І. ОПИС
Температурний регулятор DEFRO S3P призначений для котлів центрального опалення і
керує циркуляційним насосом центрального опалення, насосом гарячого водопостачання та
наддувом (вентилятором). Опціонально блок керування може співпрацювати з двома модулями
керування клапанами, модулем GSM або Internet, а також з кімнатним регулятором
(двохпозиційним або з підключенням через роз'єм RS).
Блок керування DEFRO S3P це регулятор з постійним вихідним сигналом, що
використовує алгоритм регуляції ПІД. В блоках керування цього типу сила наддуву
вираховується на підставі заміру температури води в котлі та температури димових газів на
виході. Вентилятор працює безперервно, а сила нагнітання повітря залежить безпосередньо від
температури води та газів, та їх відхилень від заданих параметрів. Основною рисою блока
керування з алгоритмом ПІД є стабільна підтримка заданої температури з мінімальними викидами
в атмосферу та без зайвих коливань температури.
Температура води на виході дуже стабільна, що позитивно впливає на ресурс
теплообмінника котла. Контроль температури газів на виході зменшує викиди сажі та шкідливих
для навколишнього середовища газів. Використовуючи цей вид блока керування з датчиком
вихідних газів ви заощаджуєте паливо - теплова енергія димових газів не пропадає даремно.
На графіку нижче наведено приклад випробувань блока керування з ПІД-алгоритмом.
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та того самого блоку керування без управління ПІД

І.а) Вид екрану
На блоці керування існує можливість зміни виду головного екрану, що дає можливість контролю
важливих параметрів роботи. Щоб змінити вид головного екрану натисніть кнопку ВИХІД та
потримайте кілька секунд. На вибір пропонуються наступні варіанти виду головного екрану:
 Екран Ц.О. - стандартний вид екрану показує актуальну та задану температури води в
системі центрального опалення.
 Екран ГВП - показує актуальну та задану температури води бойлері гарячого
водопостачання
 Екран газів - показує актуальну температуру води в системі, температуру димових газів та
силу нагнітання вентилятора
 Клапан 1 або Клапан 2 - показує актуальну температуру заданого клапана та процент його
відкриття
 Датчик клапана 1 та датчик клапана 2 - показує актуальну температуру клапана та котла, а
також дані з зовнішнього температурного датчика

І.б) Основні режими
Розпалювання - цикл розпочинається в момент увімкнення в меню функції розпалювання і триває
до того часу, доки температура котла (Ц.О.) досягне значення щонайменше 40оС (фабрично
встановлений поріг вигасання), за умови, що температура не впаде нижче цього значення протягом
двох хвилин (фабрично встановлений час розпалювання). Якщо ці умови будуть виконані, блок
керування перейде в режим роботи а символ ручної роботи на блоці керування погасне. У
випадку, якщо з моменту увімкнення функції розпалювання відповідні параметри для переходу в
режим роботи не досягаються протягом 30 хвилин, на екрані з`являється повідомлення
"Розпалювання невдалося". В цьому випадку слід заново розпочати цикл розпалювання.
Робота - по завершенню розпалювання блок керування переходить в режим роботи. Це основний
режим роботи блока управління, в якому нагнітання повітря здійснюється автоматично згідно
алгоритму ПІД, коливаючись коло заданої користувачем температури. В меню користувача
замість функції розпалювання з`являється пункт вентилятор. Вентилятор можна, в разі потреби,
вимкнути (наприклад під час завантажування палива). Якщо температура неочікувано виросте на
5оС вище від заданої, вмикається так званий режим нагляду.
Режим нагляду - цей режим автоматично вмикається, якщо в циклі роботи температура виросте
на 5оС вище від заданої. В цьому випадку, щоб знизити температуру води, блок керування змінює
регуляцію з ПІД алгоритмом на ручні налаштування (згідно параметрів монтажного меню).
Вигасання - якщо температура на котлі падає на 2оС нижче порогу вигасання і не піднімається
вище протягом 60 хвилин (фабрично встановлений час вигасання), то блок керування переходить в
режим вигасання. Після завершення цього часу вентилятор перестане працювати, а на екрані
з`явиться повідомлення "Вигасання".
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У випадку зникнення електроживлення, блок керування перестає працювати. Після появи
живлення регулятор повертається до раніше заданих налаштувань, завдяки вбудованій пам`яті.
Зникнення напруги не впливає на записані параметри блока керування.
ІІ. Функції блока керування
Цей розділ описує функції блока керування, спосіб зміни налаштувань та навігацію в меню.
ІІ.а) Головна сторінка
Під час нормальної роботи регулятора на екрані видно головну сторінку, на якій висвітлюється
наступна інформація:
температура котла (з лівого боку екрану)
температура задана (з правого боку екрану)
На цьому екрані можлива швидка зміна заданої температури за допомогою обертання ручки
регулятора.
Натиснення ручки регулятора переносить користувача в меню першого рівня. На екрані
з`являються перші дві лінійки меню. По кожному меню можна переміщуватися поворотами ручки
регулятора. Натискання на ручку регулятора переносить в наступне підменю, або вмикає вибрану
опцію. Кнопка Вихід повертає до материнського меню.
ІІ.б) Розпалювання
За допомогою цієї функції можна зручним способом розпалити котел. Користувач, після
підпалювання палива в камері загрузки, вмикає автоматичний цикл розпалювання. Завдяки
підбору оптимальних параметрів котел за допомогою регулювання з алгоритмом ПІД плавно
перейде в режим роботи. Коли котел досягне температури порогу вигасання, замість функції
розпалювання в меню з`явиться функція вкл/викл вентилятор. За допомогою цього пункту меню
можна в будь-який час ненадовго вимкнути обороти вентилятора, наприклад під час завантаження
палива. Якщо під час циклу розпалювання котел протягом 30 хвилин не досягне температури для
переходу в режим роботи, на екрані з`являється повідомлення "Розпалювання невдалося". В
цьому випадку слід заново розпочати цикл розпалювання.
ІІ.в) Ручна робота
Для зручності користувача, в меню існує пункт ручна робота. В основному цей режим
використовується для перевірки справності окремих елементів котла та навісного обладнання. В
цьому режимі кожен виконавчий елемент можна увімкнути або вимкнути незалежно від інших. В
цьому ж меню присутня функція сила наддуву, яка визначає потужність нагнітання повітря для
ручного режиму роботи. Натискання на ручку регулятора при вибраному відповідному пункті
підменю ручна робота дозволяє вмикати та вимикати вентилятор, підключені до котла насоси або
керовані клапани, сигнал тривоги, тощо.
УВАГА! В ручному режимі роботи автоматичне регулювання котла вимикається і
вмикається заново лише після виходу з ручного режиму роботи.
ІІ.г) Вид палива
Ця опція служить для вибору одного з трьох видів палива: дров, вугілля або штибу. Для кожного
виду добрані свої параметри по частоті та силі наддуву.
ІІ.д) Увімкнення насосу ЦО
Ця опція служить для налаштування температури увімкнення насосу центрального опалення
(температура води в котлі). Вище встановленої температури насос вмикається. Вимкнення насосу
ЦО відбувається при зниженні температури води в котлі нижче заданої на гістерезис.
ІІ.е) Увімкнення насосу ГВП
Ця опція служить для налаштування температури увімкнення насосу ГВП (температура поміряна в
котлі). Вище встановленої температури (наприклад 40оС) насос вмикається і працює в залежності
від обраного режиму роботи. Вимкнення насосу ЦО відбувається при зниженні температури води
в котлі нижче заданої величину гістерезису ГВП.
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ІІ.є) Гістерезис ГВП
Ця опція служить для налаштування температури увімкнення насосу ГВП. При досягненні заданої
температури води в бойлері, насос ГВП вимикається і вмикається знову, коли температура води в
бойлері знизиться на задану величину гістерезису ГВП.
ІІ.ж) Режими роботи
Ця функція дозволяє користовачу обрати один з чотирьох варіантів роботи котла.
1. Тільки ЦО.
При виборі цього режиму котел нагріватиме лише будинок. Насос центрального опалення починає
працювати при досягненні котлом температури увімкнення насосу ЦО (заводські налаштування
40оС). Нижче цієї температури (мінус гістерезис 2оС) насос перестає працювати.
2. Паралельні насоси.
В цьому режимі робота насосів починається паралельно з температури увімкнення насосів згідно
налаштувань користувача. Насос ЦО працює увесь час, а насос ГВП вимикається і вмикається
знову, коли температура води в бойлері знизиться на задану величину гістерезису ГВП.
Змінити задану температуру ГВП зручним способом можна змінивши вигляд головного екрану на
"екран ГВП" (розділ І.а.)
УВАГА! Для роботи в цьому режимі повинен бути встановлений зворотній клапан (для
утримання різних температур в системі ЦО та в бойлері ГВП)
3. Літній режим.
Після увімкнення цього режиму буде працювати лише насос ГВП, завданням якого буде підігрів
води в бойлері. При досягненні заданої температури води в бойлері, насос ГВП вимикається і
вмикається знову, коли температура води в бойлері знизиться на задану величину гістерезису
ГВП. В літньому режимі роботи задається лише задана температура води в котлі, який підігріває
воду в бойлері (задана температура котла є одночасно заданою температурою бойлера).
4. Пріоритет ГВП.
В режимі пріоритету бойлера в першу чергу вмикається насос ГВП і працює аж до досягнення
заданої температури води в бойлері. Після досягнення заданої температури, насос ГВП
вимикається та вмикається насос ЦО. Робота насосу ЦО триває увесь час, аж доки температура
води в бойлері не впаде на гістерезис ГВП. Тоді вимикається насос ЦО та знову вмикається насос
ГВП.
В цьому режимі робота вентилятора обмежена температурою води в котлі 65оС. Це
необхідно для запобігання перегріванню котла. Режим пріоритету бойлера служить для нагрівання
в першу чергу води ГВП, а лише потім води в радіаторах.
УВАГА! Для нормальної роботи в цьому режимі потрібно встановити зворотні клапани на
байпасах насосів ЦО та ГВП. Клапан на насосі ГВП запобігає витягуванню гарячої води з
бойлера. Клапан на байпасі насоса ЦО не пропускає в радіатори гарячу воду, яка
використовується для нагрівання води в бойлері.
ІІ.з) Монтажне меню (меню інсталятора)
Налаштування в меню інсталятора може змінювати лише кваліфікована особа, яка встановлює
котел, або сервісна служба виробника.
ІІ.з. 1) Клапан 1 і 2 Управління керованим клапаном можливе виключно після покупки та
підключення до блока керування додаткового модуля ST-61, який не включений в стандартну
комплектацію блока керування. Щоб керувати двома клапанами, використовуйте два модуля ST61.
Ця опція служить для налаштування роботи змішувального клапана. Щоб клапан працював
правильно, та у відповідності з очікуваннями користувача, потрібно, передусім, провести його
реєстрацію, вписавши номер для модуля (це номер клапана згідно з документацією), а потім
налаштувати кілька параметрів
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1. Температура задана клапана
За допомогою цієї опції налаштовується задана температура, завданням підтримки якої буде
зайнятий клапан. При правильній роботі температура датчика клапана наближатиметься до
заданої температури клапана.
2. Кімнатний регулятор
Якщо клапан співпрацюватиме з кімнатним регулятором, слід обрати тип кімнатного регулятора:
 регулятор модулю (традиційний двохпозиційний - з модулю)
 регулятор Стандарт або TECH (традиційний двохпозиційний - з блока керування котла)
 регулятор TECH алгоритм (під`єднання через роз`єм RS)
3. Контроль температури
Цей параметр визначає частоту вимірювання (контролю) температури води після клапана до
радіаторів чи бойлера. Якщо датчик покаже зміну температури (відхилення від заданої), в той же
час електропривід клапана привідкриється або призакриється на визначений крок, щоб
повернутися до заданої температури.
4. Час відкриття
Тут налаштовується час відкриття клапана, тобто як довго відкривається клапан до значення
100%. Цей час належить підібрати у відповідності з використовуваним двигуном клапана (вказано
на інформаційній табличці).
5. Одноразовий крок
Тут налаштовується одноразовий крок відкриття або закриття клапана в процентах. Тобто, на який
мінімальний процент повинен відкритися або закритися клапан в разі необхідності змін.
6. Мінімальне відкривання
Тут налаштовується мінімальне значення відкриття клапана. Нижче цього значення клапан далі не
закриється.
7. Тип клапана
Тут слід обрати тип клапана - ЦО або підлоговий.
8. Погодочутливе керування
Для активації функції погодочутливого керування, слід розмістити зовнішній датчик в
неосвітленому сонцем місці, де він не наражатиметься на атмосферні впливи. Після встановлення
та підключення зовнішнього датчика слід увімкнути функцію погодочутливого управління в меню
блока керування котла. Щоб клапан працював правильно, встановлюється температура задана (за
клапаном) для чотирьох середніх зовнішніх температур:
Температура для -20
Температура для -10
Температура для 0
Температура для 10
Крива нагрівання - це крива, вздовж якої визначається задана температура на блоці керування
котла для зовнішніх температур. В даному блоці керування, ця крива конструюється на основі
чотирьох точок заданих температур для відповідних зовнішніх температур: -20оС, -10оС, 0оС та
10оС.
Після увімкнення погодочутливого керування, пункт меню задана температура клапана стає
недоступним.
9. Охорона повернення
Ця функція дозволяє налаштувати захист котла від надто холодної води повернутої з основного
кола, яка могла б стати причиною низькотемпературної корозії котла. "Охорона обратки" працює
наступним чином: коли температура надто низька, клапан тимчасово закривається, аж доки
температура в малому колі досягне відповідного рівня. Ця функція, в той же час, охороняє котел
від надто високої температури повернутої води, щоб не допустити закипання.
Під час вмикання цієї функції користувач задає максимальну та мінімальну допустиму
температуру повернутої води.
10. Додаткові датчики
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Коли використовуються два клапани підмішування, користувач має можливість обрати датчики, з
яких будуть братися дані про температуру для клапана (для зовнішніх датчиків, та датчика
температури повернутої води). Дані про температуру можуть братися з датчиків встановлених
клапанів (власні) або з датчиків клапану 2 (з модулю 2).
11. Пониження кімнатної температури
Ця функція активна лише при підключеному до блока керування котла кімнатному регуляторові
(стандартному або TECH). Коли кімнатний регулятор досягне заданої температури в помешканні,
клапан закриється так, щоб температура за клапаном спала на величину <пониження кімнатної
температури>.
УВАГА! У випадку встановленого кімнатного регулятора TECH через чотирьохжильний кабель з
роз`ємом RS, користувач має додаткову можливість обрати динамічне керування підмішувальним
клапаном.
12. Корекція зовнішнього датчика
Корекція зовнішнього датчика здійснюється під час встановлення або після довготривалого
використання, якщо температура з датчика відрізняється від реальної. Діапазон регуляції: -10 до
+10 оС з точністю до 1оС.
13. Заводські налаштування
Цей пункт меню дозволяє повернутись до заводських налаштувань даного клапана. Повернення до
заводських налаштувань не змінює обраного типу клапана (ЦО або підлоговий).
14. Видалення клапана
Ця функція служить для повного видалення клапана з пам'яті блоку керування. Видалення клапана
використовується, наприклад, при демонтажі клапана або заміні керуючого модуля (новий модуль
слід зареєструвати заново).
ІІ.з.2. Кімнатний регулятор
За допомогою цих налаштувань, користувач може увімкнути або вимкнути, обрати вид кімнатного
регулятора між стандартним (традиційним двохпозиційним) та регулятором TECH з роз`ємом RS.
Додатково доступна опція з інформацією про версію програми кімнатного регулятора (лише у
випадку регулятора TECH).
У випадку підключення кімнатного регулятора TECH, користувач має можливість контролювати
та змінювати задані температури ЦО та ГВП, а також температуру на клапані підмішування. На
екрані кімнатного регулятора висвітлюються всі тривожні сигнали з блоку керування котла. При
роботі з підмішувальним клапаном, можна побачити актуальну зовнішню температуру на
головному екрані з параметрами клапана.
УВАГА! В роз`єм кімнатного регулятора не можна підключати жодного джерела живлення.
ІІ.з.3. Модуль GSM 2 Управління цього типу можливе виключно після покупки та підключення
до блока керування додаткового модуля, який не включений в стандартну комплектацію блока
керування.
Ця функція служить для активації підключеного зовнішнього GSM модуля. GSM модуль - це
додаткове обладнання, яке в парі з блоком керування котла дозволяє на віддалі контролювати стан
роботи котла за допомогою мобільного телефону. Використовуючи GSM модуль, користувач буде
проінформований про тривожний режим котла за допомогою SMS повідомлення, може в будьякий час отримати інформацію про актуальну температуру всіх датчиків, підключених до котла
просто відправивши повідомлення на GSM модуль, та отримавши від нього відповідь. Крім того,
користувач може змінювати задані температури котла з свого телефону.
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ІІ.з.4. Модуль Internet Управління цього типу можливе виключно після покупки та підключення
до блока керування додаткового модуля, який не включений в стандартну комплектацію блока
керування.
Інтернет модуль дозволяє на відстані контролювати роботу котла через мережу інтернет або
локальну мережу. Користувач на екрані домашнього комп'ютера контролює стан усіх пристроїв,
підключених до котла. Робота кожного елемента системи подана у вигляді анімації.
Крім можливості побачити температуру кожного датчика, користувач може змінювати задані
температури як для насосів, так і для підмішувальних клапанів.
ІІ.и) Сервісне меню
Щоб зайти в сервісне меню слід ввести чотиризначний код, відомий виробнику котла, або
авторизованому сервісанту.
ІІ.і) Мова
За допомогою цього пункту меню можна змінити мовну версію меню.
ІІ.і) Заводські налаштування
Блок керування з самого початку налаштовано для роботи. Однак його слід підлаштувати для
власних потреб. В будь-який час існує можливість повернути стандартні заводські налаштування
за допомогою цього пункту меню.
ІІІ. СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
Для максимально безпечної та безаварійної праці блок керування обладнано рядом систем
безпеки. У випадку тривоги вмикається звуковий сигнал і на екрані з`являється відповідне
повідомлення. Щоб блок керування повернувся до нормальної роботи слід натиснути на ручку
керування. У випадку тривожного повідомлення температура ЦО надто висока слід перед цим
зачекати, щоб температура знизилась нижче тривожного порогу.
ІІІ.а) Забезпечення термічне
Це додатковий біметалічний датчик (розташований коло датчика температури котла в капілярі,
або на трубі подачі), який вимикає вентилятор в разі досягнення температури тривоги - 85оС. Його
задача запобігти закипанню води в системі у випадку перегрівання котла або пошкодження блоку
керування. Коли температура в котлі знизиться до безпечної, датчик самостійно розблокується і
сигнал тривоги вимкнеться. У випадку пошкодження чи перегріві цього датчика вентилятор
залишиться відключеним.
ІІІ.б) Автоматичний контроль датчиків
У випадку відсутності або пошкодження датчика температури вмикається сигнал тривоги, на
екрані з`являється текст: "ТРИВОГА ДАТЧИК ПОШКОДЖЕНО".
Вентилятор вимикається. Насоси ЦО та ГВП вмикаються незалежно від актуальної температури.
У випадку пошкодження датчика ГВП, блок керування очікує натискання на ручку керування,
після чого тривога вимикається, і блок керування повертається до режиму роботи з одним
насосом.
Якщо пошкоджено датчик ЦО - тривога буде активною до заміни датчика на новий.
ІІІ.в) Забезпечення температурне
Блок керування має додаткову систему безпеки на випадок пошкодження біметалічного датчика:
після досягнення температури 85оС вмикається сигнал тривоги, на екрані з`являється текст:
"ТРИВОГА ТЕМПЕРАТУРА НАДТО ВИСОКА".
У випадку перевищення порогу температурної тривоги вимикається вентилятор та вмикаються
обидва насоси, щоб розігнати гарячу воду по системі опалення.
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ІІІ.г) Захист від закипання води в котлі
Цей захист стосується лише режиму роботи пріоритет бойлера коли функція "з ПІД" вимкнена. А
саме, коли температура бойлера задана, наприклад 55оС, а на котлі температура фактично виросте
до 65оС (це так звана температура пріоритету), то блок керування вимкне вентилятор. Якщо
температура на котлі ще виросте до 80оС, то увімкнеться насос ЦО. Якщо температура все ще
продовжуватиме рости, то при 85оС увімкнеться сигнал тривоги. Найчастіше така ситуація може
виникнути, коли бойлер пошкоджено, погано закріплено датчик або пошкоджено насос бойлера.
Однак, якщо температура знижуватиметься, то при 63оС блок керування увімкне вентилятор і
працюватиме в режимі роботи до досягнення 65оС.
ІІІ.д) Контроль температури вихідних газів
Датчик контролю вихідних газів розташовано в димовому виході котла. У випадку пошкодження
датчика, втрати контакту з блоком керування або витягнення з димохода, на екрані з'явиться
напис: "датчик газів пошкоджено". Це призводить до переходу блоку керування в режим аварійної
роботи. В цьому випадку до уваги буде братися лише температура води в котлі.
ІІІ.е) Запобіжник
Блок керування обладнано двома запобіжниками на 3,15 А для безпеки підключення в
електромережу.
УВАГА! Не використовуйте запобіжники з іншими значеннями. Використання запобіжника з
вищим значенням може привести до пошкодження блоку керування.
ІV. Консервація
В блоці керування DEFRO S3 P слід перед та під час опалювального сезону перевіряти технічний
стан кабелів. Також слід перевірити кріплення блоку керування, очистити від пилу та бруду.
Обов'язково потрібно перевірити стан заземлення двигунів (насосів ЦО, ГВП та вентилятора).
Електроживлення
Споживана потужність
Температура навколишнього середовища
Навантаження виходу циркуляційних насосів
Навантаження виходу вентилятора
Діапазон замірів температури
Точність вимірювання
Діапазон налаштувань температури0
Переносимість температури датчиками
Запобіжники

V
W
o
C
A
A
o
C
o
C
o
C
o
C
A

230 V / 50 Hz + / - 10%
5
10-50
0,5
0,6
0-85
1
45-85
-25 - +90
3,15
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V. Монтаж
УВАГА! Монтаж повинна здійснювати особа з відповідною кваліфікацією. Під час монтажу
обладнання не може бути під напругою (слід переконатися, що вилка не включена в
розетку).
УВАГА! Неправильне підключення кабелів може пошкодити блок керування. Звертайте
увагу на правильне підключення кабелів заземлення.
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