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1. Съдържание на опаковката

Количество Артикул
1x MAX! Контролер за котел и БГВ бойлер
1x Монтажен материал
1x Ръководство на потребителя на български 
 и на английски

1. Информация относно настоящото ръководство

Моля, прочетете внимателно настоящото ръководство преди да 
започнете да използвате уреда. Запазете го, така че да можете 
да правите справки по-късно, ако е необходимо. Ако предадете 
уреда на други лица, които да го използват, моля, дайте им също и 
ръководството за потребителя.

Използвани символи:

Внимание!
Показва опасност.

Забележка.
Този раздел съдържа важна допълнителна информация

2. Инструкции за безопасност

Уредът не е играчка: не позволявайте на деца да си играят 
с него. Не оставяйте опаковъчния материал наоколо, тъй 
като може да бъде опасен в ръцете на едно дете.

Уредът да не се отваря: няма компоненти, които да е 
нужно да бъдат обслужвани от потребителя. При грешка, 
моля, върнете уреда в отдел „Обслужване“.

Уредът може да работи само на закрито, като трябва да 
бъде защитен от влага и прах, както и от излагане на 
слънце и топлина.

Трябва да се съблюдават забележките относно монтажа 
от раздел „Монтаж“! Пренебрегването на указанията за 
монтаж може да доведе до пожар или до други опасности.

Уверете се, че се използват посочените кабели и напречни 
сечения на кабелите, когато свързвате към клемите на 
уреда.

Уредът да не се използва при наличие на признаци на 
увреждане на корпуса или на буксите за свързване, ако 
например покаже неизправност. Ако имате съмнения, 
моля, дайте уреда да бъде проверен от експерт.

За да бъде свързан уредът към захранващото напрежение, 
натоварването му трябва да бъде през компонентите, 
през които преминава ток. Преди свързване на уреда 
предпазителят да се извади от кутията с предпазители.

Използването на уреда за цели, различни от посочените 
в настоящото ръководство, не попада в обхвата на 
предназначението, като всяка гаранция или отговорност 
се анулира. Същото се отнася и за всяко приспособяване 
или изменение. Уредът е предназначен единствено за 
лично ползване.

Електрическата верига, към която уредът и товарът 
ще бъдат свързани, трябва да бъде обезопасена с 
превключвател за защита на кабелите съгласно EN60898-
1 (характеристики за изключване „Б“ или „В“, макс. 
номинален ток 16 А, мин. 6 кА при прекъсване, клас на 
ограничаване на енергията „3“).

3. Функция

С MAX! Контролер за котел и БГВ бойлер може да управлявате парно-
то отопление и бойлер за топла вода според потребностите Ви. Лесно 
можете да настройвате времето и температурата на отоплението и 
топлата вода посредством компютър от дома, или посредством при-
ложение за смартфон, независимо от местоположението Ви.
Уредът има два канала:
• MAX! Парно за управление на отоплението и
• MAX! Топла вода за управление на бойлера за топла вода.
Всеки канал може да бъде управляван независимо.
Конфигурацията на уреда се извършва със софтуера MAX!. Затова 
просто свържете MAX! Контролер към MAX! Cube. След това 
задайте своите лични седмични програми според потребностите Ви 
за температура и време. С приложението за смартфони може да 
управлявате своята система дори когато сте далеч от вкъщи.
Може да управлявате канала „Парно отопление“ и от MAX! Стенен 
термостат+ и котелния контролер, без да бъде необходим MAX! 
Cube или връзка с интернет. В този случай конфигурацията на 
отоплението се извършва направо от MAX! Стенен термостат +. 
Просто монтирайте MAX! Стенен термостат+ в стая от Вашия 
дом или апартамент, която често се отоплява, и свържете Котелния 
контролер MAX! към уреда. За допълнителна информация, моля, 
вижте ръководство за потребителя на MAX! Стенен термостат+.

4. Преглед на уреда

(A) LED канал 1 на устройството
(B) Бутон 1 за канала („Парно отопление“)
(C) LED канал 2 на устройството
(D) Бутон 2 за канала („Топла вода“)
(E) Капак

(F) Нула на захранването
(G) Фаза на захранването
(H) Фаза за управление на котела
(I) Оперативен контакт изход за управление на котела
(J) Нормално отворен контакт за топла вода
(K) Нормално затворен контакт за топла вода
(L) Фаза на прекъсвача на топла вода
(M) Прорез за кабелите
(N) Захващаща скоба

5. Монтаж
 
5.1. Монтаж на Котелен контролер MAX!

Забележка. Да се монтира единствено от лица със 
съответните знания и опит по електротехника!

Неправилният монтаж може да изложи
• на риск собствения Ви живот
• и живота на други потребители на електрическата система.
Неправилният монтаж означава също, че поемате риска от сериозно 
повреждане на собствеността, например поради пожар. Може 
лично да носите отговорност при наранявания или повреда на 
собствеността.

Свържете се с електротехник!
За монтажа се изискват специални знания!

Котелният контролер MAX! лесно може да бъде монтиран в 
електрически кутии или направо на стената.
5.1.1. Монтаж в електрическа кутия

Изключете електрическото захранване преди монтаж!

• Извадете съществуващия програматор от електрическата кутия. 
Извадете съществуващите кабели на програматора.

• Извадете съществуващата задна пластина (ако има такава).
• Извадете капака (Е) от Котелния контролер MAX!.

• Да се отчупи маркираната част на кутийката за излизане на кабе-
лите (М).

• Котелният контролер MAX! да се фиксира върху ел. разпредели-
телната кутия.

• Да се свърже електрозахранването.
• Свържете кабелите за парното отопление и бойлера за топла вода 

към клемите, както е описано в електрическата схема от раздел 
„5.2 Електрическа схема“.

• Върнете капака на мястото му.
• След монтажа включете отново електрическото захранване.

5.1.2. Монтаж на стена

Уредът трябва да пасне близо до електрическата кутия на 
централното Ви отопление.

Изключете електрическото захранване преди монтаж!

Уверете се, че кабелите в стената няма да се повредят.

• Извадете съществуващия програматор.
• Извадете съществуващата задна пластина (ако има такава).

• Извадете капака (Е) от Котелния контролер MAX!.
• Маркирайте отворите за пробиване върху стената, с разстояние 

между тях 7,8 см.
• Пробийте маркираните отвори с 5-милиметрова бургия и пъхнете 

предоставените щифтове.
• Завийте винтовете в щифтовете така, че да стърчат на около 1,5 

мм от стената.
• Монтирайте уреда на стената. Закачете го със скобите отзад, зад 

главите на винтовете.

• Кабелите да се прекарат през захващащите скоби.



• Кабелите на централното отопление и резервоара за топла вода 
да се свържат към клемите, както е описано в електрическата 
схема, в раздел „5.2 Електрическа схема“.

• Да се извадят прорезите на захвата върху капака.
• Капакът да се сложи обратно на устройството.
• След монтажа електрическото захранване да се включи отново.

5.2. Електрическа схема

Допустимо напречно сечение на кабелите:

Твърд проводник [мм2] Гъвкав кабел с кабелна обувка 
[мм2]

0,75 -4,0 мм2 0,75 -2,5 мм2

Твърдите проводници трябва да съответстват на H05W-F 
или H05RR-F.

Долната снимка показва примерен монтаж. Моля, 
отчитайте устройството на Вашата система.

N Нула на електрозахранването

L Фаза на електрозахранването

Реле 1 
(парно 
отопление)

L↑ Фаза за управление на котела

1↓ Оперативен контакт изход за управление 
на котела

Реле 2 
(топла 
вода)

2↓ Нормално отворен контакт за топла вода

1↓ Нормално затворен контакт за топла вода

L↑ Фаза на прекъсвача на топла вода

6. Програмиране

За да бъде интегриран Котелният контролер MAX! в една система 
MAX!, първо той трябва да бъде свързан към MAX! Cube чрез 
софтуера MAX!. След това всички настройки и програми (напр. 
седмичните програми) може да се правят със софтуера MAX!.
Трябва да програмирате двата канала (Парното отопление MAX! и 
Топла вода MAX!) поотделно.
• Активирайте локално инсталирания софтуер MAX! и кликнете на 

„Нов уред“.
• Натиснете и задръжте бутона за първи канал [B] на Котелния кон-

тролер MAX! поне 3 секунди, за да включите режима на програми-
ране. LED индикаторът за канала ще започне да мига в зелено.

• Първият канал ще се появи в софтуера.
• Натиснете и задръжте бутона за втория канал [D] на Котелния 

контролер MAX!, за да включите режима на програмиране на вто-
рия канал.

• Вторият канал също ще се появи във софтуера.
• Натиснете „Следващ“ в софтуера, за да зададете име на уреда и 

помещение за него.
• Котелният контролер MAX! сега е интегриран в системата и със 

софтуера MAX!, или с приложение за смартфон, може да бъде 
конфигуриран за всяка стая.

В софтуера MAX! трябва да създадете отделно 
помещение за канала „Парното управление“ и едно за 
канала „Топла вода“. Каналът „Парното отопление“ може 
да се използва и в помещения, които вече включват „MAX! 
Стенен термостат+“.

Ако желаете да използвате системата без MAX! Cube, 
може също директно да програмирате канала „Парно 
отопление“ в „MAX! Стенен термостат+“.

7. Ръчно управление

С бутоните за каналите B или D отделните канали може да бъдат 
включвани и изключвани направо от уреда. Ако уредът работи във 
връзка с MAX! Cube или със „Стенен термостат MAX!“, ще се прилагат 
зададените комфорт и еко температура.
Ръчно управление на канала „Парното отопление“:
• Натиснете за кратко бутона B на канала.
Включва се централното отопление до следващата промяна на 
текущата седмична програма.
Ръчно управление на канала „Топла вода“:
• Натиснете за кратко бутона D за съответния канал.
Това активира функцията Boost [„Затопляне“]: бойлерът за топла 
вода ще се включи за 60 минути.
В края на този цикъл каналите автоматично се връщат в предишния 
режим на работа.

Може да активирате функцията „Затопляне“ чрез 
„MAX! Стенен термостат +“. Просто натиснете бутона 
„Затопляне“, за да активирате функцията.

8. Реакция при възстановяване на захранването

След възстановяване на захранването уредът активира и двата 
канала в режим „Изкл. ръчно управление“ (независимо от 
предишната настройка). Веднага след като Котелният контролер 
MAX! получи информация за времето от MAX! Cube или „Стенния 
термостат“, каналите се активират в режим „Автоматичен“ (само 
ако Cube или „Стенен термостат“ са програмирани за съответния 
канал). Ако потребителят извърши някое действие, напр. управление/
конфигуриране на режим, задаване на температура, седмична 
програма, настройки на профила и др., каналите също преминават 
в режим „Автоматичен“.

9. Връщане на заводските настройки

Заводските настройки на Котелния контролер MAX! може да бъдат 
ръчно възстановени. Възстановяването на заводските настройки 
изтрива всички настройки и информация за програмираните уреди.

Първо, изтрийте уреда от софтуера MAX!.

• Натиснете и задръжте едновременно бутоните и за двата канала 
(B и D) за поне 10 секунди.

• Пуснете бутоните. Първоначално LED светлините за канала се из-
ключват, а след това започват да премигат 4 пъти за кратко време.

• Заводските настройки ще се възстановят.

10. Съобщения за грешки

Код на грешката Значение

1 дълго и 2 кратки премигвания Дефектен уред

Бързо премигване Активиран режим на 
програмиране

Постоянно светене Съответният канал е включен.

11. Поддръжка и почистване

Продуктът не изисква поддръжка. Нужна е помощта на експерт за 
поправки. Продуктът да се почиства с мек парцал, по който няма 
власинки и който е чист и сух. Може леко да навлажните парцала с 
хладка вода, за да отстраните по-упоритите петна. Да не се използват 
препарати за почистване с разтворители, тъй като те може да разядат 
пластмасовата кутия и етикета.

12. Информация относно работата на радиото

Радиопредаването се извършва на неизключителна честота на 
предаване, което означава, че съществува вероятност от смущение. 
Смущение може да причинят превключвания, електрически мотори 
или дефектни електрически уреди.

Обхватът на предаването вътре в сградите може 
значително да се различава от този на открито. Освен 
мощността на предаване и характеристиките на 
приемника, фактори на околната среда, като например 
влажността в зоната, играят важна роля, както роля играят 
и условията на място на конструкцията/влошаването на 
сигнала.

eQ-3 AG декларира, че този уред съответства на основните 
изисквания и на другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/
ЕО. Може да откриете цялата декларация за съответствие на www.
eQ-3.de.

13. Техническа спецификация

Кратко име на уреда: BC-TS-Sw2-WM

Захранващо напрежение: 230V/50Hz

Консумация на ток:

Канал 1: Макс. 16 А

Канал 2: Макс. 5 А

Консумация на енергия в режим на 
готовност:

<0,2 W

Степен на защита: IP20

Температура на околната среда: 5 до 35°С

Размери (Ш х В х Д): 98 x 130 x 23 мм

Радиочестота: 868,3 MHz

Категория на приемника: Устройство с малък обсег на 
действие, категория 2

Типичен радиочестотен обхват на 
открито:

> 100 м

Работен цикъл: < 1% на час

Тегло: 160 гр

Макс. комутирана мощност:
Канал 1: омично натоварване, макс. 3680 W

Реле: БЕЗ контакт

Канал 2: омично натоварване, макс. 1150 W
Индуктивен товар, макс. 230 VA

Реле: CO

Вид кабел и 
напречно сечение:

Твърд проводник, 0,75–4 мм2

гъвкав кабел без предпазен пръстен, 0,75–2,5 
мм2

Монтаж: Фиксиран монтаж, монтаж на стена

Начин на работа: Модел: 1.В

Степен на 
замърсяване:

2

Подлежи на технически промени.
 

Уредът да не се изхвърля с обикновените битови 
отпадъци! Електронното оборудване трябва да се 
изхвърля в местните места за събиране на бракувано 
електронно оборудване в съответствие с Директивата за 
отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Символът CE е безплатен търговски знак, адресиран 
изключително към държавните органи, като не включва 
гарантиране на каквито и да било свойства.

За техническа поддръжка, моля, свържете се с 
Вашия специализиран дилър.


