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Technika regulacji

Dane kontaktowe

HEL-WITA Sp. z o.o.
Zielonka, ul. Biznesowa 22
86-005 Białe Błota
www.hel-wita.com.pl

CENTRALA:
tel. +48 52 564 09 00
fax +48 52 564 09 22
biuro@hel-wita.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY:
tel. +48 52 564 09 30   e-mail: t.czolgoszewski@hel-wita.com.pl
tel. +48 52 564 09 23   e-mail: p.katnik@hel-wita.com.pl
fax +48 52 564 09 22

DORADCY REGIONALNI:
tel. +48 501 071 834   (północ)  e-mail: m.zolna@hel-wita.com.pl
tel. +48 510 104 743   (zachód)  e-mail: j.przybylak@hel-wita.com.pl
tel. +48 510 104 635   (południe) e-mail: j.radon@hel-wita.com.pl
tel. +48 603 702 770   (wschód)  e-mail: s.jurijkow@hel-wita.com.pl

INFORMACJE OGÓLNE

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązują-
cych lokalnych przepisów.

Szczegółowe informacje dotyczące regulatorów oraz danych technicznych znajdują się na stronie internetowej 
www.hel-wita.com.pl

UWAGA !  Ilustracje regulatorów są fotografiami symbolicznymi.

Zastrzega się możliwość dokonywania zmian technicznych oraz wystąpienia błędów.
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Technika regulacji

Regulator pogodowy ze złączem typu CAN-BUS przeznaczony jest do za-
montowania na ścianie i wykorzystać go można do wysterowania:
• wytwornika ciepła (np. kotła) lub zaworu mieszającego
• stałej temperatury zasilania bądź stałej temperatury powrotu
• ciepłej wody użytkowej za pomocą czujnika temperatury lub termo-

statu
• temperatury pomieszczenia w zależności od temperatury na zewnątrz 

lub w pomieszczeniu przez wysterowanie kotła lub zaworu mieszają-
cego (sterowanie czasowe tylko z modułem dodatkowym).

Istnieje możliwość pracy regulatora w kaskadzie.

Regulatory Lago porównują wartości mierzone z wartościami zadanymi lub z wyliczonymi wartościami żądanymi. Na 
podstawie tych optymalnych wartości zostaje włączony palnik, a siłownik mieszacza w zależności od potrzeb, zostaje 
ustawiony w odpowiedniej pozycji. Urządzenia konfigurują się automatycznie przy ich uruchomieniu poprzez rozpo-
znanie przyłączonych czujników. Ponadto regulator może pracować z czujnikami zarówno NTC 1 kΩ jak i PTC 5 kΩ 
(standard).

Lago BASIC 0101/1001

Napięcie zasilania 230 VAC ± 10%

Pobór mocy maks. 5 W

Moc załączania przekaźników AC 250V 2 (2) A

Max natężenie prądu poprzez zacisk L1’ 6,3 A

Stopień ochrony IP 40

Klasa ochrony I

Dopuszczalna temperatura podczas pracy 0 do 50 ºC

Dopuszczalna temperatura magazynowania -20 ÷ 60 ºC

Dopuszczalna wilgotność powietrza bez kondensacji 95% wilg. wzgl.

Wymiary 144 x 96 x 67

NTC 5 kΩ 
 (AF, KF, SPF, VF)

Tolerancja w Ω +/- 1% przy 25ºC

Tolerancja temperatury +/- 0,2 K przy 25ºC

PTC 1 kΩ 
 (AFS, KFS, SPFS, VFAS)

Tolerancja w Ω +/- 1% przy 25ºC

Tolerancja temperatury +/- 1,3 K przy 25ºC

Regulator Lago BASIC 0101/1001

Dane techniczne

Rezystancja czujników
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Przyłącze elektryczne

Przykładowy schemat instalacji Lago BASIC 0101/1001 (max opcja)
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Regulator Lago BASIC 0101/1001

Artykuł Nr artykułu
Regulator Lago BASIC 0101/1001 (z czujnikiem AF, VF i listwą do montażu na ścianę) 001048

Wyposażenie regulatorów Lago

Artykuł Nr artykułu
AF          Czujnik temp. zewnętrznej 5 kΩ NTC 002111
KLF        Czujnik temp. kotła (silikonowy) 5 kΩ NTC 002204
VF          Czujnik temp. zasilania - przylgowy 5 kΩ NTC 002311
KF/SPF  Czujnik temp. kotła / c.w.u. 5 kΩ NTC 002411
FBR2      Czujnik temp. pokojowej ze zdalną regulacją i możliwością zmiany trybu pracy 5 kΩ NTC 002161
RFB        Czujnik temp. pomieszczenia 002003

Lago FB Cyfrowy moduł pokojowy (CAN-BUS) 001045
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Regulator Lago 0321 może być wykorzystany do trzech zakresów stoso-
wania:
• jako regulator instalacji grzewczej,
• jako rozszerzenie obiegu grzewczego z mieszaczem,
• jako regulator kotła w kaskadzie.

Regulator Lago porównuje wartości mierzone z wartościami zadanymi lub z wyliczonymi wartościami żądanymi. Na 
podstawie tych optymalnych wartości zostaje włączony palnik, a siłownik mieszacza w zależności od potrzeb, zostaje 
ustawiony w odpowiedniej pozycji. Urządzenie konfiguruje się automatycznie przy jego uruchomieniu poprzez roz-
poznanie przyłączonych czujników. Ponadto regulator może pracować z czujnikami zarówno NTC 1 kΩ jak i PTC 5 kΩ 
(standard).
Regulator zapewnia nam regulację kotła z palnikiem 1-stopniowym, obiegu grzewczego z mieszaczem, bezpośred-
niego obiegu grzewczego oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Przekaźnik pompy bezpośredniego obiegu 
grzewczego może być alternatywnie wykorzystany również do realizacji następujących funkcji: pompa cyrkulacyjna, 
utrzymywanie temperatury powrotu lub pompy kolektora.
Po podłączeniu czujnika kotła i ustawieniu adresu (BUS-ID) możliwe jest użytkowanie kotła w ramach kaskady. Wy-
sterowanie jest wtedy realizowane przez układ zarządzania systemami.

Lago 0321

Napięcie zasilania 230 VAC ± 10%

Pobór mocy maks. 5 VA

Moc załączania przekaźników 250V 2 (2) A

Max natężenie prądu poprzez zacisk L1’ 6,3 A

Stopień ochrony IP 40

Klasa ochrony I

Podtrzymanie napięcia zegara > 10 godzin

Dopuszczalna temperatura podczas pracy: 0 do 50 ºC

Dopuszczalna temperatura magazynowania -20 ÷ 60 ºC

Dopuszczalna wilgotność powietrza bez kondensacji 95% wilg. wzgl.

Wymiary 144 x 96 x 67

NTC 5 kΩ 
 (AF, KF, SPF, VF)

Tolerancja w Ω +/- 1% przy 25ºC

Tolerancja temperatury +/- 0,2 K przy 25ºC

PTC 1 kΩ 
 (AFS, KFS, SPFS, VFAS)

Tolerancja w Ω +/- 1% przy 25ºC

Tolerancja temperatury +/- 1,3 K przy 25ºC

Regulator Lago 0321

Dane techniczne

Rezystancja czujników
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Przyłącze elektryczne

Regulator instalacji grzewczych

Regulator obiegu grzewczego z mieszaczem
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Regulator Lago 0321

Artykuł Nr artykułu
Regulator Lago 0321 (z czujnikiem AF, VF, KF/SPF i listwą do montażu na ścianę) 001044

Wyposażenie regulatorów Lago

Artykuł Nr artykułu
AF          Czujnik temp. zewnętrznej 5 kΩ NTC 002111
KLF        Czujnik temp. kotła (silikonowy) 5 kΩ NTC 002204
VF          Czujnik temp. zasilania - przylgowy 5 kΩ NTC 002311
KF/SPF  Czujnik temp. kotła / c.w.u. 5 kΩ NTC 002411
FBR2      Czujnik temp. pokojowej ze zdalną regulacją i możliwością zmiany trybu pracy 5 kΩ NTC 002161
RFB        Czujnik temp. pomieszczenia 002003

Lago FB Cyfrowy moduł pokojowy (CAN-BUS) 001045

Regulator kotła w kaskadzie
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Typoszereg regulatorów E 8 został stworzony w celu regulacji instalacji 
grzewczych. Różnorodne wykonania umożliwiają optymalne dopasowa-
nie do instalacji. Regulatory sterowane są wg temperatury zewnętrznej                 
i zapewniają optymalne współdziałanie poszczególnych elementów in-
stalacji grzewczej.

Regulatory E8 porównują wartości mierzone z wartościami zadanymi lub z wyliczonymi wartościami żądanymi. Na 
podstawie tych optymalnych wartości zostaje włączony palnik, a siłownik mieszacza w zależności od potrzeb, zo-
staje ustawiony w odpowiedniej pozycji. Urządzenia konfigurują się automatycznie przy ich uruchomieniu poprzez 
rozpoznanie przyłączonych czujników. Regulator E8 wyposażono w podświetlany wyświetlacz a dzięki komunikatom 
tekstowym (również w języku polskim) praca z nim stała się jeszcze łatwiejsza. Ponadto regulator może pracować z 
czujnikami zarówno NTC 1 kΩ (starsze wersje regulatorów E6 i E8) jak i PTC 5 kΩ (standard E8).

Istnieje 6 różnych wersji regulatora E8. W zależności od modułu do prawidłowego funkcjonowania potrzebne są 
odpowiednie czujniki i kostki przyłączeniowe. Dla każdego sterowanego obiegu c.o. na życzenie można podłączyć 
czujnik temperatury pomieszczenia FBR2 lub moduł zdalnego sterowania Lago FB.

E8

Napięcie zasilania 230 VAC ± 10%

Pobór mocy maks. 8 VA

Moc załączania przekaźników AC 250V 2 (2) A

Max natężenie prądu poprzez zacisk L1’ 10 A

Stopień ochrony IP 40

Klasa ochrony II, izolacja ochronna

Montaż tablicy rozdzielczej otwór 138x92

Podtrzymanie napięcia zegara > 10 godzin

Dopuszczalna temperatura pracy 0 do 50 ºC

Dopuszczalna temperatura magazynowania -10 ÷ 50 ºC

Dopuszczalna wilgotność powietrza bez kondensacji 95% wilg. wzgl.

rezystor pomiarowy NTC 5 kΩ 
(NTC = ujemny współczynnik temperaturowy)

(AF, KF, SPF, VF)

Tolerancja w Ω +/- 1% przy 25ºC

Tolerancja temperatury +/- 0,2 K przy 25ºC

rezystor pomiarowy PTC 1 kΩ 
(PTC = dodatni współczynnik temperaturowy)

(AFS, KFS, SPFS, VFAS)

Tolerancja w Ω +/- 1% przy 25ºC

Tolerancja temperatury +/- 1,3 K przy 25ºC

Regulator E8

Dane techniczne

Rezystancja czujników
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Regulator do obsługi kotła z palnikiem 2-stopniowym lub 2 kotłów z palnikami 1-stopniowymi, 1 obiegu c.o. pompo-
wego, ciepłej wody użytkowej, pompy cyrkulacyjnej kotła i ciepłej wody użytkowej.

Regulator do obsługi kotła z palnikiem 1-stopniowym, 1 obiegu c.o. z  mieszaczem, 1 obiegu c.o. pompowego, cie-
płej wody użytkowej, pompy cyrkulacyjnej kotła lub ciepłej wody użytkowej.

Wymagane czujniki:
- AF czujnik temperatury zewnętrznej
- VF czujnik temperatury zasilania przylgowy (ilość zależy od typu instalacji)
- KF czujnik temperatury kotła
- SPF czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej
Regulator jest wyposażony dodatkowo w 2 wyjścia przekaźnikowe (temperaturowe i czasowe).

Wymagane czujniki:
- AF czujnik temperatury zewnętrznej
- VF czujnik temperatury zasilania przylgowy (ilość zależy od typu instalacji)
- KF czujnik temperatury kotła
- SPF czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej

Regulator jest wyposażony dodatkowo w 1 wyjście przekaźnikowe (temperaturowe lub czasowe).

Przykładowy schemat instalacji E8.0234 (max opcja):

Przykładowy schemat instalacji E8.0324 (max opcja):

Regulator E8.0234

Regulator E8.0324
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Regulator do obsługi kotła z palnikiem 2-stopniowym lub 2 kotłów z palnikami 1-stopniowymi, 2 obiegów c.o. z mie-
szaczami, ciepłej wody użytkowej, pompy cyrkulacyjnej kotła i ciepłej wody użytkowej.

Regulator do obsługi 2 obiegów c.o. z mieszaczami, pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej.

Wymagane czujniki:
- AF czujnik temperatury zewnętrznej
- VF czujnik temperatury zasilania przylgowy (ilość zależy od typu instalacji)
- KF czujnik temperatury kotła
- SPF czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej
Regulator jest wyposażony dodatkowo w 2 wyjścia przekaźnikowe (temperaturowe i czasowe).

Wymagane czujniki:
- AF czujnik temperatury zewnętrznej
- VF czujnik temperatury zasilania przylgowy (ilość zależy od typu instalacji)

Regulator jest wyposażony dodatkowo w 1 wyjście przekaźnikowe (temperaturowe lub czasowe).

Przykładowy schemat instalacji E8.0634 (max opcja):

Przykładowy schemat instalacji E8.1124 (max opcja):

Regulator E8.0634

Regulator E8.1124
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Manager kaskad - przy pomocy modułów kotła Lago 0201R obsłuży max 8 kotłów z palnikami 2-stopniowymi, dwa 
obiegi c.o. z mieszaczami, ciepłą wodę użytkową, pompę cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej.

Regulator do obsługi 4 kotłów z palnikami 1-stopniowymi, 1 obiegu c.o. z mieszaczem, ciepłej wody użytkowej. 
Przy pomocy modułów Lago 0201R kaskadę można rozbudować do ośmiu stopni palników.

Wymagane czujniki:
- AF czujnik temperatury zewnętrznej
- VF czujnik temperatury zasilania przylgowy (ilość zależy od typu instalacji)
- KF czujnik temperatury kotła
- SPF czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej
Regulator jest wyposażony dodatkowo w 2 wyjścia przekaźnikowe (temperaturowe i czasowe).

Wymagane czujniki:
- AF czujnik temperatury zewnętrznej
- VF czujnik temperatury zasilania przylgowy (ilość zależy od typu instalacji)
- KF czujnik temperatury kotła
- SPF czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej

Przykładowy schemat instalacji E8.5064 (max opcja):

Przykładowy schemat instalacji E8.4401 (max opcja):

Regulator E8.5064

Regulator E8.4401
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Regulator Lago 0201R jest modułem do obsługi kotła gazowego lub olejowego pracującego w kaskadzie  
(1 do 8 kotłów). 

Może obsługiwać:
• kocioł z 1-stopniowym palnikiem z przynależną pompą kotła, pompę lub mieszacz dla podniesienia temperatury 

powrotu
• kocioł z 2-stopniowym palnikiem z przynależną pompą kotła, pompę lub mieszacz dla podniesienia temperatury 

powrotu
• 2 kotły z 1-stopniowymi palnikami z przynależną pompą kotła, wspólną pompę dla podniesienia temperatury 

powrotu
• 1 modulujący kocioł z przynależną pompą kotła, pompę lub mieszacz dla podniesienia temperatury powrotu

DO PRACY W KASKADZIE KONIECZNE JEST POŁĄCZENIE Z UKŁADEM ZARZĄDZAJĄCYM
KASKADĄ POPRZEZ MAGISTRALĘ CAN-BUS

Przykładowy schemat instalacji Lago 0201R w trybie kaskadowym

Wymagane czujniki:
- VF czujnik temperatury zasilania przylgowy 
- KF czujnik temperatury kotła

Moduł kotła Lago 0201R
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Regulator E 8

Artykuł Nr artykułu
Regulator E 8.0234 (cena bez czujników i kostek) 001031
Regulator E 8.0324 (cena bez czujników i kostek) 001032
Regulator E 8.0634 (cena bez czujników i kostek) 001033
Regulator E 8.1124 (cena bez czujników i kostek) 001034
Regulator E 8.5064 (cena bez czujników i kostek) 001035
Regulator E 8.4401 (cena bez czujników i kostek) 001009

Regulator Lago 0201R (cena bez czujników i kostek) 001082

Regulator E 8 z wyposażeniem

Artykuł Nr artykułu
Regulator E 8.0234 – kpl. kostek, AF, KF/SPF x2 002031
Regulator E 8.0324 – kpl. kostek, AF, KF/SPF x2, VF 002032
Regulator E 8.0634 – kpl. kostek, AF, KF/SPF x2, VF x2 002033
Regulator E 8.1124 – kpl. kostek, AF, VF x2 002034

Wyposażenie regulatorów Lago, E8

Artykuł Nr artykułu
AF          Czujnik temp. zewnętrznej 5 kΩ NTC 002111
KLF        Czujnik temp. kotła (silikonowy) 5 kΩ NTC 002204
VF          Czujnik temp. zasilania - przylgowy 5 kΩ NTC 002311
KF/SPF  Czujnik temp. kotła / c.w.u. 5 kΩ NTC 002411
FBR2      Czujnik temp. pokojowej ze zdalną regulacją i możliwością zmiany trybu pracy 5 kΩ NTC 002161
RFB        Czujnik temp. pomieszczenia 002003

Lago FB Cyfrowy moduł pokojowy (CAN-BUS) 001045

Kpl. kostek do regulatora E8.0324 / E8.0634 002700
Kpl. kostek do E8.0234 002901
Kpl. kostek do E8.1124 002900
Kpl. kostek do E8.5064 001011
Kpl. kostek do E8.4401 002701
Kpl. kostek do Lago 0201R 002902

Skrzynka WAG 1 – do regulatora E8.0234/0324/0634/1124 002503
Skrzynka WAG 2 – do regulatora E8.4401 002505
Skrzynka WAG 3 – do regulatora E8.5064 002504
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Funkcje
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palnik 1-st. X X X x4 X  X1 X

palnik 2-st. X X X

ciepła woda użytkowa X X X X X X1 X

obieg c.o. bezpośredni X X X1 X

obieg c.o. z mieszaczem 1 X X X X X X2 X

obieg c.o. z mieszaczem 2 X X X

DOBÓR REGULATORÓW E8, LAGO

1,2 – wybór możliwości 1 lub 2
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Regulator różnicowy serii Lago SD w zależności od modelu został zapro-
jektowany do obsługi układów solarnych oraz do pracy z kotłem na pali-
wo stałe.

Regulator Lago porównuje wartości mierzone z wartościami zadanymi lub z wyliczonymi wartościami żądanymi. Na 
podstawie tych optymalnych wartości zostają włączone pompy lub zawory. Urządzenie konfiguruje się automatycz-
nie przy jego uruchomieniu poprzez rozpoznanie przyłączonych czujników. Wybierając z listy typ instalacji regulator 
automatycznie dopasowuje parametry i możliwości regulacyjne. W zależności od modułu do prawidłowego funkcjo-
nowania potrzebne są odpowiednie czujniki.

Lago SD

Napięcie zasilania 230 VAC ± 10%

Pobór mocy maks. 5 VA

Moc załączania przekaźników 250V 2 (2) A

Max natężenie prądu poprzez zacisk L1’ 6,3 A

Stopień ochrony IP 40

Klasa ochrony II

Podtrzymanie napięcia zegara > 10 godzin

Dopuszczalna temperatura podczas pracy 0 do 50 ºC

Dopuszczalna temperatura magazynowania -20 ÷ 60 ºC

Wymiary 144x96x67

PT1000 z 1 kΩ +/- 0,2% przy 00C

-20 922

-10 961

0 1.000

10 1.039

20 1.078

30 1.118

40 1.155

50 1.194

60 1.232

70 1.270

80 1.309

90 1.347

100 1.385

110 1.422

120 1.460

Regulator różnicowy Lago SD

Dane techniczne

Rezystancja czujników
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Istnieją 3 różne wersje regulatora Lago SD:

Lago SD1
1) Regulacja modułów słonecznych
2) Praca z kotłem na paliwo stałe

Schematy urządzeń:

1) Regulacja modułów słonecznych

Przyłącze elektryczne Lago SD1:

2) Praca z kotłem na paliwo stałe
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Lago SD2
1) Regulacja modułów słonecznych
2) Regulacja kotła na paliwo stałe dla dwóch zbiorników
3) Regulacja kotła na paliwo stałe z integracją modułów słonecznych
4) Regulacja modułów słonecznych z dwoma kolektorami
5) Regulacja modułów słonecznych z dwoma zbiornikami - przełączanie zaworów
6) Regulacja modułów słonecznych z dwoma zbiornikami - 2 pompy ładowania
7) Regulacja modułów słonecznych z funkcją dogrzewania
8) Regulacja modułów słonecznych ze wzrostem na powrocie instalacji grzewczej 
9) Regulacja modułów słonecznych z 2 zbiornikami połączonymi kaskadowo

Schematy urządzeń:

1) Regulacja modułów słonecznych

3) Regulacja kotła na paliwo stałe z integracją
modułów słonecznych

5) Regulacja modułów słonecznych z dwoma 
zbiornikami - przełączanie zaworów

2) Regulacja kotła na paliwo stałe dla dwóch zbiorników

4) Regulacja modułów słonecznych z dwoma kolektorami

6) Regulacja modułów słonecznych z dwoma zbiornikami 
- 2 pompy ładowania
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7) Regulacja modułów słonecznych z funkcją
dogrzewania

9) Regulacja modułów słonecznych z 2 zbiornika-
mi połączonymi kaskadowo

8) Regulacja modułów słonecznych ze wzrostem na powro-
cie instalacji grzewczej

Przyłącze elektryczne Lago SD2:
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Lago SD3  (z regulacją prędkości obrotowej)
1) Regulacja modułów słonecznych 
2) Regulacja kotła na paliwo stałe dla dwóch zbiorników 
3) Regulacja kotła na paliwo stałe z integracją modułów słonecznych 
4) Regulacja modułów słonecznych z dwoma kolektorami 
5) Regulacja modułów słonecznych z dwoma zbiornikami - przełączanie zaworów 
6) Regulacja modułów słonecznych z dwoma zbiornikami - 2 pompy ładowania 
7) Regulacja modułów słonecznych z funkcją dogrzewania 
8) Regulacja modułów słonecznych ze wzrostem na powrocie instalacji grzewczej 
9) Regulacja modułów słonecznych ze wzrostem na powrocie poprzez mieszacz 
10) Regulacja modułów słonecznych z 2 zbiornikami w połączeniu kaskadowym
11) Regulacja modułów słonecznych ze zbiornikami 2-warstwowymi 
12) Regulacja modułów słonecznych ze zbiornikami 3-warstwowymi

Schematy urządzeń:

1) Regulacja modułów słonecznych

3) Regulacja kotła na paliwo stałe z integracją 
modułów słonecznych

2) Regulacja kotła na paliwo stałe dla dwóch zbiorników 

4) Regulacja modułów słonecznych z dwoma kolektorami
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5) Regulacja modułów słonecznych z dwoma 
zbiornikami - przełączanie zaworów 

7) Regulacja modułów słonecznych z funkcją 
dogrzewania

9) Regulacja modułów słonecznych ze wzrostem 
na powrocie poprzez mieszacz

8) Regulacja modułów słonecznych ze wzrostem 
na powrocie instalacji grzewczej 

10) Regulacja modułów słonecznych z 2 zbiornika-
mi w połączeniu kaskadowym

6) Regulacja modułów słonecznych z dwoma 
zbiornikami - 2 pompy ładowania 
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11) Regulacja modułów słonecznych 
ze zbiornikami 2-warstwowymi 

12) Regulacja modułów słonecznych ze zbiornikami 
3-warstwowymi

Przyłącze elektryczne Lago SD3:

Regulator różnicowy Lago SD dla kolektorów słonecznych

Wyposażenie regulatorów Lago SD

Artykuł Nr artykułu
Regulator Lago SD 1 (z czujnikiem KLF 1000, SPF 1000 i listwą montażową) 001041
Regulator Lago SD 2 (z czujnikiem KLF 1000,  SPF 1000 i listwą montażową) 001042
Regulator Lago SD 3 (z czujnikiem KLF 1000, SPF 1000 i listwą montażową) 001043

Artykuł Nr artykułu
KLF1000  Czujnik temperatury kotła 002202
VF1000    Czujnik temperatury zasilania 002301
SPF1000  Czujnik temperatury c.w.u. 002203
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Regulator różnicowy serii Lago SG w zależności od modelu został zapro-
jektowany do obsługi układów solarnych oraz do pracy z kotłem na pali-
wo stałe.
Regulator przeznaczony jest do stosowania z kolektorami płaskimi i rurko-
wymi oraz do kotłów na paliwo stałe i zbiorników warstwowych. 

Regulator Lago SG porównuje wartości mierzone z wartościami zadanymi lub z wyliczonymi wartościami żądanymi. 
Na podstawie tych optymalnych wartości zostają włączone pompy lub zawory. Urządzenie konfiguruje się automa-
tycznie przy jego uruchomieniu poprzez rozpoznanie przyłączonych czujników. Wybierając z listy typ instalacji regu-
lator automatycznie dopasowuje parametry i możliwości regulacyjne. W zależności od modułu do prawidłowego 
funkcjonowania potrzebne są odpowiednie czujniki.

Lago SG

Napięcie zasilania 230 VAC +10/-15%

Pobór mocy maks. 5 W

Moc załączania przekaźników 250 V 2 (2) A

Max natężenie prądu poprzez zacisk L1’ 6,3 A

Stopień ochrony IP 40

Klasa ochrony I

Kategoria przepięciowa III

Stopień zabrudzenia 2

Podtrzymanie napięcia zegara > 10 godzin

Dopuszczalna temperatura podczas pracy 0 do 50 ºC

Dopuszczalna temperatura magazynowania -25 ÷ 60 ºC

Dopuszczalna wilgotność powietrza, bez skraplania 95% wilg. wzgl.

Wymiary 144 x 96 x 67

PT1000, 1 kΩ +/- 0,2% przy 0ºC

-20 922

-10 961

0 1.000

10 1.039

20 1.078

30 1.118

40 1.155

50 1.194

60 1.232

70 1.270

80 1.309

90 1.347

100 1.385

110 1.422

120 1.460

Regulator różnicowy Lago SG (z regulacją prędkości obrotowej)

Dane techniczne

Rezystancja czujników
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Regulator Lago SG służy do regulacji następujących instalacji hydraulicznych:

Lago SG2
1) 1 kolektor, 1 zbiornik buforowy
2) 1 kocioł na paliwo stałe, 1 zbiornik lub 1 kocioł na paliwo stałe, 2 zbiorniki z zaworem przełączającym,
3) 1 kolektor, 1 zbiornik, 1 zbiornik, 1 kocioł na paliwo stałe
4) 2 kolektory, 1 zbiornik, 2 pompy kolektora
5) 1 kolektor, 2 zbiorniki, 1 zawór przełączający
6) 1 kolektor, 2 zbiorniki, 2 pompy ładowania
7) 1 kolektor, 1 lub 2 zbiorniki
8) 1 kolektor, 1 zbiornik, wzrost na powrocie
9) 1 kolektor, 2 zbiorniki, pompa przeładowania
10) 1 kolektor, 1 zbiornik, system Drain-Back

Schematy urządzeń (instalacji):

1) 1 kolektor, 1 zbiornik buforowy

3) 1 kolektor, 1 zbiornik, 1 kocioł 
na paliwo stałe

5) 1 kolektor, 2 zbiorniki, 1 zawór  
przełączający

2) 1 kocioł na paliwo stałe, 1 zbiornik lub 1 kocioł 
na paliwo stałe, 2 zbiorniki z zaworem

przełączającym

4) 2 kolektory, 1 zbiornik, 2 pompy kolektora

6) 1 kolektor, 2 zbiorniki, 2 pompy ładowania
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7) 1 kolektor, 1 lub 2 zbiorniki

9) 1 kolektor, 2 zbiorniki, pompa przeładowania

Przyłącze elektryczne Lago SG2

8) 1 kolektor, 1 zbiornik, wzrost na powrocie

10) 1 kolektor, 1 zbiornik, system Drain-Back
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Lago SG3
1) 1 kolektor, 1 zbiornik buforowy
2) 1 kocioł na paliwo stałe, 1 zbiornik lub 1 kocioł na paliwo stałe, 2 zbiorniki z zaworem przełączającym,
3) 1 kolektor, 1 zbiornik, 1 zbiornik, 1 kocioł na paliwo stałe
4) 2 kolektory, 1 zbiornik, 2 pompy kolektora
5) 1 kolektor, 2 zbiorniki, 1 zawór przełączający
6) 1 kolektor, 2 zbiorniki, 2 pompy ładowania
7) 1 kolektor, 1 lub 2 zbiorniki
8) 1 kolektor, 1 zbiornik, wzrost na powrocie
9) 1 kolektor, 1 zbiornik, wzrost na powrocie z mieszaczem
10) 1 kolektor, 2 zbiorniki, pompa przeładowania
11) 1 kolektor, 2 zbiorniki, 2 zakresy ładowania
12) 1 kolektor, 2 zbiorniki, 3 zakresy ładowania
13) 1 kolektor, 1 zbiornik, system Drain-Back

Schematy urządzeń (instalacji):

1) 1 kolektor, 1 zbiornik buforowy

3) 1 kolektor, 1 zbiornik, 1 kocioł na paliwo stałe

5) 1 kolektor, 2 zbiorniki, 1 zawór przełączający

2) 1 kocioł na paliwo stałe, 1 zbiornik lub 1 kocioł na paliwo 
stałe, 2 zbiorniki z zaworem przełączającym

4) 2 kolektory, 1 zbiornik, 2 pompy kolektora

6) 1 kolektor, 2 zbiorniki, 2 pompy ładowania
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9) 1 kocioł na paliwo stałe, 1 zbiornik,
wzrost na powrocie z mieszaczem

11) 1 kolektor, 1 zbiornik, 2 zakresy ładowania

13) 1 kolektor, 1 zbiornik, system Drain-Back

12) 1 kolektor, 1 zbiornik, 3 zakresy ładowania

10) 1 kolektor, 2 zbiorniki, pompa przeładowania

7) 1 kolektor, 1 lub 2 zbiorniki 8) 1 kolektor, 1 zbiornik, wzrost na powrocie
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Przyłącze elektryczne Lago SG3:

Regulator różnicowy Lago SG dla kolektorów słonecznych

Wyposażenie regulatorów Lago SG

Artykuł Nr artykułu
Regulator Lago SG 2 (z czujnikiem KLF 1000,  SPF 1000 i listwą montażową) 001052
Regulator Lago SG 3 (z czujnikiem KLF 1000, SPF 1000 i listwą montażową) 001053

Artykuł Nr artykułu
KLF1000  Czujnik temperatury kotła 002202
VF1000    Czujnik temperatury zasilania 002301
SPF1000  Czujnik temperatury c.w.u. 002203
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WYPOSAŻENIE REGULATORÓW

Wyposażenie regulatorów E8:

Czujniki dla regulatorów Lago SD / SG:
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Wyposażenie regulatorów Lago, E8

Artykuł Nr artykułu
AF          Czujnik temp. zewnętrznej 5 kΩ NTC 002111
KLF        Czujnik temp. kotła (silikonowy) 5 kΩ NTC 002204
VF          Czujnik temp. zasilania - przylgowy 5 kΩ NTC 002311
KF/SPF  Czujnik temp. kotła / c.w.u. 5 kΩ NTC 002411
FBR2      Czujnik temp. pokojowej ze zdalną regulacją i możliwością zmiany trybu pracy 5 kΩ NTC 002161
RFB        Czujnik temp. pomieszczenia 002003

Lago FB Cyfrowy moduł pokojowy (CAN-BUS) 001045

Kpl. kostek do regulatora E8.0324 / E8.0634 002700
Kpl. kostek do E8.0234 002901
Kpl. kostek do E8.1124 002900
Kpl. kostek do E8.5064 001011
Kpl. kostek do E8.4401 002701
Kpl. kostek do Lago 0201R 002902

Skrzynka WAG 1 – do regulatora E8.0234/0324/0634/1124 002503
Skrzynka WAG 2 – do regulatora E8.4401 002505
Skrzynka WAG 3 – do regulatora E8.5064 002504

Wyposażenie regulatorów Lago SD / SG

Artykuł Nr artykułuz 
KLF1000  Czujnik temperatury kotła 002202
VF1000    Czujnik temperatury zasilania 002301
SPF1000  Czujnik temperatury c.w.u. 002203
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