
www.bioprom.com.ua 

 1 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ  

МРТ AIR AUTO и МРТ AIR AUTO Y 
 

 
                                           

 
 

 

 

Описание 

 
Регулятор температуры МРТ AIR AUTO (МРТ AIR AUTO Y) 

предназначен для управления работой вентилятора надува и насоса 

центрального отопления в  твердотопливных котлах всех типов.  

В момент розжига, а так же в случаях, когда температура котла ниже 

установленной, регулятор температуры осуществляет управление работой 

вентилятора надува до момента достижения установленной температуры 

котла. Управление работой вентилятора надува может осуществляться в 

автоматическом и ручном режиме.  

При управлении работой вентилятора надува в автоматическом режиме 

регулятор температуры осуществляет автоматический подбор мощности 

вращения вентилятора исходя из выбранного вида топлива и информации от 

датчика температуры. Изменение мощности вращения вентилятора 

происходит с дискретностью 10% в диапазоне от 0% до 100%. При 

достижении установленной температуры котла, регулятор температуры 

осуществляет ее поддержание путем плавной регулировки мощности работы 
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вентилятора надува. В этом случае полное отключение вентилятора 

происходит при достижении температуры котла, превышающей 

установленную температуру котла на 5ºC. При понижении температуры 

котла ниже этого значения, регулятор температуры осуществляет включение 

и плавную регулировку мощности вентилятора надува, не давая температуре 

котла опуститься ниже установленной. При этом достигается стабильность 

установленной температуры котла в диапазоне 5ºC. 

При управлении работой вентилятора надува в ручном режиме 

регулятор температуры осуществляет управление работой вентилятора 

надува с постоянной мощностью вращения, которая устанавливается в меню 

пользователя с дискретностью 10% в диапазоне от 0% до 100%. При 

достижении установленной температуры котла, регулятор температуры 

выключает вентилятор надува. При понижении температуры котла ниже 

установленной на значение гистерезиса котла, регулятор температуры 

осуществляет включение вентилятора надува. При управлении работой 

вентилятора надува в ручном режиме, регулятор температуры осуществляет 

периодический «Продув» котла. Длительность работы и периодичность 

включения «Продува» котла устанавливается в меню пользователя. 

При достижении температуры котла равной установленной  

Температуре включения насоса, регулятор температуры включает насос 

центрального отопления. При понижении температуры котла до 

температуры, ниже установленной Температуры включения насоса на 

значение Гистерезиса температуры включения насоса, регулятор 

температуры осуществляет выключение насоса центрального отопления.  

При достижении температуры котла ниже значения Температуры 

отключения вентилятора, регулятор температуры отключит вентилятор 

надува. В этом случае считается, что произошло затухание котла, и 

дальнейшая работа вентилятора надува нецелесообразна. 

При достижении температуры котла ниже значения +5ºС, регулятор 

температуры автоматически включит насос центрального отопления. Эта 

функция регулятора температуры предназначена для предотвращения от 

замерзания теплоносителя в системе отопления.  

При возникновении аварийных ситуаций, а именно: 

- при «перегреве котла»,  когда температура котла превышает +90ºС; 

- при выходе из строя датчика температуры; 

на лицевой панели регулятора температуры включается Индикатор 

Аварии. Регулятор температуры выключает вентилятор надува, при этом 

насос центрального отопления продолжает работать непрерывно, охлаждая 

котел путем прогона теплоносителя через систему центрального отопления. 

После устранения причины аварийной ситуации, для перевода 

регулятора температуры в нормальный режим работы необходимо нажать 

кнопку «ВЫХОД». 
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Меры предосторожности 

 

1. Запрещается использовать регулятор температуры за пределами 

диапазона рабочей температуры. 

2. Установку и эксплуатацию регулятора температуры производить в 

соответствии с требованиями правил электробезопасности. 

3. Осуществлять монтаж регулятора температуры на котел таким 

образом, чтобы избежать его загрязнений и механических 

повреждений во время эксплуатации котла. 

4. Не допускать контактов изоляции проводов соединения с 

нагревающимися частями котла. 

5. Запрещается размещение датчика температуры в агрессивных 

средах. 

6. Установку и настройку регулятора температуры осуществлять 

квалифицированным специалистом. 

7. Запрещается самостоятельно изменять конструкцию регулятора 

температуры. 

8. Запрещается использование предохранителей не соответствующих  

номиналу, указанному в технических характеристиках. 

9. Замену предохранителя производить только при выключенном 

регуляторе температуры из сети питания. Предохранитель 

находится внутри корпуса регулятора температуры. 

 

Индикаторы и кнопки управления настройками 

 

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Осуществляет включение/выключение питания 

регулятора температуры. Вместо кнопки  может 

быть двухпозиционный выключатель. 

 

Индикатор работы вентилятора. Включен во время 

работы вентилятора надува. 

 

Индикатор работы насоса. Включен во время работы 

насоса центрального отопления. 

 

Индикатор Аварии. Включен во время работы в 

аварийном режиме. 

 

Кнопка входа в Меню пользователя. При ее нажатии 

осуществляется вход в Меню пользователя и 

подменю пользователя.   
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Кнопка выбора меню Движение вверх. 

Осуществляет выбор разделов меню, а так же 

увеличение устанавливаемых значений. 

 

Кнопка выбора меню Движение вниз. Осуществляет 

выбор разделов меню, а так же уменьшение 

устанавливаемых значений. 

 

Кнопка выхода на главную страницу из Меню 

пользователя. При нажатии кнопки, сохраняются 

установленные значения Меню пользователя. 

Удержание  кнопки     ВЫХОД /СТОП на 

протяжении  4 секунд - принудительное вкл. /выкл. 

вентилятора (для загрузки топлива). 

                                                       
 

Главная страница 

 

При включении питания на LCD дисплее регулятора температуры 

отображается главная страница Меню пользователя со следующей 

информацией:  

 

 

 

Где: 

- XX – текущее значение температуры котла; 

- YY – установленное значение температуры котла, до которого необходимо 

осуществлять нагрев теплоносителя; 

- ZZ% - мощность работы вентилятора надува в процентах; 

 

 При принудительном выключении вентилятора (нажатие и удержание 

кнопки ВЫХОД/СТОП более 4 сек.) главная страница Меню пользователя 

будет выглядеть следующим образом 

 

 

 

 

  При включенном автоматическом режиме работы, главная страница 

Меню пользователя будет выглядеть следующим образом 

 

 

 

 

Установка значения необходимой температуры котла (YY) происходит 

оперативно на главной странице Меню пользователя путем нажатия кнопок 

Темп Котл   XX   YY   

Турбина      ZZ%   

Темп Котл   XX   YY   

Турбина     ВЫКЛ. 

Темп Котл   XX   YY   

Турбина     ZZ% АВТ 
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▲и▼ до установки значения необходимой температуры YY. Температуру 

котла можно установить в диапазоне 40-85ºС. 

Вход в Меню пользователя осуществляется путем нажатия кнопки 

«МЕНЮ». 

 

Меню пользователя 

 

1. Розжиг 

 

Функция «Розжиг» необходима для принудительного включения 

вентилятора надува с целью осуществления розжига котла в начале 

отопительного сезона либо в случае его затухания, т.е. достижения 

температуры котла равной  Температуре отключения вентилятора (См. п.3). 

Включение функции «Розжиг» осуществляется нажатием кнопки 

«МЕНЮ», с помощью клавиш ▲ и ▼ выбор функции «Розжиг», повторное 

нажатие кнопки «МЕНЮ», выбор «Включено». Нажатием кнопки 

«ВЫХОД/СТОП», регулятор температуры выйдет на главную страницу 

Меню пользователя. 

После включения функции «Розжиг» и выхода на главную страницу 

Меню пользователя, оно будет выглядеть следующим образом 

 

   

 

При этом на лицевой панели регулятора температуры будет включен 

индикатор работы вентилятора. 

При достижении температуры котла выше установленной Температуры 

отключения вентилятора, регулятор температуры отключает функцию 

«Розжиг» и переходит в нормальный режим работы. 

 

 

2. Температура отключения вентилятора 

 

Эта функция позволяет устанавливать значение температуры котла, при 

которой считается что произошло «затухание» котла и работа вентилятора 

надува нецелесообразна.  

 Для установления значения Температуры отключения вентилятора 

необходимо зайти в Меню пользователя, затем при помощи клавиш ▲ и ▼ 

выбрать функцию:  

 

 

 

 зайти в подменю и установить значение температуры котла, при 

остывании до которой, регулятор температуры отключит вентилятор надува. 

(Возможный диапазон значений от 20ºС до 35ºС). 

                             

Темп Котл   XX   YY   

Турбина      ZZ% РОЗ 

Темп. Откл. 

Вентилятора 
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3. Гистерезис котла 

 

Эта функция позволяет устанавливать значение Гистерезиса необходимой 

температуры котла.  

Гистерезис котла – это значение, которое показывает разницу между 

установленной необходимой температурой котла и температурой котла, при 

охлаждении до которой  регулятор температуры снова включит вентилятор 

надува. 

Значение Гистерезиса котла устанавливается в меню Гистерезис котла.  

 

 

 

Выбор значения Гистерезиса котла осуществляется кнопками ▲ и ▼ в 

диапазоне от 1ºС до 20ºС. 

При установке значения Гистерезиса котла необходимо учитывать 

инерционность работы котла при разогреве и остывании.  

 

 

4. Температура включения насоса центрального отопления 

 

 Эта функция позволяет установить значение температуры котла, при 

котором регулятор температуры включит насос центрального отопления для 

подачи теплоносителя в систему отопления. 

 Значение Гистерезиса в этом случае – это значение, которое показывает 

разницу между установленной температурой включения насоса центрального 

отопления и температурой котла, при охлаждении до которой,  регулятор 

температуры выключит насос центрального отопления. 

 Для установки значения Температуры включения насоса центрального 

отопления и Гистерезиса необходимо зайти в Меню пользователя, затем 

при помощи клавиш ▲ и ▼ выбрать функцию: 

 

 

 

войти в подменю  

 

 

 

или 

 

 

 

и установить необходимые значения каждой функции. 

Выбор значения Температуры включения насоса осуществляется 

копками ▲ и ▼  устанавливается в диапазоне от 40 ºС до 85 ºС. 

Гистерезис 

котла 

Температура  

вкл. насоса  

Температура  

включения насоса 

Гистерезис 

включения насоса 



www.bioprom.com.ua 

 7 

Выбор значения Гистерезиса осуществляется кнопками ▲ и ▼  и 

устанавливается в диапазоне от 1ºС до 20ºС. 

 

5. Заводские настройки 

 

 Эта функция позволяет установить, значения всех функций регулятора 

температуры равным значениям, установленным предприятием 

изготовителем. 

 После установки заводских настроек, необходимо заново произвести 

настройку параметров регулятора температуры. 

Для включения функции Заводские настройки необходимо зайти в 

Меню пользователя, затем при помощи клавиш ▲ и ▼ выбрать функцию:  

 

 

 

Затем зайти в подменю: 

 

 

 

 

При помощи клавиш ▲ и ▼ выбрать функцию «Установить ДА» 

 

При установлении Заводских настроек, в регуляторе температуры 

будут установлены следующие значения функций: 

- Температура котла     - 60ºС; 

- Гистерезис котла      - 10ºС; 

- Обороты вентилятора в ручном режиме  - 30%;  

- Температура включения насоса  

центрального отопления    - 60ºС; 

- Гистерезис температуры включения насоса 

Центрального отопления    - 10ºС; 

- Температура отключения вентилятора  - 25ºС; 

- Продув:     Пауза   - 5мин; 

     Работа  - 7сек; 

- Выбор топлива      - дрова. 

 

6. Продув 

 

 Это функция, при которой регулятор температуры осуществляет 

кратковременное включение вентилятора надува в то время, когда 

температура котла соответствует или более установленного значения. 

Функция «Продув» включает в себя два значения: Пауза – 

периодичность времени включения вентилятора надува и Работа – время 

работы вентилятора надува.  

Заводские 

 настройки 

Установить: НЕТ 

                     (ДА) 
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Для включения функции Продув необходимо зайти в Меню 

пользователя, затем при помощи клавиш ▲ и ▼ выбрать функцию:  

 

 

 

Затем зайти в подменю: 

 

 

 

при помощи клавиш ▲ и ▼ выбрать время периодичности включения 

вентилятора надува, которое устанавливается в диапазоне от 1 до 15 мин., и 

время работы вентилятора надува в диапазоне от 5 до 60 сек. 

 Функция «Продув» работает только в ручном режиме работы 

вентилятора. 

 ВНИМАНИЕ! Слишком длительная работа вентилятора надува 

может привести к существенному превышению установленной 

температуры котла и его «вскипанию». 

 

7. Выбор топлива 

 

 Эта функция позволяет выбрать вид используемого топлива.  В 

зависимости от выбранного вида топлива, регулятор температуры 

осуществляет автоматический подбор мощности работы вентилятора надува.  

Для включения функции «Выбор топлива» необходимо зайти в Меню 

пользователя, затем при помощи клавиш ▲ и ▼ выбрать функцию:  

 

 

 

выбрать один из трех видов используемого топлива: 

 

     

 

 

Данная функция эффективна только при автоматическом 

управлении работой вентилятора надува. 

 

8. Режим работы вентилятора 

 

 Эта функция предназначена для включения автоматического или 

ручного управления работой вентилятора надува, а так же установки 

значения мощности работы вентилятора в ручном режиме управления 

вентилятором надува.  

Автоматическое управление работой вентилятора надува – это 

полностью интеллектуальная функция, при включении которой регулятор 

температуры, ориентируясь на заданную пользователем температуру котла, 

Продув 

 

Пауза 

Работа 

Выбор топлива 

 

Штыб 

Уголь 

Дрова 
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информация о которой поступает от датчика температуры, и выбранный вид 

топлива (См.п7.), автоматически выбирает необходимую мощность надува 

воздуха в котел, плавно меняя обороты вентилятора надува, подает только то 

количество воздуха, которое обеспечивает поддержание заданной 

температуры и полное сгорание топлива. 

Точный подбор соотношения топливо/воздух дает высокую 

эффективность процесса сжигания в сравнении с классическим управлением, 

благодаря чему достигается экономия топлива от 15% до 30% (в зависимости 

от выбранного вида топлива). 

Для включения/выключения автоматического управления работой 

вентилятора надува необходимо зайти в Меню пользователя, затем при 

помощи клавиш ▲ и ▼ выбрать функцию: 

 

 

 

Войти в подменю «Автомат» 

 

 

 

 

Установить «Включено» или «Выключено». 

После включения функции «Автомат» и выхода на главную страницу 

Меню пользователя, она будет выглядеть следующим образом 

 

 

 

 

 

При выключенном автоматическом управлении работой вентилятора 

надува необходимо вручную установить требуемую мощность вентилятора. 

Для чего зайти в подменю «Ручной», 

 

 

 

 

затем при помощи клавиш ▲ и ▼ в подменю «Обороты» выбрать требуемую 

мощность работы вентилятора от 0% до 100%.  

 При установке ручного управления – регулятор температуры включает 

вентилятора надува с постоянной мощностью вращения. 

Мощность вентилятора надува устанавливается пользователем исходя 

из опыта эксплуатации котла. 

 

 

 

 

Режим работы  

вентилятора 

Автомат < 

Ручной 

Темп Котл   XX   YY   

Турбина      ZZ% АВТ 

Автомат  

Ручной    < 
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Предохранитель 

 

 Регулятор температуры имеет один предохранитель 3,5A (10A), 

который защищает устройство от превышения нагрузки и короткого 

замыкания. Предохранитель находится внутри корпуса регулятора 

температуры. Для его замены необходимо снять заднюю крышку корпуса и 

заменить поврежденный предохранитель исправным с таким же номиналом. 

ВНИМАНИЕ: Перед заменой предохранителя необходимо отключить 

регулятор температуры от источника питания. 

 

Контроль состояния 

 

     После завершения отопительного сезона и перед началом следующего, в 

регуляторе температуры необходимо проверить: 

- техническое состояние проводов; 

- крепление датчика температуры; 

- крепление регулятора температуры;  

- эффективность заземления насоса и вентилятора. 

В процессе эксплуатации производить очистку регулятора температуры 

от пыли и других загрязнений. 

 

Технические характеристики МРТ AIR AUTO 

(в скобках для МРТ AIR AUTO Y) 

 

Наименование параметра Единица измерен. Величина 

1. Напряжение питания  В/Нz 160-270/50 

2. Максимальная потребляемая мощность Вт 2  

3. Рабочий диапазон температуры 

окружающей среды 

o
C 0-50 

4. Нагрузка выхода циркуляционного 

насоса 
А 2 (5) 

5. Нагрузка выхода вентилятора А 1 (5) 

6. Диапазон измерения температуры 
o
C 0-99 

7. Точность измерения температуры 
o
C 0,1 

8. Диапазон настройки температур 
o
C 40-85 

9. Стойкость датчика температуры 
o
C -55-+120 

10. Масса, не более Кг 0,7 

11. Предохранительная вставка А 3.5 (10) 
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Монтаж 

 

ВНИМАНИЕ: Монтаж регулятора температуры должен выполнятся 

специалистом, который имеет соответствующую квалификацию и 

полномочия. В момент монтажа оборудование не должно быть под 

напряжением. Убедитесь, что штепсель вынут из сети! 

ВНИМАНИЕ: Неправильное соединение проводов может привести к 

повреждению регулятора. 

 

Схема подключения насоса центрального отопления и вентилятора 

надува к регулятору температуры 

                                      

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятор температуры 

 

Насос  

ЦО 

Вентилятор 

надува 

Разъем 

220В/50Гц 
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Х1 – тумблер F1 – предохранитель  

Х2 – питание Х5, Х6, Х7 – датчики температуры 

Х3 – насос 

Х4 - вентилятор 

 

Внимание: Во время монтажа следует обратить особое внимание на 

правильность подключения кабельных сетей регулятора 

температуры и проводов заземления вентилятора и насоса 

центрального отопления. 

 

Гарантийные обязательства 

 

1. Установленный ООО «Компанией Биопром Харьков» срок 

эксплуатации регулятора температуры не менее 10 лет. 

2. ООО «Компания Биопром Харьков» предоставляет гарантию на 

регулятор температуры МРТ AIR AUTO (МРТ AIR AUTO Y) сроком 

на 18 месяцев с даты продажи, и не дольше чем 24 месяца с даты 

производства. 

3. Гарантийный ремонт может быть произведен только компанией 

производителем или его авторизованными сервисными пунктами. 

4. Гарантийный ремонт производится в течении 3 рабочих дней с дня 

получения регулятора температуры сервисным центром, в отдельных 

случаях этот срок ремонта может быть продлен до 14 дней. 

5. Гарантия не распространяется на дефекты, полученные вследствие: 

- использования регулятора температуры с нарушениями правил 

эксплуатации, указанных настоящей инструкцией; 
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- механических повреждений регулятора температуры или его 

отдельных компонентов; 

-  выхода из строя регулятора температуры вследствие воздействия 

атмосферных разрядов. 

 6. В случае обнаружения дефектов, перечисленных п.5, ремонт 

осуществляется за счет покупателя, о чем ему будет сообщено перед началом 

ремонта. 

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания 

обращаться по адресу г.Харьков, ул. Роганская, 101А. тел.057-757-68-33. 

http://bioprom.com.ua/. 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки МРТ AIR AUTO (МРТ AIR AUTO Y) входят: 

1. Сетевой кабель с наконечником вилки, длиной 1,5 м  - 1 шт; 

2. Провод подключения вентилятора с разъемом, длиной 0,2 м - 1 шт; 

3. Провод подключения насоса, длиной 2м    - 1 шт; 

4. Датчик температуры с проводом подключения 1,5 м  - 1 шт; 

5. Предохранитель         - 1 шт; 

6. Инструкция по эксплуатации       - 1 шт; 

7. Паспорт          - 1 шт. 

http://bioprom.com.ua/
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ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРИ  

МРТ AIR AUTO и МРТ AIR AUTO Y 
 

 
                                           

 
 

 

 
Опис 

 

Регулятор температури МРТ AIR AUTO (МРТ AIR AUTO Y) 

призначений для керування роботою вентилятора надува і насоса 

центрального опалення в твердопаливних котлах усих тіпів. 

Під час розпалювання, а також у випадках, коли температура котла 

нижче встановленої, регулятор температури здійснює керування роботю 

вентилятора надува до моменту досягнення встановленої температури котла. 

Керування роботою вентилятора продува Може здійснюватісь в 

автоматичність та ручного режимі. 

При керуванні роботою вентилятора надува в Автоматичному режимі 

регулятор температури здійснює автоматичний підбір потужності обертання 

вентилятора, виходячи з отриманої інформації від датчика температури та 

обраного виду палива. Зміна потужності обертання вентилятора відбувається 

з дискретністю 10% в діапазоні від 0% до 100%. При досягненні встановленої 

температури котла, регулятор температури здійснює її підтримання шляхом 

плавного регулювання потужності роботи вентилятора надува. У цьому 

Індикатор роботи 

Вентилятора надува 

 

Індикатор роботы  

Насоса Центрального 

опалення 

 
Індикатор Аварії 

 

Вход в Меню 

користувача 

 

Вибір показників 

меню 

 

Вихід з Меню/Стоп  

турбіна 

 

Кнопка Вкл/Викл 

 

Запобіжник (знаходиться в 

середині) 
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випадку повне відключення вентилятора відбувається при досягненні 

температури котла, що перевищує встановлену температуру котла на 5ºC. 

При зниженні температури котла нижче за це значення, регулятор 

температури здійснює включення і плавне регулювання потужності 

вентилятора надува, що не дає температурі котла опуститися нижче 

встановленої. При цьому досягається стабільність встановленої температури 

котла в діапазоні 5ºC. 

При керуванні роботою вентилятора надува в ручному режимі 

регулятор температури здійснює керування роботою вентилятора надува з 

постійною потужністю обертання, яка встановлюється в меню користувача з 

дискретністю 10% в діапазоні від 0% до 100%. При досягненні встановленої 

температури котла, регулятор температури вимикає вентилятор надува. При 

зниженні температури котла нижче встановленої на значення гістерезису 

котла, регулятор температури здійснює включення вентилятора надува. При 

керуванні роботою вентилятора надува в ручному режимі, регулятор 

температури здійснює періодичний «продув» котла. Тривалість роботи і 

періодичність включення «продува» котла встановлюється в меню 

користувача. 

 При досягненні температури котла рівній встановленої Температурі 

включення насоса, регулятор температури включає насос центрального 

опалення. При зниженні температури котла до температури, нижче 

встановленої Температури включення насоса на значення гістерезису 

температури включення насоса, регулятор температури здійснює вимикання 

насоса центрального опалення. 

При досягненні температури котла нижче значення Температури 

відключення вентилятора, регулятор температури вимкне вентилятор надува. 

У цьому випадку вважається, що сталося загасання котла, і подальша робота 

вентилятора надува недоцільна. 

При досягненні температури котла нижче значення +5ºС, регулятор 

температури автоматично увімкне насос центрального опалення. Ця функція 

регулятора температури призначена для запобігання від замерзання 

теплоносія в системі опалення. 

При виникненні аварійних ситуацій, а саме: 

- При «перегріві котла», коли температура котла перевищує +90 º С; 

- При виходу з ладу датчика температури; 

на лицьовій панелі регулятора температури включається Індикатор аварії. 

Регулятор температури вимикає вентилятор надува, при цьому насос 

центрального опалення продовжує працювати безперервно, охолоджуючи 

котел шляхом прогону теплоносія через систему центрального опалення. 

Після усунення причини аварійної ситуації, для переходу регулятора 

температури в нормальний режим роботи необхідно натиснути кнопку 

«ВИХІД». 
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Запобіжні заходи 

 

1. Забороняється експлуатація регулятора температури за межами діапазону 

робочої температури. 

2. Встановлення та експлуатацію регулятора температури проводити у 

відповідності з вимогами правил електробезпеки. 

3. Здійснювати монтаж регулятора температури на котел таким чином, щоб 

уникнути його забруднень і механічних пошкоджень під час експлуатації 

котла. 

4. Не допускати дотиків ізоляції проводів з'єднання з частинами котла, що 

нагріваються. 

5. Забороняється розміщення датчика температури в агресивних 

середовищах. 

6. Встановлення та налаштування регулятора температури здійснювати 

кваліфікованим фахівцем. 

7. Забороняється самостійно змінювати конструкцію регулятора 

температури. 

8. Забороняється використання запобіжників з невідповідним номіналом, 

вказаним у технічних характеристиках. 

9. Заміну запобіжника проводити тільки при вимкненому регуляторі 

температури з мережі живлення. Запобіжник знаходиться всередині корпусу 

регулятора температури. 

 

Індикатори і кнопки управління настройками 

 

Кнопка ВКЛ / ВИКЛ Здійснює включення/виключення живлення 

регулятора температури. Замість кнопки може бути 

двопозиційний вимикач. 

 

Індикатор роботи вентилятора. Включений під час 

роботи вентилятора надува. 

 

 

Індикатор роботи насоса. Включений під час роботи 

насоса центрального опалення. 

 

 

Індикатор Аварії. Включений під час роботи в 

аварійному режимі. 

 

Кнопка входу в Меню користувача. При її 

натисканні здійснюється вхід в Меню користувача і 

підменю користувача. 
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Кнопка вибору меню Рух вгору. Здійснює вибір 

розділів меню, а також збільшення встановлюваних 

значень. 

 

 Кнопка вибору меню Рух вниз. Здійснює вибір 

розділів меню, а також зменшення встановлюваних 

значень. 

 

Кнопка виходу на головну сторінку з Меню 

користувача. При натисканні кнопки, зберігаються 

встановлені значення Меню користувача. 

Утримання кнопки ВИХІД/СТОП впродовж 4 

секунд - примусове Вкл./Викл. вентилятора (для 

завантаження палива). 

 

Головна сторінка 

 

При включенні живлення на LCD дисплеї регулятора температури 

відображається головна сторінка Меню користувача з наступною 

інформацією: 

 

 

 

  

Де: 

- XX - поточне значення температури котла; 

- YY - встановлене значення температури котла, до якого необхідно 

здійснювати нагрів теплоносія; 

- ZZ% - потужність роботи вентилятора надува у відсотках; 

 

При примусовому вимкненні вентилятора (натискання та утримання 

кнопки ВИХІД/СТОП більше 4 сек.) головна сторінка Меню користувача 

буде виглядати наступним чином 

 

 

 

 

При включеному автоматичному режимі роботи, головна сторінка 

Меню користувача буде виглядати наступним чином 

 

 

 

 

Установка значення необхідної температури котла (YY) відбувається 

оперативно на головній сторінці Меню користувача шляхом натискання 

кнопок ▲ та ▼ до встановлення значення необхідної температури YY. 

Температуру котла можна встановити в діапазоні 40-85 º С. 

Темп Котл XX YY 

Турбина ZZ% 

Темп Котл XX YY 

Турбина ВИКЛ. 

Темп Котл XX YY 

Турбина ZZ% АВТ 
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Вхід в Меню користувача здійснюється шляхом натискання кнопки 

«МЕНЮ». 

 

Меню користувача 

 

1. Розпалювання 

 

Функція «Розпалювання» необхідна для примусового включення 

вентилятора надува з метою здійснення розпалювання котла на початку 

опалювального сезону або в разі його загасання, тобто досягнення 

температури котла, яка дорівнює Температурі відключення вентилятора 

(Див. п.3). 

Включення функції «Розпалювання» здійснюється натисканням кнопки 

«МЕНЮ», за допомогою клавіш ▲ та ▼ вибір функції «Розпалювання», 

повторне натискання кнопки «МЕНЮ», вибір «Включено». Натисканням 

кнопки «ВИХІД/СТОП», регулятор температури вийде на головну сторінку 

Меню користувача. 

Після включення функції «Розпалювання» і виходу на головну сторінку 

Меню користувача, воно буде виглядати наступним чином 

 

 

 

 

При цьому на лицьовій панелі регулятора температури буде включений 

індикатор роботи вентилятора. 

При досягненні температури котла вище встановленої Температури 

відключення вентилятора, регулятор температури відключає функцію 

«Розпалювання» і переходить в нормальний режим роботи. 

 

2. Температура відключення вентилятора 

 

Ця функція дозволяє встановлювати значення температури котла, при 

якій вважається що відбулося «загасання» котла і робота вентилятора надува 

недоцільна. 

Для встановлення значення Температури відключення вентилятора 

необхідно зайти в Меню користувача, потім за допомогою клавіш ▲ та ▼ 

вибрати функцію 

 

 

 

 

зайти в підменю та встановити значення температури котла, при 

охолодженні до якої, регулятор температури відключить вентилятор надува. 

(Можливий діапазон значень від 20 º С до 35 º С). 

 

Темп Котл XX YY 

Турбина ZZ% РОЗ 

Темп. Откл. 

Вентилятора 
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3. Гістерезис котла 

 

Ця функція дозволяє встановлювати значення гістерезису необхідної 

температури котла. 

Гістерезис котла - це значення, яке показує різницю між встановленою 

необхідною температурою котла і температурою котла, при охолодженні до 

якої регулятор температури знову увімкне вентилятор надува. 

Значення гістерезису котла встановлюється в меню Гістерезис котла. 

 

 

 

 

Вибір значення гістерезису котла здійснюється кнопками ▲ та ▼ в 

діапазоні від 1ºС до 20ºС. 

При встановленні значення гістерезису котла необхідно враховувати 

інерційність роботи котла при розігріві і охолодженні. 

 

4. Температура включення насоса центрального опалення 

 

Ця функція дозволяє встановити значення температури котла, при 

якому регулятор температури включить насос центрального опалення для 

подачі теплоносія в систему опалення. 

Значення гістерезису в цьому випадку - це значення, яке показує 

різницю між встановленою температурою включення насоса центрального 

опалення і температурою котла, при охолодженні до котрої, регулятор 

температури вимкне насос центрального опалення. 

Для встановлення значення Температури включення насоса 

центрального опалення та гістерезису необхідно зайти в Меню користувача, 

потім за допомогою клавіш ▲ та ▼ вибрати функцію: 

 

 

 

увійти в підменю  

 

 

 

 

або 

 

 

 

та встановити необхідні значення кожної функції. 

Вибір значення Температури включення насоса здійснюється кнопками 

▲ і ▼ та встановлюється в діапазоні від 40ºС до 85ºС. 

Гистерезис 

котла 

Температура  

вкл. насоса  

Температура  

включения насоса 

Гистерезис 

включения насоса 
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Вибір значення гістерезису здійснюється кнопками ▲ та ▼ і 

встановлюється в діапазоні від 1 º С до 20 º С. 

 

5. Заводські настройки 

 

Ця функція дозволяє встановити, значення всіх функцій регулятора 

температури рівним значенням, встановленим підприємством виробником. 

Після установки заводських настроєк, необхідно заново провести 

налаштування параметрів регулятора температури. 

Для включення функції Заводські настройки необхідно зайти в Меню 

користувача, потім за допомогою клавіш ▲ та ▼ вибрати функцію: 

 

 

 

 

Потім зайти в підменю: 

 

 

 

 

За допомогою клавіш ▲ та ▼ вибрати функцію «Установить: ДА» 

 

При встановленні Заводських настроєк, в регуляторі температури 

будуть встановлені наступні значення функцій: 

- Температура котла       - 60 º С; 

- Гістерезис котла       - 10 º С; 

- Обороти вентилятора в ручному режимі   - 30%; 

- Температура включення насоса 

центрального опалення      - 60 º С; 

- Гістерезис температури включення насоса 

Центрального опалення      - 10 º С; 

- Температура відключення вентилятора    - 25 º С; 

- Продув:   Пауза       - 5хв; 

Робота      - 7сек; 

- Вибір палива        - дрова. 

 

6. Продув 

 

Ця функція, при котрій регулятор температури здійснює короткочасне 

включення вентилятора надува в той час, коли температура котла відповідає 

або більше встановленого значення. 

Функція «продув» включає в себе два значення: Пауза - термін 

включення вентилятора надува і Робота - час роботи вентилятора надува. 

Для включення функції продуваючи необхідно зайти в Меню 

користувача, потім за допомогою клавіш ▲ та ▼ вибрати функцію: 

Заводские 

 настройки 

Установить: НЕТ 

                     (ДА) 
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Потім зайти в підменю: 

 

 

 

за допомогою клавіш ▲ або ▼ вибрати термін включення вентилятора 

надува, яке встановлюється в діапазоні від 1 до 15хв., і час роботи 

вентилятора надува в діапазоні від 5 до 60 сек. 

Функція «продув» працює тільки у ручному режимі роботи 

вентилятора. 

УВАГА! Занадто тривала робота вентилятора надува може привести до 

істотного перевищення встановленої температури котла і його 

«скипанню». 

 

7. Вибір палива 

 

Ця функція дозволяє вибрати вид палива, що використовується. 

Залежно від обраного виду палива, регулятор температури здійснює 

автоматичний підбір потужності роботи вентилятора надува. 

Для включення функції «Вибір палива» необхідно зайти в Меню 

користувача, потім за допомогою клавіш ▲ або ▼ знайти підменю: 

 

 

 

та обрати один з трьох видів палива: 

 

 

 

 

Ця функція ефективна тільки при автоматичному управлінні 

роботою вентилятора надува. 

 

8. Режим роботи вентилятора 

 

Ця функція призначена для включення автоматичного або ручного 

керування роботою вентилятора надува, а також установки значення 

потужності роботи вентилятора в ручному режимі управління вентилятором 

надува. 

Автоматичне керування роботою вентилятора надува - це повністю 

інтелектуальна функція, при включенні якої регулятор температури, 

орієнтуючись на задану користувачем температуру котла, інформація про яку 

поступає від датчика температури, і обраний вид палива (См.п7.), 

автоматично обирає необхідну потужність надува повітря в котел, плавно 

Продув 

 

Пауза 

Работа 

Выбор топлива 

 

Штыб 

Уголь 

Дрова 
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змінюючи оберти вентилятора надува, подає тільки ту кількість повітря, яке 

забезпечує підтримання заданої температури і повне згорання палива. 

Точний підбір співвідношення паливо/повітря дає високу ефективність 

процесу спалювання в порівнянні з класичним керуванням, завдяки чому 

досягається економія палива від 15% до 30% (в залежності від обраного виду 

палива). 

Для включення/виключення автоматичного керування роботою 

вентилятора надуву необхідно зайти в Меню користувача, потім за 

допомогою клавіш ▲ та ▼ вибрати функцію: 

 

 

 

Увійти в підменю «Автомат» 

 

 

 

Встановити «Включено» або «Выключено». 

 

Після включення функції «Автомат» і виходу на головну сторінку 

Меню користувача, вона буде виглядати наступним чином 

 

 

 

При вимкненому автоматичному управлінні роботою вентилятора 

надува необхідно встановити необхідну потужність вентилятора вручну. Для 

чого зайти в підменю «Ручной», 

 

 

 

 

потім за допомогою клавіш ▲ та ▼ в підменю «Обороти» вибрати необхідну 

потужність роботи вентилятора від 0% до 100%. 

При ручному керуванні - регулятор температури здійснює включення 

вентилятора надува з постійною потужністю обертання. 

Потужність вентилятора надува встановлюється користувачем 

виходячи з досвіду експлуатації котла. 

 

Запобіжник 

 

Регулятор температури має один запобіжник 3,5A (10А), який захищає 

пристрій від перевищення навантаження і короткого замикання. Запобіжник 

знаходиться всередині корпуса регулятора температури. Для його заміни 

необхідно зняти задню кришку корпусу і замінити пошкоджений запобіжник 

на новий з таким же номіналом. 

Режим работы  

вентилятора 

Автомат < 

Ручной 

Темп Котл   XX   YY   

Турбина      ZZ% АВТ 

Автомат  

Ручной    < 
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УВАГА: Перед заміною запобіжника необхідно відключити регулятор 

температури від джерела живлення. 

 

Контроль стану 

 

     Після завершення опалювального сезону і перед початком наступного, в 

регуляторі температури необхідно перевірити: 

- Технічний стан проводів; 

- Кріплення датчика температури; 

- Кріплення регулятора температури; 

- Ефективність заземлення насоса і вентилятора. 

Під час експлуатації проводити очищення регулятора температури від пилу 

та інших забруднень. 

 

Технічні характеристики МРТ AIR AUTO 

(МРТ AIR AUTO Y) 

 

Найменування параметра Одиниця виміру Величина 

12. Напруга живлення В/Нz 160-270/50 

13. Максимальна споживана потужність Вт 2  

14. Робочий діапазон температури 

навколишнього середовища 

o
C 0-50 

15. Навантаження виходу 

циркуляційного насоса 
А 2 (5) 

16. Навантаження виходу вентилятора А 1 (5) 

17. Діапазон вимірювання температури 
o
C 0-99 

18. Точність вимірювання температури 
o
C 0,1 

19. Діапазон налаштування температур 
o
C 40-85 

20. Стійкість датчика температури 
o
C -55-+120 

21. Маса, не більше Кг 0,7 

22. Запобіжна вставка А 3.5 (10) 

 

 

Монтаж 

 

УВАГА: Монтаж регулятора температури повинен виконуватися фахівцем, 

який має відповідну кваліфікацію і повноваження. У момент монтажу 

обладнання не повинно бути під напругою. Переконайтеся, що штепсель 

витягнутий з мережі! 

УВАГА: Неправильне з'єднання проводів може призвести до пошкодження 

регулятора. 
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Схема підключення насоса центрального опалення і вентилятора надува 

до регулятора температури 

                                      

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятор температури 

 220В/50Гц 

Роз'єм 

Насос  

ЦО 

Вентилятор 

надува 

 



www.bioprom.com.ua 

 25 

 
 

Х1 – тумблер     F1 - запобіжник 

Х2 – електромережа    Х5, Х6, Х7 - датчики температури 

Х3 - насос 

Х4 - вентилятор 

 

УВАГА: Під час монтажу слід звернути особливу увагу на правильність 

підключення кабельних мереж регулятора температури і проводів заземлення 

вентилятора і насоса центрального опалення. 

 

Гарантійні зобов'язання 

 

1. Встановлений ТОВ «Компанією Біопром Харків» термін експлуатації 

регулятора температури не менш ніж 10 років. 

2. ТОВ «Компанія Біопром Харків» надає гарантію на регулятор температури 

МРТ AIR AUTO (МРТ AIR AUTO Y) строком на 18 місяців з дати продажу, 

та не довше ніж 24 місяці з дати виробництва. 

3. Гарантійний ремонт може бути проведений тільки компанією виробником 

або його авторизованими сервісними пунктами. 

4. Гарантійний ремонт здійснюється на протязі 3 робочих днів з дня 

отримання регулятора температури сервісним центром, в окремих випадках 

цей термін ремонту може бути продовжений до 14 днів. 

5. Гарантія не поширюється на дефекти, отримані внаслідок: 

- Використання регулятора температури з порушеннями правил експлуатації, 

вказаних цією інструкцією; 
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- Механічних пошкоджень регулятора температури або його окремих 

компонентів; 

- Виходу з ладу регулятора температури внаслідок впливу атмосферних 

розрядів. 

6. У разі виявлення дефектів, зазначених у п.5, ремонт здійснюється за 

рахунок покупця, про що йому буде повідомлено перед початком ремонту. 

По всім питанням гарантійного та післягарантійного обслуговування 

звертатися за адресою м.Харків, вул. Роганська, 101А. тел.057-757-68-33. 

http://bioprom.com.ua/. 

 

КОМПЛЕКТНІСТЬ 

 

Комплект поставки МРТ AIR AUTO (МРТ AIR AUTO Y) складає: 

1. Мережевий кабель з наконечником вилки, довжиною 1,5 м  - 1 шт; 

2. Провід підключення вентилятора з роз'ємом, довжиною 0,2 м  - 1 шт; 

3. Провід підключення насоса, довжиною 2м     - 1 шт; 

4. Датчик температури з проводом підключення 1,5 м   - 1 шт; 

5. Запобіжник          - 1 шт; 

6. Інструкція з експлуатації        - 1 шт; 

7. Паспорт           - 1 шт. 
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Гарантийный талон 
 

№ ____________________ 
 
 

В соответствии с указанными условиями предоставляется гарантия на 

МРТ-AIR сроком 18 (восемнадцать) месяцев с даты продажи, но не дольше, 

чем 24 месяца с даты производства, который эксплуатируется в соответствии 

с техническим паспортом. 

 

Серийный номер                  ___________________ 

 

 

Год производства                 ___________________ 

 

 

Дата  

Подпись и печать производителя           

 

 

 

______________________ 

 

 

Дата продажи 

Подпись и печать производителя           

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 


