
Настінний електричний котел 

Eurostar 



Модельний ряд 

6 кВт, 8 кВт, 9 кВт 

12 кВт, 15 кВт, 18 кВт 

21 кВт, 24 кВт 

напруга 220V / 380V 

напруга 380V 

Потужність: 

Потужність: 



- Настінний ТЕНовий електрокотел з релейним керуванням нагрівальними 
елементами; 

- ТЕНи з міді: 1 група ТЕНів (3 нагрівальних елементи) для котлів 6-8 кВт, 2 
групи ТЕНів (6 нагрівальних елементів) для моделей 9-12 кВт, 3 групи ТЕНів (9 
нагрівальних елементів) для 15-24 кВт; 

- Теплоізольований бак (теплообмінник) з холоднокатаної сталі; 

- Дві електронні плати з мікропроцесорним керуванням: основна і індикації з 
великим інформаційним дисплеєм; 

- Керування і безпека здійснюються вбудованими компонентами: 
електромагнітним пускачем і трансформатором струму; 

- 3-и ступенева модуляція потужності з рівномірним навантаженням на ТЕНи; 

- Можливість обмежити максимальну потужність котла на одну з 3-х ступенів; 

- Вбудований таймер дозволяє використовувати котел з 2-х або 3-х зонним 
лічильником без додаткових пристроїв; 

- Вбудоване керування зовнішнім бойлером ГВП, за допомогою 3- ходового 
клапана 220 В (опція) і датчиком бойлеру (опція); 

- 3-швидкісний насос Thermex; 

- Група безпеки (реле мінімального тиску, запобіжний клапан, автоматичний 
повітряний клапан); 

- Вбудований байпас, розширювальний бак 6 л.; 

- Погружний датчик NTC опалення, запобіжний термостат 100 С; 

- Вбудований датчик температури в приміщенні; 

- Надійний кран підживлення з вентилем; 

- Функція "Тепла підлога" / "Радіаторне опалення; 

- Система антиблокування насоса контуру опалення, кожні 24 години 
бездіяльності котла на декілька секунд вмикає насос; 

- Система захисту від замерзання; 

- Можливість підключення зовнішнього датчика і кімнатного термостата 

Основні характеристики 
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ON/OFF Тепла підлога 

Зима/Літо Установка часу 

Кнопка збільшення 
температури 

Кнопка 
скидання 

Кнопка зменшення 
температури 

Налаштування 

Панель керування 



1.  Відображення температури, кодів 
несправностей та параметрів меню. 

2.  Індикація системи опалення. 

3.  Шкала часу. Складається із 24 сегментів (по 
одному на кожну годину доби). 

4.  Індикація ГВП. 

5.  Індикація зимового режиму. 

6.  Індикація літнього режиму. 

7.  Порядковий номер дня тижня (з понеділка до 
неділі). 

8.  Індикація годинника. 

9.  Годинник. Відображає поточний час. 

LCD дисплей 

1 2 3 

4 5 6 7 10 9 8 

11 

10.  Індикація таймеру системи опалення. 

11.  Індикація температури у приміщенні та 
температури зовнішнього повітря. 

12.  Індикація режиму налаштувань.  

13.  Індикація функції запобігання замерзанню. 

14.  Індикація несправності. Світиться у разі 
виникнення несправності. 

15.  Індикація температури зовнішнього повітря. 

16.  Індикація потужності. 

17.  Індикація «полум’я». Світиться під час роботи 
котла. 

18.  Індикація насоса. Світиться під час роботи 
насоса. 

12 13 14 15 16 17 18 



Внутрішні компоненти 

Розширювальний бак 
Thermex 6 л. 

Погружний датчик 
температури та термостат 

перегріву 

Теплоізольований бак з 
мідними ТЕНами 

Контактор, клемна колодка 
під'єднання проводки 

3-швидкісний насос Thermex 
з автоматичним повітряним 

клапаном та реле 
мінімального тиску 

Плата керування релейного 
типу великої потужності 



Нагрівальні елементи 



Циркуляційний насос Thermex 

3-швидкісний 
циркуляційний насос 
THERMEX в зборі: 

В комплекті: 

- Автоматичний повітряний клапан 

- Реле мінімального тиску 

- Запобіжний автоматичний клапан 
3 bar 



Розширювальний бак Thermex 

- тиск 1 бар 

- максимальний тиск 3 бар 

Розширювальний бак 
THERMEX на 6 л. 



Підключення баку ГВП 

Підключення накопичувального баку (опція, не входить в комплект) 

Опціонально: 3-ходовий клапан, сервомотор, датчик бойлера 

3-ходовий клапан + датчик бойлера 

Налаштування параметрів режиму ГВП 

Пріоритет ГВП над опаленням 



Функція «Тепла підлога» 

     Включення на панелі керування 
      (діапазон регулювання: 30-60˚С) 

Активація режиму 
«Тепла підлога» 



Функція таймеру 

     Включення на панелі керування 

     Індикація часу на дисплеї 

 

  При відсутності порушень у роботі котла натисніть 

кнопку  на 3 секунди, щоб активувати режим 

налаштування таймера опалення. За допомогою кнопок 

«+» або «–» виберіть день тижня від понеділка до неділі 

й натисніть    , щоб підтвердити вибір. Після цього 

виберіть час вмикання опалення, перемикаючи 

сегменти шкали часу за допомогою кнопок «+» або 

«–», і натисніть   під час відображення потрібного 

сегмента. Сегменти, що світяться відповідають часу, 

коли працює опалення. Натисніть Reset, щоб зберегти 

зміни і перейти до налаштування для інших днів тижня. 

 Коли котел увімкнений, за допомогою натискання 

кнопки   можна переключитися між режимами 

звичайного або програмованого вмикання опалення (у 

режимі вмикання опалення з установками таймеру 

відображатиметься індикація        ). 

 

Налаштування часу 



Функція таймеру 

 

 

Шкала часу. Складається із 24 сегментів (по одному на 

кожну годину доби), відповідний сегмент засвічується 

при вмиканні функції опалення. 
Годинник. Відображає 

поточний час. 

Можливості: 

- Індикація поточного часу 

- Годинні інтервали часу налаштувань 

- Налаштування таймеру без додаткових пристроїв 



Функція антизамерзання 

 

 

Постійний захист 
обладнання в режимі 
очікування 
 
8˚С → активація насосу 
5˚С → активація нагрівання 

Індикація функції запобігання 
замерзанню. Засвічується із 

активацією функції 
запобігання замерзанню. 



Погодозалежна автоматика 

 

 

Простий і дешевий додатковий 

аксесуар, ДАТЧИК ЗОВНІШНЬОЇ 

ТЕМПЕРАТУРИ, дозволяє котлу 

визначити температуру на вулиці і 

адаптувати свою роботу під ці умови 

Опціонально: датчик 
зовнішньої температури 



Налаштування погодозалежної автоматики 

 

 

 Увійдіть в меню в параметрів, перейдіть до параметра P07 і виберіть відповідну криву  
за допомогою кнопок температури опалення. При встановлені кривої на дисплеї 
відображується C (C - - , C01 - C10). (С - -) – означає, що функція компенсації температури 
відключена. Котел буде працювати автоматично в залежності від встановленої користувачем 
температури. C01 - C10 – означає регулювання необхідної температури теплоносія за 
допомогою відповідної кривої від 1 до 10.  

P06 - Зміщення кривої компенсації температури зовнішнього повітря 

 

P07 – Вибір кривої компенсації температури зовнішнього повітря 

Температура зовнішнього повітря 
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Приклад паралельного зміщення компенсаційних кривих 



 

 

«tS» – меню параметрів  
 

«Hi» – меню історії помилок 
В пам'яті системи зберігаються останні 9 неполадок. 
 
«rE» – меню скидання 
В цьому меню за допомогою кнопок «+» або «-» можна переключитися між 
положеннями «CLr» та «rES». 
 
«CLr» — очистка історії помилок 
Для повернення в сервісне меню слід однократно натиснути кнопку «Скидання» 
(Reset). Однократне натискання кнопки «Налаштування»         призведе до видалення 
всіх записів про несправності, а також до автоматичного повернення в сервісне меню 
для підтвердження операції. 
 
«rES» — повернення до заводських налаштувань 
Однократне натискання кнопки «Налаштування»      призведе до повернення всіх 
налаштованих в меню «tS» параметрів до налаштувань за умовчанням. Відображення 
«rES» свідчить про відновлення налаштувань. Після перегляду всіх пунктів відбудеться 
автоматичне повернення в сервісне меню для підтвердження операції. 

Сервісне меню 



 

 

Меню параметрів 

Вхід в меню - натиснути кнопку Reset на 10 секунд. 
Кнопками температури опалення – обрати параметр. 
Вхід в параметр - натиснути кнопку «налаштування». 
Кнопками температури опалення - змінити параметр. 
Зберегти встановлене налаштування - натисніть кнопку «налаштування». 
Для збереження налаштувань і виходу з режиму натисніть Reset. 



 

 

Режими роботи 

РАДІАТОРНЕ ОПАЛЕННЯ 
Діапазон регулювання температури від 30 до 80 °C. 
Параметр Р02 - різниця температури на повторний нагрів системи опалення. 
Діапазон налаштування 5 – 20 °С, заводське налаштування – 15 °С. 

 

ТЕПЛА ПІДЛОГА 
Діапазон регулювання температури від 30 до 60 °C. 
Параметр Р03 - Різниця температури на повторний нагрів у режимі «Тепла підлога». Діапазон 
налаштування 5 – 20 °С, заводське налаштування – 08 °С. 

 

НАГРІВ БОЙЛЕРА ГВП 
Діапазон регулювання температури ГВП від 30 до 60 °C. 
Параметр Р04 - різниця температури на повторний нагрів бойлера непрямого нагріву (опція). 
Діапазон налаштування 5 – 10 °С, заводське налаштування – 05 °С. 

 
 
Початкова температура нагріву Tw < Ts - ∆T. 
Примітка: Tw - фактична температура; Ts — задана температура; ∆ T — різниця температури на 
вході і виході з котла. 



 

 

Коди помилок 



 

 

Підключення електроживлення 



Підключення опційних пристроїв 

1 – клеми для підключення 3-ходового клапана 

2 – клеми для підключення датчика бойлера 

3 – клеми для підключення кімнатного термостата 

4 – клеми для підключення датчика зовнішньої температури 

Клемна колодка розміщена на 
внутрішній частині корпусу 



Рекомендований автоматичний вимикач та переріз кабелів 

Зірочкою (*) позначені характеристики для котлів потужністю 6, 8 та 9 кВт із однофазним 
підключенням. 

Автоматичний вимикач та переріз кабелю 
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Умовні позначення: 

1.   Термостат системи опалення 

2.   Вихідна труба системи опалення 

3.   Контактор змінного струму 

4.   Клемна колодка 

5.   Кран підживлення 

6.   Обвідний контур (байпас) 

7.   Вихідний штуцер системи опалення 

8.   Подача системи опалення 

9.   Вхідний патрубок підживлення 

10. Зворотний контур системи опалення 

11. Автоматичний клапан випуску повітря 

12. Датчик температури системи опалення 

13. Теплообмінний бак 

14. Блок ТЕНів 

15. Компенсаційний (розширювальний) бак 

16. З’єднувальна трубка компенсаційного бака 

17. Трубка зворотного контуру 

18. Запобіжний клапан (3 бар) 

19. Реле гідравлічного тиску 

20. Циркуляційний насос 

21. Манометр 

Конструкція котла 



Умовні позначення: 

1. Датчик температури системи 
опалення 

2. 2.Компенсаційний 
(розширювальний) бак 

3. Обвідний контур (байпас) 

4. Подача системи опалення 

5. Вхідний патрубок підживлення 

6. Зворотний контур системи 
опалення 

7. Кран підживлення 

8. Циркуляційний насос 

9. Запобіжний клапан (3 бар) 

10. Реле гідравлічного тиску 

11. Теплообмінний бак 

12. Термостат системи опалення 

Гідравлічна схема 



Дякуємо за перегляд! 


