображаються лише деякі символи, в 
залежності від позиції меню.

Активне в даний момент меню◂

Поточне відображення завдання◂

Поточні показники, час або стани 
контролера: зараз 59.6 °C

◂

◂

Стан контролера / повідомлення◂

Символи дисплею
Всі можливі символи
дисплея показані нижче

ok?

hPastart
%

stopdTmin max F

3.3 Під’єднання 
Зверніть увагу на наступні моменти, що стосуються з’єднань 
з напругою 230 В :

Пристрій до мережі необхідно підключати через вимикач. Якщо 
підключення приладу до мережі здійснюється проводом зі штепсельною 
вилкою, вимикач не потрібен.
Пристрій призначений для роботи в мережі 230 В / 50 Гц. Насоси і клапани, 
які використовуються в системі, повинні бути розраховані на цю напругу!

Вихід A1 служить для комутації 230 В АС для циркуляційного насосу.
Управління насосом здійснюється за допомогою клеми O1 та 
встановлення перемички: "ANA" (аналоговий вихід) або "PWM" (вихід ШІМ). 
Для насосів з аналоговим управлінням через аналоговий сигнал 0-10 В і 
насосів з ШІМ управлінням через ШІМ сигнал частотою 2 кГц. 

Проводи заземлення повинні бути підключені до всіх клем з 
позначенням “PE”.

■

Нульові клеми (N) електрично пов’язані і не комутуються!■

3.4 Підключення датчиків температури
Пристрій BAXI Eco + НЕ (Basic HE+) працює з платиновими датчиками 
температури PT1000. Необхідно 2 датчика, третій як опція.
Встановлення / підключення датчиків температури:

Встановіть чутливий елемент датчика на колекторі та в накопичувальному 
баку. Необхідно забезпечити хороший контакт між датчиками і приладами, 
в разі необхідності використовуйте теплопровідну пасту.

– До 15 м, 2 x 0.5 мм2

– До 50 м, 2 x 0.75 мм2

Екрануюче обплетення слід під’єднати до заземлення (PE).

Проводка датчиків повинна йти окремо від проводки 230В
Для захисту датчика колектора всередині пристрою, рекомендується 
використовувати модуль блискавкозахисту (аксесуар).

■

■

Довжину проводів (з екрануючим обплетенням) датчиків можна 
збільшувати, відповідно поперечному перерізу: 

■

4.1 Дисплей

Точка вимірювання
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■

Змінювати параметри пристрою

4.2 Елементи управління
Пристрій BAXI Eco + НЕ (Basic HE+) просто і зручно управляється 4 
кнопками. Кнопки управління дозволяють:

Отримати доступ до відображення величин

Іконки на дисплеї зручно відображають робочу структуру меню і надають 
повну інформацію про поточні функції меню, величини і параметри.
Кнопки управління мають такі функції:

■

Кнопка Функція Опис

"Вверх"
„+“

■

"Ліворуч"
"Вихід"

"Скасувати"

Зсув по меню ліворуч■

Вихід з меню■

Вихід з пункту меню■

Скасування зміни величини без збереження■

"Увійти"
"Вниз"

„-“

■

■

"Праворуч"
"Вибір"

"Підтвердити"

■

Вибір пункту меню■

Підтвердження зміни та збереження■

Зсув по меню вверх. 
Зміна величини: збільшення величини, яка 
відображається, на 1; натиснути і утримувати 
кнопку для постійного зростання величини

Виклик головного меню

Зміна величини: зменшення величини, яка 
відображається, на 1; натиснути і утримувати 
кнопку для постійного зменшення величини

Зсув по меню вниз■

■

Зсув по меню праворуч
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5 Структура меню
5.1 Меню “Інфо” 
Інформаційне меню показує такі показники та значення вихідних даних:

75 °C

min 
12 °C
max
105 °C

52 °C

min 
40 °C
max 
67 °C

25 °C Відображає загальну точку вимірювання температури 
S3 (відображається лише у випадку підключення) Ні

1234 h Кількість годин роботи накопичувача
Скидання на 0 годин Так

Меню «Програмування» використовується для відображення робочих 
параметрів та їх зміни, при потребі. Типові значення зазвичай гарантують 
безперебійну роботу системи.

max 
65 °C

Накопичувач 
Макс. допустима 
температура

15 – 95 °C 65 °C

dT max 
7 K

Накопичувач:
Гістерезис 
включення (dT вкл.)

3 – 40K 7K

dT min 
3 K

Накопичувач: 
Гістерезис 
вимкнення (dT викл.) 

2 – 35K 3K

min
100

Мін. продуктивність
модулюючого 
насосу. 100% - 
модуляція вимкнена

30% – 100% 40%

dT
1 K

Встановлює dT для 
циркуляції під 
контролем dT при 
використанні
вакуумних 
колекторів (K / сек)

1 – 5K 1K

Кількість
відображених

символів залежить
конфігурації системи

Дисплей,
приклад

Опис 
Чи можна 

скинути

Поточна температура колектора Ні

Мін. температура колектора
Скидання на поточну температуру колектора

Так

Поточна температура в накопичувачі Ні

Мін. температура в накопичувачі
Скидання на поточну температуру в накопичувачі

Так
Макс. температура в накопичувачі
Скидання на поточну температуру в накопичувачі

Так

Макс. температура колектора 
Скидання на поточну температуру колектора

Так

5.2 Меню “Програмування” 

Діапазон 
значень

Типові 
значення

Поточні 
значення

Дисплей,
приклад

Опис 



8

Перемикання з автоматичної роботи на ручний режим. Виходи можна 
вручну вмикати і використовується для обслуговування та тестування.
Автоматична робота повторно активується після виходу з меню або через 8 
годин.

Ручне включення / виключення
сонячного насосу

0 = Викл.
1 = Вкл.

В меню “Основні настройки” налаштовуються параметри гідравлічної схеми та 
додаткові функції. Налаштування в цьому меню мають виконуватися лише 
фахівцем-техніком. Налаштування можуть здійснюватися в цьому меню лише:
a) протягом однієї хвилини після включення пристрою;
або
b) одночасним натисканням кнопок:  

0 0 Функція захисту 
колектора

0 = Викл
1 = Вкл 
2 = Drain back

0 = Викл

1 120 °C Температура 
захисту колектора 110 – 150 °C 120 °C

2 180
Час заповнення для 
функції drain-back 
(якщо активовано)

15 – 360 сек 180 сек

3 0
Функція охолодження колектора 
(тільки, якщо включена функція 
захисту колектора)

0 = Викл
1 = Вкл 

0 = Викл

4 40 °C
Температура 
охолодження для 
накопичувального баку

30 – 90 °C 40 °C

5 0 Тип управління 
насосом

0 = Звичайний насос: A1 
швидкість 
контролюється блоком 
модуляції 230 В 
1 = HE насос: Аналогове 
або не-інверсне ШІМ 
управління
2 = HE насос: Аналогове 
або інверсне ШІМ 
управління

1

Налаштування та зміни
в цьому меню мають

виконуватися лише
фахівцем-техніком.

Неправильні
налаштування можуть

пошкодити або
негативно вплинути на

функціонування теплової
сонячної системи.

5.3 Меню “Ручне управління” 

5.4 Меню “Основні Настройки”
Налаштування та зміни

в цьому меню мають
виконуватися лише
фахівцем-техніком.

Неправильні
налаштування можуть

пошкодити або
негативно вплинути на

функціонування теплової
сонячної системи.

Дисплей Опис Діапазон 
значень

Дисплей
Опис Діапазон 

значень
Заводські 
значення

Поточні 
значенняРядок Значення
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6 Схеми підключення
1 колектор, 1 накопичувальний бак

S1

A1

S3

S2

Запобіжники

A1   L1

N     N
M  M  M  M

O1 S1 S2 S3
PE - PE

PE - PE

PWM
ANA

З’єднання 230 В
L Фаза, електромережа
N Нейтраль – електромережа і виходи
A1 Сонячний циркуляційний насос (комутований вихід)
Підключення датчиків
S1 Датчик температури колектора
S2 Датчик температури в нижній частині накопичувального баку
S3 Точка вимірювання загальної температури

O1
Вихід сигналу для керування насосом. ШІМ або аналоговий 
(налаштування перемичкою)

Безпека експлуатації та
для контролера/

системи гарантується
тільки якщо вони

використовуються за
призначенням і немає

помилок в підключенні.
Недотримання схеми

з’єднань і інструкцій по
техніці безпеки може

поставити під загрозу
роботу насосу/системи і

життя людини. Також
слід дотримуватися

інструкцій виробника
насосу і рекомендацій по

техніці безпеки.

ANA
PWM

Позиція ANA: 

ANA
PWM

Позиція PWM: 

Вибір відбувається
встановленням 
перемички
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7 Функції контролера

Контролер порівнює температуру різних точок вимірювання та оптимально 
заряджає накопичувальний бак. Якщо температура в колекторі перевищує 
температуру в накопичувальному баку, сонячний насос включається. 
Функції контролю і захисту забезпечують безпечну роботу системи.

■

Аналоговий сигнал■

Сигнал ШІМ
встановлене значення обмежене мінімальним значенням швидкості.
Мінімальна швидкість насосу може бути сконфігурована в межах між 30% і 
100%. Якщо встановлено значення 100%, то керування швидкістю вимикається.

min 
100  

Мін. продуктивність 
модулюючого насосу. 
100% - модуляція вимкнена

30% – 100% 40%

Управління швидкістю сонячного циркуляційного насосу (комутований 
вихід A1).

5 0 Тип управління насосом

0 = Звичайний 
насос:управління 
швидкістю - блок 
модуляції 230 В

1

Диференційний контролер температури в сонячному контурі контролює 
швидкість сонячного насосу в діапазоні між 30% і 100%.
Мінімальна швидкість насосу може бути сконфігурована в діапазоні між 30% і 
100%. Якщо встановлено значення 100%, то керування швидкістю вимикається. 
Швидкість насосу, яка задана контролером позначається на графіках як “nSoll”.

Продуктивність насосу контролюється аналоговим сигналом 0 - 10В, (позиція 
перемички ANA) на O1
Визначення вихідної напруги: 
Насос вимкнений: 0.5 < U < 1.0
Управління швидкістю, лінійна крива 3 <= U <= 10 з мінімальною швидкістю 
насосу встановленою на 30%

7.1 Основні функції контролера

7.1.1 Керування швидкістю циркуляційного насоса
Вихід A1 можна використовувати для керування швидкістю насоса. Для 
наступних типів управління:

Блок модуляції 230 В

■

7.1.1.1 Звичайні насоси 230 В AC

Блок модуляції 230 В

7.1.1.2 Високоефективні насоси (HE)

Управління насосом за допомогою аналогових 
сигналів типу A

Меню “Програмування”
Діапазон 
значень

Типові 
значення

Дисплей Опис 

Меню “Основні настройки”
Дисплей

Опис Діапазон 
значеньРядок Значення

Заводські
значення

Позиція ANA: 

ANA
PWM

Вибір відбувається
встановленням
перемички
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Контролер видає ШІМ сигнал для управління модулюючим насосом,   на 
O1 позиція перемички PWM. 
Базова частота = 2 кГц, приблизно 12 В, приблизно 5 мА

Не-інверсне ШІМ управління: Цільовій швидкості 0-100% відповідає ШІМ 0-100% 

5 1 Тип управління насосом 1=HE насос з не-інверсним або 
аналоговим ШІМ управлінням 1

Управління виходом

A1 O1 O1

230 В AC

Аналоговий тип A

0

2

4

6

8

10

0 50 100 150
nSoll в %

U
 в

 В

при nmin = 30 %

ШІМ тип A

0

20

40

60

80

100

0 25 50 75 100
nSoll в %

Ш
ІМ

 в
 %

при nmin = 30 %

A1 не управляють швидкістю, тільки режим вкл/викл. Мін. час включення 5 сек.

Інверсне ШІМ управління: Цільовій швидкості 0-100% відповідає ШІМ 100-0% 

5 2 1

-1
1
3
5
7
9

11
13
15

0 125 250 375 500 625 750

t в мкс

U
 в

 В

PWM = 25 %

Управління насосом за допомогою ШІМ-сигналу 
(PWM)

Позиція PWM: 

ANA
PWM

Вибір відбувається
встановленням
перемички

- Не-інверсне ШІМ управління

Меню “Основні настройки”
Дисплей

Опис Діапазон 
значеньРядок Значення

Заводські
значення

- Інверсне ШІМ управління

Меню “Основні настройки”
Дисплей

Опис Діапазон 
значеньРядок Значення

Заводські
значення

Тип управління насосом 2=HE насос з інверсним або 
аналоговим ШІМ управлінням
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A1 O1 O1

230 V AC

0

2

4

6

8

10

0 50 100 150
nSoll в %

U
в

 В

при nmin = 30 %

0

20

40

60

80

100

0 25 50 75 100

nSoll в %

Ш
ІМ

 в
 %

при nmin = 30 %

A1 не управляють швидкістю, тільки режим вкл/викл. Мін. час включення 5 сек.

Якщо ця функція активна, то коли сонячний насос вимикається, теплоносій 
повертається (стікає) у відповідну ємкість. Це запобігає перегріву або 
замерзанню системи. Коли насос включається знову, він працює з 
максимальною продуктивністю на протязі встановленого часу перед тим як, 
перейти до керування швидкістю.
Режим охолодження системи не можливий (пункти меню 3 і 4 не відображені)

0 2

1 120 °C 80 – 150 °C 120 °C

2 180 15 – 360 сек 180 сек

Управління виходом

Аналоговий тип A ШІМ тип A

7.1.5 Функція “Drain-back”

Меню “Основні настройки”
Дисплей

Опис Діапазон 
значеньРядок Значення

Заводські
значення

0 = Викл
1 = Вкл 
2 = Drain back

0 = ВиклФункція захисту колектора

Температура захисту колектора
Час заповнення для функції
drain-back

Налаштування та зміни
в цьому меню мають

виконуватися лише
фахівцем-техніком.

Неправильні
налаштування можуть

пошкодити або
негативно вплинути на

функціонування теплової
сонячної системи.
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Контролер оснащений наступними захисними функціями.

Якщо накопичувальний бак досяг заданої максимальної температури, а 
температура колектора перевищує встановлену температуру захисту 
колектора (рядок 1), насос сонячного контуру включається. Насос сонячного 
контуру вимикається коли температура колектора стає на 10 K нижча макс. 
значення.
У цьому випадку накопичувальний бак нагрівається до 95° C, незалежно від 
встановленої макс. температури.

Функція захисту колектора ефективна тільки якщо температура в 
накопичувальному баку нижча за температурний ліміт (95°). Під час відпустки, 
наприклад, накопичувальний бак повинен бути розряджений вночі до 
встановленої температури охолодження.
Увага: не активуйте цю функцію одночасно з резервним нагрівом! 

0 0 0 = Викл
1 = Вкл 0 = Викл

1 120 °C 110 – 150 °C 120 °C

3 0 0 = Викл
1 = Вкл 0 = Викл

4 40 °C 30 – 90 °C 40 °C

Для захисту компонентів сонячної системи, сонячний циркуляційний насос 
вимикається, якщо температура колектора перевищує температуру захисту 
колектора (див. 7.2.2) на 10 K.
Якщо температура падає нижче температури захисту колектора, сонячний 
циркуляційний насос вмикається
Ця функція завжди активна.

Налаштування та зміни
в цьому меню мають

виконуватися лише
фахівцем-техніком.

Неправильні
налаштування можуть

пошкодити або
негативно вплинути на

функціонування теплової
сонячної системи.

7.2 Функції захисту

7.2.1 Захист колектора

7.2.2 Охолодження (функція “Відпустка”)

7.2.3 Захист системи

Меню “Основні настройки”
Дисплей

Опис Діапазон 
значеньРядок Значення

Заводські
значення

Функція захисту колектора

Температура 
захисту колектора
Функція охолодження колектора (тільки, якщо 
включена функція захисту колектора)
Температура 
охолодження для 
накопичувального баку
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8 Моніторинг системи
Виникнення помилок зазвичай позначається блимаючим символом        .

Підключені датчики і кабелі датчиків контролюються на наявність розривів і 
коротких замикань. Помилки позначаються символом        . Джерело 
помилки можна знайти прокручуючи вверх або вниз меню “Інфо”

Контролер запрограмований таким чином, щоб відображати повідомлення, 
якщо витрата переривається, наприклад, через несправність насосу або 
наявності повітря в системі. Проте, це повідомлення не вимикає насос.

+ 

8.1 Моніторинг датчиків

8.2 Моніторинг витрати

Немає циркуляції в сонячному контурі

Меню “Основні настройки”
Дисплей Опис
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9 Вирішення проблем

■

Несправності, про які контролер не може повідомити■

9.1 Несправності з повідомленням про помилку

В принципі, всі системні помилки можуть бути в одній з двох категорій:
Несправності, які контролер може виявити автоматично, і для яких 
можна показати повідомлення про помилку 

Відображення 
помилки

Можливі причини Дії по усуненню

блимає

Розрив кабелю
датчика

■ Перевірити кабель

Датчик несправний■ Перевірити опір 
датчика, якщо потрібно, 
замінити датчик

блимає

Замикання кабелю
датчика

■ Перевірити кабель

Датчик несправний■ Перевірити опір датчика, якщо 
потрібно, замінити датчик

Несправність підключення насоса■ Перевірити кабель
Несправність насоса■ Замінити насос
Повітря в системі■ Видалити повітря

Розрив кабелю
датчика

■ Перевірити кабель

Датчик несправний■ Перевірити опір
датчика, якщо потрібно,
замінити датчик

Помилка 
циркуляції:
немає витрати

блимає

+
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Для несправностей та неполадок, які неможливо відобразити, ви можете 
використовувати наступну таблицю для їх ідентифікації, а також оцінити 
можливі причини та джерела таких помилок. Якщо ви не можете виправити 
помилку, використовуючи опис нижче, вам потрібно буде зв’язатися з 
постачальником або монтажником.

Важливо: будь-які 
несправності, пов’язані з 

джерелом живлення 
змінного струму 230 В, 

повинні бути 
виправлятися лише 

технічним спеціалістом!

9.2 Несправності без повідомлення про помилку

Відображення
помилки

Можливі причини Дії по усуненню

Не працює 
дисплей

Відсутнє живлення 230 В ■ Увімкніть або 
підключіть пристрій
Перевірити запобіжники 
на електрощитку

Внутрішній запобіжний 
вийшов з ладу

■ Перевірити запобіжник*, 
замінити при необхідності
на новий запобіжник 2A (T).
Перевірити наявність короткого 
замикання в ланцюзі 230В

Пристрій несправний■ Звернутися до постачальника
Виходи не 
комутуються

Блок знаходиться в 
ручному режимі роботи

■ Вийти з меню “Ручне 
управління”

Стан вмикання ще не 
досягнуто.

■ Зачекати, поки умови спрацю-
вання не будуть досягнуті

Іконка “Насос” 
повертається, 
але насос не 
працює

Розрив кабелю 
живлення насосу

■ Перевірити кабель 
насосу

Насос заблоковано■

Відсутнє живлення на 
комутованому виході

■ Звернутися до постачальника

Температура на 
дисплеї значно 
коливається за
короткі 
інтервали часу

Кабелі датчика 
розташовані поблизу 
кабелів 230 В

■ Укласти кабелі датчиків подалі 
від проводки живлення 230В, 
екранувати кабелі датчиків

Довгі кабелі датчиків 
подовжені за допомогою 
неекранованих проводів

■ Екранувати кабелі датчиків

Пристрій несправний■ Звернутися до постачальника

Переконатися, що насос може 
працювати без проблем
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10 Технічні характеристики BAXI Eco + HE (BASIC HE+) 

Автономний електронний регулятор температури, безперервна 
робота
Матеріал Пластик АВС, на 100% переробляється
Розміри (В x Ш x Г) в мм, 
вага 175 x 134 x 56; прибл. 360 г

Ступінь захисту IP20 відповідно DIN 40050
Робоча напруга AC 230 В/50 Гц, -10 – +15%
Споживана потужність: 
мінімальна / номінальна в 
режимі очікування

0,5 Вт 
0,7 Вт 

Макс. площа перерізу 
проводки, 230 В  2.5 мм² 

Входи S1–S3 (захищені 
варисторами)  Для датчиків температури PT 1000 (1 kΩ при 0 °C) 

Діапазон вимірювання - 30 °C .. +250 °C

Виход A1 Реле, 230 В AC, 50 Гц, max. 1 A, 
з cos φ >=0.9 

Загальна потужність Макс. 150 Вт

Управління виходом для 
HE насоса

ШІМ сигнал: 
100 Гц, ViL < 0.5 V DC, ViH > 9 V DC, 10 мA max.

Дисплей РК-дисплей
Дія 1 типу Тип 1.B і тип 1.Y 
Клас програмного забезпечення A

Захист Плавкі запобіжники 5 x 20 мм, 
2A (T) 2 ампера

Робоча температура 0 – + 50 °C
Температура накопичувача -10 – + 65 °C

11 Таблиця характеристик датчика PT1000
Датчики температури можна перевірити на належну роботу, 
використовуючи омметр та звіряючи з таблицею температурних опорів:

Температура 
в °C

Опір 
в Ом

Температура 
в °C

Опір 
в Ом

-30 882 60 1232
-20 921 70 1271
-10 960 80 1309

0 1000 90 1347
10 1039 100 1385
20 1077 120 1461
30 1116 140 1535
40 1155 200 1758
50 1194

В специфікації можуть 
вноситись зміни, як 

технічні удосконалення.
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12 Умови та гарантії
Контролери BAXI Eco + HE (Basic HE+) виготовляються з дбайливістю та 
перевіряються, використовуючи автоматизовану випробувальну установку. У 
разі виникнення несправностей, будь ласка, виконайте початкову перевірку 
операцій, конфігурації або системних помилок. Ви також повинні перевірити 
підключення до насосів та датчиків температури.
Ми гарантуємо якість відповідно до наступних умов протягом 24 місяців після 
дати придбання.
а) Ця гарантія охоплює дефекти виготовлення у придбаному пристрою. Ця 
гарантія вважається недійсною, якщо несправність виникає внаслідок будь-
якої з наведених нижче причин: помилка оператора, перевищення технічних 
характеристик, неправильне підключення або неналежна технічна 
модифікація пристрою (покупцем або компанією, відмінною від PROZEDA 
GmbH).
b) Позовні вимоги щодо гарантії повинні бути зроблені у письмовій формі, де 
наведено детальний опис вини та містити копію квитанції про придбання.
PROZEDA GmbH буде поважати претензії, вибравши на свій розсуд:
- ремонт (капітальний ремонт); або
- постачання повністю функціональної заміни.
Ремонт займе не більше 1 місяця з моменту отримання продукту PROZEDA 
GmbH.
Якщо дефект не був виправлений під час другої спроби ремонту, то покупець 
має право на постачання повністю функціональної заміни. Запасні частини 
постачаються з новою гарантією відповідно до цих умов.
с) Цим виключено будь-які інші гарантійні права (скасування, знижки). Права, 
надані цією гарантією, обумовлені лише покупцем та не є передаються
Якщо дефекти виникають протягом гарантійного періоду, будь ласка, спершу 
поінформуйте свого постачальника / монтажника. Повернення продукту 
завжди повинно супроводжуватися описом несправності, плюс, якщо це 
можливо, схема системи та план електропроводки.

13 Декларація про відповідність
Продукт відповідає нормативним вимогам та стандартам щодо 
відповідності вимогам СЕ, і тому має знак CE
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