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УВАГА !

 Перед  тим,  як  розпочати  монтаж  потрібно  обов’язково  повністю 
прочитати дану інструкцію обслуговування, звертаючи особливу увагу 
на  рекомендації,  що  стосуються  безпеки.  Монтаж  терморегулятора 
повинна здійснювати особа, яка має відповідні повноваження.



1. Вигляд клавіатури пульту управління і призначення окремих елементів.

Рис.1.

Терморегулятор оснащений:

• трицифровий індикатор;
• сигнальна лампочка увімкнення насосів, вентилятора, сигнальна 

лампочка, що інформує про виникнення аварійної ситуації та 
відсутність опалення;

• сигнальна лампочка, що інформує про стан терморегулятора:
ГОТОВНІСТЬ (лампочка не світиться), РОЗПАЛЮВАННЯ 
(лампочка мигає), ПРАЦЮЄ (лампочка світиться), ПОГАШЕННЯ 
(лампочка мигає і світиться лампочка ЗАКІНЧИЛОСЬ ПАЛИВО);

• лампочки, що показують актуально висвітлюваний параметр;
• кнопки для вибору актуального параметру  [ ↑ ] , [ ↓ ];
• кнопки для зміни значення актуального параметру [ + ] , [ - ];
• кнопка [ СТАРТ/СТОП ] служить для вмикання / вимкнення 

опалення;
• головний вимикач живлення (на задній стінці);
• плавкий запобіжник (на задній стінці);

-2 -

У випадку рекламації бракованого або пошкодженого обладнання потрібно 
заповнити наступну таблицю. Відсутність опису браку може значно 
подовжити час ремонту, і навіть бути причиною відмови його виконання.

Заповнює заявник рекламації Заповнює сервісна служба

Дата Опис браку Дата Опис
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

заводський №                     дата продажу

........................................         .......................................

продавець (печатка і підпис)
......................................................................................................................

Умови гарантії

1. Гарантія надається строком на 24 місяці з дати продажу, однак не 
довше, ніж на 36 місяців з дати виробництва.

2. Гарантійне і післягарантійне сервісне обслуговування 
здійснює виробник:

EMITRON 
Ал. Яна Павла II 25A/101
37-450 м. Стальова Воля
emitron@o2.pl

3. Рекламоване обладнання потрібно доставити разом з 
заповненим гарантійним талоном виробнику за власний 
рахунок. Незаповнений гарантійний талон недійсний.

4. Гарантія є недійсною у випадку виявлення механічних 
пошкоджень, неправильної експлуатації або виконання ремонту 
неуповноваженими особами.

5. Згорання запобіжника не є пошкодженням, що підлягає гарантії. 
Запобіжник потрібно власними силами замінити на новий з 
такими ж параметрами (F 3,15А 250В) попередньо вимкнувши 
обладнання з електромережі.

У зв’язку з постійними роботами над покращенням якості продукту, 
виробник залишає за собою право вносити зміни без попереднього 
попередження.
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2. Обслуговування терморегулятора

Швидкий запуск:
1. Ввімкнути терморегулятор;
2. Встановити бажані параметри (за допомогою кнопок [ ↑ ] , [ ↓ ] 

обрати параметр, кнопками [ + ] , [ - ] внести значення;
3. Розтопити піч;
4. Ввімкнути терморегулятор кнопкою [ СТАРТ ].

3. Опис параметрів

Температура води для опалення – параметр визначає яку температуру води 
у котлі повинен підтримувати терморегулятор. Рекомендується встановити 
даний параметр на 60..70 oC.
Використання котла, в якому вода має температуру більше 60 oC, збільшує 
строки його роботи.

Температура води для щоденного використання – параметр можна 
встановити у режимі роботи „1_2” (обігрів калориферів і теплої води для 
щоденного використання), визначає температуру води для щоденного 
використання, яку повинен підтримувати терморегулятор.

Потужність роботи вентилятора – тут можна визначити потужність 
(швидкість) оборотів вентилятора. Параметр потрібно підібрати зокрема 
залежно від застосовуваного опалення. У випадку опалення деревом 
потужність, як правило, встановлюється дуже маленька (20..40%). Опалення 
вугіллям зазвичай вимагає встановлення більшої потужності вентилятора. 
Якщо терморегулятор не може досягти бажаної температури води для 
опалення, потрібно збільшити даний параметр.

Період безперервної роботи – визначає при скількох oC до досягнення 
заданої температури котла вентилятор повинен починати зменшувати 
обороти. Цей параметр потрібно збільшувати у випадку, якщо температура, 
досягнута котлом значно перевищує задану температуру. Якщо це не 
допомагає потрібно зменшити потужність вентилятора.

Період видування повітря, перерва між видуваннями – після досягнення 
котлом заданої температури, вентилятор вимикається і терморегулятор 
переходить у режим контролю. В цьому режимі терморегулятор через деякий 
час вмикає вентилятор для видування з котла у комин газів згорання. Власне 
ці параметри визначають частоту і тривалість цих видувань.
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Температура увімкнення насоса – параметр визначає температуру при якій 
вмикається циркуляційний насос. У режимі роботи „1” (обігрів калориферів) 
налаштування стосуються насосу Ц.O., у режимі роботи „2” (підігрів води 
для використання) налаштування стосуються насосу гарячого 
водопостачання , у режимі „1_2” (обігрів калориферів і води для 
використання) параметр стосується цих обох насосів. Заводські 
налаштування 40 oC оптимальні і в більшості випадків нема потреби їх 
змінювати.

Режим роботи – тут потрібно вибрати, що повинно обігріватись:

1
Обігрів тільки калориферів, у цьому режимі працює тільки насос Ц.O. (вище 
температури підключення), насос гарячого водопостачання не працює, можна 
побачити температуру води для щоденного використання, але, звичайно, параметр, 
який служить для її встановлення неактивний;

2

Підігрів тільки води для щоденного використання, насос Ц.O. вимикається, функцію 
циркуляційного насосу виконує насос ГВП. Оскільки у цьому режимі котел 
використовується тільки для підігріву води для щоденного використання, 
встановлюється тільки температура води для опалення, параметр „Температура води 
для щоденного використання” неактивний.

1_2
Обігрів калориферів і води для щоденного використання, у цьому режимі функцію 
циркуляційного насосу виконує насос Ц.O., натомість насос ГВП вмикається тільки 
для догріву води для щоденного використання до бажаної температури.

2_1

Обігрів калориферів і води для щоденного використання, пріоритет (першість) має 
насос ГВП. Циркуляційний насос Ц.O. вмикається тільки тоді, коли вода для 
щоденного використання нагріється (вимкнеться насос ГВП). Коли температура води 
для щоденного використання знизиться, знову вмикається насос гарячого 
водопостачання, а насос центрального опалення на час догріву води для щоденного 
використання вимикається.

4. Підбір налаштувань параметрів.
Оптимальні умови згорання вугілля в котлі ц.o. виступають при постійному 
надходженні повітря (т.зв. постійне опалення). Досягнення постійного 
опалення залежить від підбору наступних параметрів: період безперервної 
роботи і потужність вентилятора, щоб терморегулятор не переходив до 
режиму контролю, а температура води в котлі була трохи нижче від заданої 
температури. У випадку, коли терморегулятор переходить до фази контролю 
потрібно в першу чергу збільшувати параметр період безперервної роботи, і 
тільки якщо це не приносить бажаного результату зменшувати потужність 
вентилятора. Якщо температура води у котлі набагато нижча, ніж задана 
температура потрібно зменшити період безперервної роботи i можливо 
збільшити потужність вентилятора.
Період видування i Перерви між видуваннями потрібно підібрати так, щоб 
під час видування добре усувалися гази, що виникають під час згоряння, і не 
відбувалося роздмухування попелу.
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c) інші параметри і технічні дані

НАЗВА ПАРАМЕТРУ ЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦЯ
Розподіл температурних 
показників

0.1 oC

Точність вимірювання температури ± 3 oC
Температура попереднього сигналу 
тривоги

Задана температура + 15 oC

Температура програмного сигналу 
тривоги

90 oC

Температура ввімкнення захисту 
обладнання

90 ± 3 oC

Діапазон температур, в якому 
насос працює, реалізуючи функцію 
антизаморожування

0 .. 7 oC

Умови роботи

Напруга живлення 200-260 В AC, 50Гц
Макс. потужність 5Вт
Макс. потужність насосу Ц.О. / ГВП 100Вт / 100Вт
Макс. потужність вентилятора 120Вт
Ступінь захисту IP30
Температура навколишнього середовища 0-40 oC

На час грози з атмосферними розрядами потрібно відключати 
терморегулятор, найкраще вийнявши штепсель з розетки для захисту від 
можливих великих перепадів напруги в електромережі.
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8. Технічні дані

Параметри мікропроцесорного терморегулятора:
a) параметри можливі для встановлення користувачем під час нормальної 
роботи.

НАЗВА ПАРАМЕТРУ
ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАНЬ 

МІН МАКС ЗАВОДСЬКІ 
НАЛАШТУВАННЯ

ОДИНИЦЯ

Температура води для 
опалення

40 82 60 oC

Температура води для 
щоденного використання

10 82 60 oC

Потужність вентилятора 20 100 80 %
Період видування 5 60 10 сек
Перерва між видуваннями 1 20 3 хв.
Період безперервної роботи 1 10 5 oC
Температура увімкнення 
насоса

30 65 40 oC

Режим роботи 1=ЦО;  2=ГВП; 
1_2=ЦО+ГВП; 
2_1=ГВП+ЦО
(пріоритет ГВП)

1_2 -

 
б) додаткові параметри можливі для налаштування в спеціальному 
сервісному режимі.

НАЗВА ПАРАМЕТРУ
ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАНЬ

МІН МАКС ЗАВОДСЬКІ 
НАЛАШТУВАННЯ

ОДИНИЦЯ

Мінімальні обороти 
вентилятора

0 200 35 -

Максимальні обороти 
вентилятора

50 255 65 -

Час розпалювання 60 180 180 хв.
Час вимкнення 
терморегулятора

20 180 90 хв.

Температура вимкнення 
терморегулятора

25 34 30 oC

Гістерезис насосу Ц.О. 1 10 5 oC
Гістерезис насосу ГВП 1 10 2 oC
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5. Принцип дії.

Робота мікропроцесорного терморегулятора полягає на управлінні 
роботою вентилятора на підставі вимірювання температури води у котлі 
таким чином, щоб забезпечити оптимальні умови згорання і 
підтримувати встановлену температуру води.
Мікропроцесорний терморегулятор SK-3 під час роботи перебуває в 
одному з семи режимів: готовність, розпалювання, регулювання, 
контроль, загасання, попередній сигнал тривоги, аварія.

• ГОТОВНІСТЬ

У цьому режимі терморегулятор не управляє вентилятором. Можна 
розпочати опалення, натиснувши кнопку СТАРТ.

• РОЗПАЛЮВАННЯ

Якщо терморегулятор знаходиться у режимі ГОТОВНОСТІ, то 
натиснувши кнопку СТАРТ, можна перейти у режим 
РОЗПАЛЮВАННЯ. У цьому режимі вмикається вентилятор, який 
близько хвилини поступово набирає обороти, а потім працює на 
встановленій потужності до моменту, коли температура води у 
котлі досягне заданої температури зменшеної на період 
безперервної роботи. У цей момент закінчується фаза 
РОЗПАЛЮВАННЯ i терморегулятор переходить до фази 
РЕГУЛЮВАННЯ. Під час РОЗПАЛЮВАННЯ сигнальна лампочка 
„ПРАЦЮЄ” пульсує.
УВАГА: Якщо вода у котлі  не досягла вище описаної температури 
протягом трьох годин, то терморегулятор перейде у режим 
ЗАГАСАННЯ.

• РЕГУЛЮВАННЯ

Під час режиму РЕГУЛЮВАННЯ, якщо температура води менша 
ніж задана температура зменшена на період безперервної роботи, 
вентилятор працює на максимальній (встановленій користувачем) 
потужності. Коли температура перевищить цей поріг, вентилятор 
починає поступово уповільнюватись: працює з швидкістю 
пропорційною до різниці заданої і поточної температур. Коли 
поточна температура води перевищить значення заданої  
температури терморегулятор переходить у режим КОНТРОЛЮ. 
Якщо температура води у котлі буде меншою на 10 oC (напр., 
внаслідок закінчення палива) від заданої температури, то 
терморегулятор перейде в режим ЗАГАСАННЯ.
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• КОНТРОЛЬ

Терморегулятор переходить до цієї фази, коли поточна 
температура перевищить задану температуру. Тоді відбуваються 
видування, які усувають гази, що утворюються при згоранні палива, 
і забезпечують підтримку спалювання. Період видування i перерва 
між черговими видуваннями задаються користувачем. Якщо 
температура води знизиться до рівня заданої температури 
терморегулятор знову перейде у режим РЕГУЛЮВАННЯ. Якщо 
натомість температура води для опалення перевищить задану 
температуру на 15 oC терморегулятор перейде у режим 
ПОПЕРЕДНЬОГО СИГНАЛУ ТРИВОГИ.

• ЗАГАСАННЯ

Про цей стан сигналізує мигання лампочки ПРАЦЮЄ, і засвічування 
сигнальної лампочки ЗАКІНЧИЛОСЬ ПАЛИВО. У цьому режимі 
вентилятор працює на встановленій потужності ще протягом 
періоду вимкнення терморегулятора (зав. 180 хвилин), a потім 
терморегулятор переходить у режим ГОТОВНОСТІ.

• ПОПЕРЕДНІЙ СИГНАЛ ТРИВОГИ

Якщо з якихось причин температура води для опалення перевищить 
задану температуру на 15 oC, на терморегуляторі засвітиться 
лампочка АВАРІЯ, вимкнеться вентилятор і ввімкнеться 
циркуляційний насос. Якщо температура води впаде, терморегулятор 
знову перейде у режим КОНТРОЛЮ (однак лампочка АВАРІЯ буде 
світитись, інформуючи користувача про виникнення такої ситуації). 
Якщо не зважаючи на електричне вимкнення вентилятора і вмикання 
циркуляційного насосу температура далі зростатиме, після 
досягнення температури 90 oC терморегулятор перейде у режим 
АВАРІЯ.

• АВАРІЯ

В цьому режимі терморегулятор функціонує так само як в фазі 
ПОПЕРЕДНЬОГО СИГНАЛУ ТРИВОГИ і додатково вмикає 
звуковий сигнал і електромеханічно вимикає  вентилятор. Якщо й це 
не спрацює, вентилятор вимкнеться обладнанням за допомогою 
біметалевого термостату (ТЕРМІК).
Умовою спрацювання цього захисту є правильна установка 
терміка.
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Потужність 
вентилятора

Час розпалювання Час через який терморегулятор 
вимкнеться, якщо котел не зможе 
досягти заданої температури мінус 
період безперервної роботи.

Період 
безперервної 
роботи

Час вимкнення 
терморегулятора

Якщо температура води для опалення 
впаде на 10 oC нижче заданої, 
терморегулятор переходить у режим 
загасання. В цьому режимі 
вентилятор працює на встановленій 
потужності ще певний час, 
визначений цим параметром для 
спалення решти палива.

Період видування Температура 
вимкнення 
терморегулятора

Незалежно від того чи минув час 
вимкнення терморегулятора, якщо 
температура котла впаде нижче 
температури встановленої у цьому 
параметрі, терморегулятор 
вимкнеться.

Перерва між 
видуваннями

Гістерезис насосу 
Ц.О.

Параметр визначає при скількох 
градусах нижче температури 
ввімкнення насосу насос Ц.О. 
повинен вимкнутись. Різниця у 
температурах ввімкнення і 
вимкнення насосу захищає від частих 
перемикань насосу у випадку 
невеликих відхилень температури.

Температура 
ввімкнення насосу

Гістерезис насосу 
ГВП

Параметр подібний до вище 
описаного параметру, стосується 
насосу ГВП

3 . Вихід з сервісного режиму.

З сервісного режиму можна вийти двома способами:

● просто вимкнувши терморегулятор за допомогою головного 
вимикача – тоді зміни усіх налаштувань не запишуться

● натиснувши кнопку [СТАРТ/СТОП] – терморегулятор запише в 
постійну пам’яті внесені зміни і перейде у нормальний режим 
роботи.
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7. Сервісний режим

Мікропроцесорний терморегулятор має спеціальний сервісний режим, в 
якому можна встановити кілька додаткових параметрів, які впливають на 
роботу терморегулятора. Ці параметри недоступні для користувача під час 
нормальної роботи мікропроцесорного терморегулятора.

1. Вхід у сервісний режим.

● Вимкнути терморегулятор головним перемикачем (на боковій 
стінці),

● Натиснути і притримати кнопки [ ↑ ] i [ ↓ ],
● Тримаючи  натиснутими кнопки [ ↑ ] i [ ↓ ], ввімкнути 

терморегулятор головним перемикачем,

2. Перегляд / встановлення параметрів у сервісному режимі.

Параметри у сервісному режимі встановлюються так само як в 
нормальному режимі, єдина різниця полягає у тому, що сигнальні 
лампочки біля назв параметрів мають інше значення. У наступній 
таблиці представлені значення цих сигнальних лампочок (назви 
параметрів) у сервісному режимі.

Опис біля 
сигнальної 

лампочки на 
клавіатурі пульту 

управління

Назва 
параметру у 
сервісному 

режимі
Опис параметру

Температура води 
для опалення

Мінімальні 
обороти 
вентилятора

Параметр використовується для 
встановлення мінімальних оборотів 
вентилятора, при яких мотор 
вентилятора точно стартує і не глохне. 
Потрібно збільшувати / зменшувати 
значення на екрані, спостерігаючи за 
роботою вентилятора, так, щоб отримати 
стабільні дуже повільні обороти.

Температура води 
для щоденного 
використання

Максимальні 
обороти 
вентилятора

Параметр використовується для 
встановлення максимальних оборотів 
вентилятора. Потрібно встановити 
велике значення, при якому вентилятор 
буде працювати нестабільно, а потім 
зменшувати значення до моменту 
отримання стабільних швидких оборотів 
вентилятора.
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ПРИМІТКИ:
 
• Режими окремих сигналів тривоги при правильно працюючій 

пічці ніколи не повинні виникати, але з точки зору безпеки 
терморегулятор їх реалізує.

• Вимкнення лампочки АВАРІЯ можливе тільки при повному 
вимкненні терморегулятора за допомогою вимикача.

• У випадку зникнення напруги в електромережі після її повторної 
подачі, терморегулятор повернеться до роботи з незміненими 
параметрами оскільки не зміняться температурні умови.

• Незалежно від режиму в якому знаходиться терморегулятор його 
завжди можна зупинити і повторно увімкнути за допомогою 
кнопки СТАРТ/СТОП.

• Під час введення параметрів терморегулятор весь час реалізує 
алгоритм регулювання.

• Насоси управляються незалежним алгоритмом і вмикаються, 
коли вода досягне відповідної температури (Умови вмикання / 
вимкнення насосів залежать від обраного режиму роботи).

• Насос гарячого водопостачання не вмикається у випадку, якщо 
температура води для опалення нижча, ніж температура води для 
щоденного використання . Це захищає від охолодження води для 
щоденного використання у випадку, коли, напр., закінчилося 
паливо і котел загасає.

• Насос Ц.O. вмикається додатково, коли температура води менше 
7 oC, реалізуючи функцію антизаморожування.

• Терморегулятор також оснащений функцією, яка захищає від 
„застоювання” насосів: раз на тиждень вони вмикаються на 
кілька хвилин у випадку довшої перерви у роботі.
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6. Установка мікропроцесорного терморегулятора.

Установку повинна здійснювати особа, яка має відповідні повноваження. 
Перед тим як розпочати установку необхідно переконатись, що 
штепсель проводу живлення ВИЙНЯТИЙ з розетки.
Терморегулятор повинен бути встановлений на піч, працюючу у 
відкритій системі – ємкість для переливання – відповідно до 
польського законодавства.
Вид задньої стінки терморегулятора SK-11:

Рис. 2
ПРОЦЕДУРА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА:

1. Закріпити мікропроцесорний регулятор за допомогою шурупів до 
термоізольованої стіни котла, де він не буде наражатись на 
безпосередній вплив полум’я з топки.

2. Підключити провід живлення до вентилятора – вставити роз’їм, що 
знаходиться на кінці проводу від вентилятора у відповідне гніздо на 
пульті управління (рис. 2).

3. Підключити провід живлення до насосу Ц.O.
• Зняти кришку коробки з насосу.
• В комплекті з терморегулятором додається провід, що служить 

для підключення насосу Ц.О. (який з одного боку закінчується 
роз’їмом, а на другому лужними кабелями). Підключити 
відповідно: до гнізда позначеного РЕ кабель жовто-зеленого 
кольору, до гнізда N кабель синього кольору, до гнізда L кабель 
коричневого кольору.

• Перевірити правильність підключення і закрутити кришку 
коробки.

• підключити роз’їм, який знаходиться на другому кінці проводу у 
відповідне гніздо на терморегуляторі (рис. 2).
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4. Підключити провід живлення до насосу ГВП
(якщо він встановлений)
• В комплекті з терморегулятором є роз’їм, який використовується 

для виконання проводу для підключення насосу ГВП.
• Потрібно придбати провід живлення відповідної довжини 

(3x0,75мм2 з кольорами внутрішніх кабелів: коричневий, синій, 
жовто-зелений).

• Розкрутити роз’їм і підключити до зовнішніх болтів роз’їму 
кабелі коричневого кольору (гніздо L) i синього (гніздо N), a до 
середнього болта кабель жовто-зеленого кольору (PE) – рис.2.

• Підготовлений таким чином кабель підключити до насосу ГВП і 
пульту управління терморегулятора аналогічно як до насосу 
Ц.О.

5. Звернути увагу на те, щоб не поміняти місцями проводи живлення 
насосів. Опис проводів знаходиться на задній стінці пульту 
управління. Кабель „НАСОС Ц.O.” повинен бути підключений до 
циркулюючого насосу центрального опалення, кабель „НАСОС 
ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ” повинен бути підключений до 
насосу постачання гарячої води для щоденного використання.

6. Вставити датчик температури котла до отвору для датчика на котлі, 
звертаючи увагу, щоб втиснути датчик якнайглибше. Не заливати 
цей отвір жодним маслом, водою і т.п.

7. Прикріпити захисний датчик („ТЕРМІК”) за допомогою 
затискного фіксатора до труби подачі води (гарячої). Важливо, 
щоб кінець датчика добре прилягав до труби (відповідний 
датчик знаходиться на самому кінці кабелю). Потім можна трубу 
з закріпленим датчиком щільно обернути ізоляційною стрічкою.

8. Вставити датчик температури гарячої води для щоденного 
використання („ДАТЧИК ГВП”) до отвору для датчика в 
теплообміннику (якщо він встановлений).

9. Перевірити укладку проводів – вони повинні бути укладені 
естетично, не торкатись до гарячих місць. У разі потреби зв’язати їх 
затискними фіксаторами з пластмаси.

10. Вставити штепсель у гніздо з захисним затискачем і ввімкнути 
терморегулятор.

Насос і вентилятор повинні бути правильно обнулені.
Терморегулятор потрібно підключити до електромережі з проводом 
занулення / захисним (розетка з заземленням).
В циркуляцію насосів Ц.О. і ГВП повинні бути вмонтовані зворотні 
клапани.
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