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1. БЕЗПЕКА 
 
Перед початком експлуатації пристрою слід уважно ознайомитися з цією 

інструкцією. Недотримання вимог інструкції може призвести до травмування користувача 
та пошкодження обладнання. Необхідно забезпечити надійне зберігання цієї інструкції. 

Щоб уникнути непотрібних помилок і нещасних випадків слід переконатися, що всі, 
хто експлуатує даний пристрій, уважно ознайомилися з його роботою та функціями 
безпеки. 

Для забезпечення безпеки життя і майна необхідно дотримуватися запобіжних 
заходів, зазначені в інструкції з експлуатації, тому що виробник не несе відповідальності 
за збитки, які виникли внаслідок недбалості. 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИСТРІЙ ПІД НАПРУГОЮ - ПЕРЕД ПОЧАТКОМ БУДЬ-ЯКИХ 
РОБІТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЖИВЛЕННЯМ, ТОБТО МОНТАЖУ КОНТРОЛЛЕРА АБО 
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРОВОДІВ, СЛІД ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО КОНТРОЛЛЕР 
ВІДКЛЮЧЕНИЙ ВІД МЕРЕЖІ. 

МОНТАЖ ПРИСТРОЮ ПОВИНЕН ВИКОНУВАТИСЯ ОСОБОЮ, У ЯКОЇ Є 
ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ЕЛЕКТРИЧНОМУ ОБЛАДНАННІ. 

ПРИСТРІЙ МОЖНА ПІДКЛЮЧИТИ ВИКЛЮЧНО ДО СПРАВНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 
СИСТЕМИ, ЯКА ОСНАЩЕНА СПРАВНИМ ДИФЕРЕНЦІЙНИМ СТРУМОВИМ 
ВИМИКАЧЕМ, ЧЕРЕЗ РОЗЕТКУ З ПІДКЛЮЧЕНИМ ЗАХИСНИМ ПРОВОДОМ. 

КОНТРОЛЛЕР НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЬМИ. 
 

 УВАГА 
АТМОСФЕРНІ РОЗРЯДИ МОЖУТЬ ПОШКОДИТИ КОНТРОЛЛЕР, ТОМУ ПЕРЕД 

ГРОЗОЮ І ПІД ЧАС ГРОЗИ ЙОГО НЕОБХІДНО ВІДКЛЮЧИТИ ВІД МЕРЕЖІ, ЗА 
ДОПОМОГОЮ ВІД'ЄДНАННЯ ВИЛКИ ВІД РОЗЕТКИ. 

КОНТРОЛЛЕР НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ НЕ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ. 

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ І ПІД ЧАС ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ СЛІД 
ПЕРІОДИЧНО ПЕРЕВІРЯТИ СТАН ПРОВОДІВ; НЕОБХІДНО ТАКОЖ ОЧИСТИТИ 
КОНТРОЛЛЕР ВІД ПИЛУ І ЗАБРУДНЕНЬ. 

 

 
Турбота про природне середовище є для нас першочерговим питанням. 

Усвідомлення того, що ми виробляємо електричне обладнання, зобов'язує нас проводити 
безпечну для навколишнього середовища утилізації використаних елементів та 
електронного обладнання. Для цього компанія отримала реєстраційний номер, присвоєний 
Головною інспекцією охорони навколишнього середовища. Символ перекресленого 
контейнера на виробі означає, що даний виріб не дозволяється викидати у звичайні 
контейнери для відходів. Завдяки роздільному збору відходів, призначених для повторної 
переробки, ми зберігаємо природне середовище. Кожен користувач зобов'язаний передати 
використане обладнання у встановлений пункт прийому вторинної сировини для 
переробки відходів, що виникли внаслідок роботи електричного і електронного 
устаткування. 



2. ОПИС ПРИСТРОЮ 
 
Контролер ST-976 - це обладнання, призначене для котлів з топкою на пеллетах. 

Завдяки програмному забезпеченню з широкою функціональністю, регулятор може 
виконувати ряд функцій: 

• Управління розпалом 
• Управління пристроєм подачі і внутрішнім пристроєм подачі 
• Управління вентилятором нагнітання 
• Управління насосом опалення – НО 
• Плавне керування змішувальним клапаном 
• Управління двома додатковими змішують клапанами - опція, можлива після 

застосування додаткового модуля 
• Управління насосом гарячої води ГВ 
• Управління додатковим насосом (додатковий насос НО, ГВ, циркуляційний насос 

або насос опалення в підлозі) 
• Управління по погоді. 
• Управління по днях тижня. 
• Взаємодія з кімнатним регулятором зі стандартною передачею даних 

(двопозиційний регулятор) або з системою передачі даних RS 
• Можливість приєднання модуля ST-65 GSM - дозволяє управляти деякими 

функціями контролера за допомогою мобільного телефону. 
• Можливість приєднання модуля ST-500 Ethernet / WiFi RS - дозволяє управляти 

більшістю функцій за допомогою мережі Інтернет. 
• Можливість приєднання двох додаткових модулів управління клапанами 

(наприклад, ST-61 або ST-431N) - дозволяє працювати з двома додатковими клапанами. 



3. МОНТАЖ КОНТРОЛЕРА 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Небезпека для життя і здоров'я - загроза ураження електричним струмом на 

контактах під напругою. Перед початком робіт з обслуговування контролера необхідно 
вийняти вилку з розетки! 

Контролер слід встановити на котлі або в іншому місці, так, щоб забезпечити 
вільний доступ до нього, особливо - до з'єднувальних клем контролера. 

Слід також звернути увагу на розташування системи в котельні, в особливості на 
розташування насосів і фільтрів відносно контролера - необхідно уникати попадання води 
на контролер в разі витоку або при проведенні робіт з технічного обслуговування. 

Контролер поставляється з приєднаними датчиками, кабелем пальника з системним 
штекером і проводами для підключення насосів СО/ГВ. Всі датчики і кабелі живлення 
мають відповідні позначення. 

Датчик температури котла і реле теплового захисту слід встановлювати в капілярі 
котла. При його відсутності датчик слід надійно встановити на неізольовану трубу подачі 
котла. Рекомендуємо використовувати провідні пасти та/або алюмінієву самоклеючу 
стрічку для забезпечення максимальної точності вимірювання температури. 

Решта додаткових датчиків, наприклад Датчик ГВ, Датчик клапана, Датчик зворотної 
подачі, слід встановлювати у відповідних місцях, стежачи при цьому за їх надійним 
закріпленням; 

У разі використання додаткових аксесуарів, наприклад циліндра змішувального 
клапана, зовнішнього датчика або кімнатного регулятора, дані пристрої слід підключати 
до відповідних контактів на з'єднувальній панелі контролера. 

 
Орієнтовна схема установки датчиків: 

 



 
4. ПРИНЦИП ДІЇ КОНТРОЛЕРА 
 
Залежно від обраного алгоритму роботи в Меню фахівця з установки/Вибір 

алгоритму роботи, контролер може працювати в наступних режимах: 
 
• Режим роботи Standard 
Робота в даному режимі починається з розпалювання топки, і подальшої стабілізації 

полум'я. Після закінчення цих процесів контролер переходить в режим роботи на 
мінімальній потужності, для розігріву топки, а потім - в режим роботи на максимальній 
потужності, для досягнення заданої температури котла. За два градуси до заданої 
температури контролер знову переходить до роботи на мінімальній потужності, для 
точного досягнення заданої температури котла. Параметри мінімальної і максимальної 
потужності налаштовуються в Меню/Режим роботи Standard/Мін. потужність і Макс. 
потужність 

 
• Автоматична робота 
При цьому алгоритмі роботи контролер автоматично розраховує потужність 

вентилятора і кількість палива, на підставі вимірювання температури котла і налаштувань 
в Меню/Автоматична робота. 

 

 УВАГА! 
Для правильної роботи контролера в режимі Автоматичної роботи необхідно 

провести процес зважування пелети і задати попередні налаштування в 
Меню/Автоматична робота! 

 
• PID 
В даному алгоритмі роботи потужність вентилятора і кількість палива 

розраховуються на основі вимірювання температури котла і температури продуктів 
згоряння, вимірюваної на виході з котла. Перевагою даного алгоритму роботи є 
можливість стабільної підтримки заданої температури без необхідності зайвого 
регулювання. Меню Сервіс/Робота Pid/Налаштування 

 

 УВАГА! 
Для роботи в алгоритмі PID необхідно встановити датчик продуктів згоряння! 



5. ПЕРШИЙ ЗАПУСК КОНТРОЛЕРА 
 
Після запуску програми слід почати процес налаштування основних параметрів 

контролера і перевірки правильності роботи підключених пристроїв: 
 
I. У меню Налаштування часу налаштовується дата і час; 
II. Якщо до контролера підключений кімнатний регулятор або додаткові модулі, слід 

активувати і налаштувати їх параметри в Меню фахівця з установки; 
III. У меню Режим роботи Standard попередньо налаштувати параметри роботи 

топки. Дані параметри можна знайти в таблиці, що наведена в кінці інструкції; 
IV. В меню Ручний режим роботи включити зовнішнє пристрій подачі і почекати, 

поки пристрій почне подавати пелети в топку - на це може піти кілька хвилин; 
V. Після цього можна починати процес розпалювання топки в Меню/Розпал, і 

продовжувати налаштовувати інші параметри роботи відповідно до індивідуальних 
потреб. 



6. ФАЗИ РОБОТИ КОНТРОЛЕРА 
 
Нижче наведено опис деяких етапів роботи контролера - фази роботи контролера 

можна перевірити, вибравши відповідне вікно на екрані контролера; 
 
• Погашено 
Топка погашена (Відключено в ручному режимі). Автоматичне розпалення не 

відбудеться. 
 
• Розпал 
Даний етап запускається користувачем у вкладці Меню/Розпал. Після натискання на 

значок Розпалу й підтвердження команди, на екрані з'явиться значок «A». Цей значок 
означає, що топка була запущена, і буде включатися і вимикатися автоматично. 

 
Розпал являє собою процес, що включає чотири етапи: 
 
1. Продування - Вентилятор працює на повній потужності, щоб очистити топку 

перед завантаженням. 
 
2. Попереднє завантаження - пристрої подачі подають порцію палива, необхідну для 

розпалювання полум'я. 
 
3. Блок розпалювання - На даному етапі процесу включається блок розпалу з 

вентилятором; Він працює до досягнення полум'ям відповідного рівня яскравості. 
 
4. Стабілізація полум'я - Етап, необхідний для стабілізації полум'я перед переходом 

топки в режим роботи з мінімальною потужністю. 
 
• Робота: Мінімальна потужність 
Після завершення процесу розпалу контролер переходить до роботи на Мінімальною 

потужності. Вона дозволяє нагріти топку перед переходом до роботи на Максимальної 
потужності. Коли температура котла буде на 2 градуси нижче заданої, контролер повторно 
перейде до роботи в режимі Мінімальною потужності, і з такою потужністю буде 
прагнути до досягнення заданої температури котла. 

 
Параметри роботи на Мінімальній потужності налаштовуються у вкладці 

Меню/Режим роботи Standard/Мінімальна потужність 
 
• Робота: Максимальна потужність 
Основною метою даної функції є прагнення до досягнення заданої температури 

котла. 
 
Параметри роботи на Максимальній потужності налаштовуються у вкладці 

Меню/Режим роботи Standard/Максимальна потужність 
 
• Підтримка 
Основною метою даної функції є підтримка заданої температури котла після її 

досягнення. На даному етапі контролер працює на Мінімальній потужності. 
 
 
 
 



• Загасання 
Основна мета даної функції - безпечне загасання пальника. Загасання пальника може 

виконуватися по команді користувача з вкладки Меню/Загасання, або може автоматично 
ініціюватися контролером. Даний процес триває до повного вигоряння палива на решітці. 

 
• Решітка 
Активується процес очищення топки. Запускається автоматична решітка, яка працює 

в залежності від обраного режиму очищення (Після Затухання або Під час роботи). 
 
Параметри очищення налаштовуються у вкладці Меню фахівця з 

установки/Очищення і Меню фахівця з установки/Тип очищення 
 
• Очікування 
Були досягнуті всі задані параметри - робота котла не потрібна. Контролер очікує 

отримання інформації про потреби в теплі - пальник включається автоматично. 



7. РОБОТА КОНТРОЛЕРА - ГОЛОВНЕ МЕНЮ (російська мова) 

Меню Сервис

Выбор языка

Информация о программе

Заводские настройки

Главное меню

Управление по дням недели

Режимы работы

Выбор топлива

Дезинфекция

Настройки экрана

Меню специалиста по установке

Розжиг/Угасание

Бункер заполнен

Настройки температур

Стандартная работа

Ручной режим работы

 
 
Розпал / загасання 
Дана функція призначена для початку процесу розпалу або загасання пальника. 

Детальний опис процесу розпалювання/загасання міститься в розділі Фази роботи 
Контролера 

 
Бункер заповнений 
Дану функцію слід використовувати кожен раз після заповнення бункера для пелети. 

Контролер буде перераховувати і відображати в головному вікні поточні запаси палива в 
бункері. 

 
 

 Увага! 
Перед використанням функції Бункер заповнений слід провести калібрування 

бункера для пелети в Меню фахівця з установки/Калібрування рівня палива 
 
 
 
 
 



Налаштування температур 

 
 
• Задана температура опалення 
Дана функція призначена для настройки заданої температури котла, яку буде 

підтримувати контролер. Контролер може змінювати температуру в діапазоні від 45 °C до 
80 °C. 

 
• Гістерезис котла 
Дана функція призначена для настройки гістерезису заданої температури котла. 

Після досягнення заданої температури системи опалення котел загасає, а контролер 
переходить в режим очікування. Після зменшення температури котла на значення, 
встановлене для гістерезису, починається процес розпалювання котла. Користувач може 
змінювати цей параметр в діапазоні від 1 °C до 10 °C. 

 
• Задана температура системи ГВ 
Функція призначена для налаштування температури Гарячої води для побутових 

потреб, яку контролер буде підтримувати. Користувач може змінювати цю температуру в 
діапазоні від 40 °C до 75 °C. Після досягнення заданої температури бойлера контролер 
відключає насос подачі ГВ. Насос повторно вмикається після зниження температури 
гарячої води для побутових потреб нижче заданого значення гістерезису ГВ (Див. 
Параметр Гістерезис ГВ (Головне меню/Налаштування температур/Гістерезис ГВ). 

 
 
Гістерезис ГВ 
Функція призначена для відтворення гістерезису Гарячої води для побутових потреб. 

Після досягнення заданої температури бойлера контролер відключає насос подачі ГВ. 
Насос повторно вмикається після зниження температури гарячої води для побутових 
потреб нижче заданого значення гістерезису ГВ. Користувач може змінювати цей 
параметр в діапазоні від 1 °C до 25 °C. 

 
Приклад - задана температура ГВ становить 60 °C, гістерезис 20 °C. Після 

досягнення температури 60 °C насос подачі ГВ вимикається. Насос включається повторно, 
коли температура в бойлері опуститься до рівня 40 °C. 

 
 
 



• Температура включення насосів 
Дана функція призначена для настройки температури котла, при якій автоматично 

включаються насоси. 
 Увага! 

Слід пам'ятати, що робота насосів СО і ГВ залежить від параметра Режим роботи 
(Головне меню/Режими роботи) 

 
Стандартний режим роботи 
В даному режимі задаються параметри мінімальної і максимальної потужності, якщо 

був обраний Алгоритм роботи Standard. 
 

 
• Час роботи пристрою подачі 
Дана функція призначена для настройки часу подачі палива в секундах. Час слід 

задавати в залежності від типу і якості палива, що спалюється, а також в залежності від 
потужності пальника. Приклади налаштувань вказані в таблиці в кінці інструкції. 

 
• Час перерви пристрою подачі 
Дана функція призначена для настройки інтервалу в подачі палива в секундах. Час 

слід задавати в залежності від типу і якості палива, що спалюється, а також в залежності 
від потужності пальника. Приклади налаштувань вказані в таблиці в кінці інструкції. 

 
• Сила подачі повітря 
Функція призначена для налаштування інтенсивності подачі повітря. Приклади 

налаштувань вказані в таблиці в кінці інструкції. 
 
Автоматичний режим роботи 
В даному режимі вказується вага палива, теплотворна здатність палива, а також 

мінімальна і максимальна потужність, з якою повинен працювати вентилятор, якщо був 
обраний Алгоритм автоматичної роботи. 

 
• Зважування палива 2 хвилини 
Ця функція спрощує зважування кількості палива, що поставляється в пальник. Для 

проведення процесу зважування пелети необхідно підготувати ємність, в яку будуть 
збиратися пелети, і кухонні ваги. 

 
Перед початком процесу зважування слід зняти з пальника гнучкий жолоб, по якому 

подається паливо, і помістити його кінець в заздалегідь підготовлену ємність. 
 
Потім слід включити функцію зважування палива; Пристрій подачі включиться на 2 

хвилини - слід ретельно зібрати все паливо, що надійшло у ємність, а потім зважити його, 
не забуваючи при цьому відняти вагу порожній ємності. 

 
 



• Вага палива 
Після завершення процесу зважування палива отримане значення ваги слід записати. 
 
• Теплотворна здатність палива 
Ця функція використовується для визначення теплотворної здатності палива. Дане 

значення слід взяти з інформаційної бирки виробника, прикріпленою до мішків з 
пелетами. 

 
• Макс. вентилятор 
Функція призначена для відтворення максимальної потужності вентилятора. Як 

правило, дане значення не повинно перевищувати 50. 
 
• Мін. Вентилятор 
Функція призначена для відтворення мінімальній потужності вентилятора. Як 

правило, дане значення не повинно перевищувати 25. 
 
Режим роботи PID 
У режимі роботи PID слід вказати в Меню Serwis параметри Мінімальною 

потужності і Максимальної потужності. Пальник плавно працює в діапазоні між 
зазначеними значеннями в залежності від поточної температури продуктів згоряння. 
Користувач може регулювати роботу тільки за допомогою коефіцієнтів вентилятора і 
порції палива на + або -. Дані коефіцієнти дозволяють збільшувати або зменшувати обсяг 
палива і повітря в процентному вираженні. 

 
• Коефіцієнт пристрою подачі 
Ця функція дозволяє збільшувати або зменшувати кількість палива, що подається в 

пальник, в залежності від потреби, наприклад в разі, якщо паливо не вигорає або 
пересипається. 

 
• Коефіцієнт вентилятора 
Функція дозволяє змінювати кількість повітря, що подається в пальник, в залежності 

від потреб. 
 
Робота в ручному режимі 

 
Функція використовується для ручного включення кожного окремого робочого 

пристрою. Функція допомагає, зокрема, перевіряти правильність під'єднання і роботи 
Пристрою розпалу, Решітки, Вентилятора, Внутрішнього пристрою подачі, Зовнішнього 
пристрою подачі, Насоса СО, Насоса ГВ, Убудованого клапана і Додаткових насосів. 

 
УВАГА!! Устаткування, яке включене в ручному режимі, слід вимкнути перед 

виходом з Меню Робота в ручному режимі. 
 
 
 



Управління по днях тижня 
В даному меню користувач може задати строго певний час роботи котла, а також 

температурні відхилення котла для заданої температури; також можна запрограмувати 
строго певний час підігріву бака ГВ. 

 
 Увага! 

Для правильної роботи Управління по днях тижня слід налаштувати поточний час і 
день тижня в меню Налаштування часу 

 
Графік роботи котла 

 
Ця функція дозволяє налаштовувати час роботи котла з точністю до 30 хвилин. У 

період бездіяльності котел погашений, незалежно від всіх інших факторів. Приклад: котел 
отримує сигнал про необхідність подачі тепла від кімнатного регулятора. 

Після включення функції відкривається список окремих днів тижня, з можливістю 
редагування з точністю до 30 хвилин. Слід вибрати день тижня, налаштування якого 
потрібно змінити - на екрані відобразиться вікно редагування налаштувань. За 
замовчуванням котел погашений - за допомогою стрілок вліво/вправо перейти до 
налаштувань годинника. Натискання кнопки вгору/вниз змінює активність години, що 
настроюється. 

Після вибору дня тижня, налаштування якого потрібно змінити, відкривається вікно 
редагування: у верхньому рядку відображаються поточні настройки відхилення. 

За допомогою значків  і  слід змінити редагований діапазон часу. Щоб змінити 
установки використовуються значки  і  , за допомогою яких можна задати необхідне 
відхилення. Щоб скопіювати налаштування для сусідньої години, слід скористатися 
значком . Після настройки відхилень на даний день тижня слід натиснути на значок 
Підтвердити - на екрані з'явиться екран, що дозволяє копіювати настройки на інший 
день тижня. 

 Увага! 
Ця функція має пріоритет щодо Тижневого графіка котла і Графіка роботи ГВ. 
 
Тижневий графік котла 
Ця функція дозволяє встановлювати відхилення заданої температури котла на +/-

 10 °C для окремих днів тижня в конкретний час. 

 

.



У контролері St-976 можна вибрати управління по днях тижня в двох різних 
режимах: 

 
Режим 1 В даному режимі можна встановити задану температуру для кожного дня 

тижня окремо; 
 
Режим 2 В даному режимі користувач налаштовує відхилення температури для 

будніх днів (з понеділка по п'ятницю) і вихідних (субота-неділя). 
 
Налаштування режиму 1 
Щоб налаштувати Режим 1, користувач запускає опцію Налаштувати режим 1 - на 

екрані відображається вікно з окремими днями тижня. Після вибору дня тижня, 
налаштування якого потрібно змінити, відображається вікно редагування - у верхній 
частині відображається графік поточних налаштувань. За допомогою стрілок вліво/вправо 
можна перейти до наступного часового діапазону. Щоб змінити установки 
використовуються значки вгору/вниз. Значок Скасування дозволяє скасувати всі 
настройки для даного дня. 

 
Налаштування режиму 2 
Щоб налаштувати Режим 2, користувач запускає опцію Налаштувати режим 2 - на 

екрані відображається вікно з двома діапазонами днів тижня: понеділок-п'ятниця і субота-
неділя. Після вибору діапазону, настройку для якого потрібно змінити, слід перейти до їх 
редагування - так само, як і під час налаштування Режиму 1. 

 
Приклад 
Понеділок-п'ятниця 
час 3-00, настройка відхилення температури: -10 °C 
час 4-00, настройка відхилення температури: -10 °C 
час 5-00, настройка відхилення температури: -10 °C 
Субота-неділя 
час 16-00, настройка відхилення температури: +5 °C 
час 17-00, настройка відхилення температури: +5 °C 
час 18-00, настройка відхилення температури: +5 °C 
В даному випадку, якщо задана температура на котлі становить 60 °C, то з 3-00 до 6-

00 в кожен день тижня з понеділка по п'ятницю задана температура на котлі опуститься на 
10 °C, тобто становитиме 50 °C. У свою чергу, на вихідних (субота, неділя) в період з 16-
00 до 19-00 задана температура на котлі збільшиться на 5 °C, тобто становитиме 65 °C. 

 
Графік роботи системи ГВ 
Ця функція дозволяє задати час роботи системи ГВ з точністю до 30 хвилин. Зміна 

налаштувань Графіка роботи системи ГВ виконується так само, як і для функції Графік 
роботи котла. 

 
Режим роботи 
Дана функція призначена для вибору режимів роботи Системи опалення та Системи 

гарячої води. 



   
 
Опалення будинку 
В даному режимі можливе лише опалення будинку. Насос СО включається на рівні 

вище порогового значення; Насос подачі ГВ не працює. 
 
Пріоритет бойлера 
В даному режимі включається спочатку насос подачі ГВ, до досягнення в бойлері 

необхідної температури гарячої води для побутових потреб; До цього моменту клапан СО 
залишається закритим, а насос СО відключений. 

 
Паралельні насоси 
В даному режимі працюють всі активні циркуляційні насоси і насос подачі ГВ. У 

бойлері підтримується задана температура ГВ. 
 
Літній режим 
В даному режимі нагрівається тільки гаряча вода для побутових потреб. Клапан СО 

закривається, щоб не обігрівати будинок без потреби. 
 

 Увага! 
У разі перегріву котла клапан СО відкривається автоматично, щоб скинути 

надлишок тепла з котла в систему опалення. 
 
Вибір палива 
Дана функція призначена для вибору палива - пелети або деревина. 
 
Пелети 
Пальник працює в повністю автоматичному режимі - спалювання пелети. 
 
Деревина 
Якщо котел має змінні грати, дана функція дозволяє спалювати дрова, як в 

традиційному твердопаливному котлі. Контролер контролює температуру котла і управляє 
роботою вентилятора і насосів/клапанів. Пристрій розпалу, зовнішній і внутрішній 
пристрої подачі залишаються вимкненими. 

 
 Увага! 

 
В даному режимі можливе включення функції Автоматичний перехід - опис 

наведено нижче. 
 
Автоматичний перехід 
При опаленні деревиною в ручному режимі контролер вимірює температуру котла і, 

якщо вона не збільшується протягом певного часу, котел автоматично переходить на 
опалення пелетами. 



 
Дезінфекція 
Дезінфекція ГВ проводиться для ліквідації бактерій Legionella Pneumophila, які 

викликають ослаблення клітинного імунітету організму. Бактерія часто розмножується в 
ємностях зі стоячою теплою водою. Функцію дезінфекції можна включити тільки в 
режимі Паралельні насоси або Пріоритет бойлера - виконання даної функції полягає в 
нагріванні всього контуру ГВ до температури 75 °C на час не менше 10 хвилин. 
Контролер буде чекати закінчення процесу, а після його закінчення повертається в 
нормальний режим роботи. 

 
 Увага! 

 
При використанні функції Дезінфекція слід бути обережним - існує небезпека опіків! 
 
Налаштування екрану 
Налаштування головного екрана можна змінювати в залежності від своїх потреб і 

вимог. 

    
Яскравість екрану 
Ця функція дозволяє регулювати яскравість екрану залежно від індивідуальних 

потреб користувача в режимі роботи екрана. 

 
 
Сплячий режим екрану 
Ця функція дозволяє регулювати яскравість екрану залежно від індивідуальних 

потреб користувача в сплячому режимі екрана. 
 
Час переходу екрану в сплячий режим 
Ця функція дозволяє налаштувати затримку переходу екрану в сплячий режим в 

залежності від індивідуальних потреб користувача. 
 
Оновлення програмного забезпечення 
Ця функція дозволяє оновлювати програмне забезпечення контролера. До 

розташованого на бічній панелі екрана порту USB слід підключити носій USB з 
оновленим програмним забезпеченням, після чого необхідно підтвердити 



перезавантаження контролера. Пристрій увімкнеться знову і автоматично почне установку 
нового програмного забезпечення. 

 
Меню фахівця з установки 
Детальний опис функцій, доступних в даному меню, міститься в розділі VIII Меню 

фахівця з установки 
 
Меню Сервіс 
Налаштування в даному меню можуть вводити тільки працівники сервісної служби. 
Також можуть бути доступними розширені параметри налаштувань 
 
Вибір мови 
Функція дозволяє вибирати мовну версію контролера. 

 
 
Інформація про програму 
Ця функція дозволяє перевіряти поточну версію встановленого в контролері 

програмного забезпечення. 
 
Заводські настройки 
Функція дозволяє відновлювати налаштування, збережені виробником. 



8. МЕНЮ ФАХІВЦЯ З УСТАНОВКИ 
 
Меню фахівця з установки призначене для користувачів, що мають відповідну 

кваліфікацію, і використовується для налаштування додаткових функцій контролера, в 
тому числі параметрів котла, параметрів клапанів, а також для налаштування параметрів 
основних функцій. 

 
 Увага! 

Компанія-виробник не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані 
внаслідок неправильної налаштування параметрів контролера! 

Заводские настройки

Тип очистки

Режим Eco

История предупредительных сигналов

Модуль GSM

Меню специалиста по установке

Модуль Ethernet

Настройки клапанов

Дополнительное устройство 1

Дополнительное устройство 2

Комнатный регулятор

Калибровка уровня топлива

Очистка

Параметры розжига

Параметры затухания

Выбор алгоритма работы

Коэффициент внутр. подающего устр.

Параметры Буфера

 
Параметри розпалювання 
Функція використовується для введення налаштувань процесу розпалу, описаного в 

розділі VI Етапи роботи контролера. Попередньо встановлені налаштування містяться в 
розділі XI Попередні налаштування. 

 
Параметри загасання 
Функція використовується для введення налаштувань процесу загасання, описаного 

в розділі VI Етапи роботи контролера. 
• Час вигоряння палива 
Параметр визначає тривалість останнього етапу загасання, при якому вентилятор 

працює на повній потужності. 
• Забезпечення загасання 
Параметр визначає тривалість першого етапу загасання, при якому зовнішній 

пристрій подачі вже не подає паливо, а вентилятор працює зі швидкістю, заданої в Меню 
фахівця з установки/Швидкість подачі повітря при загасання 

 



• Швидкість подачі повітря при загасанні 
Параметр визначає силу подачі повітря вентилятором на першому етапі процесу 

розпалу. 
 
Вибір алгоритму роботи 
Дана функція призначена для вибору алгоритму роботи контролера - відповідні 

алгоритми описані в Главі IV Принцип роботи контролера 
 
Коефіцієнт внутрішнього пристрою подачі 
Функція використовується для продовження часу роботи внутрішнього пристрою 

подачі, таким чином, щоб пристрій передавав у топку весь обсяг палива, отриманого від 
зовнішнього пристрою подачі, щоб паливо не залишалося у внутрішньому пристрої подачі 
і не загорілося в ньому внаслідок попадання в пристрій полум'я. 

 
Буфер 
Параметри даного меню дозволяють регулювати роботу контролера в разі 

використання в системі буфера. 

 
• Верхня задана температура 
Функція дозволяє налаштовувати верхнє значення заданої температури буфера. 

Після досягнення заданої температури буфер почне працювати, та починається його 
підігрів. Температура завжди повинна бути нижче заданої нижньої температури, 
щонайменше на 20 градусів - до цієї температури буфер охолоджується. 

 
 
• Нижня задана температура 
Функція дозволяє налаштовувати нижнє значення заданої температури буфера. 

Температура повинна бути вище заданої верхньої температури, щонайменше на 20 
градусів - буфер завжди нагрівається до цієї температури. 

 
• Функція ГВ 
Функція дозволяє вибрати спосіб наповнення бака (бойлера) ГВ. 
 
Налаштування клапанів 
Контролер ST-976 має вбудований модуль управління змішувальним клапаном. До 

контролера можна також підключити два додаткових модуля управління клапанами ST-
431N. 



Для управління клапанами використовується ряд параметрів, що дозволяють 
налаштовувати їх роботу в залежності від індивідуальних потреб 

 
 
Нижче представлено меню Убудованого клапана - в разі підключення Додаткових 

клапанів меню для цих клапанів виглядає точно так же. 

Датчик СО

Дополнительный датчик 1

Защита обратной подачи

Защита котла

Направление раскрытия

Выбор датчика СО

Калибровка

Интервал измерений

Заводские настройки

Включить

Вс
тр

ое
нн

ы
й 

кл
ап

ан

Единичный шаг

Минимальное раскрытие

Коэффициент пропорциональности

Вправо

Тип клапана

Время раскрытия

Заданная температура клапана

Выключить клапан

Комнатный регулятор

Управление по погоде

Недельный график клапана

Насос клапана

Выключена

Включена

Максимальная температура

Влево

СО

Отопление пола

Настройка без комнатного 

Регулятор RS – снижение 

Пропорциональный Регулятор RS

Минимальная температура

Стандартный регулятор

Разница температур помещения*

Изменение заданной температуры*

Понижение комнатного 

Всегда включен

Всегда выключен

Включен выше порогового значения

Температура включения

Выключена

Включена

 
• Включити клапан / вимкнути клапан 
Функція дозволяє на деякий час вмикати / вимикати роботу клапана. 
 
 



• Задана температура клапана 
Ця функція дозволяє налаштовувати необхідну температуру, яку повинен 

підтримувати клапан. 
 

 
 
• Калібрування клапана 
За допомогою даної функції в будь-який момент можна виконати калібрування 

вбудованого клапана. Під час калібрування клапан встановлюється в безпечне положення 
- для клапана СО в положення повного розкриття, для клапана системи теплої підлоги - в 
повністю перекрите положення. 

 
 
• Одиничний крок 
Тут вказується максимальний одиничний крок, який клапан може виконати під час 

одного виміру температури. Якщо показник близький до заданої температури, даний крок 
розраховується на основі параметра Коефіцієнт пропорційності. Чим менше одиничний 
крок, тим точніше можна досягати задану температуру, проте регулювання при цьому 
триває довше. 

 
• Мінімальне розкриття 
Параметр визначає мінімально допустиме розкриття клапана. Цей параметр дозволяє 

залишати клапан відкритим на задане значення, для збереження необхідної циркуляції 
теплоносія. 

 
• Час розкриття 
Параметр визначає час, необхідний циліндру для розкриття клапана з положення 0 % 

в положення 100 %. Час вказується на табличці наявного циліндра клапана. 
 
• Перерва в замірах 
Параметр дозволяє налаштувати частоту вимірювання температури за клапаном. 

Якщо датчик вказує відхилення від заданої температури, контролер виконує рух у 
відповідному напрямку, з метою підтримки заданої температури. 



 
 
• Тип клапана 

 
 
• СО - Даний тип клапана вказується, якщо необхідно регулювати температуру 

контуру СО; 
• ТЕПЛА ПІДЛОГА - Цей тип клапана вказується, якщо необхідно налаштувати 

температуру контуру системи обігріву в підлозі. Налаштування даного типу клапана 
захищає систему опалення в підлозі від небезпечних температур. 

 
 Увага! 

 
Підключення клапана, налаштованого як Клапан СО, безпосередньо до системи 

опалення в підлозі може привести до пошкодження системи. 
 
• Управління по погоді 
Для включення функції управління по погоді слід розташувати зовнішній датчик в 

місці, не схильному до безпосереднього впливу таких атмосферних чинників як вітер або 
сонце. Щоб клапан працював правильно, слід налаштувати задану температуру за 
клапаном для чотирьох проміжних зовнішніх температур. 

Ці настройки дозволяють контролеру побудувати криву опалення, на основі якої він 
буде розраховувати необхідну температуру за клапаном, в залежності від поточної 
зовнішньої температури. 

 
• Кімнатний регулятор 
У даній функції користувач може вибрати і налаштувати роботу кімнатного 

регулятора, який повинен керувати роботою клапана. 
 
 Управління без кімнатного регулятора 
Дану опцію слід вибрати, якщо регулятор не повинен впливати на роботу клапана. 
 
 Регулятор Tech RS Standard 
Дана опція вибирається, якщо клапаном повинен управляти кімнатний регулятор, 

обладнаний системою передачі даних RS. Після вибору цієї функції Регулятор буде 
працювати відповідно з параметром Зниження кімнатного регулятора. Існує також 
можливість включення функції Перекриття клапана. 

 



 Регулятор Tech RS Пропорційний 
Після вибору даного типу настройки клапан буде працювати з параметрами Різниця 

температури в кімнаті і Зміна заданої температури. При зміні поточної температури в 
приміщенні регулятор буде змінювати задану температуру клапана. 

 
 Стандартний регулятор клапана 
Дана опція вибирається, якщо клапаном повинен управляти стандартний 

двопозиційний регулятор. 
 
 Зниження налаштувань кімнатного регулятора 
Дана опція активна тільки при обраному регуляторі Tech RS Standard або 

Стандартному регуляторі клапана. У момент досягнення в приміщенні заданої 
температури клапан знижує свою задану температуру на величину, вказану в даному 
місці. 

 
 Перекриття клапана 
У разі вибору цієї опції, після нагрівання приміщення до заданого значення, 

контролер перекриває клапан. 
 
 Різниця кімнатних температур 
Стосується регулятора з передачею даних RS. Ця установка визначає зміну поточної 

кімнатної температури, при якій змінюється задана температура клапана, зазначена в 
параметрі Зміна заданої температури. 

 
 Зміна заданої температури 
Даний параметр вказує, на скільки градусів збільшиться чи зменшиться задана 

температура клапанів при одиничній зміні температури, заданої в параметрі Різниця 
кімнатної температури 

 
• Коефіцієнт пропорційності 
Коефіцієнт використовується для визначення необхідного кроку клапана. Чим 

ближче до заданої температури, тим меншим буде крок клапана. Якщо коефіцієнт буде 
невисоким, клапан буде швидко досягати положення розкриття, наближеного до 
необхідного, проте це може призводити до надмірних регулювальних коливань поблизу 
заданої температури. 

 
• Напрямок розкриття 
Якщо після підключення клапана до контролера виявиться, що його слід було 

встановити в протилежному напрямку, немає необхідності виконувати заміни підключень 
проводів - досить змінити напрямок розкриття вліво/вправо. 

 
 
 
 



• Вибір датчика СО 
Можна вибрати датчик, який повинен виконувати функції датчика СО - це може бути 

датчик СО, або, в разі використання теплового буфера, Додатковий датчик. 

 
 
• Захист котла 
Функція дозволяє захистити котел від небезпечного підвищення температури. 

Користувач налаштовує максимальну допустиму температуру зворотної подачі, після 
перевищення якої датчик відкриває клапан СО для охолодження котла. 

 
 
 
• Захист зворотної подачі 
Функція дозволяє захистити котел від повернення занадто холодного теплоносія з 

головного контуру, що могло б стати причиною низькотемпературної корозії котла. 
Користувач налаштовує мінімальну допустиму температуру зворотної подачі. Якщо 
поточна температура зворотної подачі нижче заданої, контролер перекриває клапан до тих 
пір, поки менший контур котла не нагріється до потрібної температури. 

 
• Насос клапана 
Можна вибрати режим роботи насоса клапана: 
 
Завжди включений - Насос працює весь час, незалежно від значень температури; 
Завжди вимкнений - Насос не включається, регулятор управляє тільки роботою 

клапана; 
Включений вище граничного значення - Насос включається вище заданої 

температури включення. При виборі даної опції необхідно також налаштувати 
температуру включення насоса. 



 
 
Температура включення насоса. 
Температура, після досягнення якої насос включається. 
 

 Увага! 
 
При використанні функції Насос клапана необхідно також активувати його в Меню 

фахівця з установки/Додатковий пристрій 2/Тип насоса/Насос клапана 
 
Налаштування додаткового клапана 1 і 2 
У разі використання додаткових клапанів настроювання окремих параметрів 

можлива тільки після реєстрації клапана за допомогою введення номера модуля (номер 
знаходиться на корпусі модуля, наприклад: ST-431N). 

Інші параметри налаштовуються, як для вбудованого клапана. 
 
Додатковий пристрій 1 і 2 
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Насос СО
Выключен

Насос ГВ

Циркуляционный насос

Насос отопления пола

Пороговое значение температуры

Гистерезис

Выбор датчика

Пороговое значение температуры

Гистерезис

Выбор датчика 2

Заданная температура

Максимальная температура

Выбор датчика 1

Выбор датчика 2

Время работы

Интервал

График работы

Минимальная температура

Максимальная температура

Выбор датчика 1

 
 



Контролер має два виходи для підключення додаткових насосів. Після вибору типу 
насоса на екрані відображається додаткове меню з параметрами обраного типу насоса. 

 
• Насос СО 
Після вибору цієї функції додатковий насос буде працювати як насос СО 
 
Граничне значення температури - Даний параметр дозволяє задати граничне 

значення температури обраного датчика, при якому включається насос СО. 
 
Гістерезис - Опція використовується для настройки гістерезису граничного значення 

температури додаткового насоса СО. Наприклад: коли Задана температура встановлена на 
значення 60 °C, а гістерезис становить 3 °C, пристрій буде відключатися після досягнення 
температури 60 °C, а відновлювати робочий цикл буде при зниженні температури до 
57 °C). 

Вибір датчика - Даний параметр дозволяє вибрати датчик, показання якого повинні 
враховуватися при включенні насоса СО. 

 
• Насос ГВ 
Після вибору даної функції додатковий насос буде працювати як насос системи ГВ. 

Насос буде включатися при перевищенні граничної температури на Датчику C1, і буде 
працювати до моменту досягнення заданої температури на Датчику C2. 

 
 Граничне значення температури - Параметр використовується для настройки 

температури включення насоса ГВ. Даний параметр вимірюється на Датчику 1. 
 
Гістерезис - Опція використовується для настройки гістерезису заданої температури. 

Після досягнення заданої температури пристрій відключається. Повторне включення 
пристрою виконується після зниження температури на датчику на задане значення 
гістерезису. Наприклад: Граничне значення температури встановлено на 40 °C, а 
гістерезис становить 5 °C. Після досягнення граничного значення температури, тобто 
40 °C, включається додатковий насос СО. Повторне відключення додаткового насоса СО 
відбувається при зниженні температури до 35 °C). 

 
Задана температура - Опція використовується для настройки заданої температури 

пристрою, після досягнення якої пристрій вимикається. Температура вимірюється на 
Датчику 2. 

 
Максимальна температура - Дана опція використовується для налаштування 

максимальної температури на Датчику 2. Після її перевищення пристрій включається, для 
захисту системи від перегріву. 

 
Датчик 1 Вибір датчика, який буде регулювати джерело тепла (Граничне значення 

включення насоса). 
 
Датчик 2 Вибір датчика, який зчитує поточну температуру ГВ (Задана температура 

ГВ), після досягнення якої насос відключається. 
 
• Циркуляційний насос 
Після вибору цієї опції додатковий пристрій буде працювати як циркуляційний 

насос. Для налаштування роботи пристрою використовуються наступні параметри: 
 



Час роботи - Параметр використовується для настройки часу роботи насоса, в 
періоди роботи насоса. 

 
Інтервал - Параметр визначає частоту, з якою повинен включатися циркуляційний 

насос. 
 
Графік роботи - Завдяки цій функції, користувач налаштовує добовий цикл роботи 

або неактивності насоса з точністю до 30 хвилин. В задані періоди роботи насос буде 
включатися з частотою, заданою в параметрі Інтервал, на час, заданий в параметрі Час 
роботи. 

 
• Насос системи теплої підлоги 
Після вибору цієї опції пристрій буде виконувати функції насоса для обігріву 

підлоги. Для налаштування роботи пристрою використовуються наступні параметри: 
 
 Мінімальна температура - Параметр використовується для настройки температури 

включення насоса для обігріву підлоги. Температура вимірюється на котлі або на буфері. 
 
 Максимальна температура - Параметр використовується для настройки 

температури відключення насоса обігріву підлоги. Температура вимірюється на 
додатковому датчику 1. 

 
 Вибір датчика - Параметр дозволяє вибрати датчик, показання якого будуть 

враховуватися при включенні насоса обігріву підлоги. 
 
• Сигнал 
Після вибору даної опції додатковий пристрій буде виконувати функцію подачі 

попереджувальних сигналів контролера. До цього виходу можна підключити, наприклад, 
дзвінок. 

 
Кімнатний регулятор 
 
У цій функції користувач може вибрати і налаштувати роботу кімнатного 

регулятора. Щоб активувати взаємодію з кімнатним регулятором, після підключення слід 
активувати регулятор, відмітивши відповідний значок. 

 
 
 Регулятор Tech RS Standard 
Дана опція вибирається, якщо до контролера підключений кімнатний регулятор, 

який має можливість передачі даних RS. Такий регулятор дозволяє переглядати і 
регулювати деякі параметри роботи котла. 

 
 
 



 Стандартний регулятор 
Дана опція вибирається, якщо до контролера підключений двопозиційний регулятор. 

Такий регулятор дозволяє передавати на контролер інформацію про те, що приміщення 
нагрілося або охололо. 

 
Кімнатне управління - Насос СО 
При виборі цієї опції сигнал кімнатного регулятора про те, що приміщення 

нагрілося, буде викликати виключення насоса СО. 
 
 Зниження при кімнатному управлінні 
При виборі цієї опції сигнал кімнатного регулятора про те, що приміщення 

нагрілося, буде призводити до зниження заданої температури СО на значення, задане в цій 
опції. 

 
 Увага! 

Зниження заданої температури СО не буде нижчою від мінімальної температури СО 
- 45 °C 

 
Калібрування рівня палива 
Правильне проведення процесу калібрування палива дозволить в поточному режимі 

контролювати фактичний рівень палива на екрані контролера. Після фізичного 
наповнення бункера слід натиснути кнопку Повний бункер (Меню фахівця з 
установки/Калібрування рівня палива) - контролер почне процедуру калібрування. Коли 
паливо в бункері досягне настільки низького рівня, що буде потрібно повторне 
заповнення бункера, це слід підтвердити натисненням кнопки Порожній бункер (Меню 
фахівця з установки/Калібрування рівня палива). Після завантаження бункера в 
Головному меню слід натиснути кнопку Бункер заповнений - контролер буде 
автоматично інформувати про запас палива в бункері. 

    
 

 Увага! 
Після фізичного завантаження бункера слід кожен раз підтверджувати це 

натисканням кнопки Бункер заповнений в Головному меню контролера. 
 
Очищення 
Ця функція дозволяє налаштовувати інтервали між послідовними циклами чищення 

пальника. Опція стосується функції Решітка працює (див. нижче) 
 
Тип очищення 
Функція дозволяє настроїти режим очищення пальника. Залежно від обраного 

режиму, автоматична решітка може включатися кожного разу після загасання пальника 
або під час роботи пальника, із заданою в описаному вище пункті частотою. 

 



 Увага! 
При спалюванні пелети низької якості рекомендується включити функцію Решітка 

працює і налаштувати частоту чистки пальника на рівні приблизно кожні 30 хвилин. 
 
Режим Eco 
Після вибору цієї опції сигнал від кімнатного регулятора про те, що приміщення 

прогрілося, буде викликати запуск процесу загасання пальника. Котел буде залишатися 
погашеним до тих пір, поки кімнатний регулятор не відправить на контролер сигнал про 
те, що приміщення охололо. 

 
Якщо контролер працює в алгоритмі модуляції, при включеному режимі Eco, за 2 

градуси до досягнення котлом заданої температури пальник перейде на роботу з 
мінімальною потужністю. При відключеному режимі Eco пальник працює з 
максимальною потужністю до досягнення заданої температури котла. 

 
Історія сигналів 
Функція дозволяє переглядати історію попереджувальних сигналів контролера. 
 
Модуль GSM 
Меню дозволяє вмикати / вимикати модуль GSM ST-65. Модуль GSM являє собою 

опціональне обладнання, що взаємодіє з контролером котла, і забезпечує можливість 
дистанційного керування роботою котла за допомогою мобільного телефону. Користувач 
отримує інформацію про всі попереджувальних сигналів контролера в формі SMS-
повідомлень, а за допомогою відправки SMS-повідомлень може в будь-який час отримати 
інформацію про поточну температурі на всіх датчиках. Після введення коду авторизації 
існує також можливість дистанційного зміни заданих температур. 

 
Модуль GSM може працювати також незалежно від контролера котла. Він має два 

входи для взаємодії з датчиками температури: один вхід з контактами для використання в 
будь-якій конфігурації (визначення замикання / розмикання контактів), і один керований 
вхід (наприклад, можливість підключення додаткового перемикача для управління будь-
електричним ланцюгом). 

Коли будь-який датчик температури досягає задану максимальну або мінімальну 
температуру, модуль автоматично відправляє SMS-повідомлення з такою інформацією. 
Таким же чином система реагує в разі замикання чи розмикання контактного входу, що 
можна використовувати, наприклад, в якості простої охоронної сигналізації. 

Якщо контролер ST-978 обладнаний додатковим модулем GSM, для активування 
пристрою слід вибрати опцію Включений (МЕНЮ/Меню фахівця з установки/Модуль 
GSM/Включений). 

 
Модуль Ethernet 
Меню дозволяє вмикати / вимикати і настроювати модуль ST-505 Ethernet або Wifi-

RS. Дані модулі є додатковим обладнанням, що взаємодіє з контролером; модуль 
з'єднання з мережею Інтернет забезпечує можливість дистанційного керування роботою 



котла через мережу Internet - на сайті emodul.pl. Користувач на екрані домашнього 
комп'ютера контролює стан всіх пристроїв системи котла, а робота кожного з пристрою на 
екрані представлена у вигляді анімації. 

 
Крім можливості перегляду температури кожного датчика, користувач також може 

вносити зміни в задані температури - для насосів, для змішувальних клапанів і т.д. 
Процес установки і обслуговування інтуїтивно зрозумілий. Після правильного 

під'єднання модуля в меню фахівця з установки головного контролера слід включити 
Інтернет-модуль (Меню/Меню фахівця з установки/Модуль мережі 
Інтернет/Увімкнути) - після включення опції Реєстрація буде згенеровано 
реєстраційний код, який слід вказати на сторінці, що відкриється. 

 

Увага 
Згенерований код дійсний тільки протягом 60 хвилин. Якщо після закінчення 

зазначеного часу реєстрація на сторінці не буде виконана, слід згенерувати новий код. 
Такі параметри модуля мережі Інтернет, як IP-адреса, Маска IP, адреса шлюзу, 

можна налаштувати вручну, або включивши опцію DHCP. 
 
Заводські настройки 
Функція дозволяє відновити заводські настройки виробника 

 



9. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 
 
Для забезпечення максимально безпечної і безаварійної роботи регулятор має ряд 

захисних функцій. У разі попереджувального сигналу подається звуковий сигнал, а на 
екрані з'являється повідомлення. 

Щоб контролер відновив роботу, слід натиснути кнопку МЕНЮ. У разі сигналу 
Занадто висока температура системи СО слід почекати деякий час, щоб температура 
знизилася до рівня нижче позначки подачі попереджувального сигналу. 

 
Контроль полум'я 
Під час роботи котла контролер виявляє припинення горіння (завдяки датчику 

полум'я). Після виявлення припинення горіння контролер переходить до другого етапу 
згасання (див. Розділ IV) - витяжна вентиляція, а потім процес очищення решітки. Після 
цього контролер активує процес розпалювання. 

 
Тепловий захист 
Це додатковий біметалічний датчик (розташований поблизу датчика температури 

котла), що відключає вентилятор в разі перевищення рівня 90 °C. Його спрацьовування 
запобігає закипання води в системі в разі перегріву котла або пошкодження контролера. 
Після спрацьовування даного засобу захисту, коли температура опуститься до безпечного 
значення, датчик самостійно розблокує роботу, і контролер повертається до роботи в 
звичайному режимі. У разі пошкодження або перегріву датчика вентилятор також 
відключається. 

У разі захисту котла в замкнутому контурі замість теплового захисту в вигляді 
теплового елемента використовується обмежувач безпечної температури типу STB. 

 
Автоматичний контроль датчиків 
У разі пошкодження датчика температури СО, ГВ або бункера для палива, 

включається звукова сигналізація, з одночасним відображенням відповідного 
повідомлення про несправності на екрані, наприклад: «Датчик СО пошкоджений». 
Пристрій подачі і вентилятор відключаються. Насос включається незалежно від 
поточної температури. 

У разі пошкодження датчика СО або пристрою подачі попередження буде 
зберігатися до заміни датчика на новий. У разі пошкодження датчика ГВ слід натиснути 
кнопку МЕНЮ, для виключення сигналізації і повернення контролера в режим роботи з 
одним насосом (СО). Щоб котел міг працювати у всіх режимах, слід замінити датчик на 
новий. 

 
Запобігання закипання води в котлі 
Даний засіб захисту стосується тільки режиму Пріоритет бойлера, в разі якщо бак 

не нагрітий. Наприклад, якщо температура бойлера встановлена на 55 °C, а фактична 
температура в котлі збільшиться до 62 °C (так звана температура пріоритету), контролер 
відключить пристрій подачі і вентилятор. Якщо температура в котлі додатково 
збільшиться до 80 °C, включається насос СО. Якщо температура буде і далі 
збільшуватися, при температурі 85 °C включиться сигналізація. Найчастіше дана ситуація 
виникає при пошкодженні бойлера, неправильному кріпленні датчика, пошкодженні 
насоса. Проте, якщо температура буде і далі знижуватися, перед граничним значенням 
60 °C контролер включить пристрій подачі і вентилятор, і буде працювати в режимі 
роботи до досягнення температури 62 °C. 

 
 
 



Температурний захист 
Регулятор оснащений додатковим засобом захисту від небезпечного підвищення 

температури. У разі перевищення температури, при якій подається попередження (83 °C), 
відключається вентилятор, і одночасно починають працювати активні насоси, для 
розподілу гарячої води по системі у всьому будинку. Після перевищення температури 
85 °C включається сигналізація, а на екрані відображається повідомлення «Перевищення 
температури». 

 
Тепловий захист котла (STB) 
В якості опціонального обладнання, при замкнутій системі СО, контролер може 

обладнуватися аварійною термостатом STB, для захисту котла від надмірного збільшення 
температури. Зростання температури вище заданого рівня температури відключення 
(заводські настройки 95 °C) призводить до розмикання контактів в контурі живлення 
вентилятора. Повторне включення можливе тільки механічним способом, натисканням 
кнопки Reset на корпусі обмежувача після охолодження датчика. 

 
Запобіжник 
Регулятор має трубчастий запобіжник WT 6.3A для захисту мережі. Використання 

запобіжника, розрахованого на більшу силу струму, може привести до пошкодження 
контролера 



10. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
У контролері ST-976 перед початком і під час опалювального сезону слід перевіряти 

технічний стан проводів. Необхідно також перевірити кріплення контролера, очистити 
контролер від пилу і інших забруднень. Також слід заміряти заземлення двигунів (насоса 
СО, насоса ГВ, вентилятора і подає пристрої). 

 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Опис Од. вим. Величина 
1 Живлення В 230 В / 50 Гц +/-10% 
2 Використовувана потужність Вт 11 
3 Зовнішня температура °C 5÷50 
4 Навантаження на вихід пристрою подачі A 2 
5 Навантаження на вихід насосів A 0,5 
6 Навантаження на вихід вентилятора A 0,6 
7 Діапазон вимірювання температури °C 0÷90 
8 Точність вимірювання °C 1 
9 Діапазон налаштування температур °C 45÷80 
10 Температурна стійкість датчика °C -25÷99 
11 Запобіжник A 6,3 

 



11. ПОПЕРЕДНІ НАЛАШТУВАННЯ - СТАНДАРТНА РОБОТА 
 

Потужність пальника 16 кВт 25 кВт 35 кВт 46 кВт 58 кВт 70 кВт 85 кВт 

Час роботи 
пристрою 

подачі 
4 с 6 с 8 с 8 с 10 с 8 с 10 с 

Інтервал 
пристрою 

подачі 
25 с 30 с 30 с 30 с 30 с 30 с 35 с 

Мінімальна 
потужність 

Потужність 
вентилятора 28% 30% 32% 15% 20% 25% 20% 

Час роботи 
пристрою 

подачі 
10 с 15 с 20 с 26 с 40 с 20 с 30 с 

Інтервал 
пристрою 

подачі 
20 с 15 с 10 с 19 с 15 с 20 с 18 с 

Максимальна 
потужність 

Потужність 
вентилятора 40% 45% 50% 30% 35% 40% 45% 

Час 
продувки 30 с 30 с 30 с 30 с 30 с 30 с 30 с 

Час 
попередньої 

загрузки 
50 с 55 с 60 с 60 с 60 с 60 с 60 с 

Оберти 
вентилятора 28% 30% 30% 25% 28% 30% 25% 

Розпал 

Макс. час 
роботи 

нагрівача 
15 хв. 15 хв. 15 хв. 15 хв. 15 хв. 15 хв. 15 хв. 

 



12. FAQ- ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ 
 

Опис проблеми Можливі причини та їх усунення 

Пальник не розпалився, на екрані 
з'явилося повідомлення Розпал не 
вдався 

• У бункері немає палива - додати паливо і 
заповнити трубу пристрою подачі в ручному 
режимі роботи; 
• Перевірити роботу запальнички в ручному 
режимі роботи. У разі несправності 
запальнички звернутися в сервісну службу; 
• Перевірити грати пальника на забруднення 
золою. При необхідності - очистити грати 
вручну, збільшити частоту очищення в меню 
фахівця з установки; 
• В ручному режимі перевірити роботу 
зовнішнього пристрою подачі. Якщо 
пристрій працює, але не подає необхідну 
кількість палива, слід очистити 
завантажувальний бункер і трубу пристрою 
подачі; 
• Переконатися, що закінчення запальнички, 
так зване віконце, залишається відкритим. 
Використання пелети низької якості може 
призвести до забруднення запальнички 

Насос CO не включається, не зважаючи 
на досягнення температури включення 

• Контролер працює в Літньому режимі - 
необхідно змінити режим роботи на 
Паралельні насоси або Опалення будинку; 
• Активна функцій Кімнатне управління 
Насос CO 

Насос ГВ не включається, не зважаючи 
на досягнення температури включення 

• Контролер працює в режимі Опалення 
будинку - необхідно змінити режим роботи 
на Паралельні насоси або Пріоритет бойлера; 
• Поточна температура ГВ вище температури 
котла; 
• Включений Графік роботи ГВ 

Пальник не включається, не зважаючи 
на потребу в ГВ або команду кімнатного 
контролера  

• Активна функція Управління по днях 
тижня; 
• Пальник був погашений вручну 
користувачем 

Не працює вентилятор і зовнішній 
пристрій подачі 

• Можливо, спрацював біметалічний теплової 
датчик. Слід почекати 60 хвилин, якщо 
проблема зберігається - звернутися в 
сервісний центр 

Контролер показує попередження 
Перевищення температури пристрою 
подачі 

• Перевірити прохідність димоходу та 
димоходного патрубка; 
• Ретельно перевірити камери, теплообмінник 
і димохідний штуцер котла - накопичення 
попелу і сажі може привести до засмічення 
димоходного каналу; 
• Переконатися, що на решітці пальника не 
накопичилася надмірна кількість попелу. 
При необхідності видалити його вручну і 
збільшити частоту очищення решітки 

 



 
13. ЕЛЕКТРИЧНІ СХЕМИ 
 
Штекер пальника - Вид згори: 

 
 

Номер дроту Позначення контакту в Контролері 
1 Зовнішній пристрій подачі N 
2 Внутрішній пристрій подачі L 
3 Вентилятор L 
4 Запальничка L 
5 Датчик полум'я 
6 Датчик пристрою подачі 
7 Датчик полум'я GND 

PE Планка заземлення 
 

Клеммная планка подключаемых устройств – 230 В

L N L N L N L N L N L N L N O Z N L N L N L N

1 2 1 2 GND 1 GND 1 GND 1 GND 1 GND 1 GND 1 GND 1 GND 1 GND 1 GND 1

Дополнител
ьный насос 

2
Решетка Клапан Дополнитель

ный насос 1

Внешнее 
подающее 
устройство

Подача 
воздуха

Клеммная планка датчиков

Датчик Termik Комнатный 
регулятор

Датчик 
продуктов 
сгорания

Датчик СО

Ка
бе

ль
 г

ор
ел

ки
 

– 
П

ро
во

д 
4

Питание Стартер Насос СО Насос ГВ
Внутреннее 
подающее 
устройство

С
ин

ий

Датчик 
пламени Датчик ГВ

Датчик 
подающего 
устройства

Датчик 
клапана

Ко
ри

чн
ев

ы
й 

+ 
Ч

ер
ны

й 
Р

еш
ет

ка
С

ин
ий

Ко
ри

чн
ев

ы
й

С
ин

ий

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Ко
ри

чн
ев

ы
й

С
ин

ий

Внешний 
датчик

Дополнительн
ый датчик 1

Дополнитель
ный датчик 2

Датчик 
обратной 
подачи

С
ин

ий

Ко
ри

чн
ев

ы
й

С
ин

ий

Ко
ри

чн
ев

ы
й

С
ин

ий

Ка
бе

ль
 го

ре
лк

и 
– 

П
ро

во
д 

6

Ко
ри

чн
ев

ы
й

С
ин

ий

Ко
ри

чн
ев

ы
й

С
ин

ий

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Ка
бе

ль
 г

ор
ел

ки
 

– 
П

ро
во

д 
3

Ка
бе

ль
 г

ор
ел

ки
 

– 
П

ро
во

д 
2

Ка
бе

ль
 г

ор
ел

ки
 

– 
П

ро
во

д 
1

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Ко
ри

чн
ев

ы
й

С
ин

ий

Ко
ри

чн
ев

ы
й

С
ин

ий

Ко
ри

чн
ев

ы
й

С
ин

ий

Ко
ри

чн
ев

ы
й

С
ин

ий

Ч
ер

ны
й

С
ин

ий

Ко
ри

чн
ев

ы
й

С
ин

ий

Ко
ри

чн
ев

ы
й

С
ин

ий

Ко
ри

чн
ев

ы
й

С
ин

ий

Ка
бе

ль
 го

ре
лк

и 
– 

П
ро

во
д 

7
Ка

бе
ль

 го
ре

лк
и 

– 
П

ро
во

д 
5

С
ин

ий

Ко
ри

чн
ев

ы
й
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