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1. Сигурност

1.1. Общи бележки за безопасност

Моля, прочетете следните разпоредби преди употреба. Ако не го направите, 

това може да доведе до нараняване и повреда на устройството. За безопасност 

на живота и имуществото, спазвайте предпазните мерки, съдържащи се в 

следващото ръководство, тъй като производителят не носи отговорност за 

щети, причинени от неправилна употреба на устройството или небрежност от 

страна на потребителя.

1.2 Предупреждения

• Устройството трябва да бъде инсталирано от лице с подходяща 

електрическа квалификация.

• Устройството може да се управлява само от възрастни.

• Неправилното свързване на проводниците може да повреди устройството!

• Атмосферните влияния могат могат да повредят устройството, поради което по време на гръмотевична 
буря

го изключете от мрежата, като изключите щепсела от мрежата.

• Устройството не може да се използва в противоречие с предназначението му.

• Измервателната сонда е снабдена с електрически нагревател, който загрява измервателния 

елемент до много висока температура. За да избегнете изгаряния, изключете захранването на 

устройството, преди да инсталирате или извадите сондата от канала за димни газове.

• Преди и по време на отоплителния сезон проверете техническото състояние на кабелите,

проверете монтажа на устройството и го почистете от прах и други примеси.

• Производителят си запазва правото да променя софтуера и принципа на работа на устройството, 

без да променя съдържанието на ръководството всеки път.

1.3 Гаранционни бележки

• Всички модификации и ремонти на устройството, направени 

самостоятелно може да доведе до влошаване на работните параметри и 

безопасността на използването му. Изпълнението им е равносилно на 

загубата на гаранцията на устройството.
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2. Цел

Анализатор на качеството на процеса на горене      е компактен контрол и
измервания за цялостен анализ на параметрите на горенето в котлите на твърдо гориво. Устройството ви позволява да 

отчитате параметри като температура на отработените газове и съдържание на кислород в отработените газове,

а в сътрудничество с автоматизацията на Brager, параметрите на загубата на стека, енергийната 

ефективност, ламбда и концентрацията на въглероден диоксид се записват допълнително.

Оборудване   е оборудван с Еко индикатор - RGB диод, който обобщава

всички прочетени параметри и ни информира за качеството на горивния процес, протичащ в котела. Всички получени 

параметри осигуряват на системата за управление необходимата обратна връзка, което позволява оптимизиране и 

увеличаване на енергийната ефективност на регулирания процес.Тези познания също така позволяват на потребителя да

регулира ръчно работните параметри на котела, намалявайки емисиите на вредни съединения, съдържащи се димните 

газове, подобрявайки качеството на околната среда и значително намалявайки разходите, свързани с количеството 

изгорено гориво. Параметрите се показват непрекъснато на  LED дисплей, който заедно с интуитивната работа на 

устройството дава възможност за регулиране на процеса на горене

с помощта на                       е просто.

3. Конструкция и описание на устройството

3.1. Конструкция на устройството
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3.2. Описание на панела

3.3. Функции на бутони и индикатори

Функция - бутон    има две функции. Когато устройството работи, бутонът
служи за превключване между дисплея на един от трите параметъра, което се обозначава от

осветяването на подходящата комбинация от светодиоди и В случай на

оставане в менюто:

• Когато се показва името на параметъра. Първото натискане на бутона 

води до показване на дадения параметър.

• Следващото натискане променя стойността на параметъра чрез увеличаване. За

• параметри, които имат по-голям диапазон от стойности, функцията за 

ускорено превъртане работи. Стойностите на параметрите се циклират.

Старт / Стоп / Влезте в менюто - еднократното натискане на бутона    
включва или изключва устройството. Задържане на бутона              ЗА 3
секунди, за да влезете в МЕНЮ, тогава ще се покаже параметърът "AL". Поредното 

еднократно натискане на бутона води до преминаване към следващите параметри. 

Има два начина за излизане от менюто. Първият, се задържа за 3 секунди

или ако след 10 секунди не е натиснат бутон

когато се показва името на параметъра.
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Еко LED индикатор - включва се, когато устройството е в работен режим. Цветът 

му отразява текущата стойност на показания параметър. Подробни указания за 

цветната сигнализация можете да намерите в глава 4.2.

LED СЪСТОЯНИЕ (червено-жълто-зелено)

• Жълт цвят - включва се, когато устройството е в състояние STOP.

• Зелен цвят - сигнализира пулсиращо, когато операцията е започнала и сондата 

се нагрява.

• Зелен цвят - сигнализира, когато устройството е в работен режим.

• Червен цвят - сигнализира пулсиращо, когато има повреда на устройството, например повреда 

на сонда или сензор за температура на отработените газове.

• Червен и жълт цвят - сигнализация мига последователно на интервали от 2 секунди 

(това означава грешка в комуникацията в случай на работа в "AL.2" или "AL.3")

Светодиод за измерване  нивото на кислород - включва се, когато дисплеят показва стойността на 

текущата концентрация на кислород в отработените газове.

Диод за отчитане на температурата на отработените газове - включва се, когато дисплеят показва текущата 

температура на отработените газове.

Светодиодите с оптимален фактор се забавят - Светодиодите (ниво на кислород и 

температура на горене) се включват едновременно, когато дисплеят показва 

текущото оптимално съотношение на горене.

AB комуникационен конектор

Входно / изходен конектор

Резистивен изход

Температурен сензор(PT1000)
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3.4. Сглобяване на сонда

Сондата на анализатора трябва да бъде монтирана в изпускателната тръба на място, което отговаря

на следните критерии:

• Температурата на отработените газове е възможно най-висока, но максималната му стойност не 

надвишава 400 градуса по Целзий. Това е максималната стойност на измерването на температурата на

• димните газове

• Сондата да не е изложена на влага и механични повреди.

• Сондата не трябва да се монтира в долната част на изпускателния канал. Методът за монтиране 

на сондата е показан на фигурата (фиг. 1).

• Диаметърът на монтажния отвор трябва да бъде от 14 mm до 16 mm (фиг. 2).

Метод за монтиране на сондата в канала за димни газове:

Монтажен отвор:

Фиг.2

Снимка 1
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Фиг. 3

Внимание!!! Сондата е предназначена за непрекъсната работа в присъствието на димни газове. Но

за да осигурите правилната и работа, не оставяйте сондата на анализатора без захранване в

присъствието на отработени газове.

Конструкцията на измервателната сонда осигурява правилното разсейване на топлината в околната среда, поради което 

сондата не трябва да бъде покрита с топлоизолация.

3.5. Демонтаж на сондата

Ламбда сондата се загрява до висока температура, така че когато я изваждате от канала за димни газове, 

изключете устройството от мрежата и изчакайте, докато сондата се охлади напълно, тъй като докосването 

на нагретия нагревател с ръка може да причини изгаряния.

Обърнете внимание на димните газове, изтичащи от монтажния отвор, поради което при

отстраняване на сондата изключете котела.
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4. Работа и конфигуриране на устройството

4.1. Първо стартиране

След свързване

 с мрежовия адаптер, устройството е в режим
неактивен
сигнализиран от жълтия диод СТАТУТ.
Устройството може да се стартира с
натискане на       бутона СТАРТ

сондата се загрява.

Когато сондата достигне необходимата температура,

дисплеят ще покаже измерените стойности.

Ниво на кислород ( Фиг. 5).

Фиг.5

Температура на отработените газове ( Фиг. 6).

Параметърът не е наличен, когато P1 = 0.

Снимка 6

Оптимален коефициент на горене ( Фиг. 7).

Фиг.7
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4.2. Еко индикатор

Диодът, в зависимост от избрания основен екран (екран за отчитане на кислород, температура на 

отработените газове, оптимално съотношение на горене), сигнализира за текущото качество на 

горивния процес, като променя цвета му.

Диаграма 1. Работа на диода въз основа на концентрацията на кислород по време на горенето

Диаграма 2. Работа на диода въз основа на температурата на отработените газове по време на горенето.

Диаграма 3. Работа на диода въз основа на оптималния коефициент на горене.
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4.3. Първоначална конфигурация

Влизането в менюто е възможно чрез задържане на

бутона  за 3 секунди. На екрана ще 
се покаже параметърът AL.

След това с бутона       избирате режима на работа

• 1 - Автономна

• 2 - Brager

• 3 - SKZP

Параметърът се запазва и излиза при натискане

на бутона                   .

4.4. Активиране на сензора за температурата на димните газове

Докато сте в главното меню (задръжте бутона за 

менюто за 3 секунди), използвайте бутона  

за да  намерите параметъра P1.

След това с бутона       задаваме стойността "1".
Параметърът се запазва и излиза при натискане

на бутона                    .
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5. Режими на работа и сервизно меню

5.1 Автономна работа

В режим на автономна работа устройството позволява непрекъснато наблюдение на стойността на 

кислорода в отработените газове, температурата на отработените газове (когато е свързан датчик за 

температура) и оптималния коефициент на горене, което е сумата и на двата параметъра. 

Автономният режим позволява на устройството да работи, без да е необходимо да се интегрира с 

друга автоматизация. Показаните параметри предоставят данните, необходими за оптимизиране на 

процеса на горене.

5.2 Brager

В режим на работа Brager устройството си сътрудничи със специална автоматизация на Brager.

Анализатор   непрекъснато предоставя информация на контролера на котела, което  прави възможно

автоматично регулиране на горивния процес. Освен това в контролера на котела ще бъде предоставен 

специален главен екран, където е възможно да се прочетат параметрите на сондата и главното меню за 

управление на нейната работа.

Активиране и връзка:

След първоначалната конфигурация (вижте раздел 4.3), когато за комуникацията е избрана Brager,

свързваме Анализатора    с контролер Brager. Връзката се осъществява 

чрез конектора "AB". Комуникацията между устройствата се осъществява автоматично. Когато анализаторът на 

димни газове започне да отчита параметрите на димните газове (диодът СЪСТОЯНИЕ свети в зелено), на панела 

на контролера ще се появи допълнителен основен екран, „Анализ на димните газове“.

Описание на панела:



12Конфигурация:

Влизането в менюто е възможно чрез задържане на бутона за 3 секунди

След това в главното меню намираме менюто на анализатора на димни газове:

• Избор на вид гориво

Посочването на вида гориво води до показване на допълнителни параметри, налични в мобилното

приложени  е .

• Настройка за ниско съдържание на кислород

• Висока настройка на кислорода

• Настройка на максималната температура на димните газове
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Мобилно приложение:

Комуникация с устройство    с мобилно приложение

възможно е след свързване на анализатора към специален регулатор на Brager, оборудван

с интернет модул.

Описание на екрана „Анализ на отработени газове“ в уеб приложението:

Поддръжка на приложения:

Ние бягаме Меню
ръчен, икона

разположен в горния

ляв ъгъл на екрана.
(Фигура 8)

Тогава ние избираме

"АНАЛИЗАТОРЪТ

ИЗТОЧНИ ГАЗОВЕ ”(фиг. 9).

Фигура 8 Фиг. 9

14.



Екранът ще покаже всички налични параметри на

устройството (фиг. 10).

Параметри, които могат да бъдат модифицирани:

• Вид гориво

• Нисък обхват на кислорода

• Висока гама на кислорода

• Максимална температура на отработените газове

Параметри само за четене:

• Версия на сондата

• Концентрация на кислород

• Оптимален коефициент на горене

• Температура на отработените газове

• * Загуба на стека

• * Енергийна ефективност

• * Ламбда

• *CO2 Концентрация Фиг. 10

*Допълнителни параметри, достъпни само в мобилното приложение 
след определяне на вида изгорено гориво.

5.3 MODBUS (SKZP)

Оборудване  e снабден с допълнителен конектор за комуникация с

външни устройства, които поддържат стандарта за серийно предаване RS485.

Активиране и връзка:

След първоначалната конфигурация (раздел 4.3), когато е избрана Modbus комуникация, 

ние свързваме анализатора с избрания регулатор чрез конектора "AB".

Налични комуникационни параметри в устройството:

Адрес на модула - параметърът определя адреса, на който 

модулът BCA-02 ще бъде видим във вътрешната мрежа.

Обхват на настройка: 1 -

127 Фабрична настройка: 1
Скорост на комуникация -                                 параметърът определя скоростта на предаване в kb / s.

                Диапазон на настройка: 0 - 3

•            0 - 9,6 kbps

•            1 - 19,2 kbps

•            2 - 57,6 kbps

•             3 - 115,2 kbps

                Фабрична настройка: 0



Задаване на паритета на предаването - параметър

определя паритета на предаването.

Диапазон на настройка: 0 - 2

• 0 - НЯМА

• 1 - СРЕДЕН

•  2 - ВИСОК
     Фабрична настройка: 0

Стоп битове - параметърът определя броя на битовете за спиране 

на предаването.

Диапазон на настройка: 0 - 1

• 0 - 1 бит

• 1 - 2 бита Фабрична 

настройка: 0
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Характеристики и описание на регистрите:
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5.4 Сервизно меню

Параметри   налични в менюто:

Активиране на сензора за отработени газове - 

активирането на функцията стартира измерването 

на температурата на отработените газове в 

устройството и позволява неговото показване.

Диапазон на настройка: 0 - 1

Фабрична настройка: 0

работа - параметърът определя метода за 

стартиране на измерванията. Когато стойността 

на параметъра е "1", устройството се включва 

автономно, без да натискате бутон .

Диапазон на настройка: 0 - 1

Фабрична настройка: 0

Нисък обхват на кислорода - параметърът определя долната граница 

на стойността на концентрацията на кислород, за която горенето е 

оптимално.

Обхват на настройка: 4 - 14 [%]

Фабрична настройка: 8 [%]

Висока гама на кислорода - параметърът определя горната граница 

на стойността на концентрацията на кислород, за която горенето е 

оптимално.

Диапазон на настройка: 10 - 18

[ Фабрична настройка: 12 [%]



Гранична стойност на температурата на димните газове - параметърът определя прага на температурата на димните газове, чието
превишаване информира за замърсяване на топлообменника на котела.

Диапазон на настройка: 100 - 200 [°

C] Фабрична настройка: 150 [° C]

* Параметър P5 се вижда в менюто само ако 
параметър P1 = 1

Фабрично нулиране - параметърът възстановява 

фабричните настройки на устройството.

Диапазон на настройка: 0 - 1

Фабрична настройка: 1

Версия на програмата - параметърът показва версията на 

програмата за устройство
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6. Поддръжка за I / O конектор

Устройството е оборудвано с 3 входа / изхода, които се използват за изтегляне, изпращане на данни и 

за комуникация с регулатори.

6.1. AB конектор

Конектор за свързване на устройството с друг регулатор. Комуникацията 

се осъществява в режим Bragerbus или Modbus.

6.2. Въвеждане на температура

Входът  се  използва  за  свързване  на  сензор  PT1000.  Диапазонът  на

измерената температура е от -50 ° C до 400 ° C. Активирането на сензора за

температура на котела е описано в раздел 4.4.

Внимание!!! Сензорът PT1000 не се доставя с устройството.

6.3. Резистивен изход

Устройството е снабдено с допълнителен изход, в който изпратените от устройството стойности на 

съпротивлението съответстват на стойностите на концентрацията на кислород в отработените газове.



Подробни параметри на изхода за съпротивление могат да бъдат намерени в таблицата по-долу.

22.
Концентрация на кислород Съпротива

Грешка / Няма измерване R> 2500
0,0% 1033 1670
0,1% 1037 1675
0,2% 1041 1678
0,3% 1045 1682
0,4% 1048 1685

0,5% 1052
0.6% 1056 1692
0.7% 1060 1696
0,8% 1066 1702
0.9% 1070 1706
1,0% 1074 1709
1,1% 1078 1713
1,2% 1081 1716
1,3% 1085 1720
1,4% 1089 1722
1,5% 1093 1726
1,6% 1095 1728
1,7% 1099 1732
1,8% 1103 1735
1,9% 1107 1739
2,0% 1110 1742
2,1% 1114 1746
2,2% 1118 1749
2,3% 1122 1753
2,4% 1128 1758
2,5% 1132 1762
2,6% 1136 1765
2,7% 1140 1769
2,8% 1143 1771
2,9% 1147 1775
3,0% 1151 1778
3,1% 1155 1782
3,2% 1163 1789
3,3% 1167 1793
3,4% 1171 1795
3,5% 1175 1799
3,6% 1178 1802
3,7% 1182 1806
3,8% 1186 1808
3,9% 1190 1812
4,0% 1196 1817
4,1% 1200 1821
4,2% 1204 1823
4,3% 1208
4,4% 1211 1830
4,5% 1215 1833
4,6% 1219 1836
4.7% 1223 1840
4,8% 1225 1841
4.9% 1229
5,0% 1233
5,1% 1237 1851
5,2% 1240
5,3% 1244 1857



5,4% 1248 1860
5,5% 1252
5,6% 1258 1868
5,7% 1262
5,8% 1266
5,9% 1270 1878
6,0% 1273 1880
6,1% 1277 1884
6,2% 1281
6,3% 1285
6,4% 1288
6,5% 1292
6,6% 1296
6,7% 1300
6,8% 1303
6,9% 1307
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7. Аларми

Докато анализаторът работи

може да има аварийни ситуации и 

състояния на аларма. Алармите се показват

директно на предния панел на анализатора 

чрез включване на думата "Err" и диода 

STATUS в червено (фиг.11).

Снимка 11

В анализатора могат да се появят следните неизправности:

• Грешка в измерването на кислорода (грешка на сондата) - възниква при надвишаване на 

максималното време за инициализация на сондата, което е 120s. Диодът СЪСТОЯНИЕ сигнализира 

за грешката чрез пулсираща червена светлина.

• Грешка в датчика за температурата на димните газове - възниква, ако P1 = 1 (сензорът е 

активен) и измерването е извън обхвата (0 ° C - 450 ° C). Диодът СЪСТОЯНИЕ сигнализира 

за грешката чрез пулсираща червена светлина.

• Грешка в предаването

относноModbus режим - грешката възниква, когато не получим правилна рамка 
за предаване за 20s и MB_autoOff = 1 (par: 7; pool: 2) Диодът СЪСТОЯНИЕ 
сигнализира за грешката чрез редуване на пулсираща жълта и червена 
светлина.

относноРежим Bragerbus - грешката възниква, когато не получим правилна рамка 

на предаване за 20s. Диодът СЪСТОЯНИЕ сигнализира за грешката чрез 

редуване на пулсираща жълта и червена светлина.

В случай на няколко състояния / грешки, приоритетите бяха 

въведени едновременно, от най-високия до най-ниския:
• Грешка на сондата / грешка на сензора

• Грешка в предаването

• Състояние на сондата (Stop / Heat / Run)

Грешки при изтриване:

• Грешка при измерване на кислорода (грешка на сондата) - грешката се нулира чрез натискане на бутона

  когато се показва текущата концентрация на кислород.

• Грешка на сензора за температурата на отработените газове - изтриването на грешката се извършва автоматично 

след получаване на измерването в правилния диапазон.

• Грешка в предаването - грешката се нулира автоматично след получаване на правилната рамка 

на предаване.
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8. Условия на работа на устройството и параметри на захранването

8.1. Условия на работа на анализатора

Условия на работа на устройството

Мощност

Диапазон на влажност

Температура на околната среда

Консумация на енергия на устройството със сондата

Параметри на захранването

Входен волтаж

Изходно напрежение

Изходен ток

Честота

DC щепсел стандарт

Стойност / диапазон

12V / 2A

30 - 75%

5 - 40 ° C

15W

Стойност / диапазон

230V / 50Hz AC

12V DC

2А

50-60Hz

2.1 / 5.5

Изхвърляне на използвано електрическо оборудване

и електронни

Грижата за природната среда е от първостепенно значение за нас. Съзнанието, че произвеждаме 

електронни устройства, ни задължава да се разпореждаме с използваните елементи и електронни устройства по 

начин, който е безопасен за природата. Поради това компанията получи регистрационен номер, присвоен от главния 

инспектор по опазване на околната среда.

1.00 май
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Гаранционни условия и условия за обслужване

Условието за предоставяне на гаранцията е правилната употреба, както е посочено в инструкциите за експлоатация

1. Гаранцията за правилната работа на оборудването се предоставя от Brager Sp. z o. o. за 24

месеца, но не повече от 36 месеца от датата на производство. Гаранционната дата е датата 

на издаване на документа за покупка, записана в Гаранционната карта.

2.Дефектите, разкрити по време на гаранционния период, ще бъдат отстранени безплатно от сервиза на

поръчителя Brager Sp. z o. o. Pleszew ul. Ролна 11, 63-300 Плешев e-mail: serwis@brager.com.pl телефон: 795 750 933

3. Гаранцията покрива неизправности на оборудването поради дефектни части и / или 

производствени дефекти.

4.Повредено оборудване Ищецът трябва да изпрати (след получаване на съгласието на поръчителя) на адреса на

сервизния техник: Brager Sp. зоологическа градина ул. Ролна 11, 63-300 Плешев

Пакетите, изпратени от Poczta Polska Pocztex куриерски и куриерски компании с 

наложен платеж, няма да приемат от услугата. z o. o. ul. Ролна 11, 63-300 Плешев

5. Всички дефекти или повреди на оборудването, разкрити по време на гаранционния период, ще бъдат 

премахнати безплатно в рамките на 6 работни дни, но в оправдани случаи този срок може да бъде 

удължен, но не по-дълъг от 14 дни от датата на доставка на оборудването до нашия сервиз . Услугата не 

носи отговорност за времето на доставка / връщане на оборудването (време за доставка) по пощата)

6. Гаранцията не покрива повреди и дефекти, произтичащи от: неподходящи или несъвместими

с  инструкциите  за  употреба,  независими  ремонти,  модификации,  корекции  или  промени  в

дизайна, направени от Клиента / Потребителя

7.Исканията за гаранция и запитванията относно регулатора трябва да бъдат насочени към производителя, Brager 

Sp. зоологическа градина

8. След ремонт оборудването се предава на клиента чрез Poczta Polska (за сметка на сервизния

техник) или до мястото на продажба.

Гаранцията поправя пояснения

Дата на ремонт
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Гаранционна карта на устройството

…………… ..….… ...…. …………… ..….… ...….

Символ и сериен номер дата на производство

…………… ..….… ...…. …………… ..….… ...….

(Дата на продажба) (Печат на продавача)

Гаранционни претенции и запитвания относно

регулаторът трябва да бъде изпратен на производителя:

Brager Sp. зоологическа градина

Плешев ул. Ролна 11 63-300 Плешев

e-mail: serwis@brager.com.pl 

тел. 795 750 933


