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Zaślepki

Przyłącze do napełniania Pływakowy wskaźnik przepływu

Przyłącze wylot
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4 Zawór regulacji przepływu
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Przyłącze wlot 

Zawór wlotu/wylotu czynnika

REGULATOR SOLARNY

LOGO PWM

Przemyślana obudowa regulatora umożliwia łatwy 

montaż i podłączenie przewodów oraz zapewnia ochronę 

przed uszkodzeniami zewnętrznymi. Dodatkowo 

umożliwia montaż regulatora w kompaktowej grupie 

pompowej.

Przy zastosowaniu sterownika PWM nie ma konieczności 

regulacji przepływu za pomocą na przykład rotametru. 

Regulator „Logo” w wersji PWM stworzony został jako 

element sterujący dla prostych i rozbudowanych układów 

solarnych, jednakże dzięki zasadzie działania opierającej 

się o pomiar temperatury „źródło-odbiornik: funkcjonować 

może jako uniwersalny regulator w układach grzewczych. 

Umożliwia to tym samym jego integrację z różnorakimi 

źródłami jak i odbiornikami ciepła takimi jak piece, kominki 

czy baseny. Urządzenie za sprawą wykorzystania sygnału 

PWM do sterowania pompą, pozwala płynnie regulować 

jej pracą oraz czyni układ energooszczędnym poprzez 

ograniczenie poboru mocy pompy. Sterownik jest 

przyjazny dla użytkownika dzięki m.in.. zastosowaniu 

dużego graficznego wyświetlacza LCD, który pozwala w 

przejrzysty sposób śledzić na bieżąco pracę całej 

instalacji, a także dzięki przemyślanemu i łatwemu do 

zrozumienia interfejsowi. 

Regulator posiada szeroką bazę wariantów instalacji 

dzięki czemu w większości przypadków dostosowanie go 

do układu solarnego klienta jest proste i szybkie. 

Wbudowany układ podtrzymania zasilania pozwala na 

zapamiętanie przez urządzenie wszelkich nastaw nawet 

po utracie zasilania, a zastosowanie specjalistycznych 

algorytmów próbkowania kolektorów oraz zabezpieczeń 

sprawia że instalacja jest wolna od potencjalnych awarii i 

tym samym posiada przedłużoną żywotność. 

Innowacyjną funkcją jest opcja „ECO” pozwalająca w 

sposób maksymalny wykorzystać promieniowanie 

słoneczne bez zbędnego podgrzewania wody w układzie 

za pomocą energii elektrycznej.

Warianty i funkcje:

- wyświetlanie aktualnych wartości pomiarowych,

- płynna regulacja pompy z wykorzystaniem PWM,

- pamięć ustawień sterownika,

-funkcja schładzania rewersyjnego

- funkcja ekonomicznej pracy grzałki elektrycznej

- 3 wejścia czujnika PT 1000,

- możliwość kalibracji czujnika temperatury.

grzałki elektrycznej,

-5 podstawowych wariantów hydraulicznych do wyboru

(funkcja wakacyjna),

-możliwość programowania pracy 

Dane techniczne:
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Maks. dop. temperatura 95 95

Izolacja 50 50

Średnica zbiornika (bez izolacji)

Wysokość urządzenia 1462 1782

Spust wody 75 75
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Średnica z izolacją D 657 757mm 607

Maks. dop. ciśnienie 3 3bar 3

Pojemność 300 500l 200

Sterownik jest przyjazny dla użytkownika dzięki m.in. zastosowaniu dużego graficznego 

PÄIKESEKÜTTE KONTROLLER
LOGO PWM
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O

DE
Kontrolleri Logo PWM variant loodi lihtsate ja keerukate 
päikesekü�esüsteemide juh�miseks, kuid tänu selle soojusallika/
vastuvõtja temperatuuri mõõtmise tööpõhimõ�ele saab seda 
kasutada kü�esüsteemide universaalse kontrollerina. See võimaldab 
ühildada erinevaid soojusallikaid ja vastuvõtjaid, nagu katlad, kaminad 
või basseinid. Tänu pumba juh�miseks kasutatavale PWMi signaalile 
võimaldab seade reguleerida sujuvalt pumba vooluhulka ja parandab 
pumba energiakulu vähendamise teel süsteemi energiatõhusust. 
Kontrolleri kasutusmugavuse tagamiseks on sellel suur graafiline LCD-
ekraan, mis võimaldab jälgida selgelt ja arusaadavalt kogu paigaldise 

toimimist. Kontrolleril on lai valik põhilisi paigaldusvariante, mis 
võimaldab enamikul juhtudel kliendil endal päikesesüsteemi lihtsalt ja 
kiires� kohandada. Sisseehitatud toiteallika varusüsteem võimaldab 
seadmel säilitada kõik sä�ed ka pärast voolukatkestust ning eriliste 
algoritmide kasutamine kollektori proovivõtuks ja kaitsmiseks 
tähendab, et paigaldis on kaitstud võimalike rikete tekkimise eest ja 
seetõ�u pika kasutuseaga.
Uuendusliku omadusena on seadmel säästurežiim ECO, mis 
võimaldab päikesekiirguse parimat ärakasutamist ja vähendab 
süsteemi soojuskandja tarbetut elektriga kütmist.

Variandid ja omadused Kontrolleri kesta häs� läbimõeldud kujundus võimaldab kaableid 
mugavalt sisestada ja ühendada ning kaitseb väliste kahjustuste eest. 
Kontrollerit saab kinnitada ka kompaktsele pumbamoodulile.
PWMi kontrolleri kasutamisel pole vaja vooluhulka rotameetri või 
muu mõõteriista abil seadistada.

elektrikü�ekeha säästlik kasutamine
pumba vooluhulga sujuv juh�mine PWMi signaali abil
3 sisendit PT 1000 tajurite jaoks
jooksvate mõõteväärtuste kuvamine
kontrolleri sätete mälu
pööratav jahutusfunktsioon (puhkuserežiim)
valikus 5 põhilist hüdraulilist varian�
elektrikü�ekeha programmeeritav käitamine
temperatuurianduri kalibreerimise võimalus

Sellel teabelehel esitatud toodete pildid võivad erineda tegelikult müüdavatest toodetest.

Toitepinge 230 V AC ±10%
Sagedus 50 Hz
Voolutarve 2 VA
PWMi väljund 1 kHz, 8,5–15 V
Releeväljundi koormatavus 120 W / 230 V AC
Aeglane sular TR5 2A, 250 VAC
Kella aku CR2032
Aku tööiga 100 päeva
Temperatuuri mõõtesisendid (T1, T2, T3) PT 1000
Mõõteulatus (kollektori tajur) –40 kuni 200 °C
Mõõteulatus (paagi tajur) –5 kuni 110 °C
Kontrolleri töökeskkonna temperatuur 0 °C... 40 °C
Kontrolleri ladustuskeskkonna temperatuur 0 °C... 50 °C
Kontrolleri käituskeskkonna õhuniiskus Kuni 80% 25 °C juures
Kontrolleri ladustuskeskkonna õhuniiskus Pole lubatud
Muud andmed ja mõõtmed
Kesta ehitus Kaheosaline, ABS-plast
Seinale kinnitus, valikuline juhtkappi paigaldus
Mõõtmed: kõrgus × laius × paksus 162 mm × 121 mm × 54 mm
Kinnitusavade vahekaugus rõhtsuunas 70 mm
Näidik Graafiline 64 × 128
Näidiku taustvalgustus Jah
Seadistus Sõrmis�k, 3 nuppu
Keele variandid PL, DE, GB
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Połączenie kolektorów kombinowane w kilku rzędach

Temperatura otoczenia pracy regulatora   0°C... 40°C

Wejścia pomiaru temperatury (T1, T2, T3) PT 1000

Temperatura otoczenia składowania regulatora 0°C... 50°C

Wilgotność powietrza składowania regulatora  Niedopuszczalna 

Wykonanie obudowy  2-częściowe, tworzywo ABS

Wymiary wysokość/szerokość/grubość 162 mm x 121 mm x 54 mm
Rozstaw poziomy otworów mocujących  70 mm

Podświetlanie wyświetlacza  Tak

Zakres pomiarowy (czujnik kolektora) -40 do 200°C

Wyjście PWM 1 kHz, 8,5 - 15V

Bateria podtrzymująca pracę zegara  Cr2032

Wilgotność powietrza pracy regulatora  Max. 80% dla 25°C

Pozostałe dane i wymiary

Możliwości zamontowania  Montaż ścienny, opcjonalnie montaż tablicy sterowniczej

Wyświetlacz  Graficzny 64 x 128

Napięcie sieciowe  230 VAC ± 10%
Częstotliwość  50 Hz
Pobór mocy  2 VA

Bezpiecznik zwłoczny  TR5 2A, 250 VAC
Obciążalność wyjścia przekaźnikowego   120 W / 230 VAC

Czas podtrzymania baterii  100 dni

Zakres pomiarowy (czujnik zbiornika) -5 do 110°C

Wersje językowe PL, D, GB
Obsługa Klawiatura, 3 przyciski
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Kontrolleri väljund OUT1 on mõeldud PWMi signaaliga juhitavate 230 V AC pumpade toitevoolu 
ühendamiseks. Selle väljundi kaudu pingestatud ja PWMi signaaliga juhitavaid pumpasid käitatakse 
muudetava pöörlemissagedusega. Väljund OUT2 on mõeldud muude kuni 120 W võimsusega ~230 V 
tarbijate ühendamiseks. Suuremate induk�ivkoormuste korral on soovitatav kasutada 
lisa-RC-summutussüsteemi.

Võimalikud rakendused – näidisskeemid

1. variant

4. variant

5. variant

2. variant 3. variant

Sellel teabelehel esitatud toodete pildid võivad erineda tegelikult müüdavatest toodetest.


