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1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА УРЕДА. 
 
Уважаеми собственици на вентилаторен конвектор Bisolid FC 3, 
 
Със закупуването на този качествен продукт от производителя, Вие сте избрали уред, 
която осигурява по-голям комфорт и оптимизиран разход на генергия при използване на 
щадящ околната среда начин на икономия на ресурси. Вашият вентилаторен конвектор е 
произведен по стриктни БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015 ISO 9001 
стандарти. 
 
На следващите страници сме предоставили конкретна информация и важни съвети 
относно работата на вентилаторния конвектор, неговите функции и начини на поддръжка. 
Моля, отделете специално внимание на това ръководство и го запазете за бъдеща 
употреба.  
 

2. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ. ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА. 
 
Преди да започнете да използвате вентилаторни конвектор, прочетете внимателно това 
ръководство. Когато използвате уреда, спазвайте указанията за безопасност и 
предупрежденията, които са посочени в ръководството. По този начин ще имате 
възможност да използвате Вашия вентилаторен конвектор дългосрочно, безопасно и 
икономично. В този раздел е дадена допълнителна техническа информация, която ще ви 
помогне за по-доброто опознаване на уреда. 
 
Инструкцията на вентилаторния конвектор може да бъде достъпна също и в 
алтернативен електронен формат в www.ecotherm.bg. 
 
Този уред трябва да се използва в съответствие с предназначението му. Производителят 
не носи отговорност за всякакви щети и наранявания на хора, животни и имущество, 
дължащи се на неправилен монтаж, настройка, поддръжка и използване не по 
предназначение, както и неспазването на някое от предупрежденията в това ръководство.  
 
Моля спазвайте следните важни инструкции: 

▪ Уредът да не се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, 
сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания освен ако 
те са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и 
разбират опасностите; 

▪ Децата да бъдат наблюдавани да не си играят с уреда; 
▪ Всяка намеса върху работата на уреда от страна на деца и лица под 

въздействието на наркотични вещества, психиатрични отколонения и т.н., трябва 
да бъде предотвратена; 

▪ Да не се извършва почистване и обслужване на уреда от ползвателя от деца без 
наблюдение. 

Това ръководство е предназначено само за оторизирани сервизни специалисти. Важно е 
да знаете следното: 

▪ Работите по инсталация могат да се извършват само от инсталатори, които са 
получили права за това от компетентните органи. 

▪ Работите по електроинсталацията трябва да се извършват само от 
електроспециалисти. 

▪ Първоначалното техническо въвеждане в експлоатация, включващо оглед на 
изпълнението на инсталацията, настройки и пускане на уреда в действие трябва 
да бъде осъществено от лице, упълномощено от представител на производителя. 

 
 

http://www.ecotherm.bg/
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Разпоредби 
При работата с уреда спазвайте: 

▪ Законовите разпоредби за техника на безопасност. 
▪ Законовите разпоредби за защита на околната среда. 
▪ Разпоредбите за професионален монтаж. 
▪ Приложимите разпоредби на европейската общност. 

 
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Моля следвайте точно тези инструкции за безопасност, за да избегнете 
рискове и вреди за хората, имуществени щети и щети за околната среда. 

 
Обяснение на инструкциите за безопасност. Моля, обърнете внимание на следните 
символи в това ръководство: 
 

ОПАСНОСТ 
Този знак предупреждава за опасност от вреди за човека. 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Този знак предупреждава за опасност от имуществени щети и щети за 
околната среда. 

 

УКАЗАНИЕ 
Данните означени с този символ съдържат допълнителна полезна  
информация. 

 

УКАЗАНИЕ 
Вентилаторен конвектор Bisolid е достъпен за широката общественост. 
Уредът може да се монтира в жилищни помещения, офиси, сладкарници, 
фризьорски салони, атилиета и кабинети. 

 

ВНИМАНИЕ 
Вентилаторният конвектор не се допуска за вграждане (например в ниши и 
др. помещения). Конвекторът е неподходящ за използване в перални  
помещения.  

 

ВНИМАНИЕ 
Ремонтът на конструктивни елементи със свързана с техническата 
безопасност функция излага на риск безопасната експлоатация на 
инсталацията. Повредените конструктивни елементи трябва да се заменят 
с оригинални части на производителя. 

 

ВНИМАНИЕ 
След внимателен прочит на ръководството за монтаж и експлоатация ще 
получите цялата необходима информация относно конструкцията, 
управлението и безопасната експлоатация на уреда. След разопаковане 
на вентилаторния конвектор проверете цялостта и окомплектовката на 
доставката. Проверете дали модела на уреда отговаря на неговото 
предназначение. 

 
При констатирането на каквито и да било повреди, уреда следва да се изведе от 
експлоатация и да се осигури отстраняване на неизправностите от специализирана 
фирма. За правилното функциониране, безопасност и продължителна експлоатация на 
съоръжението следва да се провежда профилактика поне веднъж годишно. При 
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ремонтните дейности е необходимо да се използват само оригинални части. За случаите 
на неизправности, причинени от неквалифициран монтаж, неспазване на предписанията 
или ръководството за експлоатация, производителят не носи отговорност и не 
предоставя гаранция. 
 

ОПАСНОСТ 
Повреден захранващ шнур на вентилаторния конвектор трябва да се  
замени само от оторизиран от производителя сервизен представител с 
квалифициран пресонал. 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Монтажът, поддръжката и сервизното обслужване на уреда се извършват 
само от квалифициран персонал. В настоящото ръководство са 
описани всички разпоредби за монтажа на вентилаторния конвектор. 

 

3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УРЕДА. 
 
Вентилаторните конвектори и цялото свързано оборудване трябва да бъдат инсталирани 
и използвани в съответствие с проектираната инсталация, всички приложими законови 
разпоредби и технически стандарти и инструкциите на производителя. Вентилаторният 
конвектор трябва да се използва само по предназначение. 
 
Вентилаторният конвектор трябва да се монтира само за целта, за която е проектиран. 
Ако вентилаторният конвектор е доставен на потребителя и монтиран от едно и също 
лице, последният трябва да предостави на потребителя цялата съпътстваща 
документация на уреда (по-специално ръководството за потребителя). Съхранявайте 
оригиналната опаковка на уреда до пускането му в експлоатация, в случай че 
вентилаторният конвектор трябва да бъде транспортиран отново. 
 
След монтажа вентилаторният конвектор трябва да бъде пуснат в експлоатация от 
сервизен доставчик, оторизиран от производителя. 
 
Вентилаторният конвектор отговаря на приложимите разпоредби на Европейския съюз. 
Ако уреда трябва да се използва в страни извън ЕС, всички отклонения от местните 
закони и законови разпоредби трябва да бъдат идентифицирани и коригирани. 
 
В случай на дефект се свържете с упълномощен от производителя сервиз. Всяка 
некомпетентна намеса може да повреди вентилаторния конвектор (и евентуално 
придружаващото оборудване). 
 
При първоначалното пускане в експлоатация на вентилаторния конвектор, сервизният 
техник трябва да запознае потребителя с основните части на уреда, различните режими 
на работа и как да управлява вентилаторния конвектор.  
 
Проверете доставените аксесоари за вентилаторни конвектори. Проверете дали 
доставеният модел и тип на вентилаторния конвектор отговарят на изискванията за 
употреба. Когато не сте сигурни как да управлявате вентилаторния конвектор, прочетете 
внимателно съответните инструкции в това ръководство за експлоатация и монтаж и 
продължете съответно. 
 
Никога не сваляйте и не повреждайте маркировките и знаците на вентилаторния 
конвектор. Съхранявайте оригиналната опаковка до пускането на продукта в 
експлоатация, в случай че уреда трябва да бъде транспортиран отново. 
 
Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неспазване на: 
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▪ Срокове и условия, предвидени в това ръководство за експлоатация и монтаж. 
▪ Приложими разпоредби и стандарти. 
▪ Процедури за инсталиране и експлоатация. 
▪ Условия за гаранционна карта. 

 

3.1. МАРКИРОВКА НА УРЕДА. 
 
Вентилаторният конвектор има маркиривка, поставена на видима част на уреда с 
основните обявени данни, както е показано по-долу.  
 

 
 

3.2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА. 
 
Вентилаторният конвектор Bisolid FC3 е предназначен за работа в система с термопомпа, 
газов или пелетен котел. Този уред е много добро решение за отопление и охлаждане. 
Когато вентилаторният конвектор е свързан към термопомпата, ще бъде възможно да се 
осигури отопление през зимата и охлаждане през лятото. Вентилаторните конвектори не 
могат да работят отделно.  
 
Вентилаторният конвектор Bisolid е подходящ за отопление и/или охлаждане на 
помещения, апартаменти, малки жилища, офиси, жилища, еднофамилни къщи, 
производствени цехове и други подобни обекти. Препоръчват се за отопление и 
охлаждане на помещения с площ около 28 m2/обем 72 m3. 
 
Вентилаторният конвектор може да работи в съответствие със следните ограничения: 

▪ Максимална/минимална температура на входящата вода: 4/80°C. 
▪ Максимално работно налягане: 10bar. 
▪ Минимална стайна температура: 4°C. 

 

3.3. ПРЕДИМСТВА НА ВЕНТИЛАТОРНИЯ КОНВЕКТОР. 
 
Предлаганият вентилаторен конвектор Bisolid FC3 има следните предимства: 

▪ Режим на охлаждане, отопление и вентилиране;  
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▪ Вграден термостат за управление;  
▪ Сензор за измерване на температурата на въздуха, вграден в управлението; 
▪ Сензор за измерване на температурата на водата, монтиран на външната част на 

топлообменника; 
▪ Възможност за Еко режим; 
▪ Поддържа комуникационен протокол Modbus;  
▪ Компактен уред: дебелина само от 13,6 cm;  
▪ Метално покритие и естетичен дизайн;  
▪ Лесно почистване и поддръжка;  
▪ Монтаж на стена. 

 
 

3.4. УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРИ НА УРЕДА. 
 
Основните компоненти на вентилаторен конвектор Bisolid FC 3 са посочени на Фигура 1.  
 
 

Фигура 1 Основни компоненти на уреда  
 

 
 
 
1. Корпус 
2. Решетка за въздух 
3. Топлообменик 
4. Вана за събиране на кондензат 
5. Вентилатор 

6. Въздушен филтър 
7. Мотор на вентилатор 
8. Електрическа платка 
9. Дисплей 
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Фигура 2 Основни размери на вентилаторния конвектор 

 

 
 
 

Фигура 3 Външен вид на уреда 

 
 

УКАЗАНИЕ 
Всички посочени технически данни и размери на уреда  подлежат на  
промяна без предизвестие от страна на производителя. 
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3.5. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ. 
 
Техническите данни на вентилаторен конвектор Bisolid FC 3 са представение в Таблица 1. 
 

Таблица 1 Технически данни на уреда 
 

Параметър Дименсия Скорости на 
вентилатора 

Измерени 
стойности 

Дебит на въздуха m3/h 

В 460 

Ср. 350 

Н 210 

Мощност на охлаждане kW 

В 2,65 

Ср. 2,5 

Н 2,0 

Осезаема мощност на охлаждане kW 

В 2,0 

Ср. 2,0 

Н 1,8 

Дебит на водата m3/h - 0,486 

Отоплителна мощност (50°C) kW 

В 2,9 

Ср. 2,6 

Н 2,2 

Дебит на водата (50°C) m3/h 
 
- 

 
0,486 

Пад на налягане на водата (50°C) kPa - 17 

Отоплителна мощност без 
вентилатор (50°C) 

kW 
 
- 

 
0,26 

Дебит на водата (70°C) m3/h 
 
- 

 
0,444 

Пад на налягане на водата (70°C) kPa 
 
- 

 
16,7 

Отоплителна мощност без 
вентилатор (70°C) 

kW 
 
- 

 
0,32 

Ниво на шум dB (A) 
 
- 

 
59,3 

Вместимост топлообменник l - 1,13 

Максимално работно налягане bar - 10 

Диаметър на тръба inch - 3/4″ 

Размери (ШхВхД) mm - 870 х 586 х 136 

Тегло (нето) kg - 23 
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4. ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ  
 

4.1. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА УРЕДА.  
 

При монтажа на вентилаторния конвектор трябва да се спазват следните инструкции: 
▪ Не монтирайте уреда директно изложен на слънчеви лъчи или близо до източници 

на топлина, пари или запалими газове. 
▪ Монтирайте вентилаторния конвектор, без да запушвате вентилационните отвори, 

тъй като въздухът трябва да циркулира свободно в помещението, което ще бъде 
климатизирано. 

▪ Инсталирайте уреда на място с лесен достъп, за да избегнете всякакви препятствия 
по време на дейностите по поддръжката. 

▪ Уверете се, че уредът и свързващите тръби не пречат на съществуващата 
инсталация (електрическа или хидравлична). 

▪ Отстранете двата винта на решетката за подаване на въздух. 
▪ След това повдигнете капака на няколко сантиметра, докато се откачи от долните 

опорни куки, поставени в долната част на модула. 
▪ Уверете се, че уредът е поставен в идеално хоризонтално положение с помощта на 

нивелир и го фиксирайте на стената (използвайки предварително подготвени 
отвори, поставени в стоманената рамка), като държите уреда на 8-10 cm от пода. 

▪ Накрая извършете операцията, противоположна на първоначално извършената за 
преинсталиране на капака. 
 

ОПАСНОСТ 
Когато монтирате вентилаторния конвектор не забравяйте, че всички 
монтажни работи трябва да съответсват на правилата за безопасност.   

 
На Фигура 4 и Фигура 5 са предстатвени изгледи и размери на вентилаторен конвектор 
Bisolid FC 3 с елементи за стенен монтаж. 
 

Фигура 4 Монтаж на вентилаторния конвектор на стена – изглед отзад 
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ВНИМАНИЕ 
Да не се използват залепващи средства при закрепването на вентилаторния 
конвектор. 

Фигура 5 Монтаж на вентилаторния конвектор на стена – страничен изглед 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Мястото за монтаж и демонтаж на заземителния проводник към корпуса на вентилаторния 
конвектор е показано на Фигура 6. 
 

Фигура 6 Монтаж и демонтаж на заземителния проводник към корпуса 
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ВНИМАНИЕ 
При демонтиране на корпуса на уреда е необходимо да се откачи 
заземителния проводник прикрепен към него. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
При монтиране обратно на корпуса на вентилаторния конвектор,  
заземителния проводник трябва да бъде свързан отново към него. 

 

Фигура 7 Монтаж и демонтаж на заземителния проводник към корпуса – разрез А и В 
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4.2. ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ. 
 
Много е важно да се пристъпи към правилен монтаж, включително на изолация против 
конденз на тръбопроводите (1/2" F). Използвайе винаги подходящи инструменти, за да 
избегнете счупване на фитинги. Препоръчваме да монтирате изпускателната тръба с 
минимален наклон от 2 cm/m за нейната правилна работа. 
  

ВНИМАНИЕ 
Производителят не носи отговорност в случай на евентуално изтичане на 
кондензат, причинено от неправилен монтаж на изпускателна връзка. 

 

4.3. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ.  
 

Използвайте подходящия габарит на проводника, както е показано на етикета на 
техническите данни на уреда. Свържете, като спазвате инструкциите, дадени в 
приложената схема, според типологията на уреда и аксесоарите. 
 

ВНИМАНИЕ 
Електрическото свързване трябва да се извърши от специалисти, съгласно 
действащите национални електрически стандарти. Преди да направите 
каквато и да е свързване, захранването на уреда трябва да бъде 
изключено. 

 

ВНИМАНИЕ 
Неправилното свързване и/или неспазването на националните разпоредби 
анулира гаранцията на вентилаторния конвектор и всякакви други 
отговорности на производителя. 

 
4.4. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.  

 
Изключете захранването от уреда, преди да продължите с каквато и да е поддръжка. 
Само квалифициран и обучен персонал може да извършва поддръжката на 
вентилаторния конвектор. Необходимо е да се почисти и да се прави поддръжка 
само на въздушния филтър, който е монтиран на въздухозаборника (освен ако има 
повреда на други компоненти). Препоръчваме да почиствате филтъра всеки сезон с 
прахосмукачка или като го изчеткате. Просто наклонете надолу филтъра, поставен в 
долната част на модула, и след това го плъзнете към предната част на уреда, за да 
го извадите. Продължете с обратната операция, за да извършите сглобяването на 
филтъра. 

 
ВНИМАНИЕ 
Не забравяйте винаги да монтирате филтъра, след като го почистите, преди 
вентилаторния конвектор да бъде рестартиран. 

 

ВНИМАНИЕ 
Сервизният техник трябва да обучи потребителя как да управлява 
вентилаторния конвектор и да попълни точната дата на въвеждане в  
експлоатация на уреда в гаранционната карта. 
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5. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР BISOLID.  

 

5.1. ОПИСАНИЕ НА ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 
SAS922XFCT‐4‐RCS‐485. 

 
Термостатите модел SAS922XFCT‐4‐RCS‐485 са предназначени за управление на 2 и 4 
тръбни  вентилаторни конвектори и вентилатор с 3 скорости (ръчни или автоматични).  
 
Основните характеристики на термостата са следните: 

▪ Функция на карта за стая: има входен контакт за карти за работа или детектор за 
движение, който позволява ЕКО режим на намалена консумация, когато няма 
заетост. Също така може да се конфигурира като контакт за дистанционно 
стартиране/стоп или контакт за отворен прозорец. 

▪ Дистанционен сензор: по избор можете да използвате дистанционен сензор, за 
да замените сензор за температура на въздуха в помещението или сензор за 
температура на подаващата вода за промяна на автоматичния режим (2-тръбен) 
или като минимален термостат (2 и 4 тръбен). 

▪ Комуникация: версията SAS922XFCT‐4‐RCS‐485 интегрира интерфейс за 
комуникация по Mod Bus протокол, който може да бъде интегриран в BMS 
система. 
 

5.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРМОСТАТА. 
 

Таблица 2 Характеристики на термостата на вентилаторния конвектор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наименование Стойност 

Размери 88mm x 88mm x 12mm 

Диапазаон на настройка на температурата 5oC – 35oC 

Точност ± 0.5oC 

Захранване 100-240VAC, 50/60Hz 

Предпазител на реле вентилатор 8(5)A 

Предпазител на реле клапан 3(2)A 

Клас на защита IP21 

Условия на околната среда 0– 50oC, 5-95%RH 
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5.3. РАБОТА НА УРЕДА. 

 

 
 

 
 

5.4. ФУНКЦИИ. 
 
1. Работа на вентилатора  
Натиснете бутон  за да изберете съответната скорост на вентилатора НI /MED /LOW 
/AUTO speed, без режим AUTO при режим вентилация. 
 
2. Работен режим 
Натисете бутон  за да изберете различен работен режим при включен уред: 

 = CH: Heat mode/cool mode/AUTO mode/ventilate mode 
 =CH: Режим отопление/режим охлаждане/ Автоматичен режим/ режим 

вентилация 
 

 = CO: cool only mode/ventilate mode 

Фигура 6 

Фигура 8 

Показания на дисплея: 
 

a.  Показва режим Отопление 
b.  Показва режим Охлаждане 

 a/b. Мига по същото време показвайки   
автоматичен режим 

c.  Показва режим Вентилация 
d.  Показва активиран термостат за  

охлаждане 
e.  Показва състоянието на външен сензор 
f.  Показва текуща настройка 
g.  Показва отложен старт на компресор 
h.  Показва текущата настройк а на 

вентилатора 
i.  Показва активиран термостат за 

отопление 
j.  Показва температурата в помещението 
k.  Режим ЕСО (Функция на карта за стая) 

 
 

Бутони: 
 

1. Зона на дисплея 
2. Бутон Power: Вкл/Изкл. термостат 
3. Бутон Вентилатор: Настройка на режим 

на вентилатора (HI, MED, LOW и AUTO) 
4. Бутон избор на режим: Избор на режим 

на работа (Охлаждане, отопление и 
вентилация) 

5. Бутон „Нагоре“: Повишава 
температурата 

6. Бутон „Надолу“: Намалява 
температурата 
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 = CO: режим само охлаждане/режим вентилация 
 

3. HE е електрически нагревател; и има само режими на електрическо подгряване и 
вентилация в 2 тръбните уреди (с изключение на еднократно охлаждане). 
 

5.5. КОНФИГУРИРАНЕ НА ТЕРМОСТАТА 

Менюто за конфигуриране ви позволява да настроите работните характеристики на 
термостата според вашата система или лични предпочитания. Изключете термостата и 
задръжте бутона за повече от 5 секунди, като влезете в настройката на параметър  на 
меню и ще покаже първия елемент от менюто за конфигуриране. Натиснете бутон  или 

 за изберете. Натиснете бутон  за да въведете следващия елемент. Натиснете бутон  

обратно към предишния елемент Натиснете   за да излезете от менюто и да се върнете 
към състояние на изключване. 

 
Ако в рамките на 30 секунди не се натиснат бутони, термостатът ще се изключи. За да се 
върнете към фабричните настройки по подразбиране, натиснете бутон  за повече от 5 
секунди. На дисплея ще се покаже „DEF“, което показва, че всички настройки на 
конфигурацията са се върнали към фабричните настройки по подразбиране. 
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Таблица 3 Конфигуриране на термостата 

 

Nо Натиснете 
бутон 

Показание на 
диспея 

(заводска 
настройка) 

Натсинете 
 или за 

да изберете 

 
Описание 

1 /   (0) -4.0—+4.0℃ Калибриране на температурата 
Calibrate Temperature 

2 /   (28℃) AL℃—40.0℃ Избор на максимална стойност на 
температурата 
Select maximum setting temperature 

3 /    (18℃) 5.0℃—AH Избор на минимална стойност на температурата 
Select minimum setting temperature 

4 /  (2) 1-3 Опции за подсветка 
Backlight options 

5 /  ( OFF) 
ON/OFF Избор на режим на работа на вентилатора 

ИЗКЛ.: Вентилаторният конвектор няма изходна 
връзка с вентила 
ВКЛ. : Вентилаторния конвектор и вентила имат 
изходна връзка. Когато вентила не е активен,  
вентилаторът също ще спре. 
Fan running mode selection  
OFF: Fan coil would not linkage output with valve 
ON: Fan coil and valve linkage output, When valve 
stop,fan will stop too. 

6 /   (rE) rd/ rE Опция запомняне на включване/изключване 
преди спиране на ел. захранване 
 : Независимо дали термостатът е включен 
или изключен преди спиране на захранването, 
след като захранването отново се включи, 
термостатът ще запази захранването 
изключено. 
 :Термостатът ще запази паметта, когато е 

включен или изключен преди спиране на на 
захранването 

Memorize power on/off option before power loss 
:no matter the thermostat is switched on or off 

before power loss, after the power supply comes to 
normal again the thermostat will keep power off.  

：the thermostat will keep memory when its ON 

or OFF status before power loss  

7 /  （  CH） CO/CH Избор на модел: 
CO: Само охлаждане CH: отопление и 
охлаждане  
Model Selection:  
CO: Cooling only   CН: Heating and cooling both 

8 /  （  2） 
2/4 Избор на система за управление за 

вентилаторния конвектор: 2 – за двутръбна 
система; 4 – за 4 тръбна система 
Control system selection for fan coil:  2 -2 pipe  
4-4pipe  

9 /  LE（  SC） SC/SCD/OC/OCD/ 
SCE/SCF/OCE/OCF 

Режими на активиране на работния контакт 
Activation Modes of the Occupation Contact 

10 /  CC(26℃  ) 5°C - 40°C Температура на охлаждане без работен контакт 
(ECO) 
Non-Contact Occupancy Cooling Temperature 
(ECO) 

11 /  HC(16℃  ) 5°C - 40°C Температура на отопление без работен контакт 
(ECO) 
Occupational Contact less Heating Temperature 
(ECO) 
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Подробно описание на функциите на всеки параметър: 
 
1: CL - Настройка на сензор за стайна температура 
Можете да настройвате стойностите на сензора за стайна температура, показана на 
екрана до 5 градуса над или под. 
2: AH – Настройка на максималната температура на отопление 
Може да настройвате максималната стойност на температурата на отопление в диапазана 
между AL и 40° C. 
3: AL - Настройка на минималната температура на охлаждане 
Може да настроите минималната стойност на температура на охлаждане в диапазона 
между 5°C и AH. 
4: BL – Опции за подсветка 
1) Светлината на дисплея ще е изключена непрекъснато. 
2) Дисплеят ще се включи при докосване на който и да е бутон на термостата и ще се 
изключи автоматично след 15 секунди. 
3) Екранът ще остане включен през цялото време. 
5: LA – Опция спиране на вентилатора 
Използвайте бутона ▲ или ▼ за да изберете между "ON" и "OFF". Ако изберете "ON", 
термостатът ще поддържа вентилатора да работи със скоростта, избрана от бутона на 
вентилатора и няма да спре вентилатора, когато няма нужда от отопление или охлаждане. 
Ако изберете "OFF", то термостатът ще спре вентилатора, когато няма нужда от отопление 
или охлаждане. 
6: rE  - Опция запомняне при спиране на захранването 
Използвайте бутона ▲ или ▼, за да изберете "rE" или "rd" 
„Rd“: Независимо от състоянието на термостата (включен или изключен) в момента на 
прекъсване на захранването, когато то бъде възстановено, термостатът ще остане 
изключен.  

12 /  db（10℃） 5°C - 15°C Автоматичен режим на мъртва зона без работен 
контакт (ECO) 
Dead band AUTO mode without Contact of 
Occupation (ECO) 

13 /  HE(HF) HE/HF Режим отопление 
HF : Отопление с вентилаторен конвектор 
HE:  Отопление с ел.нагревател 
Heating mode: 
HF :Fan coil heating 
HE:  Electric heating 

14 /  LF(1) 0/1/2 0: Всички бутони са заключени, когато е 
активирано заключването на бутоните 
1: Само бутоните нагоре и надолу могат да 
работят, когато е активирано заключването на 
бутоните 
2: Само бутонът нагоре/надолу/вентилатор може 
да работи, когато е активирано заключването на 
бутоните 
0:All buttons are locked when the button lock is 
activated 
1:Only the up and down button can operate when 
the button lock is activated 
2:Only the up /down/fan button can operate when 
the button lock is activated 

15 /  LI(0) 0/1/2 0:  Показване на стайната и зададената 
температури 1: Показване на стайната 
температура 
2: Показване на зададената температура 
0:Display room and setting temperature 
1:Display room temperature 
2:display setting temperature 

16 /  d3（0） 0,1,2 
Опции за сензор за дистанционно управление 
Remote sensor options 
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„RE“: Термостатът ще запомни състоянието, в което е бил, включен или изключен, когато е 
настъпило прекъсване на захранването. 
7: CH – Режим самостоятелно охлаждане/отопление или ибор на режим охлаждане 
Натиснете бутона ▲ или ▼ за да изберете "CO" или "CH". CO: само режим на охлаждане, 
CH: режим на отопление и охлаждане. 
8: FE – Избор на конфигурация на дву или четери тръбна система 
Натиснете бутона ▲ или ▼ за да изберете "4" или "2". 4 означава 4 тръбна система, а 2 
означава 2 тръбна система. 
9: LE - Режими на активиране на работния контакт 
Изберете SC, за да активирате ECO режим със затворен контакт. 
Изберете SCD, за да активирате ECO режим със затворен контакт със закъснение от 1 
минута. 
Изберете OC, за да активирате ECO режима при отворен контакт. 
Изберете OCD, за да активирате ЕСО режима в отворен контакт със закъснение от 1 
минута. 
Изберете SCE, за да активирате режим на дистанционно стартиране/спиране (или 
прозорец) със затворен контакт. 
Изберете SCF, за да активирате режим на дистанционно стартиране/спиране (или 
прозорец) със затворен контакт със закъснение от 1 минута. 
Изберете OCE, за да активирате режима на дистанционно стартиране/спиране (или 
прозорец) при отворен контакт. 
Изберете OCF, за да активирате режима на дистанционно стартиране/спиране (или 
прозорец) при отворен контакт с 1 минутно закъснение. 
Ако е активиран ECO режим, през времето, през което системата остава в този режим, 
вентилаторът спира, ако няма търсене, независимо от конфигурацията на параметър „LA“. 
10: CC - Зададена температура за енергоспестяване при охлаждане (ECO режим) 
Може да промените зададената температура при режим ECO WINTER между 5°C и 40°C. 
11: HC - Зададена температура за енергоспестяване при отопление (ECO режим) 
Може да промените зададената температура при режим ECO SUMMARY между 5°C и 
40°C. 
12: db - Автоматичен режим на мъртва зона без работен контакт (ECO режим) 
Ако термостатът работи в режим AUTO (4T), термостатът влиза в Cold Mode (режим на 
охлаждане), ако температурата на околната среда е db °C по-висока от зададената точка, и 
в Heat Мode  (режим на отопление), ако е db °C по-ниска. 
13: HE – Конфигуриране на режим отопление (Heating mode) 
HF: Отопление с вентилаторем конвектор. 
HE: Отопление с ел.нагревател. 
В режим на отопление с електрически нагревател вземете предвид следните особености: 
‐ Вентилаторът има закъснение от 1 минута преди спиране след излизане от режим на 
отопление. 
‐ Ако е конфигуриран за 2 тръбен вентил конвектор, работата в режим охлаждане взема 
предвид само вентилатора. 
‐ Ако термостатът е изключен, докато системата работи на отопление, системата 
автоматично активира вентилатора на ниска скорост за една минута, за да разсее 
остатъчната топлина от електрическия нагревател. 
Забележка: Ако вашата система е конфигурирана с отопление с електрически нагревател, 
се препоръчва да зададете параметъра “LA” на LA = ON. 
16: d3 - Опции за сензор за дистанционно управление 
0: Дистанционен сензор за температурен на въздуха. Заменя сензора за стайна  
температурна на въздуха на термостата за управление. 
1: Сензор за температура на смесване. Управлението се извършва със 
средноаритметичната стойност на температурите, измерени от сензора за стайна  
температура и дистанционния сензор за температурен на въздуха. 
2: Сензор за температура на захранващата вода за автоматична смяна на режима (2 
тръбна система) или като минимален термостат. Като минимален термостат сензорът не 
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позволява на вентилатора да стартира, когато температурата на захранващата вода е по-
ниска от 22°C, и уреда работи в режим отопление. При режим охлаждане тази функция е 
приложима само, ако е 2-тръбна инсталация, има нужда от охлаждане и температурата на 
захранващата вода е по-висока от 18ºC. 
Този режим (d3=2) е деактивиран, ако параметърът “HE” е настроен на HE = HE (отопление 
с ел.нагревател). 
 

5.6. РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА MODBUS КОМУНИКАЦИЯТА. 
 
Натиснете продължително бутон  над 5 секунди след изключване. Ще влезете в 
интерфейса за настройка на Modbus. Натиснете бутон , за да преминете към следващия 
параметър. Натиснете бутони ▲ или ▼ за да промените настройката. В интерфейса за 
настройка на Modbus натиснете продължително бутон  над 5 секунди, докато не се 
покаже DEF за връщане към фабричните настройки по подразбиране. 

 
Таблица 4 Парамери на Modbus 

Nо Натисне
те бутон 

Показание на диспея 
(заводска настройка) 

Натсинете 
 или за 

да изберете 

 
Описание 

1 /    (1) 1~247 RS485 подчинен адрес : Показване на 
нуждата от десетичен знак, за да го 
промените в шестнадесетичен, когато 
го използвате 

2 /    (2) 1/2/3/4/5 Настройка на скоростта на предаване на 
RS485  

1：4800 

2：9600 

3：19200 

4：38400 

5：115200 

3 /    (0) 0/1/2 Режим на проверка на RS485 

0： Без паритет 

1： Случаен паритет 

2:  Равен паритет 

4 /    (1) 1/2 Настройки на стоп битовете на RS485  

1：  Един стоп бит 

2: Два стоп бита 

 
1: Адрес на комуникация 485 
Дипазонът на комуникация е 1 ~ 247; Заводската настройка е "1", натиснете бутни ▲ или ▼ 
за да изберете друг адрес. 
2: Конфигуриране на скоростта на комуникация 

1：4800 2：9600 3：19200 4：38400 5：115200 

3: Конфигуриране на паритет на комуникация 
0: Без паритет 1: Нечетни 2: Четни 
4: Стоп битове на RS485  

1： Един стоп бит 

2 :   Два стоп бита 
 

5.7. РАБОТНИ РЕЖИМИ НА ТЕРМОСТАТА. 
 
Регулираната температура е температурата на измерване в следните режими на работа 
(Охлаждане, Отопление, Автоматичен). По подразбиране тя се определя благодарение на 
сензора за стайна температура. Ако е свързана с дистанционен сензор за стайна 
температура, регулираната температура ще бъде тази на дистанционния сензор 
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(параметър “d3” е зададен на 0) или тази на средноаритметичната му стойност с 
измерването на сензора за стайна температурата (параметър “d3” е зададен на 1) . 
 
Следователно, регулираната температура в последователните режими на работа на уреда 
ще зависи от сензора, използван във всеки отделен случай. 
 
1.1 Режим охлаждане 
 

1.1.1 Управление на вентила 
 

Ако контролираната температура е по-висока с 1°C от зададената температура, вентилът 
ще се отвори. Ако регулираната температура е по-ниска с 1°C от зададената температура, 
вентилът ще се затвори. За 2-тръбна система със сензор за температура на подаващата 
вода, отварянето на вентила е при условие, че температурата на водата е 18°C или по-
ниска. 
 

1.1.2 Управление на вентилатора 
 

С помощта на бутона можете да изберете ръчна или автоматична скорост на вентилатора: 
при избора AUTO ще бъде същият термостат, който ще избере подходящата скорост: 
Когато се достигне зададената температура, вентилаторът може да спре, ако инсталатора 
е задал параметъра “LA” (опция за спиране на вентилатора) на ИЗКЛ. (OFF) или да 
продължи да работи, ако е избран в стойност ВКЛ. (ON). 
За 2-тръбна система със сензор за температура на подаващата вода, стартирането на 
вентилатора, ако има нужда от охлаждане, се обуславя от температурата на водата 18°C 
или по-ниска. 
 
2.1 Режим отопление 
 

2.1.1 Управление на вентила 
 
Ако контролираната температура е по-ниска с 1°C от зададената температура, вентилът 
ще се отвори. Ако регулираната температура е по-висока с 1°C от зададената 
температура, вентилът ще се затвори. За 2-тръбна система със сензор за температура на 
подаващата вода, отварянето на вентила е при условие, че температурата на водата е 
22°C или по-висока. 
 

2.1.2 Управление на вентилатора 
 
С помощта на бутона можете да изберете ръчна или автоматична скорост на вентилатора: 
при избора AUTO ще бъде същият термостат, който ще избере подходящата скорост: 
Когато се достигне зададената температура, вентилаторът може да спре, ако инсталатора 
е задал параметъра “LA” (опция за спиране на вентилатора) на ИЗКЛ. (OFF) или да 
продължи да работи, ако е избран в стойност ВКЛ. (ON). 
Ако параметърът “HE” е настроен на HE, спирането на вентилатора ще настъпи с 1 минута 
забавяне на спирането от ел.нагревател. За конфигурация със сензор за температура на 
подаващата вода (минимален термостат), ако има нужда от отопление, стартирането на 
вентилатора се обуславя до температурата на водата от 22°C или по-висока. 
 
3.1. Режим AUTO 
 

- 3.1.1 2‐тръбна система 
 



РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА 
 

Bisolid FC3                                                                                                     OM-FC3/V2/06/2022/BG 22 

Инсталаторът трябва да зададе параметър “FE” на стойност 2 (за 2-тръбна система), да 
свърже сензора за температура на подаващата вода и да зададе параметър “d3” на 
стойност 2. 
В този режим AUTO за 2-тръбна система сензорът на тръбата за захранващата вода има 
функцията да управлява промяната на режима: Охлаждане, ако температурата на водата в 
тръбата е 18°C или по-ниска и Оотпление, ако е при 22°C или по-висока. 
Ако сензорът е повреден и клемите RS и RG са свързани на късо, на екрана ще се появи 
съобщение за грешка ER2. Ако кабелите са прерязани или няма свързан сензор, на екрана 
ще се появи съобщението за грешка ER2. 
 

- 3.1.2 4‐тръбна система 
 

Инсталаторът трябва да настрои параметъра “FE” на стойност 4 (за 4-тръбна система). 
При избор на режим AUTO, термостатът влиза в режим на охлаждане, ако температурата 
на регулиране е с 2°C по-висока от зададената температура и в режим на отопление, ако е 
с 2°C по-ниска. И в двата случая изходът към вентилите за охлаждане или отопление ще 
се изключи, когато температурната разлика между регулираната температура и 
зададената температура падне до 1°C. Следователно има мъртва зона от 2°C, която 
позволява икономия на енергия, съчетано със задоволителна степен на комфорт. 
 
Например, при зададена температура е от 23°C термостатът ще стартира режим  
отопление при температура 21°C и ще спре при температура 22°C. При 25°C температура 
на околната среда ще влезе в режим охлаждане и ще спре при температура 24°C. 
 
За конфигуриране на системата с температурен сензор на захранващата вода (минимален 
термостат), ако има нужда от отопление, пускането на вентилатора в режим отопление се 
обуславя от температурата на водата 22°C или по-висока. Ако сензорът за стайна 
температура е повреден, на екрана ще се появи съобщение за грешка ER1. 
 

5.8. МОНТАЖ НА ТЕРМОСТАТА. 
 
По време на монтажа на термостата трябва да се изпълнят следните дейности: 

▪ Внимателно отварете с отвертка предния панел в долната отворена част. 
▪ Внимателно издърпайте контролния панел направо от основния конектор. 
▪ Фиксирайте капака върху основата. 

 
 

Фигура 9 Монтаж на термостата 
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5.9. ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. 
 

ВНИМАНИЕ 
Винаги изключвайте захранването от основния източник на захранване, като 
развиете предпазителя или превключите прекъсвача в положение изключено. 
позиция, преди да инсталирате, демонтирате, почистите или обслужите този 
термостат. Цялото окабеляване трябва да отговаря на местните и 
национални строителни и електрически норми и наредби. Ако системата не 
работи правилно, проверете окабеляването и сменете предпазителя, ако е 
необходимо. 

 

 
ВНИМАНИЕ 
Прочетете цялата информация в това ръководство, преди да инсталирате 
този термостат. Само компетентен и обучен техник трябва да инсталира този 
термостат. Използвайте термостатат само по предназначение, както е 
описано в това ръководство. 

 
5.10. УНИВЕРСАЛНИ ИНТЕРФЕЙС RS‐485 MODBUS ПРОТОКОЛИ. 

 
Конфигурацията по подразбиране на RS485 интерфейс връзката на термостата е, както 
следва: Baud: 9600, 8N1 (8 бита данни, без паритет и 1 стоп бит). 
 
Комуникационните работни параметри на Modbus могат да се използват за конфигуриране 
на скоростта на връзката и съответно на паритета. Възможните адреси са от 1 до 247, като 
адрес 1 е устройството по подразбиране. 
 
Функкции на Modbus RTU: 

▪ 03 четене (Функция за четене на регистър за задържане). 
▪ 06 четене (Напишете единичен регистър). 
▪ Формат UINT16. 
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Таблица 5 Универсален интерфейс RS‐485 MODBUS 

 

Регистър Описание Възможни стойности Функции 

0 ON / OFF status 
Статус Вкл./Изкл. 

1 on /  0 off 
1 Вкл. / 0 Изкл. 

R / W 

1 Operation mode 
Режим на работа 

0 Cool  /  1 Heat  / 2 Auto /  3 Ventilation 
0 Охлаждане / 1 Отопление/ 2 
Автоматичен / 3 Вентилация  

R / W 

2 Fan speed mode 
Скорост на вентилатора 

1 High  /  2 Medium  /  3 Low  /  0 Auto 
1 Висока / 2 Средна / 3 Ниска / 0 
Автоматична 

R / W 

3 Temperature set point * 
Настройка на 
температурата 

 R / W 

4 Internal probe temperature * 
Сензор за вътрешна 
температура 

 R 

5 Remote probe temperature * 
Изнесен сензор за 
температура 

 R 

6 Keypad lock 
Заключена клавиатура 

0 unlocked /1 blocked 
0 отключена / 1 заключена 

R / W  

7 Contact occupation status 
Статутс на работния 
контакт   

0: OC  /  1: SC 
0: Отворен / 1 Затворен 

R 

8 Valves status 
Стаус на вентила 

0   None active / 0 Не активен 
1   Cooling valves active / 1 Активен е 
вентил за охлаждане 
2   Heating valves active / 2 Активен 
вентил за отопление 

R 

9 Fan speed  status  
Скорост на вентилатора 

0   None active / 0 Не е активен 
1   High / 1 Висока 
2   Medium / 2 Средна 
3   Low / 3 Ниска 

R 

11 ON / OFF status 
Статус Вкл./Изкл. 

1 on /  0 off 
1 Вкл./0 Изкл. 

R 

12 Operation mode 
Работен режим 

0 Cool  /  1 Heat  /  3Ventilation / 
6Auto cool  /  7Auto heat 
0 Охлаждане / 1 Отопление/ 3 
Вентилация 6 Автоматично охлаждане 
/ 7 Автоматични отопление 

R 

13 Fan speed mode 
Скорост на вентилатора 

1 High  /  2 Medium  /  3 Low  /  0 Auto 
1 Висока / 2 Средна / 3 Ниска / 0 
Автоматична 

R 

14 Temperature set point * 
Настройка на 
температурата 

 R 

* Стойността на показаната на дисплея температура x 10 
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6. ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА НА ВЕНТИЛАТОРНИЯ КОНВЕКТОР. 
 

Фигура 10 Принципна електрическа схема на уреда  
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7. ГАРАНЦИОНИ УСЛОВИЯ. 
 
Обръщаме внимание на потребителите, че пускането в експлоатация и сервизната 
поддръжка на вентилаторни конвектори Bisolid FC 3 трябва да се извършват от 
специализирана монтажна фирма. В противен случай евентуални гаранционни претенции 
не се приемат. Проблеми с гаранцията се заявяват веднага след откриване на дефекта. 
Гаранционният срок на уреда е 24 месеца и е посочен в гаранционната карта, която се 
предоставя като основен аксесоар към вентилаторния конвектор и се признава при 
прецизно спазване на инструкциите в текущото ръководство за монтаж, експлоатация и 
поддръжка. Купувачът трябва да подаде писмена рекламация за гаранция до Продавача 
или до оторизиран доставчик на услуги. 
 

ВНИМАНИЕ 
Производителят си запазва правото да прави промени, свързани с 
техническата оптимизация на продукта. 

 

ВНИМАНИЕ 
Когато изпращате заявки за доставка на резервни части, моля, посочете вида 
на вентилаторния конвектор, неговия модел, фабричен номер и година на 
производство. 

 
Резервните части и аксесоари за вентилаторните конвектори могат да бъдат поръчани от 
сервизния техник, извършил монтажа, или директно от доставчика. 

 

8. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ. 
 

След завършване на жизнения цикъл на вентилаторния конвектор Bisolid, неговото 
унищожаване трябва да се извърши по природосъобразен начин. Не изхвърляйте този 
продукт като несортиран битов отпадък. Необходимо е събиране на такива отпадъци 
отделно, за специално третиране в центровете за рециклиране - като вторична суровина, 
при спазване на принципите за разделно събиране на отпадъци. Не изхвърляйте 
електрическите компоненти като несортирани битови отпадъци, използвайте съоръжения 
за разделно събиране. Свържете се с местната власт за информация относно наличните 
системи за събиране на подобни уреди. Ако електрическите уреди се изхвърлят на 
сметища, опасните вещества могат да изтичат в подземните води и да влязат в 
хранителната верига, като вредят на здравето и благополучието ви. 
 
 

 

 

 

 
 

 

9. ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ.  
 
При доставка производителят предлага вентилаторния конвектор в картонена опаковка. 
Вентилаторните конвектори не трябва да се транспортират в положение, различно от 
нормалното им работно положение. 
Трябва да се вземат предвид следните важни изисквания към продуктите: 
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▪ В момента на доставката проверете съответствието между поръчката и указанието 
в разписката за доставка. 

▪ Проверете целостта на опаковката и, ако се открият несъответствия с поръчката, 
повреди или неизправности, те трябва да бъдат докладвани при доставката и 
незабавно да се сигнализира на фирмата производител. 

▪ Уредът трябва да се съхранява в помещения, защитени от лоши атмосферени 
условия при температура между -10°C и 55°C. 

▪ Работата и монтажа на уреда трябва да се извършват с най-голямо внимание, за да 
се предотврати повреда на крехките части. 

▪ Уредът трябва да се захваща от 2 страни, не повдигайте и не премествайте уреда 
от хидравличните връзки. 

 
Необходимо е да се осигурят поне нормални условия за съхранение на вентилаторните 
конвектори по време на тяхното транспортиране и складиране. Не оказвайте натиск върху 
опаковката и капаците на вентилаторния конвектор по време на съхранение и 
транспортиране. 
 

10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ. 
 
НЕИЗПРАВНОСТИ И КОРЕГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 
 
ВЕНТИЛАТОРЪТ НЕ РАБОТИ 
КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ: 

▪ Уверете се, че уреда е електрически захранен. 
▪ Проверете ключове или предпазители. 
▪ Проверете правилното окабеляване на уреда (само от квалифициран персонал). 
▪ Проверете дали термостатът е настроен правилно. 

 

НИСЪК ДЕБИТ НА ВЪЗДУХА 
КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ: 

▪ Изберете по-висока скорост на вентилатора. 
▪ Сменете или почистете филтъра. 

 

TЕЧОВЕ НА ВОДА ОТ УРЕДА 

КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ: 

▪     Порверете и  подобрете изолацията на водопроводните тръби. 

▪     Затегнете водните връзки. 

▪     Фиксирайте идеално хоризонтално уреда. 

▪     Почистете тавата за кондезат. 

▪     Проверете и почистете тръбата на отвеждането на кондензата. 

▪  Следете правилното функциониране на помпата за източване на кондензат. 
 
УСТРОЙСТВОТО НЕ ОХЛАЖДА/ОТОПЛЯВА 
КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ: 

▪ Намалете/увеличете зададената температура на термостата. 
▪ Проверете дали термопомпата/котела и циркулационната помпа са включени. 
▪ Обезвъздушете тръбопроводите за вода. 
▪ Проверете дали термостатът не е монтиран в по-топла/хладна зона. 

▪ Почистете въздушния филтър. 
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Доставчик:  

Адрес: 

Град 

Ул.  

Тел.: 

Факс: 

http:// 

 
 
 
 
Запазваме си правото на технически промени! 


