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•	 Regulatorul	 poate	 fi	 asamblat	 doar	 de	
un	 instalator	 autorizat	 şi	 cu	 respectarea	
standardelor	 şi	 reglementărilor	 aflate	 în	
vigoare.

•	 Anterior	 începerii	 asamblării,	 reparaţiilor	
sau	 activităţilor	 de	 întreţinere,	 precum	
şi	 în	 timpul	 executării	 oricăror	 lucrări	 de	
racordare,	 trebuie	 dezactivată	 rețeaua	
de	 alimentare	 cu	 tensiune,	 iar	 persoana	
autorizată	trebuie	să	se	asigure	că	bornele	
şi	cablurile	electrice	nu	sunt	sub	tensiune.

•	 După	dezactivarea	regulatorului	cu	ajutorul	
tastaturii,	 bornele	 regulatorului	 pot	 să	 se	
afle	încă	sub	tensiune	si	reprezintă	pericol	
de	electrocutare.

•	 Regulatorul	 poate	 fi	 utilizat	 doar	 în	
conformitate	 cu	 scopul	 pentru	 care	 a	 fost	
proiectat.

•	 Trebuie	 utilizate	 protectii	 suplimentare	
pentru	 a	 proteja	 sistemul	 de	 incalzire	
central	şi	sistemul	de	apă	caldă	împotriva	
defecţiunii	regulatorului	sau	erorilor	de	soft.	
Se	utilizează	mai	ales	protectii	care	reduc	
temperatura	 apei	 calde	 pentru	 a	 proteja	
utilizatorul	împotriva	oparirii.

•	 Regulatorul	nu	poate	fi	utilizat	ca	protecţie	
unică	împotriva	îngheţării	sistemului	central	
de	incalzire.

•	 Valorile	 parametrilor	 programaţi	 trebuie	
setate	 în	 conformitate	 cu	 clădirea	 şi	
sistemul	hidraulic	pe	care	le	deserveste.

•	 Regulatorul	 nu	 este	 un	 dispozitiv	 sigur	
intrinsec.	 Aceasta	 înseamnă	 că	 în	 cazul	
unei	defecţiuni,	dispozitivul	poate	deveni	o	
sursă	de	scântei	sau	 temperatură	 ridicată	
care,	 în	 contact	 cu	 cenuşa	 sau	 gazele	
inflamabile,	 poate	 cauza	 incendiu	 sau	
explozie.

•	 Parametrii	 programaţi	 trebuie	 modificaţi	
doar	 de	 o	 persoană	 care	 a	 citit	 prezentul	
manual.

•	 Se	utilizează	doar	în	sistemul	de	incalzire,	
proiectat	în	conformitate	cu	reglementările	
aflate	în	vigoare.

•	 Regulatorul	trebuie	să	fie	alimentat	electric	
cu	cablu	 cu	3	fire	şi	 protejat	 cu	siguranţă	
calibrata	în	funcţie	de	sarcinile	utilizate.

•	 Regulatorul	nu	poate	fi	utilizat	cu	carcasa	
avariată.

•	 A	 nu	 se	 opera	 modificări	 în	 structura	
regulatorului.	

•	 Regulatorul	 este	 alcătuit	 din	 două	
componente:	panoul	de	comandă	şi	modul	
de	 ieşire.	 Componentele	 înlocuite	 trebuie	
să	fie	compatibile.

•	 Regulatorul	 este	 dotat	 cu	 protecţie	
împotriva	bacteriei	Legionella.	Regulatorul	
încălzeşte	 periodic	 boilerul	 de	 apă	 caldă	
până	 la	 o	 temperatură	 care	 poate	 cauza	
opărirea	 utilizatorului.	 Instalatorul	 trebuie	
să	furnizeze	informaţii	care	să	indice	dacă	
funcţia	 este	 activă	 şi	 dacă	 sunt	 instalate	
sisteme	de	protecţie	împotriva	opăririi.

•	 Regulatorul	nu	trebuie	instalat	la	îndemâna	
copiilor.

Cerinţele	privind	siguranţa	sunt	enumerate	mai	ales	în	capitolele	prezentei	instrucţiuni.	În	plus	de	
acestea,	trebuie	respectate	şi	următoarele	cerinţe	suplimentare.
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2 Utilizarea regulatorului.
Regulatorul	este	proiectat	pentru	controlarea:
-	sistemului	central	de	incalzire,	
-	boiler	de	apă	caldă	menajera,
-	recirculare	apa	calda	menajera,
-	sistemului	solar.
Regulatorul	 poate	 comanda	 un	 cazan(o	
centrala)	 automat	 prin	 activarea/dezactivarea	
unui	contact	ON/OFF(liber	de	potential).	
Regulatorul	 poate	 controla	 pompa	 şi	 supapa	
de	 comutare	 pentru	 sursele	 suplimentare	 de	
incalzire,	de	ex.	cazan	pe	lemne.
Utilizarea	 regulatorului	 în	 alte	 scopuri	 decât	
cele	proiectate	este	 interzisă.	Producătorul	nu	
îşi	 asumă	 responsabilitatea	 pentru	 prejudiciile	
cauzate	de	o	utilizare	interzisă.

3 Informaţii referitoare la 
documentaţie
Prezenta	 documentatie	 se	 aplică	 doar	
regulatoarelor	 cu	 versiunile	 de	 soft	 şi	 hard	
enumerate	 pe	 prima	 pagină.	 Versiunea	
programului	instalat	poate	fi	verificată	în:
meniu	→	informatii.
Nici	producătorul	şi	nici	furnizorul	regulatorului	
nu	îşi	asumă	responsabilitatea	pentru	daunele	
cauzate	de	nerespectarea	prezentului	manual.

4 Păstrarea documentaţiei
Prezentul	manual	 de	 operare	 şi	 asamblare	 şi	
alte	documente	aplicabile	se	păstrează	într-un	
loc	sigur	pentru	a	putea	fi	consultate	şi	în	viitor.	
În	 cazul	 mutării	 sau	 vânzării	 dispozitivului,	
această	 documentaţie	 trebuie	 predată	 noului	
utilizator	sau	proprietar.

5 Simbolurile utilizate
În	 prezentul	 manual	 sunt	 utilizate	 următoarele	
simboluri	grafice:

	 			-	informaţii	utile	şi	sfaturi,

	 	 	 	 -	 informaţii	 utile	 referitoare	 la	
avarierea	 proprietăţii,	 punerea	 în	 pericol	 a	
sănătăţii	sau	vieţii	persoanelor	sau	animalelor.

Atenţie: informaţiile importante au fost 
etichetate cu simbolurile menţionate 
anterior, astfel încât manualul să fie mai 
uşor de înţeles. Cu toate acestea, utilizatorul 
şi instalatorul nu sunt degrevaţi de 
responsabilitatea conformării cu cerinţele 
care nu sunt etichetate cu simbolurile 
menţionate!

6 Directiva DEEE 2002/96/CE
Regula privind dispozitivele 
electrice şi electronice
 
•	 Ambalajele	şi	produsele	utilizate	se	elimină	

la	unităţile	de	reciclare	adecvate.
•	 Produsul	 nu	 se	 arunca	 împreună	 cu	

deşeurile	domestice.
•	 Produsul	nu	se	arde.	

7    Descrierea regulatorului

7.1 Structura regulatorului

Fig.			1		Structura	regulatorului

Regulatorul	 este	 alcătuit	 dintr-un	 panou	 de	
comandă	 tactil	 (1)	 şi	 modul	 de	 comandă	 (3).	
Ambele	componente	sunt	conectate	cu	un	cablu	
de	 semnal	 cu	 4	 fire	 (2).	 Un	 senzor	 extern	 de	
temperatură	 (4)	conectat	 la	modul	 (3)	printr-un	
cablu	bifilar	(5)	este	necesar	pentru	funcţionarea	
adecvată	a	sistemului.	panoul	de	comandă	tactil	
(1)	poate	fi	instalat	în	locuinţă,	e.g.	de	exemplu	
în	camera	de	zi	sau	în	hol.	Modulul	(3)	 trebuie	
instalat	 în	 camera	 unde	 se	 află	 cazanul,	 în	
apropierea	 echipamentelor	 electrice	 incluse	 în	
sistemul	central	de	 incalzire.	Cablul	 (2)	 trebuie	
să	 respecte	 cerinţele	 specificate	 în	 manualul	
instalatorului.	 Panoul	 de	 comandă	 este	 dotat	
cu	 un	 senzor	 pentru	 temperatura	 ambiantă	 şi	
astfel	 acţionează	 şi	 ca	 un	 termostat.	 Există	
posibilitatea	 conectării	 mai	 multor	 panouri	 de	
comandă	 care	măsoară	 temperatura	 ambiantă	
pentru	diferite	circuite	de	incalzire.

Cablul (2) trebuie să respecte 
cerinţele speciale specificate la 
punctul  10.9. de la pagina 22

7.2 Funcţionarea 
regulatorului
Sursa de incalzire
Regulatorul	 controlează	 funcţionarea	 sursei	
de	incalzire,	de	ex.	cazan	automat	pe	gaz,	ulei	
sau	 pe	 peleţi,	 prin	 activarea	 sau	 dezactivarea	
acestuia	 în	 funcţie	 de	 necesarul	 de	 căldură	 al		
sistemului	central	de	incalzire.
Apa caldă menajera
Regulatorul	 controlează	 funcţionarea	 pompei	
pentru	 apă	 caldă	 menajera,	 care	 încarcă	
boilerul	de	apă	caldă	menajera	la	o	temperatură	
stabilită	 de	 utilizator.	 Prepararea	 apei	 calde	
menajere	 poate	 fi	 programată	 la	 intervale	 de	
timp.	 Regulatorul	 controlează	 şi	 pompa	 de	
recirculare	 a	 apei	 calde	 menajere.	 Acesta	
permite	distribuirea	rapidă	a	apei	calde	către	o	
baie	sau	bucătărie	localizate	la	distanţă.
Circuitele de incalzire
Regulatorul	 controlează	 funcţionarea	 unui	
circuit	 direct	 de	 incalzire	 (radiatoare)	 şi	 a	
două	 circuite	 de	 incalzire	 reglabile	 cu	 vana	
de	 amestec(radiatoare	 sau	 încălzire	 prin	
pardoseala).	Temperatura	apei	din	circuitele	de	
incalzire	 este	 stabilită	 în	 funcţie	 de	 vreme,	 de	
ex.	 temperatura	 apei	 din	 circuitul	 de	 incalzire	
se	calculează	în	funcţie	de	temperatura	indicată	
de	 senzorul	 extern.	 Astfel,	 deşi	 temperatura	
externă	 variază,	 temperatura	 din	 camerele	
racordate	la	sistemul	de	incalzire	este	menţinută	
la	nivelul	setat.
Circuitele de incalzire autonome şi 
neautonome
-	 Circuitele	 de	 incalzire	 autonome	 –	 panoul	
de	 comandă	 tactil	 al	 regulatorului	 poate	 fi	 un	
termostat	 instalat	 în	 camera	 comună	 a	 mai	
multor	circuite	de	incalzire.	De	exemplu,	valorile	
temperaturii	 camerei	 indicate	 de	 un	 panou	
instalat	în	camera	de	zi	afectează	funcţionarea	
atât	a	radiatorului,	cât	şi	a		încălzirii	din	podea.	
Prin	furnizarea	agentului	termic,	ambele	circuite	
încălzesc	 un	 senzor	 comun	 de	 temperatură	
instalat	pe	ecran.
-	 Circuitul	 de	 incalzire	 neautonom	 –	 există	
posibilitatea	 conectării	 mai	 multor	 panouri	
de	 comandă	 care	 măsoară	 independent	
temperatura	 ambientală	 şi	 care	 afectează	
circuitele	 de	 incalzire	 alocate.	Astfel	 se	 obţine	
autonomia	 circuitelor	 de	 incalzire	 de	 exemplu	
atunci	 când	o	parte	a	 clădirii	 	 este	utilizată	 tot	
anul,	 iar	 cealaltă	 parte	 a	 clădirii	 este	 utilizată	
periodic,	 şi	 anume	 spre	 închiriere.	 Detalii	
suplimentare	 sunt	 disponibile	 la	 punctul	 10.10		
de	la	pagina	23.

PENTRU UTILIZATOR
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Fig.			2		Ecranul	principal	

Legendă:
1. „Salon” –	 denumirea	 panoului	 de	

comandă.	este	şi	denumirea	 locaţiei	unde	
este	instalat	panoul.	Denumirea	din	fabrică	
este	 “Panoul	 1”.	Această	 denumire	 poate	
fi	schimbată	accesând:	meniu	→	setări	de	
bază	→	schimbare	denumire	panou

2. Regimul Concediu	 –	 simbolul	 se	 referă	
la	 regimul	 de	 funcţionare	 din	 timpul	
concediilor.	 Regimul	 poate	 fi	 programat	
accesând:	meniu	→	setări	de	bază.	Acest	
simbol	este	afişat	automat.

3. Săgeata de schimbare a ecranului	 –	
se	 selectează	 săgeata	 pentru	 a	 trece	
la	 ecranul	 de	 preparare	 a	 apei	 calde		
menajere	sau	la	ecranul	circuitului	separat	
de	 incalzire	 atunci	 când	 există	 funcţii	
suplimentare	active.

4. Informaţii importante –	 simbolul	 grafic	
apare	 în	 cazul	 existenţei	 unei	 informaţii	
importante	pentru	utilizator,	de	ex.	informaţii	
referitoare	 la	 defectarea	 senzorului	 de	
temperatură.			

5. Butonul MENU (meniu)
6. Simbolul sursei active de incalzire	 –	

acest	simbol	indică	faptul	că	centrala	este	
activa.

Sistemul solar
Regulatorul	 controlează	 sistemul	 solar	 pentru	
prepararea	boilerul-ului	de	apă	caldă	menajera.	
În	afara	senzorilor	de	temperatură,	niciun	modul	
suplimentar	nu	este	necesar	pentru	comandarea	
sistemului	solar.

7.3 Ecranul principal

7.	 Simbolul regimului de incalzire	 –	
regimuri	posibile:	pe	 timp	de	zi	şi	pe	 timp	
de	noapte.	

8.	 Temperatura ambientală presetată	 –	
aceasta	se	setează	separat	pentru	regimul	
de	zi	şi	 regimul	de	noapte.	Se	selectează	
simbolul	 pentru	 a	 edita	 temperatura	
ambientală	presetată.

9.	 Bara de navigare –	 indică	 locaţia	
ecranului	 afişat	 şi	 numărul	ecranelor	 care	
pot	fi	afişate.	Ecranele	pot	fi	schimbate	cu	
ajutorul	săgeţii	(3)	şi	(11).

10. Temperatura măsurată de senzorul 
extern de temperatură

11. Săgeata de schimbare a ecranelor	–	se	
selectează	 acest	 simbol	 pentru	 a	 trece	
la	 ecranul	 de	 preparare	 a	 apei	 calde	 sau	
la	 ecranul	 circuitului	 separat	 de	 incalzire	
atunci	 când	 există	 funcţii	 suplimentare	
active.	

12. Data şi ora
13. Simbol de blocare a accesului copiilor	–	

blocarea	poate	fi	activată	accesând:	meniu	
→	setări	de	bază.

14. Simbolul regimului curent de 
funcţionare	–	se	selectează	acest	simbol	
pentru	 a	 trece	 la	 selectarea	 regimului	 de	
funcţionare.

15. Temperatura ambientală măsurată	–	este	
determinată	 de	 senzorul	 de	 temperatură	
ambientală	instalat	pe	panoul	de	comandă.

7.4 Nivelurile meniului

Regulatorul	operează	cu	două	niveluri	principale	ale	meniului:
-	meniul	principal	destinat	utilizatorului,
-	meniul	de	operare	destinat	instalatorului.

7.5 Meniul principal

Se	selectează	“menu”	(meniu)	pentru	a	afişa	meniul	principal	alternativ.	

Fig.			3	Meniul	principal	alternativ	(nivelul	utilizatorului)

Legendă:
1.	Revenire	la	meniul	anterior
2.	Revenire	la	fereastra	principală		–	meniul	principal,	acest	buton	se	selectează	pentru	a	reveni	la	
fereastra	principală	a	fiecărui	sub-nivel	al	meniului	
3.	Butonul	Info	–	se	selectează	pentru	a	obţine	informaţii	detaliate	referitoare	la	parametrul	selectat	
pe	ecran	
4.	se	selectează	pentru	a	accesa	nivelul	de	operare	destinat	instalatorului	

7.6 Meniul de operare destinat instalatorului
Se	dă	clic	pe	butonul	MENU	(meniu)	şi	se	selectează															pentru	a	accesa	meniul	de	operare	
destinat	instalatorului.	Acest	nivel	este	protejat	printr-o	parolă	(parola	din	fabrică	este:	0000).	Detalii	
suplimentare	 referitoare	 la	meniul	 de	 operare	 destinat	 instalatorului	 sunt	 disponibile	 în	 celelalte	
capitole	ale	instrucţiunilor	pentru	instalator.
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7.7 Meniu principal destinat utilizatorului

Atenţie:	poziţiile	din	meniu	pot	fi	invizibile	dacă	nu	există	un	senzor	
adecvat	instalat,	dacă	nu	există	un	regim	sau	o	setare	adecvată.

Ora

Modificare
nume

Data

Corecție	
senzor	
camera

Oprire	regulator

Setări	de	baza

Mod

Vară/Iarna

Funcții	de	timp

Temperaturi	presetate

Informatii

Luminozitate

Software
update

Setari
WiFi

Control
parental

Sunet Vacanță Limbă

8 Funcţionarea regulatorului

8.1 Activarea şi dezactivarea

Se	 apasă	 butonul	 de	 pe	 ecran	 pentru	 a	 porni	
regulatorul.	 Este	 afişat	 mesajul	 	 “Pornitiţi	
regulator?”.

8.2 Presetarea temperaturilor 

Circuitele de incalzire

Presetarea	temperaturii	ambientale	
poate	 fi	 stabilită	 separat	 pentru	
regimul	de	zi	şi	regimul	de	noapte.	
Această	 temperatură	 poate	 fi	
modificată	 dând	 clic	 direct	 pe	

valoarea	 presetată	 din	 fereastra	 principală	
a	 regulatorului,	 punctul	 7.3,	 elementul	 nr.	 8.	
Temperatura	 ambientală	 presetată	 poate	 fi	
schimbată	şi	prin	accesarea:
meniu→temperatura	presetată

8.3 Programarea orara

Regulatorul	 include	 şi	 o	 funcţie	
de	 programare	 a	 intervalelor	 de	
timp.	 În	 situaţia	 în	 care	 utilizatorul	
nu	 se	 află	 acasă	 sau	 pe	 timp	 de	
noapte,	regulatorul		poate	să	scadă	

temperatura	agentului	termic	furnizat	astfel	încât	
să	se	observe	un	impact	asupra	consumului	de	
combustibil.
Programele	 intervalelor	 de	 timp	 sunt	 definite	
separat	pentru	circuitele	de	incalzire,	boilerul	de	
apă	caldă	menajera	şi	sistemul	de	recirculare	a	
apei	calde.		Programele	intervalelor	de	timp	pot	
fi	setate	separat	pentru	fiecare	zi	din	săptămână.	
În	cazul	 în	care	mai	multe	circuite	de	 incalzire	
sunt	conectate	la	un	singur	panou	de	comandă,	
programele	 intervalelor	de	 timp	au	un	caracter	
global	 şi	 pot	 fi	 utilizate	 simultan	 pentru	 toate	
circuitele	de	incalzire.
Programele	 intervalelor	de	 timp	pot	fi	setate	şi	
accesând:	
meniu→programe	intervale	de	timp
În	 exemplul	 de	 mai	 jos,	 intervalul	 de	 noapte	
durează	între	ora	00:00	şi	06:00.	Intervalul	de	zi	
durează	între	ora	06:00	şi	09:00.	De	la	ora	15:00	
la	22:00	a	fost	introdus	intervalul	de	zi.	Intervalul	
de	noapte	durează	de	la	ora	22:00	la	00:00.

Fig.			5	Programul	intervalelor	de	timp

Fig.			4		Activarea	regulatorului

Se	 acceptă	 selecţia	 făcută	 pentru	 a	 porni	
regulatorul.
Pentru	a	opri	regulatorul,	se	selectează	MENIU,

se	caută	butonul														în	meniul	alternativ	şi	
se	apasă	acest	buton.

Atenţie: când regulatorul este 
dezactivat, opţiunea anti-îngheţ 
nu funcţionează! Astfel, este 
recomandat să se comute pe off 
regimul de incalzire şi circuitele de 
apă caldă în loc să se dezactiveze 
regulatorul.

La temperaturi externe scăzute 
se recomandă ca diferenţa dintre 
temperatura presetată pentru 

zi şi cea pentru noapte să nu 
depăşească 2°C

Funcţia de încărcare a boilerului 
de apă caldă se activează 
după conectarea senzorului de 
temperatură a boilerului.

Boiler apă caldă menajera
Temperatura	 presetată	 a	 boilerului	 de	 apă	
caldă	menajera	poate	fi	schimbată	dând	clic	pe	
temperatura	boilerului	de	apă	caldă	din	fereastra	
ACM.	Pentru	a	accesa	fereastra	ACM,	se	dă	clic	
pe	 una	 din	 săgeţile	 din	 fereastra	 principală	 a	
regulatorului,	punctul	7.3,	elementul	nr.	11.

Temperatura	 presetată	 a	 apei	 calde	 poate	 fi	
stabilită	şi	accesând:	
meniu→temperaturi	presetate
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8.4 Vară - iarnă

În	 afara	 sezonului	 de	 utilizare	 a	
sistemului	 de	 incalzire,	 regulatorul	
poate	 fi	 comutat	 în	 modul	 VARĂ.	
Astfel	se	pot	dezactiva	circuitele	de	
incalzire,	 precum	 radiatoarele	 sau	

încălzirea	prin	pardoseala,	şi	se	poate	păstra	în	
funcţiune	boilerul	de	apă	caldă	menajera.

Modulul	VARĂ	poate	fi	activat	manual:	
meniu	→	vară-iarnă	→	modul	Vară	=	DA

Modulul	 VARĂ	 poate	 fi	 activat	 şi	 automat.	
Pentru	 aceasta	 se	 selectează:	 modul	 Vară	 =	
AUTO.	 Regulatorul	 va	 trece	 în	 modul	 VARĂ	
când	 temperatura	 exterioara	 depăşeşte	
valoarea	parametrului	„Temperatura	de	activare	
a	modulului	 Vară”.	 Regulatorul	 iese	 din	modul	
Vară	 când	 temperatura	 scade	 sub	 valoare	
parametrului	 „Temperatura	 de	 dezactivare	 a	
modulului	Vară”.

8.5 Setarea modului de 
funcționare

Este	 posibilă	 setarea	 regimului	
operaţional	 care	 este	 adecvat	
cerinţelor	utilizatorului.
Utilizatorul	 poate	 selecta	 regimul	
operaţional	în	două		moduri:	direct	

în	 fereastra	 de	 afişare,	 selectând	 simbolul	 din	
zona	superioară	de	mijloc	a	afişajului	(simbol	nr.	
14	conform	cu	punctul	7.3)	sau	prin	accesarea:	
meniu	→	regimuri	operaţionale

Comutarea automată pe modul 
Vară este posibilă doar când 
senzorul de temperatură 
exterioara este conectat.

După	 acceptarea	 intervalului	 de	 timp	 introdus	
pentru	 o	 anumită	 zi,	 regulatorul	 va	 propune	
o	 posibilitate	 de	 salvare	 a	 respectivei	 setări	
şi	 pentru	 celelalte	 zile	 ale	 săptămânii.	 Astfel,	
introducerea	intervalelor	de	timp	este	o	activitate	
rapidă	şi	intuitivă.

Funcţionarea	 pe	 perioada	 intervalelor	 de	 timp	
pentru	zi	şi	noapte:

Pe	timp	de	zi		

Circuitele	de	
incalzire

Temperatura	ambientală	
presetată	este	stabilită	la	
valoarea		temperaturii	pe	
timp	de	zi.	

Boiler	apă	caldă	
menajera

Boilerul	de	apă	caldă	
menajera	este	încărcat	
la	temperatura	presetată	
pentru	apa	caldă	
menajera

Sistemul	de	
recirculare	a	apei	
calde

Pompa	de	recirculare	
a	apei	calde	menajer	
recircula	apa	calda	
menajera	de	la	
boilerul	de	apă	caldă	
la	robinetele	de	apă	
caldă	aflate	la	cea	mai	
mare	distanta.	Pompa	
funcţionează	pentru	o	
perioadă	de	operare	
specifică	la	fiecare		
interval	de	timp	al	
pompei.	Setările	de	timp	
sunt	incluse	în	meniul	de	
operare.	

Pe	timp	de	noapte		

Circuitele	de	
incalzire

Temperatura	ambientală	
presetată	este	stabilită	la	
valoarea		temperaturii	pe	
timp	de	noapte.

Boilerul	de	apă	
caldă	menajera

Prepararea	de	apă	caldă	
menajera	este	oprita.

Sistemul	de	
recirculare	a	apei	
calde

Pompa	de	recirculare	a	
apei	calde	este	oprită

Regimuri principale

Auto Temperatura	ambientală	
presetată	este	stabilită	la	
valoarea		temperaturii	pe	timp	
de	zi.	

 Temperatura	ambientală	
presetată	este	comutată	între	
temperaturile	pe	timp	de	zi	şi	
pe	timp	de	noapte,	în	funcţie	
de	oră	şi	de	programele	
intervalelor	de	timp	definite	
pentru	anumite	zile	ale	
săptămânii.	Boilerul	de	apă	
caldă	menajera	este	încărcat	
pe		perioada	corespunzătoare	
temperaturii	pe	timp	de	zi.	
Pentru	programele	intervalelor	
de	timp	care	corespund	
temperaturii	pe	timp	de	noapte,	
boilerul	de	apă	caldă	menajera	
este	oprit.

Off Regulatorul	dezactivează	un	
anumit	circuit	de	incalzire	sau	
boilerul	de	apă	caldă	menajera.	
Funcţia	anti-îngheţ	rămâne	
activă	cu	condiţia	ca	aceasta	
să	fie	activată	din	meniul	de	
operare.Prepararea	de	apă	
caldă	menajera	este	oprita.

Day	(zi) Regimul	Confort.	Temperatura	
ambientală	presetată	este	
constantă	şi	corespunde	
valorii	pe	timp	de	zi.	Boilerul	
de	apă	caldă	menajera	
menţine	constantă	temperatura	
presetată.

Night	
(noapte)

Regimul	Economic.	
Temperatura	ambientală	
presetată	este	constantă	şi	
corespunde	valorii	pe	timp	
de	noapte.	Nu	este	posibilă	
selectarea	acestui	regim	
pentru	boilerul	de	apă	caldă.	
În	schimb	este	recomandat	să	
se	selecteze	regimul	“Off”	+	
1x	încărcare	pentru	boilerul	de	
apă	caldă	menajera.

Auto-Eco Temperatura	ambientală	
presetată	este	menţinută	pe

 perioadele	de	timp	definite	
ca	şi	temperatură	pe	timp	de	
zi.	Circuitul	este	oprit	în	afara	
intervalelor	de	timp	definite.	
Funcţia	anti-îngheţ	rămâne	
activă	cu	condiţia	ca	aceasta	
să	fie	activată	din	meniul	de	
operare.	Nu	este	posibilă	
selectarea	acestui	regim	
pentru	boilerul	de	apă	caldă.	
În	schimb	este	recomandat	să	
se	selecteze	regimul	“Off”	+	
1x	încărcare	pentru	boilerul	de	
apă	caldă.

Regimuri suplimentare
Outside	
(exterior)

Regimul	Timp.	Permite	
economii	de	consum	când	
utilizatorul	nu	este	acasă.	
Intervalul	de	timp	relevant	este	
setat	de	exemplu	la	3	ore.	
În	timpul	acestei	perioade,	
temperatura	ambientală	pentru	
circuitele	de	incalzire	este	
setată	la	valoarea	pe	timp	
de	noapte.	Boilerul	de	apă	
caldă	este	oprit.	La	expirarea	
intervalului	de	timp	stabilit,	
sistemul	trece	în	regimul	
operaţional	anterior.	Intervalul	
de	timp	Exterior	se	setează	
la	0	pentru	a	dezactiva	acest	
regim.

Party	
(petrecere)

Regimul	Timp.	Permite	
obţinerea	confortului	complet	
prin	activarea	temporară	a	
regimurilor	de	economie	a	
consumului.	Intervalul	de	timp	
se	setează	de	exemplu	la	5	
ore.	În	timpul	acestei	perioade,	
temperatura	ambientală	pentru	
circuitele	de	incalzire	este	
setată	la	valoarea	pe	timp	
de	zi.		Boilerul	de	apă	caldă	
este	încărcat	la	o	temperatură	
stabilită.	La	expirarea	
intervalului	de	timp	stabilit,	
sistemul	trece	în	regimul	
operaţional	anterior.	Intervalul	
de	timp	Petrecere	se	setează	
la	0	pentru	a	dezactiva	acest	
regim.
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Airing	
(aerisire)

Regimul	Timp.	Permite	
economii	de	consum	când	
camerele	sunt	aerisite.	
Intervalul	de	timp	pentru	
aerisire	este	setat	de	exemplu	
la	6	minute.	La	expirarea	
intervalului	de	timp	stabilit,	
sistemul	trece	în	regimul	
operaţional	anterior.	Intervalul	
de	timp	se	setează	la	0	pentru	
a	dezactiva	acest	regim.	
Acest	regim	nu	influenţează	
funcţionarea	boilerului	de	apă	
caldă.

1	x	încărcare	
ACM

Permite	o	singură	încărcare	
cu	apă	caldă	în	situaţia	în	
care	este	activ	regimul	de	
economisire	a	boilerului	de	apă	
caldă.	Utilizatorul	poate	selecta	
regimul	principal	pentru	boilerul	
de	apă	caldă	drept	Inactiv	
şi,	dacă	este	necesar,	poate	
activa	regimul	suplimentar	“1	
x	încărcare	ACM”	pentru	a	
economisi	agentul	termic	prin	
oprirea	pierderilor	boilerului	de	
apă	caldă.
Acest	modul	poate	fi	util	şi	în	
situaţia	în	care	este	selectat	
regimul	“Auto”	pentru	boilerul	
de	apă	caldă,	iar	scăderea	
pe	timp	de	noapte	este	în	
derulare.	Modul		“1	x	încărcare	
ACM”	poate	fi	utilizat	pentru	o	
singură	încărcare	a	boilerului	
de	apă	caldă,	indiferent	de	
scăderea	de	pe	timp	de	
noapte.

Regimul	 operaţional	 poate	 fi	 selectat	 separat	
pentru	 fiecare	 circuit	 de	 incalzire	 şi	 separat	
pentru	 boilerul	 de	 apă	 caldă.	 În	 cazul	 în	 care	
mai	 multe	 circuite	 de	 incalzire	 sunt	 conectate	
laun	 singur	 panou	 de	 comandă,	 schimbarea	
regimului	operaţional	are	un	caracter	global	şi	se	
aplică	tuturor	circuitelor	de	incalzire.	Regimurile	
“Auto-eco”	şi	“Noapte”	nu	sunt	disponibile	pentru	
boilerul	de	apă	caldă.

8.6 Planificarea pentru 
concediu

Regulatorul	 este	 dotat	 cu	 o	
funcţie	 care	 permite	 planificarea	
concediului,	şi	anume	zilele	în	care	
utilizatorul	lipseşte	de	acasă.

meniu→	setări	de	bază	→	concediu)
Se	introduce	data	de	începere	şi	de	încheiere	a	
concediului	şi	se	setează	Activare	=	off.
În	 timpul	 perioadei	 stabilite,	 indiferent	 de	
regimul	 operaţional	 selectat,	 regulatorul	 va	
menţine	 o	 temperatură	 ambientală	 presetată	
corespunzătoare	valorii	pe	timp	de	noapte.
meniu→	setări	de	bază	→	concediu
Boilerul	 de	 apă	 caldă	 menajera	 nu	 este	
operaţional.

8.7 Schimbarea 
denumirilor 
Este	posibil	să	se	modifice	denumirea	din	fabrică	
a	panoului	de	comandă	şi	denumirile	circuitelor	

de	incalzire	afişate	de	regulator.

Denumirea	 panoului	 de	 comandă	
poate	fi	modificată	în:
meniu→	 setări	 de	 bază	 →	

modificare	denumire	panou
În	mod	normal,	denumirea	panoului	de	comandă	
ar	 trebui	 să	 corespundă	 camerei	 unde	 este	
instalat,	de	exemplu	„camera	de	zi”	sau	„hol”.
În	 cazul	 în	 care	 există	 mai	 multe	 panouri	 de	
comandă	 instalate	 pentru	 acelaşi	 sistem,	
denumirile	 acestora	 corespund	 părţilor	 din	
clădire	sau	din	clădiri	unde	se	află	montate,	de	
ex	„parter”,	„etajul	1”	sau	„etajul	2”.

Se revine la denumirea din 
fabrică a panoului  dacă 
domeniul  “PANOUL 1” nu este 
completat.

Denumirea	 circuitului	 de	 incalzire	
poate	fi	modificată	în:	

meniu	 →	 setări	 de	 bază	 →	
modificare	denumire	circuit

Se	recomandă	denumirea	circuitelor	de	incalzire	
în	conformitate	cu	funcţia	acestora.	De	exemplu	
circuitul	 de	 incalzire	 direct	 “circuit	 H1”	 poate	 fi	
denumit	 „Radiatoare”.	 Circuitul	 de	 incalzire	
mixat	“circuit	H2”	care	furnizează	agentul	termic	
pentru	 circuitul	 de	 încălzire	 prin	 pardoseala	
poate	 fi	 denumit	 „Pardoseala”.	 	 Denumirea	
circuitului	este	modificată	pentru	întregul	sistem.	
Astfel	 se	 facilitează	 căutarea	 poziţiilor	 care	 se	
aplică	unui	anumit	circuit	de	incalzire.

8.8 Corectarea valorilor de 
temperatură

meniu→	 setări	 de	 bază	 →	
corectarea	 temperaturii	ambientale	
înregistrate	de	senzor
Valorile	 redate	 de	 senzorul	 de	
temperatură	 pot	 fi	 corectate.	

Senzorul	de	temperatură	este	instalat	în	panoul	
de	 comandă.	 Valoarea	 de	 corectare	 poate	 fi	
introdusă	cu	o	acurateţe	de	0,1°C.

8.9 Blocarea accesului 
copiilor
Se	poate	bloca	ecranul	tactil	pentru	a	nu	fi	activat	

de	copii.	Blocarea	se	activează	în:	
meniu→	setări	de	bază	→	blocarea	
accesului	copiilor)
Blocarea	 este	 activată	 automat	
după	 un	 interval	 de	 timp	 de	

inactivitate	setat.	Pentru	a	debloca	 regulatorul,	
se	apasă	oriunde	pe	ecran	şi	se	ţine	apăsat	timp	
de	4	secunde.

Se revine la denumirea din 
fabrică a circuitului de incalzire 
dacă domeniul “Circuit 1”, 
“Circuit 2”, etc. nu este 
completat.

8.10 Reglarea luminozităţii 
ecranului
Sunt	 disponibile	 trei	 nivele	 ale	 luminozităţii	
ecranului:	

“Editare”	–	 luminozitatea	ecranului	
pentru	 parametrii	 de	 editare,	 şi	
anume	 când	 regulatorul	 este	 în	
funcţiune	
-	“Zi”	–	luminozitatea	ecranului	între	

orele	06:00	–	22:00,
-	“Noapte”	–	 luminozitatea	ecranului	 între	orele	
22:00	–	06:00.

8.11 Actualizarea softului
Softul	 poate	 fi	 modificat	 utilizând	
cardul	 de	 memorie	 microSD.	
Pentru	 a	 modifica	 programul,	 se	
introduce	 cardul	 de	 memorie	 în	
slotul	din	panoul	de	comandă.

Noul	 soft	 trebuie	 salvat	 în	 format	 *.pfc	 pe	
cardul	 de	 memorie,	 sub	 forma	 a	 două	 fişiere:	
un	 fişierul	 cu	 programul	 pentru	 panoul	 de	
comandă	şi	fişierul	cu	programul	pentru	modul	
A	al	 regulatorului.	Noul	 soft	 se	 salvează	direct	
pe	cardul	de	memorie.	Datele	nu	trebuie	salvate	
într-un	sub-fişier.	Se	accesează:
meniu	→	setări	generale	→	actualizare	soft
şi	 se	 înlocuiesc	 programele	 modului	 A	 al	
regulatorului	şi	ale	panoului.

Fig.	 6	 Introducerea	 cardului	 de	 memorie	
microSD	în	panoul	de	comandă
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9    Funcţiile regulatorului

9.1 Funcţia de informare

Regulatorul	 este	 prevăzut	 cu	 o	 funcţie	 de	
informare	 detaliată.	Această	 funcţie	 furnizează	
utilizatorului	informaţiile	suplimentare	referitoare	
la	 orice	 parametru	 din	 meniul	 regulatorului.	
Pentru	 a	 obţine	 informaţiile	 suplimentare,	 se	
selectează	parametrul	dorit	şi	se	apasă	butonul	
“i”	din	bara	inferioară	a	regulatorului	(butonul	nr.	
3	din	Fig.			3	,	pagina	7).	Se	afişează	fereastra	
de	informaţii.

9.2 Antiîngheţ
Funcţia	 antiîngheţ	 este	 aplicabilă	 doar	
regimurilor	operaţionale	active	ale	regulatorului:	
“off”	 sau	 “auto-eco”.	 În	 regimul	 “auto-eco”,	
această	funcţie	este	accesibilă	doar	pe	perioada	
reducerii	pe	timp	de	noapte.

Fig.	 7	 Imagine	 a	meniului	 principal	 cu	 regimul	
operaţional	pe	OFF	şi	funcţia	antiîngheţ	activă

Când	 temperatura	 măsurată	 scade	 sub	 7°C,	
toate	 circuitele	 de	 incalzire	 se	 activează.	
Independent	de	acest	fapt,	circuitele	de	incalzire	
pot	fi	activate	de	valorile	înregistrate	de	senzorul	
de	temperatură	extern.	
Descrierea	protecţiei	anti-îngheţ	faţă	de		valorile	
înregistrate	de	senzorul	de	temperatură	extern:
Circuitul	direct	(circuit	H1,	nereglabil)
Când	 temperatura	 externă	 scade	 sub	 3°C,	
trebuie	 să	 expire	 	 intervalul	 de	 temporizare	
anti-îngheţ,	 de	 ex.	 4h	 (parametru	 din	 cadrul	
setărilor	 de	 operare).	 Dacă	 şi	 după	 acest	
interval	 temperatura	 externă	 este	 tot	 sub	 3°C,	
se	activează	pompa	circuitului	direct	de	incalzire	
pentru	 30	 de	 minute.	 După	 această	 perioadă	
de	30	de	minute,	pompa	se	opreşte.	Sursa	de	

Fig.	 8	 Imagine	 a	meniului	 principal	 cu	 regimul	
operaţional	pe	OFF	şi	funcţia	anti-îngheţ	activă	
 
Dacă	 circuitele	 de	 incalzire	 trebuie	 oprite	 în	
timpul	 acestei	 perioade,	 in	 loc	 să	 se	opreasca	
regulatorul,	se	va	activa	regimul	“off”	sau	“auto-
eco”	pentru	circuitele	de	 incalzire	şi	boilerul	de	
apă	caldă	menajera	 în	conformitate	cu	punctul	
8.5.
Descrierea	funcţiei	antiîngheţ	pentru	boilerul	de	
apă	caldă:

agent	 termic	 (cazanul)	 este	 activat	 odată	 cu	
pompa,	 încălzind	 apa	 din	 circuitul	 direct	 până	
la	 o	 valoare	 minimă	 (parametru	 de	 operare).	
Următoarea	 activare	 a	 pompei	 va	 avea	 loc	 la	
un	interval	de	temporizare	anti-îngheţ,	de	ex	de	
4h,	excepţie	cazul	 în	care	temperatura	externă	
creşte	peste	3°C.	 În	acest	caz	pompa	nu	va	fi	
activată.
Circuitele	mixate	(circuit	H2,	circuit	H3)
După	 ce	 temperatura	 externă	 scade	 sub	 3°C,	
trebuie	 să	 expire	 	 intervalul	 de	 temporizare	
anti-îngheţ,	 de	 ex.	 4h	 (parametru	 din	 cadrul	
setărilor	 de	 operare).	 Dacă	 şi	 după	 acest	
interval	 temperatura	 externă	 este	 tot	 sub	
3°C,	 se	 activează	 pompa	 circuitului	 mixat	 de	
incalzire	 pentru	 15	 minute.	 	 După	 15	 minute,	
temperatura	apei	din	circuit	va	fi	verificată.	Dacă	
această	 temperatură	este	peste	13	 °C,	pompa	
se	 opreşte.	 Dacă	 această	 temperatură	 este		
sub	13	°C,	pompa	va	continua	să	 funcţioneze,	
iar	 circuitul	 va	 fi	 încălzit	 de	 sursa	 de	 agent	
termic	 (cazanul)	 până	 la	 o	 valoare	 minimă	
(parametru	de	operare).	Pompa	este	oprită	dacă	
temperatura	externă	creşte	peste	3°C.

A nu se deconecta sau lăsa 
regulatorul în regimul STAND-BY 
fără ca funcţia antiîngheţ să nu 
fie activă pentru o perioadă de 
pericol de îngheţ 

OFF

temperatura	
presetată
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După	 ce	 temperatura	 senzorului	 boilerului	 de	
apă	caldă	scade	sub	5°C,	boilerul	de	apă	caldă	
va	 fi	 încărcat	 până	 la	 o	 temperatură	 minimă	
(parametru	de	operare).
meniu	→	setări	 de	operare	→	setări	 circuit	 de	
apă	caldă	→	temperatura	minimă

A nu se deconecta regulatorul 
în timpul perioadei cu pericol de 
îngheţ. 

9.3 Stabilizarea temperaturii 
ambientale
Stabilitatea	 menţinerii	 temperaturii	 ambientale	
depinde	de:
-	 selectarea	 setărilor	 de	 control	 in	 functie	 de	
temperatura	exterioara,
-	selectarea	setărilor	termostatului	din	cameră.

Selectarea setărilor de control in functie de 
temperatura exterioara

Temperatura	ambientală	menţinută	în	camerele	
încălzite	 depinde	 de	 temperatura	 agentului	
termic	 din	 circuitele	 de	 incalzire.	 Temperatura	
agentului	 termic	 din	 circuitul	 de	 incalzire	 este	
setată	în	funcţie	de	temperatura	exterioara.	Cu	
cât	afară	este	mai	rece,	cu	atât	mai	ridicată	este	
temperatura	 agentului	 termic	 din	 circuitul	 de	
incalzire.	 	Această	 relaţie	 de	 dependenţă	 este	
exprimată	de	regulator	sub	forma	unei	curbe	de	
incalzire.	Curba	de	incalzire	poate	fi	modificată,	
aceasta	 reflectând	 caracteristicile	 termice	 ale	
clădirii.	Cu	cât	clădirea	este	mai	puţin	izolata,	cu	
atât	mai	mare	trebuie	să	fie	curba	de	incalzire.	
Curba	de	incalzire	trebuie	selectată	experimental	
în	baza	modificării	ei	 într-un	 interval	de	câteva	
zile.	 Descrierea	 detaliată	 a	 modului	 în	 care	
se	 selectează	 curba	 de	 incalzire	 şi	 setările	 de	
control	in	functie	de	temperatura	exterioara	este	
disponibilă	în	manualul	 instalatorului.	Curba	de	
incalzire	trebuie	selectată	de	instalator.

Selectarea setărilor termostatului din cameră

Regulatorul	 permite	 corectarea	 temperaturii	
presetate	 a	 agentului	 termic	 din	 circuitul	 de	
incalzire	 în	 funcţie	 de	 valorile	 înregistrate	 ale	
temperaturii	 ambientale.	 Cu	 cât	 discrepanţa	
dintre	 	 temperatura	 presetată	 şi	 temperatura	
ambientală	măsurată	este	mai	mare,	cu	atât	mai	

9.4 Sistemul solar

Regulatorul	 utilizează	un	sistem	solar	de	bază	
care	 încarcă	 boilerul	 de	 apă	 caldă	 menajera.	
Funcţionarea	 sistemului	 solar	 necesită	 senzori	
de	 temperatură	 suplimentari.	 Nu	 este	 necesar	
nici	 un	 modul	 suplimentar.	 Informaţiile	 privind	
starea	 sistemului	 solar	 sunt	 disponibile	
accesând:
meniu→informaţii	→	sistem	solar
sau	 în	 ultima	 fereastră	 afişată,	 dând	 clic	 pe	
săgeata	din	partea	dreaptă	a	ecranului	principal,	
punctul	7.3,	elementul	nr.	11.

mare	este	corecţia	temperaturii	agentului	termic	
din	 circuitul	 de	 incalzire.	 Descrierea	 detaliată	
privind	 setările	 termostatului	 de	 cameră	 este	
disponibilă	în	manualul	instalatorului.

Se optimizează prepararea 
apei calde menajere pentru a 
beneficia de sporul de căldură 
furnizat de sistemul solar.

Prepararea	 apei	 calde	 poate	 fi	 optimizată	 prin	
programarea	 adecvată	 a	 programului	 aferent	
intervalului	de	timp	pentru	boilerul	de	apă	caldă.	
Se	 setează	 boilerul	 de	 apă	 caldă	 în	 regimul	
operaţional	 “Auto”.	 Se	 stabileşte	 programul	
intervalului	de	timp	pentru	boilerul	de	apă	caldă	
astfel	 încât	 perioadele	 de	 izolare	 să	 fie	 setate	
pe	timp	de	noapte.	Astfel,	cazanul	nu	va	încălzi	
boilerul	 de	 apă	 caldă.	 Un	 efect	 similar	 poate	
fi	 obţinut	 şi	 prin	 setarea	 manuală	 a	 regimului	
operaţional	al	boilerului	de	apă	caldă	la	“Off”.
Încărcarea	 boilerului	 de	 apă	 caldă	 poate	 fi	
optimizată	 şi	 prin	 setarea	 celei	 mai	 scăzute	
temperaturi	presetate	posibile	a	boilerului	de	apă	
caldă.	Cea	mai	scăzută	temperatură	a	boilerului	
de	apă	caldă	face	cazanul	să	se	activeze	mult	
mai	 rar	 pentru	 încărcarea	 boilerului,	 	 sporul	
termic	al	sistemului	solar	fiind	mult	mai	mare.
Instalatorul	 ar	 trebui	 să	 seteze	 temperatura	
maximă	 a	 boilerului	 de	 apă	 caldă.	 	 Astfel	 se	
generează	 un	 spor	 termic	 maxim,	 pe	 de	 altă	
parte,	 există	 riscul	 opăririi	 cu	 apa	 fierbinte	 şi	
al	 depăşirii	 limitei	 de	 temperatură	 specificată	
pentru	boilerul	de	apă	caldă	relevant!	

Risc de opărire cu apa caldă! 
Pentru protecţie împotriva 
opăririi, se instalează sisteme 
de protecţie suplimentare, de ex. 
vana termostatică de amestecare.
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În	 timpul	 perioadelor	 cu	 consum	 mic	 de	 apa	
calda	menajera,	pot	apare	situaţii	în	care	boilerul	
de	apă	caldă	nu	poate	prelua	volumul	mare	de	
agent	 termic	 produs	 de	 catre	 panoul	 solar.	 În	
aceste	cazuri,	se	opreste	pompa	care	transportă	
agentul	 termic	de	 la	panoul	solar	 la	boilerul	de	
apă	 caldă.	 Din	 cauza	 riscului	 de	 avariere	 a	
pompei,	 sistemul	 solar	 este	 pornit	 doar	 când	
temperatura	 panoului	 solar	 scade.	 În	 practică,	
sistemul	 solar	 este	 pornit	 din	 nou	 a	 doua	 zi,	
după	răsăritul	soarelui.	Astfel,	funcţionarea	este	
normală	dat	fiind	că	a	fost	eliminată	posibilitatea	
absorbţiei	surplusului	de	agent	termic.

9.5 Internet
Regulatorul	SmartFer	poate	fi	conectat	la	internet	
prin	intermediul	unui	modul	suplimentar	wireless	
SmartFER	Link.	 Informaţiile	detaliate	 relevante	
sunt	disponibile	pe	website-ul	producătorului.	

PENTRU INSTALATOR

10 Asamblarea regulatorului
Structura	 regulatorului	este	descrisă	 la	punctul	
7.1	Procedura	propusă	de	asamblare:

10.1 Cerinţe generale
Regulatorul	 trebuie	 instalat	 de	 un	 instalator	
autorizat	 în	 conformitate	 cu	 standardele	 şi	
reglementările	în	vigoare.
Anterior	 instalării	 regulatorului,	 se	 va	 verifica	
dacă	acesta	este	compatibil	cu	sistemul	hidraulic	
şi	 cu	 cel	 electric.	 Cerinţele	 privind	 sistemul	
electric	sunt	enumerate	la	punctul	10.	Instalarea	
hidraulică	 trebuie	să	fie	conformă	cu	diagrama	
prezentată	 la	punctul	 11.1.	Se	 recomandă	mai	
întâi	 instalarea		modulului	de	ieşire	în	interiorul	
camerei	unde	este	cazanul.	În	timpul	asamblării,	
panoul	 de	 comandă	 trebuie	 să	 fie	 conectat	
electric	 la	modulul	 de	 ieşire	 şi	 trebuie	 lăsat	 în	
camera	cazanului.	Acesta	este	utilizat	pentru	a	
verifica	 dacă	 legăturile	 electrice	 funcţionează	
adecvat.	 După	 verificare,	 panoul	 de	 comandă	
poate	fi	mutat	într-o	altă	cameră	locuită.		

10.2 Asamblarea modului de 
ieşire
Se	montează	modulul	de	ieşire	pe	un	perete	din	
camera	cazanului

Atenţie: Se deconectează
alimentarea cu curent anterior
începerii asamblării modulului de
ieşire!

Fig.	9	Asamblarea	modulului	de	ieşire

Pentru	 asamblarea	 modulului	 de	 ieşire	 şi	
montarea	sa	pe	un	perete	(5),	se	deşurubează	
bolţurile	(3)	şi	se	scoate	carcasa(1).	se	fixează	
suportul	 modulului	 (2)	 cu	 şuruburile	 (4)	 pe	
perete	(5)	la	orificiile	(6).	Regulatorul	trebuie	ferit	
de	lumina	directă	a	soarelui	şi	de	temperaturile	
ridicate	 (max.	 45	 °C).	 În	 plus,	 regulatorul	 nu	
poate	fi	utilizat	în	medii	cu	condens	sau	apă.

10.3 Asamblarea senzorilor 
de temperatură
Se	 conectează	 senzorii	 de	 temperatură	 la	
modulul	 de	 ieşire	 în	 conformitate	 cu	 punctul	
11.1	 si	 11.2.	 Pentru	 activarea	 regulatorului	
sunt	necesari	minim	un	senzor	de	temperatură	
pentru	circuitul	de	incalzire	şi	un	senzor	extern	
de	temperatură	(senzor	meteo).

Atenţie: regulatorul este dotat 
cu diferite tipuri de senzori 
de temperatură! Conectarea 
unui senzor incompatibil va 
cauza funcţionarea incorectă a 
regulatorului!

Măsurarea	temperaturii Tipul	
senzorului

Circuitul	de	incalzire	H1	(direct) CT4
Circuitul	de	incalzire	H2	(reglabil) CT4
Circuitul	de	incalzire	H3	(reglabil) CT4
Boiler	de	apă	caldă	 CT4
Rezervă	(H0-S) CT4
Colector	solar	 CT6W
Rezervor	de	apă	caldă	(senzorul	
inferior	al	sistemului	solar)

CT6

Senzor	extern CT6-P

Tabelul	1	Tipurile	senzorilor

Senzorii circuitului de incalzire

Senzorul	 circuitului	 de	 incalzire	 direct	 (H1-S)	
trebuie	 instalat	 într-o	 teaca	 montata	 pe	 turul	
comun	al	sursei	de	agent	termic,	Fig.			19	Dacă	
nu	există	teaca	în	sistem,	acest	senzor	poate	fi	
montat	pe	o	conductă	de	alimentare	de	la	sursa	
de	agent	termic	(cazan).
Senzorul	 circuitului	 de	 incalzire	 mixat	 (H2-S	
sau	H3-S)	 se	monteaza	 pe	 conducta	 de	 tur	 a	
circuitului	de	incalzire,	de	dupa	pompa	aşa	cum	
este	indicat	in	Fig.			19
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Se	 izolează	 senzorii	 montaţi	 pe	 suprafaţa	
externă	 a	 conductei,	 utilizând	 	 izolatie	 termică	
ce	acoperă	şi	senzorul	şi	conducta.

Senzorul extern de temperatură 
Regulatorul	 este	 compatibil	 doar	 cu	 tipul	 de	
senzor	extern	CT6-P.	Senzorul	 trebuie	fixat	pe	
cel	mai	rece	perete	al	clădirii.	De	obicei,	acesta	
este	 peretele	 de	 nord,	 sub	 acoperiş.	 Senzorul	
trebuie	 ferit	 de	 lumina	 directă	 a	 soarelui	 şi	 de	
ploaie.	 Senzorul	 trebuie	 instalat	 la	 o	 înălţime	
minimă	 de	 2	m	 deasupra	 solului	 şi	 la	 distanţă	
de	ferestre,	coşuri	şi	alte	surse	care	pot	perturba	
măsurarea	 temperaturii	 (minim	 1,5	 m).	 Se	
utilizează	 un	 cablu	 de	 conectare	 cu	 secţiune	
transversală	 de	minim	 0,5	mm2	 şi	 lungime	 de	
25	 m.	 Polaritatea	 firelor	 nu	 este	 importantă.	
Se	 fixează	 senzorul	 pe	 perete	 cu	 ajutorul	
şuruburilor.	 	 Se	 ajunge	 la	 orificiile	 şuruburilor	
prin	demontarea	carcasei	senzorului.

Fig.	 10	 Conectarea	 senzorului	 extern	 de	
temperatură	CT6-P	

Senzorul	 de	 temperatură	 poate	 fi	 verificat	 în	
conformitate	cu	punctul	16	de	la	pagina	41

10.4 Conectarea sursei de 
agent termic
Se	 realizează	 conexiunile	 electrice	 dintre	
modulul	 de	 ieşire	 al	 regulatorului	 şi	 sursa	 de	
agent	 termic,	 de	 exemplu	 cazan	 pe	 gaz.	 Se	
utilizează	borna	(S-B)	19-20	aşa	cum	arată		Fig.			
24	 .	Contactul	 cazanului	poate	fi	 fără	potenţial	
sau	sub	tensiune	de	maxim	230V~.

Atenţie: risc de electrocutare 
cauzată de curentul sursei de 
agent termic. Se deconectează 
regulatorul şi alimentarea cu 
curent a sursei de agent termic, 
asigurând inexistenţa tensiunilor 
periculoase pe borne. 
Trebuie să existe protecţie 
individuală împotriva generării 
accidentale a tensiunii de 
alimentare!

10.5 Conectarea pompelor
Se	 realizează	 conexiunile	 electrice	 dintre	
pompele	 circuitului	 de	 incalzire	 şi	 regulator	 în	
conformitate	cu		Fig.	24	şi	Fig.	19	.

10.6 Conectarea 
servomotoarelor vanelor de 
amestec
Servomotorul	 electric	 se	 instalează	 doar	 când	
există	 un	 circuit	 de	 incalzire	mixat	 “circuit	 H2”	
sau	„circuit	H3”,	Fig.			19	.
Regulatorul	 este	 compatibil	 doar	 cu	
servomotoarele	 vanelor	 de	 amestec	 dotate	
cu	 întrerupătoare	 terminale.	 Utilizarea	 altor	
întrerupătoare	 este	 interzisă.	 Servomotoarele	
utilizate	trebuie	să	fie	caracterizate	de	un	interval	
de	rotire	completă	de	la	90	la	255s.
Conectarea	servomotorului	la	circuitul	H2:
•	 Se	deconectează	alimentarea	cu	tensiune	

a	regulatorului,
•	 se	conectează	senzorul	de	temperatură	al	

circuitului	H2-S,	(8)	Fig.			19	,
•	 se	 conectează	 cablurile	 electrice	 ale	

pompei	 circuitului	 de	 incalzire	 mixat	 în	
conformitate	cu	Fig.			24	

•	 se	 realizează	 conexiunile	 electrice	 ale	
servomotoarelor	 vanelor	 în	 conformitate	
cu	documentia	 acestora	 si	 a	 regulatorului		
Fig.			24	,

•	 se	 determină	 intervalul	 de	 deschidere	
completă	 a	 vanei,	 indicat	 pe	 carcasa	
servomotorului,	de	ex		140s.	În	mod	normal	
acest	 interval	 se	 regăseşte	pe	plăcuţa	de	
identificare	a	servomotorului	şi	este	cuprins	
între	90	–	180s.

•	 se	 conectează	 la	 sursa	 de	 alimentare	 cu	
tensiune	 şi	 se	 activează	 regulatorul.	 Se	
introduce	intervalul	determinat	în:

•	 meniu	→	setări	de	operare	→	setări	circuit	
H2	→	interval	deschidere	vana

•	 Se	 trece	 pe	 comanda	 manuală	 a	
regulatorului:	meniu	→	setări	de	operare	→	
comandă	manuală	şi	se	activează	„pompa	
circuitului	H2”	=	ON.

•	 se	 verifică	dacă	direcţia	 de	 închidere	 sau	
deschidere	a	vanei	este	corecta.	Se	trece	
pe	 comanda	 manuală:	 meniu	 →	 setări	
de	 operare	 →	 comandă	 manuală	 şi	 se	
deschide	 vana	 “servomotor	 circuit	 H2	
ON”	 =	 ON.	 În	 cazul	 creşterii	 temperaturii	
conductei	 aflate	 în	 spatele	 pompei	
circuitului,	 conexiunea	 servomotorului	
este	 corecta.	 În	 cazul	 scăderii	 acestei	
temperaturi,	 se	 deconectează	 sursa	 de	
alimentare	cu	tensiune	şi	se	schimbă	firele	
de	 la	borna	nr.	10	cu	cele	de	 la	borna	nr.	
12,	Fig.			24	.

•	 Se	 setează	 funcţia	 adecvată	 pentru	 vana	
de	amestecare:	meniu	→	setări	de	operare	
→	circuit	H2	→	suport;	pentru	circuitul	de	
incalzire	 prin	 pardoseala,	 Suport	 =	 ON	
(pardoseala),	 pentru	 circuitul	 de	 incalzire	
prin	radiatoare,	Suport	=	ON	(radiatoare),

•	 Se	setează	temperatura	maximă	adecvată	
a	 circuitului	 de	 incalzire	 în	 setările	
regulatorului:

•	 meniu	→	setări	de	operare	→	circuit	H2	→	
temperatura	maximă

•	 Valorile	recomandate:
-	 pentru	 circuitul	 de	 incalzire	 din	 pardoseala,	
temperatura	maximă	=	45	°C
-	 pentru	 circuitul	 de	 incalzire	 prin	 radiatoare,	
temperatura	maximă	=	80	°C

10.7 Testul de relee.
Se	 trece	 pe	 comanda	 manuală	 şi	 se	 execută	
testele	 referitoare	 la	 funcţionarea	 tuturor	
releelor	electrice	de	iesire,	precum	pompele	sau	
servomotoarelor:
meniu→	setări	de	operare	→	comandă	manuală

10.8 Asamblarea panoului de 
comandă
Se	 mută	 panoul	 de	 comandă	 din	 camera	
boilerului	 în	 camera	 pe	 care	 o	 deserveste.	 Se	
fixează	 panoul	 (1)	 pe	 peretele	 (2)	 din	 camera	
locuită	pe	care	o	deserveste,	de	ex.	camera	de	
zi	şi	hol,	la	1,5m	distanţă	de	la	podea.

Fig.			11	Asamblarea	panoului	de	comandă

Panoul	este	proiectat	cu	o	funcţie	de	măsurare	
a	 temperaturii	 camerei.	 Astfel,	 panoul	 trebuie	
instalat	la	distanţă	de	sursele	de	căldură	precum	
radiatoare,	 televizor,	 uşi,	 ferestre	 dat	 fiind	 că	
acestea	 pot	 creşte	 sau	 scădea	 temperatura	
înregistrată	de	senzor.
Se	conectează	panoul	 (1)	 la	modul	prin	 cablul	
(4)	în	conformitate	cu	Fig.			24		de	la	pagina	31.	
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Atenţie:	trebuie	respectate	cerinţele	menţionate	
la	 punctul	 10.9	 de	 la	 pagina	 20	 Cablul	 poate	
fi	 pozat	 în	 perete	 (4)	 sau	 instalat	 de-a	 lungul	
suprafeţei	peretelui.
În	 setările	 de	 operare	 ale	 fiecărui	 circuit	 se	
repartizează	panoul	de	comandă	unui	circuit	de	
incalzire	sau	unui	grup		de	circuite	de	incalzire	
faţă	de	care	acesta	va	servi	drept	termostat,	în	
conformitate	cu	Fig.	14	şi	Fig.	15.
După	ce	panoul	este	asamblat,	 se	 recomandă	
schimbarea	 denumirii	 acestuia.	 Denumirea	
trebuie	 să	 corespundă	 camerei	 în	 care	 este	
instalat,	în	conformitate	cu	punctul	8.11.

10.9 Cablul dintre panou şi 
modul

Cablul care conectează panoul de 
comandă şi modul ar trebui să fie 
cu 4 fire. Secţiunea transversală 
a firelor trebuie să fie de minim 
0,75 mm²

Cerinţa	 referitoare	 la	 secţiunea	 transversală	
minimă	a	firelor	se	aplică	în	principal	cablurilor	
de	alimentare:	+5V	şi	GND,	Fig.			12.		

Pentru	 conductoarele	 de	 semnal	 D+	 şi	 D-	
este	 permisă	 utilizarea	 unor	 fire	 cu	 secţiunea	
transversală	 mai	 mică	 de	 0,75mm²,	 însă	 nu	
este	recomandată	utilizarea	conductoarelor	mai	
subţiri	de	0,35mm².

Fig.			12	Conexiune	cu	4	fire	dintre	modulul	de	
ieşire	şi	panou,	unde:	1	–	panou	de	comandă,	
2	–	modul	de	ieşire.

Fig.	 13	 Conexiune	 bifilară	 dintre	 modulul	 de	
ieşire	şi	panou,	unde:	1	–	panou	de	comandă,	
2	–	adaptor,	3	-modul	de	ieşire.

În	 cazul	 în	 care	nu	există	posibilitatea	utilizării	
unui	cablu	cu	4	fire,	se	poate	utiliza	şi	un	cablu	
bifilar.	Cablul	bifilar	necesită	un	adaptor	5V	c.c.	
suplimentar	cu	capacitate	de	min.	400mA,	Fig.			
13.	În	acest	caz,	secţiunea	transversală	a	5V	şi	
GND	poate	fi	mai	mică	de	0,75	mm2	cu	condiţia	
ca	acestea	să	nu	fie	prea	lungi	şi	nu	vor	cauza	o	
scădere	excesivă	a	tensiunii.	Scăderea	maximă	
de	tensiune	permisă	pe	cablurile	de	alimentare	
este	de	0,5V.

10.10 Conectarea panourilor 
de comandă
Utilizatorul	 poate	 conecta	 unul	 sau	 mai	 multe	
panouri	 de	 comandă	 la	 un	 regulator.	 Fiecare	
dintre	 aceste	 panouri	 de	 comandă	 pot	 servi	
drept	termostat	pentru	un	circuit	de	incalzire	sau	
un	grup	de	circuite	de	incalzire.

Fig.	 14	 prezintă	 un	 exemplu	 cu	 un	 panou	 de	
comandă	 servind	 drept	 termostat	 al	 camerei	
comune	pentru	„circuitul	H2”	şi	„circuitul	H3”.	În	
acest	exemplu,	ambele	circuite	sunt	dependente	
unul	de	celălalt	şi	nu	se	poate	seta	o	temperatură	
ambientală	diferită	 	pentru	camera	 încălzită	de	
circuitul	H2	şi	camera	 încălzită	de	circuitul	H3.	
În	această	situaţie,	setările	regulatorului	vor	fi:

Circuit Parametrul	 MENIU

 Selectarea	
termostatului	=	
Panoul1

meniu→	setări	
de	operare→	
setări	circuit	H2

 Selectarea	
termostatului	=	
Panoul1

meniu→	setări	
de	operare→	
setări	circuit	H3

Fig.	 	 	 14	 Un	 panou	 de	 comandă	 conectat	 la	
circuitele	de	incalzire	dependente,	unde:	
1	–	panou	de	comandă,	2	–	 „circuit	H2”	mixat,	
3	 –	 „circuit	 H3”	 mixat	 ,	 4	 –	 modul	 de	 ieşire	
regulator,	5	–	cazan.

Fig.			15	prezintă	un	exemplu	cu	două	panouri	de	
comandă.	 Panoul	 (1)	 serveşte	 drept	 termostat	
pentru	circuitul	H2	reglabil.	Panoul	(4)	serveşte	
drept	termostat	pentru	circuitul	H3	reglabil.

2

3
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Această	 soluţie	 permite	 setarea	 diferitelor	
temperaturi	 ambientale	 pentru	 camerele	
încălzite	 de	 „circuitul	 H2”	 şi	 cele	 încălzite	 de	
„circuitul	 H3”.	 În	 această	 situaţie,	 setările	
regulatorului	vor	fi:

Circuit Parametrul	 MENIU

 Selectarea	
termostatului	=	
Panoul1

meniu→	setări	
de	operare→	
setări	circuit	H2

 Selectarea	
termostatului	=	
Panoul1

meniu→	setări	
de	operare→	
setări	circuit	H3

Fig.			15		Două	panouri	de	comandă	conectate	
la	circuite	de	incalzire	independente,	unde:	1	–	
panou	de	comandă	nr.	1	şi	2	–	„circuit	H2”	mixat,	
3	–	„circuit	H3”	mixat,	4	–	panou	de	comandă	nr.	
2,		5	–	cazan,	6	–	modul	de	ieşire	regulator.

Denumirile panoului de comandă 
şi circuitelor de incalzire pot fi 
modificate în conformitate cu 
punctul 8.11

Maxim	6	panouri	 de	 comandă	pot	 fi	 conectate	
la	 un	 regulator.	 Regulatorul	 poate	 asigurarea	
alimentarea	electrică	a	maxim	două	panouri	de	
comandă,	Fig.	16	.
 

Fig.		16	Conectarea	a	două	panouri	de	comandă,	
unde:	1,2	–	panouri	de	comandă,	3	–	modul	de	
ieşire.

Adaptorul	 suplimentar	 este	 necesar	 pentru	
conectarea	fiecărui	panou,	Fig.	17	.

Fig.			17		Conectarea	a	trei	panouri	de	comandă,	
unde:	1,2,4	–	panouri	de	comandă,	3	–	modul	de	
ieşire,	5	-	adaptor.

Fiecare	 panou	 de	 comandă	 trebuie	 să	 aibă	 o	
singură	 adresă	 de	 reţea.	 Adresele	 panourilor	
de	 comandă	 sunt	 atribuite	 automat.	 Cu	 toate	
acestea,	în	cazul	în	care	apar	probleme	legate	
de	setările	de	operare,	adresele	 trebuie	setate	
pentru	a	preveni	dublarea	acestora.	

10.11 Setările de comandă 
pentru incalzirea in pardoseala
Se	stabilesc	setările	de	comandă	meteo	pentru	
a	stabiliza	temperatura	ambientală.
Comanda	 meteo	 trebuie	 să	 fie	 disponibilă	
separat	 pentru	 fiecare	 circuit	 de	 incalzire,	 în	
setările	de	operare,	conform	punctului	13.2	sau	
punctului	 13.3	 de	 la	 pagina	 37.	 Funcţionarea	
comenzii	meteo	este	descrisă	la	punctul	9.3		de	
la	pagina	15.

2

3

Comanda	meteo	este	influenţată	de:
-	setarea	curbei	de	incalzire,
-	setarea	modificării	curbei	de	incalzire.
Temperatura	 presetată	 a	 agentului	 termic	 din	
circuitul	 de	 incalzire	 este	 calculată	 automat	 în	
funcţie	de	valoarea	temperaturii	externe.	Astfel,	
selectarea	 adecvată	 a	 curbei	 de	 incalzire	 va	
garanta	 stabilitatea	 temperaturii	 ambientale	 –	
independent	de	temperatura	externă.	De	aceea	
selectarea	 adecvată	 a	 curbei	 de	 incalzire	 este	
extrem	de	importantă.

temperatură	exterioară	(°C)

te
m
pe
ra
tu
ră
	tu
r	(
°C
)

Fig.			18	Curbele	de	incalzire

Instrucţiuni	privind	setarea	adecvată	a	curbei	de	
incalzire:
-	încălzirea	prin	pardoseală	 0,2	-0,6
-	încălzirea	cu	radiatoare		 1,0	-	1,6

Instrucţiuni	privind	selectarea	adecvată	a	curbei	
de	incalzire:
	 -	 în	 cazul	 scăderii	 temperaturii	 externe	 şi	
creşterii	 temperaturii	 ambientale,	 curba	 de	
incalzire	selectată	este	prea	mare,
	 -	 în	 cazul	 scăderii	 temperaturii	 externe	 şi	
scăderii	 temperaturii	 ambientale,	 curba	 de	
incalzire	selectată	este	prea	mică,
-	 dacă	 în	 timpul	 sezonului	 rece,	 temperatura	
ambientală	este	cea	adecvată	şi	prea	mare	când	
vreme	este	mai	caldă,	se	recomandă	creşterea	
deplasării	 paralele	 a	 curbei	 de	 incalzire	 şi	
scăderea	curbei	de	incalzire,
-	 dacă	 în	 timpul	 sezonului	 rece,	 temperatura	
ambientală	 este	 prea	 scăzută	 şi	 prea	 ridicată	
când	 vremea	 este	 mai	 caldă,	 se	 recomandă	
scăderea	deplasării	paralele	a	curbei	de	incalzire	
şi	creşterea	curbei	de	incalzire.

Clădirile	 izolate	 inadecvat	 necesită	 setări	 mai	
mari	 ale	 curbei	 de	 incalzire.	 În	 cazul	 clădirilor	
izolate	 adecvat,	 curba	 de	 incalzire	 va	 fi	

caracterizată	prin	valori	mai	mici.
Temperatura	presetată	calculată	în	baza	curbei	
de	 incalzire	poate	 fi	 scăzută	 sau	 crescută	prin	
intermediul	 regulatorului,	 în	 afara	 regimului	
maxim	 sau	 minim	 de	 temperatură	 pentru	 un	
anumit	obiectiv.

10.12 Setările termostatului
Pentru	 a	 stabiliza	 temperatura	 ambientală,	
trebuie	 stabilite	 setările	 termostatului.	
Termostatul	 completează	 comanda	 meteo	 şi	
corectează	 temperatura	 agentului	 termic	 din	
circuitul	de	incalzire	în	cazul	în	care	temperatura	
ambientală	nu	este	cea	adecvată.	Se	recomandă	
utilizarea	panoului	de	comandă	drept	termostat.	
Termostatul	 trebuie	repartizat	fiecărui	circuit	de	
incalzire.	Pentru	aceasta	se	setează	parametrul:	
meniu	→	setări	de	operare	→	circuit	H1,	H2,	H3	
→	selectare	termostat	=	panoul	1
Apoi	se	setează	parametrul:
meniu	→	setări	de	operare	→	circuit	H1,	H2,	H3	
→	funcţie	termostat	=corectare	temperatură
Se	setează	valoarea	adecvată	a	temperaturii:	
meniu	→	setări	de	operare	→	circuit	H1,	H2,	H3	
→	corectare	temperatură	ambientală
Cu	 cât	 este	 mai	 mare	 valoarea	 parametrului	
corectare	 temperatură	 ambientală,	 cu	 atât	
mai	mare	 este	 valoarea	 corectării	 temperaturii	
presetate	 a	 agentului	 termic	 din	 circuitul	 de	
incalzire.	 Atenţie:	 setarea	 unei	 valori	 prea	
ridicate	 a	 corectării	 temperaturii	 ambientale	
poate	conduce	la	fluctuaţii	ciclice	ale	valorii.
Termostatul	nu	influenţează	temperatura	setată	
a	agentului	termic	din	circuitul	de	incalzire	când	
corectare	temperatură	ambientală	=	0.

Dezactivarea termostatului
Pentru	 ca	 termostatul	 să	 nu	 influenţeze	
temperatura	 setată	 a	 apei	 din	 circuitul	 de	
incalzire:
	-	se	setează	parametrul		corectare	temperatură	
ambientală	 la	 0	 când	 funcţie	 termostat	 =	
corectare,	sau
-	se	setează	parametrul		scădere	de	la	termostat	
la	0	funcţie	termostat	=	termostat.
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11 Diagramele sistemului hidraulic
11.1 Diagrama 1

Fig.			19	Diagrama	de	bază	,	unde:	1	–	cazan	fără	pompă	integrată,	2	–	pompă	cazan	(OUT-A),	
3	–	senzor	temperatură	agent	tur	comun/circuit	direct,	tipul	CT4,	4	–	butelie	egalizare,	5	–	pompă	
circuit	de	 incalzire	direct	 (CIRCUIT	H1),	6	–	pompă	circuit	de	 incalzire	mixat	(CIRCUIT	H2),	7	–	
servomotor	electric	al	vanei	circuitului	mixat		(CIRCUIT	H2),	8	–	senzor	temperatură	apă	a	circuitului	
mixat	(CIRCUIT	H2)	,	9	–	servomotor	electric	al	vanei	circuitului	mixat		(CIRCUIT	H3),	10	–	pompă	
circuit	de	incalzire	mixat	(CIRCUIT	H3),	11	–	senzor	temperatură	apă	din	circuitul	mixat	(CIRCUIT	
H3),		12	–	modul	ieşire	regulator,	13	–	senzor	extern	de	temperatură	CT6-P,		14	–	pompa	apă	caldă	
menajera,		15	–	senzor	de	temperatură	a	apei	din	boilerul	de	apă	caldă,	16		-	pompa	de	recirculare	
a	boilerului	de	apă	caldă,	17	–	pompa	sistemului	solar,	18	–	panoul	solar,	19	–	panoul	de	comandă	
regulator	 cu	 funcţie	 de	 termostat,	 20	 –	 cazan	 cu	 pompă	 integrată,	 21	 –	 termostat	 cu	 protecţie	
mecanică	pentru	protejarea	circuitului	de	incalzire	din	pardoseala	împotriva	temperaturii	excesive	
a	agentului	termic,	22	–	senzor	de	temperatură	a	boilerului	de	apă	caldă	(senzor	temperatură	in	
partea	inferioara	boilerului	a	sistemului	solar),	tipul	CT6,	23	–	senzor	temperatură	colector	solar,	
tipul	CT6-W.

Circuit Parametrul Setare MENIU
 Suport	 ON meniu→setări de operare→setări CIRCUIT1

Selectare	termostat PANOU1 meniu→setări de operare→setări CIRCUIT1

 Suport	 RADIATOARE	ON	 meniu→setări de operare→setări CIRCUIT2

Selectare	termostat PANOU1 meniu→setări de operare→setări CIRCUIT2

Temperatura	maximă 80°C meniu→setări de operare→setări CIRCUIT3

 Suport	 PODEA	ON	 meniu→setări de operare→setări CIRCUIT3

Selectare	termostat PANOU1 meniu→setări de operare→setări CIRCUIT3

Temperatura	maximă 50°C meniu→setări de operare→setări CIRCUIT3

Diagrama	sistemului	
hidraulic

0 meniu→setări de operare→ sistem

Prezenta	diagramă	a	sistemului	hidraulic	nu	este	cosiderată	proiect	al	sistemului	central	de	 incalzire	şi	poate	fi	utilizată	doar	ca	
referinţă!

2

1

3

11.2 Diagrama 2

Fig.	 	 	20	Conectarea	dintre	cazanul	pe	gaz	şi	cazanul	pe	 lemne	,	varianta	A	–	cazan	pe	gaz	cu	
pompă	integrată,	varianta	B	–	cazan	pe	gaz	fără	pompă	integrată,		unde:	1	–	cazan,	2	–	servomotor	
electric	de	comutare	cu	remenire	automata,	3	–	senzor	de	temperatură	de	tur	comun,	tipul	CT4,	
4	–	butelie	de	egalizare,	5	–	pompa	cazanului,							6	–	senzor	de	temperatură	pentru	cazanul	pe	
lemne,	tipul	CT4,	7	–	cazan	pe	lemne,	8	–	pompa	cazanului	pe	lemne,		9	–	vana	termostatică	pe	
retur	pentru	protectia	cazanului	pe	lemne.

Parametrul Setare MENIU

Va
ria

nt
a 

A

Selectare cazan meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Diagrama	sistemului	hidraulic 0 meniu→setări de operare→sistem

Temperatura	de	dezactivare	a	sursei	
principale	de	agent	termic

35°C meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Temperatura	de	pornire	a	pompei	(8) 55°C meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Temperatura	de	răcire 92°C meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Va
ria

nt
a 

B

Selectare Cazan meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Diagrama	sistemului	hidraulic 1 meniu→setări de operare→sistem

Temperatura	de	dezactivare	a	sursei	
principale	de	agent	termic

35°C meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Temperatura	de	pornire	a	pompei	(8) 55°C meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Temperatura	minimă 50°C	 meniu→setări de operare→sistem→sursa principală a agentului 
termic

Temperatura	de	răcire 92°C meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Fu
nc

ţio
na

re

Varianta A: după	încălzirea	senzorului	cazanului	(6)	la	o	temperatură	de	(35°C)	cazanul	(1)	este	dezactivat	împreună	cu	
pompa	integrată.	După	încălzirea	boilerului	(6)	la	o	temperatură	de	(55°C),	vana	(2)	se	deschide	şi	pompa	cazanului	(8)	
este	activată.	Astfel,	cazanul	(1)	este	deconectat	de	la	sistemul	hidraulic.	Când	senzorul	(6)	depăşeşte	temperatura	de	
răcire	a	boilerului,	excesul	de	căldură	este	transferat	la	circuitele	de	incalzire	şi	de	apă	caldă.

Varianta B: Când	senzorul	cazanului	(6)	este	încălzit	la	o	temperatură	de	(35°C),	cazanul	(1)	se	opreşte.	După	încălzirea	
senzorului	(6)	la	o	temperatură	de	(55°C),	vana	(2)	se	deschide,	pompa	(5)	se	opreşte	şi	pompa	cazanului	(8)	porneşte.	
Când	senzorul	(6)	depăşeşte	92°C,	excesul	de	căldură	este	transferat	la	circuitele	de	incalzire	şi	de	apă	caldă.	Când	
cazanul	(7)	este	rece,	pompa	(5)	porneşte	şi	se	opreşte	în	conformitate	cu	valorile	înregistrate	de	senzorul	de	temperatură	
(3)	şi	setările	parametrului	Temperatura	minimă.

Prezenta	diagramă	a	sistemului	hidraulic	nu	este	cosiderată	proiect	al	sistemului	central	de	 incalzire	şi	poate	fi	utilizată	doar	ca	
referinţă!
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11.3 Diagrama 3

Fig.			21	Diagrama	cu	vas	tampon	cu	serpentina	A	,	unde:	1	–	cazan	cu	pompă	integrată,	2	
–	pompă	(OUT-A),	3	–	H1-S	senzor	de	temperatură	tipul	CT4,	4	–	tampon	termic,	5	–	pompa	
cazanului	pe	gaz	controlată	de	regulatorul	cazanului,					6	–	H0-S	senzor	tipul	CT4,	7	–	cazan	pe	
lemne,	8	–	CIRCUIT	H2	senzorul	de	temperatură	al	agentului	termic	din	circuitul	mixat,	9	–	pompa	
circuitului	H2,	10	–servomotorul	electric	al	circuitului	de	incalzire	mixat	H2,													11	–	regulatorul	
cazanului	pe	lemne,	12	–	schimbător	de	căldură	in	placi,	13	–	vanaă	termostatică	de	retur	pentru	
protectia	cazanului	pe	lemne,	14	–	pompa	sistemului	solar,	15	–	panoul	solar,	16	–	senzorul	de	
temperatură	al	colectorului	solar	tipul	CT6-W,	17	–	senzorul	de	temperatură	al	apei	de	încărcare	a	
tamponului	cu	pompa	sistemului	solar,	19	–	pompa	de	recirculare	a	apei	calde.	

Parametrul Setare MENIU

Diagrama	sistemului	hidraulic 2 meniu→setări de operare→sistem

Selectare cazan meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Temperatura	de	dezactivare	a	sursei	principale	de	
agent	termic

35°C meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Temperatura	de	răcire 92°C meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Temperatura	minimă 25°C	 meniu→setări de operare→sistem→sursa principală a 
agentului termic

Temperatura	maximă	a	apei	calde 80°C meniu→setări de operare→sistem solar

Modul	ACM OFF meniu→setări de operare→setări apă caldă

Descriere:	 	Pompa	 (2)	 funcţionează	 împreună	cu	cazanul	 (1).	Când	cazanul	 (1)	 se	opreşte,	pompa	 (2)	 se	dezactivează	cu	
o	întârziere	de	5	minute.	După	ce	senzorul	cazanului	(6)	se	încălzeşte	 la	o	temperatură	de	(35°C),	cazanul	(1)	şi	pompa	(2)	
se	dezactivează	cu	5	minute	întârziere.		Pompa	(5)	este	controlată	de	regulatorul	cazanului	pe	lemne	(11).	Când	senzorul	(6)	
depăşeşte	92°C,	excesul	de	căldură	este	transferat	la	circuitele	de	incalzire	şi	de	apă	caldă	chiar	daca	nu	exista	comanda	de	
functionare	pentru	acestea.	Pompa	(9)	se	opreşte	dacă	temperatura	înregistrată	de	senzorul	(3)	scade	sub	25°C.	Pompa	(14)	se	
opreşte	după	ce	temperatura	depăşeşte		80°C.	

Prezenta	diagramă	a	sistemului	hidraulic	nu	este	cosiderată	proiect	al	sistemului	central	de	 incalzire	şi	poate	fi	utilizată	doar	ca	
referinţă!

11.4 Diagrama 4

Fig.			22	Diagrama	cu	vas	tampon	fara	serpentina	B	,	unde:	1	–	cazan	pe	gaz,	2	–	pompa	
cazanului	pe	gaz	(OUT-A),	3	–	H1-S	senzor	de	temperatură	tipul	CT4,	4	–	vas	tampon	,	5	–	
pompa	cazanului	pe	lemne	controlată	de	regulatorul	cazanului,	6	–	H0-S	senzor	tipul	CT4,	
7	–	cazan	pe	lemne,	8	–	CIRCUIT	H2	senzorul	de	temperatură	de	tur	pentru	circuitul	mixat,	
9	–	pompa	circuitului	H2,	10	–	servomotorul	electric	al	circuitului	de	incalzire	mixat	H2,	11	–	
regulatorul	cazanului	pe	lemne,	12–vana	termostatică	de	retur	pentru	protectia	cazanului	pe	
lemne.

Parametrul Setare MENIU

Diagrama	sistemului	hidraulic 3 meniu→setări de operare→sistem

Selectare Cazan meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Temperatura	de	dezactivare	a	sursei	principale	de	
agent	termic

35°C meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Temperatura	de	pornire	a	pompei 55°C meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Temperatura	de	răcire 92°C meniu→setări de operare→sistem→sursa suplimentară a 
agentului termic

Temperatura	minimă 25°C	 meniu→setări de operare→sistem→sursa principală a 
agentului termic

Descriere:  Pompa	(2)	funcţionează	împreună	cu	cazanul	(1).	Când	cazanul	(1)	se	opreşte,	pompa	(2)	se	dezactivează	cu	o	
întârziere	de	5	minute.	După	ce	senzorul	cazanului	pe	lemne	(6)	se	încălzeşte	la	o	temperatură	de	(35°C),	cazanul	(1)	şi	pompa	
(2)	se	dezactivează	cu	5	minute	întârziere.		Pompa	(5)	este	controlată	de	regulatorul	cazanului	pe	lemne	(11).	Când	temperatura	
senzorului	(6)	depăşeşte	92°C,	excesul	de	căldură	este	transferat	la	circuitele	de	incalzire	şi	de	apă	caldă	chiar	daca	nu	exista	
cerere	de	functionare	pentru	acestea.	Pompa	(9)	se	opreşte	dacă	temperatura	înregistrată	de	senzor	(3)	scade	sub	25°C.	

Prezenta	diagramă	a	sistemului	hidraulic	nu	este	cosiderată	proiect	al	sistemului	central	de	 incalzire	şi	poate	fi	utilizată	doar	ca	
referinţă!
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12 Sistemul electric
Regulatorul	este	proiectat	să	se	alimenteze	cu	tensiune	de	230V~,	50Hz.	Caracteristicile	
sistemului:
•	 trifilar	(cu	conductor	de	protecţie),
•	 realizat	în	conformitate	cu	reglementările	aflate	în	vigoare.

Atenţie: risc de electrocutare. După dezactivarea regulatorului cu ajutorul 
ecranului tactil, bornele acestuia prezintă încă tensiuni periculoase. Astfel, 
anterior începerii oricăror activităţi de asamblare, se deconectează alimentarea 
şi se verifică să nu existe tensiune pe borne sau cabluri.

Conectarea sursei de alimentare de 230V~ la bornele 21-47, RJ sau USB va avaria 
regulatorul şi poate cauza electrocutare!

Cablurile	de	conectare	nu	trebuie	să	intre	în	contact	cu	suprafeţele	ale	căror	temperaturi	depăşesc	
temperatura	normală	de	funcţionare	a	cablurilor.	Bornele	aflate	pe	partea	dreaptă	a	dispozitivului	şi	
etichetate	cu	L,	N,	1-20	sunt	destinate	conectării	dispozitivelor	la	sursa	de	alimentare	cu	curent	de	
230V~.	Bornele	21–47	şi	RJ	sunt	destinate	conectării	la	dispozitivele	de	joasă	tensiune	(sub	12V).

Fig.			23	Conectarea	cablurilor,	unde 
1	–	cablu	conectat	corect,	
2	–	cablu	conectat	incorect	(este	interzisă	îndoirea	excesivă	a	cablurilor	în	interiorul	dispozitivului),	
3	–	canale	pentru	cabluri

Canalele	introduse	în	regulator	trebuie	pozate	în	canale	de	cablu	(3).	Canalele	de	cablu	trebuie	bine	
fixate.	Se	verifică	fixarea	acestora,	trăgând	de	cablu	–	cablul	nu	trebuie	să	poată	fi	tras	în	afară.	
Lungimea	de	izolare	a	suprafeţei	exterioare	a	cablului	trebuie	să	fie	cât	mai	mică	posibil	(maxim	
60mm).

În	cazul	în	care	este	necesară	o	lungime	mai	mare	de	izolaţie,	cablurile	trebuie	fixate	împreună	sau	
împreună	cu	cablurile	aflate	în	apropierea	bornei,	astfel	încât	să	se	împiedice	contactul	acestora	
cu	părţile	periculoase	ale	dispozitivului,	în	cazul	în	care	cablurile	se	deconectează	accidental	de	la	
borne.	Lungimea	izolaţiei	cablurilor	care	intră	în	borne	este	specificată	în	tabelul	de	la	punctul	14.	
Nu	este	permisă	îndoirea	excesivă	a	cablurilor	sau	existenţa	unor	cabluri	neconectate	în	interiorul	
regulatorului	(risc	de	contact	cu	elementele	fierbinţi	şi	elementele	sub	tensiuni	periculoase).
Cablurile	de	protecţie(impamantare)	se	conecteaza	la	bornele	etichetate	cu	următoarele	simboluri:		

12.1 Diagrama electrică

Fig.			24	Diagrama	conexiunilor	electrice	ale	regulatorului,	unde:
H1-S	–	senzorul	de	temperatură	al	circuitului	direct/butelie	de	egalizare,	tipul	CT-4,	
H2-S	–senzorul	de	temperatură	de	tur	al	circuitului	mixat,	tipul	CT-4,						
H3-S	–	senzorul	de	temperatură	de	tur	al	circuitului	mixat,	tipul	CT-4,			
HDW	–	senzorul	de	temperatură	al	boilerului	de	apă	caldă	menajera,						
SL-	senzorul	solar	al	boilerului	de	apă	caldă	menajera,	tipul	CT-6,											
SH	–	senzorul	colectorului	solar,	tipul	CT6-W,																																								
WS	–	senzorul	de	temperatură	exterioara,	tipul	CT6-P,		
H0-S	–	senzorul	universal	de	 temperatură,	de	ex.	pentru	măsurarea	 temperaturii	unui	cazan	pe	
lemne,	
H1-T	termostat	pentru	circuitul	independent	de	incalzire,		
H2-T	termostat	pentru	circuitul	independent	de	incalzire,	
T1,	 T2	 –	 termostate	 pentru	 circuitele	 independente	 de	 incalzire	 (notă:	 panoul	 de	 comandă	 al	
regulatorului	acţionează	ca	termostat	şi	deci	conectarea	altor	termostate	nu	este	necesară),		
L	N	PE		-	bornele	de	alimentare	cu	tensiune	de	230V~,	50Hz,	a	regulatorului,
FU	–	siguranţa		fuzibila	a	regulatorului,	
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S-P	–	pompa	sistemului	solar,	
OUT-B	–	ieşire	pentru	controlul	vanei	de	comutare	şi	a	pompei	unui	cazan	pe	lemne,	
OUT-A	–	ieşirea	pentru	controlarea	pompei	sursei	de	agent	termic	(cazan	pe	gaz),	
Z-P	–	pompa	pentru	încărcarea	boilerului	de	apă	caldă	menajera,	
C-P	–	pompa	recirculare	pentru	apa	calda	menajera,	
H1-P	–	pompa	circuitului	direct	(nereglabil),	
H2-P	–	pompa	circuitului	mixat,		
H3-P	–	pompa	circuitului	mixat,		
H2-M	–	servomotorul	electric	al	vanei	de	amestec	pt	circuitul	mixat	1,	
H3-M	–	servomotorul	electric	al	vanei	de	amestec	pt	circuitul	mixat	2,	
S-B	–	start	sursa	principala	de	agent	termic	(contact	liber	de	potential),	
CPU	–	control,	B,C	–	module	pentru	circuitele	suplimentare	de	incalzire.		

13 Meniul de service
Accesarea	meniului	de	service:	

meniu	→															→	parolă:0000	→	OK

Setările de operare
Setările	circuitului	H1	

Setările	circuitului	H2	

Setările	circuitului	H3	

Setările	circuitului	de	apă	caldă

Sistem

Sistem	solar

Test	relee(Control	manual)

Revenire	la	setările	din	fabrică

Adresa	panoului

Calibrarea	panoului	tactil

Setările circuitului H1 (nereglabil)
Suport

-	OFF

-	ON	

Metoda	de	reglare*

-	valoare	fixă

-	meteo

Control	meteo

-	curba	termică

-	modificarea	curbei	termice

Temperatura	presetată	constantă	a	apei*

Scăderea	temperaturii	constante	a	apei*

Selectarea	termostatului

-	Nicio	selectare

-	Panoul	1

-	Terminal	30-31

-	Terminal	30-32

Funcţia	termostatului

-	Termostat

-	Corectarea	temperaturii

Corectarea	temperaturii	ambientale*

Reducerea	temperaturii	agentului	termic	de	la	
termostat*

Blocarea	pompei	de	la	termostat

-	Nu

-	Da	

Temperatura	minimă

Temperatura	maximă

Setările circuitului H2,H3 (mixat)
Suport

-	OFF

-	ON	

Metoda	de	reglare*

-	valoare	fixă

-	meteo

Control	meteo

-	curba	termică

-	modificarea	curbei	termice

Temperatura	presetată	constantă	a	agentului	
termic*

Scăderea	 temperaturii	constante	a	agentului	
termic*

Selectarea	termostatului

-	Nicio	selectare

-	Panoul	1

-	Terminal	30-31

-	Terminal	30-32

Funcţia	termostatului

-	Termostat

-	Corectarea	temperaturii

Corectarea	temperaturii	ambientale*

Reducerea	temperaturii	agentului	termic	de	la	
termostat*

Blocarea	pompei	de	la	termostat

-	Nu

-	Da	

Temperatura	minimă

Temperatura	maximă

Interval	de	deschidere	completă	a	vanei

Funcţionarea	pe	timp	de	Vară

-	Nu

-	Da

Zona	de	asteptare	a	vanei

Regimul	proporţional

Constanta	intervalului	de	integrare

Setările circuitului de apă caldă
Suport

-	OFF

-	ON	

Temperatura	minimă	a	apei	calde

Temperatura	maximă	a	apei	calde

Prioritatea	circuitului	de	apă	caldă

Temporizarea	pompei	circuitului	de	apă	caldă	
menajera

Suportul	pompei	de	recirculare	a	apei	calde

Oprirea	circulării	apei	calde

Temperatura	de	pornire	a	pompei	de	circulare	

Histerezis	boilerului	de	apă	caldă

Legionella

-	Nu

-	Da

Sistem
Sursa	principală	de	agent	termic

-	Selectare

		-	Nicio	sursă

		-	Boiler	pe	gaz/ulei	

-	Histerezis

-	Temperatura	minimă

-	Temperatura	de	răcire	a	cazanului

-	Creşterea	temperaturii	presetate

Sursa	suplimentară	de	agent	termic

-	Selectare

		-	Nicio	sursă	suplimentară

		-	Cazan

		-	Boiler	pe	peleţi

-	 Temperatura	 de	 dezactivare	 a	 sursei	
principale	de	agent	termic

-	Temperatura	de	pornire	a	pompei

-	Temperatura	de	răcire
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Diagrama	sistemului	hidraulic

-	0

-	1

Histerezis	termostat

Anti-îngheţ

-	OFF

-	ON	

Anti-îngheţ	-	temporizare

Interval	de	blocare	automată	a	pompei

Termostat

-	Interval	de	blocare	a	circuitului	de	incalzire

-	 Interval	 de	 funcţionare	 a	 circuitului	 de	
incalzire

Sistemul solar*
Suport

-	OFF

-	ON	

Delta	 T	 pentru	 activarea	 pompei	 sistemului	
solar

Delta	T	pentru	dezactivarea	pompei	sistemului	
solar

Temperatura	minimă	a	colectorului

Temperatura	maximă	a	colectorului

Temperatura	de	dezactivare	a	colectorului

Rotaţii	minime	ale	pompei

Anti-îngheţ	–	sistem	solar

Temperatura	maximă	a	apei	calde

Adresa panoului
Adresa	1

Adresa	2

…

Adresa	6

* Poziţia nu este disponibilă dacă senzorul 
adecvat nu este conectat sau dacă altă 
setare a parametrului a determinat eliminarea 
acestei poziţii.

13.1 Setările de operare ale circuitului H1 

Circuit direct (nereglabil)

Denumire Domeniu Setare** Descriere

Suport ON,OFF ON ON	–	iniţiază	funcţionarea	circuitului,
OFF	–	opreşte	funcţionarea	circuitului,

Metoda	de	reglare Valoare	fixă,	
meteo	

Meteo Valoare	fixă	–	temperatura	presetată	constantă	a	apei	din	
circuitul	nereglabil	este	menţinută	la	aceea	valoare
Meteo	–	temperatura	presetată		a	apei	din	circuit	este	
setată	luând	în	calcul	valorile	înregistrate	de	senzorul	
extern	de	temperatură.	
Parametrul	nu	este	vizibil	dacă	nici	un	senzor	extern	de	
temperatură	nu	este	conectat.

Control	meteo

Curba	termică 0,1	…	4,0 0,8 Cu	cât	temperatura	de	încălzire	este	mai	mare,	cu	atât	
temperatura	agentului	termic	din	circuitul	de	incalzire	este	
mai	mare.	Setări	recomandate:
Încălzire	prin	pardoseala:	0,2	-0,6
Încălzire	cu	radiatoare:	1,0	-	1,6
Descrierea	detaliată	este	disponibilă	la	punctul	10.11	de	la	
pagina	22.
Parametrul	este	disponibil	când	Metoda	de	reglare	=	
meteo.

Modificare	paralelă	a	curbei -20	…	20 °C Parametrul	permite	reglarea	curbei	termice.Regleaza	
punctul	de	pornire	al	curbei	Descrierea	detaliată	este	
disponibilă	la	punctul	10.11	de	la	pagina	22.	Parametrul	
este	disponibil	când	Metoda	de	reglare	=	meteo.	

Temperatura	presetată	
constantă	a	apei

20	…	85 45	°C Când	Metoda	de	reglare	=	valoare	fixă,	sursa	de	agent	
termic	este	dezactivată	dacă	se	atinge	temperatura	
presetată	constantă	a	apei.	Sursa	este	activată	din	nou	
când	temperatura	scade	cu	valoarea		histerezis	a	sursei	de	
agent	termic.	Parametrul	este	disponibil	când	Metoda	de	
reglare	=	meteo.

Scăderea	temperaturii	
constante	a	apei

0…80 10°C Când	Metoda	de	reglare	=	valoare	constantă,	o	
temperatură	constantă	setată	pentru	agentul	termic	din	
circuit	este	scăzută	pentru	regimurile	de	reglare:	NOAPTE,	
AUTO,	EXTERIOR,	VACANȚĂ.	

Selectarea	termostatului Nu,	Panou1,	
Terminal	29-30,	
Terminal	29-31

Panou	1 Parametrul	atribuie	un	termostat	circuitului	de	incalzire.
Nu	–	temperatura	ambientală	nu	afectează	circuitul	de	
incalzire,
Panou	1	–	valorile	temperaturii	ambientale	sunt	transmise	
de	panoul	de	comandă	şi	afectează	temperatura	presetată	
a	agentului	termic	din	circuitul	de	incalzire.	Denumirea	
„Panou	1”	poate	fi	schimbată	din	meniul	principal,	de	ex.	în	
„Camera	de	zi”	dacă	panoul	este	instalat	în	camera	de	zi.
Terminal	29-30	sau	Terminal	29-31	–	regulatorul	primeşte	
semnalul	ON/OFF	de	la	termostatul	universal	conectat	la	
bornele	29-30	sau	29-31	din	modului	de	ieşire.	Atenţie:	
După	utilizarea	termostatului	universal	conectat	la	bornele	
29-30	sau	29-31,	nu	mai	există	posibilitatea	corectării	
temperaturii	apei	din	circuit	de	la	termostat!	Astfel,	se	
recomandă	utilizarea	panoului	de	comandă	ca	şi	termostat	
(Setare	Panou1)

Funcţia	termostatului Termostat,	
corectare	

Corectare Termostat	–	depăşirea	temperaturii	ambientale	presetate	
cauzează	scăderea	temperaturii	presetate	a	apei	din	
circuitul	de	incalzire	la	valoarea	Reducere	temperatură	apă	
de	la	termostat.
Corectare	–	depăşirea	temperaturii	ambientale	presetate	
cauzează	corectarea	temperaturii	apei	din	circuitul	de	
incalzire.	Corecţia	este	proporţională	cu	valoarea	corectare	
temperatură	şi	cu	diferenţa	dintre	valoarea	ambientală	
presetată	şi	cea	înregistrată
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Denumire Domeniu Setare** Descriere

Corectarea	temperaturii 0 … 100 20 Cu	 cât	 valoarea	 parametrului	 este	mai	 mare,	 cu	 atât	 mai	
mare	 este	 corecţia	 temperaturii	 setate	 pentru	 circuitul	 de	
incalzire.
Temperatura	setată	a	apei	din	circuitul	de	incalzire	va	fi	
corectată	cu	valoarea	delT:
delT		=	(TsetR	–	TmR)*	corectare	temperatură	/	10,
unde:
TsetR		-	temperatura	ambientală	setată,
TmR		-	temperatura	ambientală	înregistrată.
Temperatura	setată	a	apei	din	circuitul	de	incalzire	nu	va	fi	
corectată		în	corectare	temperatură	=0.	Parametrul	dispare	
când	Funcţia	termostatului	=	termostat.

Scăderea	temperaturii	apei	
de	la	termostat

0 … 50 8°C Acest	parametru	poate	fi	utilizat	doar	când	Funcţia	
termostatului	=	termostat.	Depăşirea	temperaturii	
ambientale	setate	cauzează	scăderea	temperaturii	
setate	pentru	circuitul	de	incalzire	cu	valoarea	“Scăderea	
temperaturii	apei	de	la	termostat”.
Temperatura	setată	a	apei	din	circuitul	de	incalzire	nu	se	
schimbă	dacă	Scăderea	temperaturii	apei	de	la	termostat	
=	0.	Parametrul	dispare	când	Funcţia	termostatului	=	
corectare.

Blocarea	pompei	de	la	
termostat

Nu,	Da NU Nu	–	pompa	circuitului	de	incalzire	nu	este	blocată	când	
temperatura	ambientală	presetată	este	depăşită,
Da	–	pompa	circuitului	de	incalzire	este	blocată	când	
temperatura	ambientală	presetată	este	depăşită
Când	pompa	este	blocată	de	termostat,	„scăderea”	
temperaturii	poate	fi	prevenită.	Acest	lucru	poate	fi	realizat	
cu	ajutorul	parametrilor:	Intervalul	de	blocare	a	circuitului	de	
incalzire	şi	Intervalul	de	funcţionare	a	circuitului	de	incalzire	
din	meniu	→	setări	de	operare	→	sistem		→	termostat.

Temperatura	minimă 15 … 65 20°C Temperatura	minimă	setată	pentru	apa	din	circuitul	de	
incalzire

Temperatura	maximă 20	…	90 70°C Temperatura	maximă	setată	pentru	apa	din	circuitul	de	
incalzire

Denumire	circuit A…Z H1 Permite	schimbarea	denumirii	circuitului

Atenţie: circuitul H1 este un circuit nereglabil. Din această cauză, temperatura 
presetată a circuitului H1 este aceeaşi cu temperatura presetată a sursei de 
agent termic. Astfel, setările aferente sursei de agent termic de la punctul  13.5 
pagina 38. au un efect direct asupra circuitului H1. Temperatura presetată a 
circuitului H1 nereglabil va fi crescută automat pentru a garanta agentul termic 
necesar circuitelor reglabile H2 şi H3.

13.2 Setările de operare ale circuitului H2 

Circuit direct (nereglabil)

Denumire Domeniu Setare** Descriere

Suport OFF,	ON	
(radiatoare),	ON	
(încălzire	prin	
pardoseala)

ON	
(radiatoare)

opreşte	funcţionarea	circuitului,	
ON	(radiatoare)	–	circuitul	funcţionează	şi	alimentează	
radiatoarele,
ON	(pardoseala)	–	circuitul	funcţionează	şi	alimentează	
încălzirea	prin	pardoseala.	Pentru	această	setare,	
regulatorul	protejează	împotriva	depăşirii	temperaturii	limită	
a	circuitului	de	incalzire	prin	pardoseala.	Temperatura	
ridicată	a	circuitului	de	incalzire	prin	pardoseala	poate	
cauza	avarierea	pardoselei	şi	opărirea	persoanelor	din	
incintă.

Metoda	de	reglare Valoare	fixă,	
meteo	

Meteo Valoare	fixă	–	temperatura	presetată	constantă	a	agentului	
termic	din	circuitul	nereglabil	este	menţinută	la	valoarea	
setata
Meteo	–	temperatura	presetată		a	agentului	termic	din	
circuit	este	setată	luând	în	calcul	valorile	înregistrate	de	
senzorul	extern	de	temperatură.
Parametrul	nu	este	vizibil	dacă	nici	un	senzor	extern	
de	temperatură	nu	este	conectat.	Dacă		senzorul	de	
temperatură	este	defect	sau	nu	este	conectat,	setarea	
metoda	de	control	este	modificată	automat	la	o	valoare	fixă.

Control	încălzire	prin	pardoseala

Curba	termică 0,1	…	4,0 0,8 Cu	cât	temperatura	de	încălzire	este	mai	mare,	cu	atât	
temperatura	circuitului	de	incalzire	este	mai	mare.	Setări	
recomandate:
Încălzire	prin	pardoseala:		 0,2	-0,6
Încălzire	cu	radiatoare:		 1,0	-	1,6
Descrierea	detaliată	este	disponibilă	la	punctul	10.11	de	
la	pagina	22.	Parametrul	este	disponibil	când	Metoda	de	
reglare	=	meteo.		

Modificare	paralelă	a	curbei -20	…	20 °C Parametrul	permite	reglarea	curbei	termice.	Defineste	
punctul	de	plecare	al	curbei.
Descrierea	detaliată	este	disponibilă	la	punctul	10.11	de	la	
pagina	22.
Parametrul	este	disponibil	când	Metoda	de	reglare	=	
meteo.		

Temperatura	presetată	
constantă	a	apei

20	…	85 45	°C Când	Metoda	de	reglare	=	valoare	fixă,	sursa	de	agent	
termic	este	dezactivată	dacă	se	atinge	temperatura	
presetată	constantă	a	apei.	Sursa	este	activată	din	nou	
când	temperatura	scade	la	valoarea		histerezis	sursa	de	
agent	termic.	Parametrul	nu	este	disponibil	când	Metoda	de	
reglare	=	meteo.

Scăderea	temperaturii	
constante	a	apei

0…80 10°C Când	Metoda	de	reglare	=	valoare	constantă,	o	
temperatură	constantă	setată	pentru	apa	din	circuit	este	
scăzută	pentru	regimurile	de	reglare:	NOAPTE,	AUTO,	
EXTERIOR,	VACANȚĂ.

Selectarea	termostatului Nu,	Panou1,	
Terminal	29-30,	
Terminal	29-31

Panou	1 Parametrul	atribuie	un	termostat	circuitului	de	incalzire.
Nu	–	temperatura	ambientală	nu	afectează	circuitul	de	
incalzire,
Panou	1	–	valorile	temperaturii	ambientale	sunt	transmise	
de	panoul	de	comandă	şi	afectează	temperatura	presetată	
a	agentului	termic	din	circuitul	de	incalzire.	Denumirea	
„Panou	1”	poate	fi	schimbată	din	meniul	principal,	de	ex.	în	
„Camera	de	zi”	dacă	panoul	este	instalat	în	camera	de	zi.
Terminal	29-30	sau	Terminal	29-31	–	regulatorul	primeşte	
semnalul	ON/OFF	de	la	termostatul	universal	conectat	la	
bornele	29-30	sau	29-31	din	modului	de	ieşire.	Atenţie:	
După	utilizarea	termostatului	universal	conectat	la	bornele	
29-30	sau	29-31,	nu	mai	există	posibilitatea	corectării	
temperaturii	apei	din	circuit	de	la	termostat!	Astfel,	se	
recomandă	utilizarea	panoului	de	comandă	ca	şi	termostat	
(Setare	Panou1)
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Denumire Domeniu Setare** Descriere

Funcţia	termostatului Termostat,	
corectare	

Corectare Termostat	–	depăşirea	temperaturii	ambientale	presetate	
cauzează	scăderea	temperaturii	presetate	a	apei	din	
circuitul	de	incalzire	la	valoarea	Reducere	temperatură	apă	
de	la	termostat.
Corectare	–	depăşirea	temperaturii	ambientale	presetate	
cauzează	corectarea	temperaturii	apei	din	circuitul	de	
incalzire.	Corecţia	este	proporţională	cu	valoarea	corectare	
temperatură	şi	cu	diferenţa	dintre	valoarea	ambientală	
presetată	şi	cea	înregistrată

Corectarea	temperaturii 0 … 100 20 Cu	 cât	 valoarea	 parametrului	 este	mai	 mare,	 cu	 atât	 mai	
mare	 este	 corecţia	 temperaturii	 setate	 pentru	 circuitul	 de	
incalzire.
Temperatura	setată	a	apei	din	circuitul	de	incalzire	va	fi	
corectată	cu	valoarea	delT:
delT		=	(TsetR	–	TmR)*	corectare	temperatură	/	10,
unde:
TsetR		-	temperatura	ambientală	setată,
TmR		-	temperatura	ambientală	înregistrată.
Temperatura	setată	a	apei	din	circuitul	de	incalzire	nu	va	fi	
corectată		în	corectare	temperatură	=0.	Parametrul	dispare	
când	Funcţia	termostatului	=	termostat.

Scăderea	temperaturii	apei	
de	la	termostat

0 … 50 8°C Acest	parametru	poate	fi	utilizat	doar	când	Funcţia	
termostatului	=	termostat.	Depăşirea	temperaturii	
ambientale	setate	cauzează	scăderea	temperaturii	
setate	pentru	circuitul	de	incalzire	cu	valoarea	“Scăderea	
temperaturii	apei	de	la	termostat”.
Temperatura	setată	a	apei	din	circuitul	de	incalzire	nu	se	
schimbă	dacă	Scăderea	temperaturii	apei	de	la	termostat	
=	0.	Parametrul	dispare	când	Funcţia	termostatului	=	
corectare.

Blocarea	pompei	de	la	
termostat

Nu,	Da NU Nu	–	pompa	circuitului	de	incalzire	nu	este	blocată	când	
temperatura	ambientală	presetată	este	depăşită,
Da	–	pompa	circuitului	de	incalzire	este	blocată	când	
temperatura	ambientală	presetată	este	depăşită
Când	pompa	este	blocată	de	termostat,	„scăderea”	
temperaturii	poate	fi	prevenită.	Acest	lucru	poate	fi	realizat	
cu	ajutorul	parametrilor:	Intervalul	de	blocare	a	circuitului	de	
incalzire	şi	Intervalul	de	funcţionare	a	circuitului	de	incalzire	
din	meniu	→	setări	de	operare	→	sistem		→	termostat.

Temperatura	minimă 15 … 65 20°C Temperatura	minimă	setată	pentru	apa	din	circuitul	de	
incalzire

Temperatura	maximă 20	…	90 70°C Temperatura	maximă	setată	pentru	apa	din	circuitul	de	
incalzire

Intervalul	de	deschidere	
completă	a	vanei

60 … 255 160s Intervalul	de	deschidere	completă	a	vanei	este	indicat	pe	
carcasa	servomotorului,	de	obicei	pe	plăcuţa	de	identificare	
a	servomotorului	şi	este	cuprins	între	90	–	180s.

Funcţionarea	pe	timp	de	Vară Nu,	Da Nu Parametrul	permite	activarea	circuitului	de	incalzire	şi	în	
extrasezon	deşi	setarea	Regim	Vară		=	ON.	De	exemplu,	
încălzirea	prin	pardoseala	dintr-o	baie	poate	fi	activată	
primăvara	sau	toamna	fără	să	se	utilizeze	încălzirea	în	
întreaga	clădire	dacă	utilizatorul	doreşte	încălzirea	doar	
a	băii.

Zona	de	asteptare	vana	
amestec

0,0	…	4,0 2°C Setarea	parametrului	care	defineşte	zona	moartă	a	
temperaturii	circuitului	reglabil.	Regulatorul	controlează	
servomotorul	astfel	încât	temperatura	măsurată	de	un	
senzor	al	circuitului	este	egală	cu	valoarea	presetată.	
Cu	toate	acestea,	pentru	a	evita	mişcările	frecvente	ale	
servomotorului,	care	îi	pot	scurta	ciclul	de	viaţă,	reglarea	
este	realizată	doar	atunci	când	temperatura	înregistrată	
a	agentului	termic	este	mai	mică	sau	mai	mare	decât	
valoarea	din	zona	de	asteptare	a	vanei	de	amestec.

Domeniul	proporţional 1 … 6 3 Parametru	avansat.	A	nu	se	modifica	decât	dacă	este	strict	
necesar.

Constanta	intervalului	de	
integrare

0 … 255 160 Parametru	avansat.	A	nu	se	modifica	decât	dacă	este	strict	
necesar.

Denumire	circuit A…Z H1 Permite	schimbarea	denumirii	circuitului

13.3 Setările de operare ale circuitului H3 

Setările	pentru	circuitul	reglabil	H3	sunt	similare	cu	cele	de	la	punctul	13.3.	(circuitul	H2)

13.4 Setările de operare ale circuitului de apă caldă
Setările circuitului de apă caldă (circuitul de recirculare şi de apă caldă)

Denumire Domeniu Setare** Descriere
Operare OFF,	ON	 ON	 OFF	–	dezactivează	funcţionarea	boilerului	de	apă	caldă

ON	–	activează	funcţionarea	boilerului	de	apă	caldă

Temperatura	minimă 5 … 55 20°C Temperatura	presetată	minimă	a	apei	din	boiler

Temperatura	maximă 25	…	95 55°C Temperatura	presetată	maximă	a	apei	din	boiler.	Acest	
parametru	determină	temperatura	maximă	la	care	este	
încălzit	boilerul	de	apă	caldă	în	timp	ce	se	evacuează	
surplusul	de	agent	termic	din	cazan	sau	colectorul	solar.	
Setarea	unei	valori	prea	ridicate	poate	genera	riscul	de	
opărire	cu	apa	caldă.	Setarea	unei	valori	prea	scăzute	
elimină	posibilitatea	evacuării	surplusului	de	agent	termic	în	
boilerul	de	apă	caldă	atunci	când	cazanul	este	supraîncălzit.	
În	cazul	instalaţiilor	care	includ	şi	un	sistem	solar,	o	
valoare	scăzută	va	reduce	contactele	termice	pentru	că		
pompa	sistemului	solar	încarcă	boilerul	de	apă	caldă	la	o	
Temperatură	maximă	a	apei	calde.	Producătorul	sistemului	
de	apă	caldă	ar	trebui	să	ia	în	calcul	posibilitatea	unei	avarii	
a	regulatorului.	O	astfel	de	avarie	poate	cauza	încălzirea	
apei	din	boiler	până	la	o	temperatură	periculoasă	cu	risc	
de		opărire	a	utilizatorilor.	Astfel,	ar	trebui	utilizate	vane	
termostatice	ca	şi	protecţie	suplimentară.	

Prioritate	apă	caldă OFF,	ON ON OFF	 –	 prepararea	 boilerului	 de	 apă	 caldă	 cu	 circuitele	 de	
incalzire		active	(simultan),
ON	–	prepararea	boilerului	de	apă	caldă	cu	circuitele	de	
incalzire		inactive

Prelungirea	intervalului	de	
operare	a	pompei	de	apă	
caldă

0 … 255 0	min. După	 încărcarea	 boilerului	 de	 apă	 caldă	 şi	 dezactivarea	
pompei	 de	 apă	 caldă,	 poate	 apare	 riscul	 supraîncălzirii	
cazanului.	 Acest	 risc	 este	 posibil	 în	 situaţia	 în	 care	
temperatura	 presetată	 a	 cazanului	 este	 mai	 mare	 decât	
temperatura	 presetată	 a	 boilerului.	 Această	 problemă	 este	
valabilă	 mai	 ales	 în	 cazul	 pompelor	 de	 apă	 caldă	 care	
funcţionează	 în	 regimul	 	 vară,	 când	 pompele	 circuitului	 de	
incalzire	 sunt	 inactive.	 Pentru	 a	 răci	 cazanul,	 funcţionarea	
pompei	 de	 apă	 caldă	 poate	 fi	 extinsă	 cu	 o	 perioadă	 de	
prelungire	a	funcţionării	pompei.

Funcţionarea	pompei	de	
recirculare	a	apei	calde

OFF,	ON ON OFF	 –	 dezactivează	 funcţionarea	 pompei	 de	 recirculare	 a	
apei	calde
ON	–	activează	funcţionarea	pompei	de	recirculare	a	apei	
calde

Intervalul	de	oprire	a	pompei	
de	recirculare	a	apei	calde

0 … 255 25	min. Intervalele	 dintre	 activarea	 pompei	 de	 recirculare	 sunt	
definite	 prin	 valoarea	 parametrului	 Intervalul	 de	 oprire	 a	
pompei	de	recirculare	(setarea	recomandată	este	de	15	–	40	
min,).	Pompa	de	recirculare	operează	ciclic	pe	Intervalul	de	
funcţionare	 a	 pompei	 de	 recirculare	 (setarea	 recomandată	
60	–	120	s.)

Intervalul	de	funcţionare	a	
pompei	de	circulare	a	apei	
calde

0	…	80 25 s

Temperatura	de	pornire	a	
pompei	de	recirculare	a	apei	
calde	

0 … 50 25°C Pentru	 a	 face	 economie	 de	 consum	 electric,	 pompa	 de	
circulare	a	apei	calde	va	fi	dezactivată	când	temperatura	apei	
calde	este	mai	mică	decât	Temperatura	de	pornire	a	pompei	
de	recirculare

Histerezis	boiler	de	apă	caldă	 1 … 15 5°C Boilerul	 de	 apă	 caldă	 va	 fi	 încărcat	 la	 o	 temperatură	
presetată.	 Când	 temperatura	 apei	 din	 interiorul	 boilerului	
scade	 la	 valoarea	histerzis	boiler	 de	apă	caldă,	 încărcarea	
pompei	se	va	activa	şi	boilerul	va	fi	încărcat	din	nou.

Legionella OFF,	ON OFF OFF	–	dezactivează	funcţia	Legionella
ON	–	activează	funcţia	Legionella	
În	fiecare	săptămână,	la	ora	2:00,	apa	caldă	de	la	robinet	va	
fi	încălzită	la	70°C	pentru	a	dezinfecta	boilerul	de	apă	caldă.	
Notă:	risc	de	opărire	cu	apa	fierbinte!
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Sistem
Denumire Domeniu Setare** Descriere
Selectare Nu,	Boiler	pe	

gaz/ulei
Boiler	 pe	
gaz/ulei

Nu	–	regulatorul	nu	afectează	funcţionarea	sursei	de	agent	
termic,
Boiler	pe	gaz/ulei	–	regulatorul	activează	sau	dezactivează	
sursa	de	agent	termic	în	funcţie	de	necesarul	termic.

Histerezis 1 … 30 4°C Histereza	 sursei	 de	 agent	 termic.	 Sursa	 de	 agent	 termic	
este	activată	când	se	setează	temperatura	agentului	termic	
–	 Histereză/2.	 Sursa	 de	 agent	 termic	 este	 dezactivată	 la	
temperatura	setată	a	agentului	termic	+	Histereza/2.	

Temperatura	minimă 20	…	80 20°C Temperatura	minimă	a	sursei	de	agent	termic	şi	temperatura	
minimă	a	circuitului	H1	(nereglabil)

Temperatura	maximă 40	…	90 85°C Temperatura	maximă	a	sursei	de	agent	termic	şi	temperatura	
maximă	a	circuitului	H1	(nereglabil)

Creşterea	temperaturii	
presetate

0 … 20 5°C Creşterea	 temperaturii	 presetate	 a	 sursei	 de	 agent	 termic	
pentru	 boilerul	 de	 apă	 caldă	 sau	 creşterea	 temperaturii	
presetate	 a	 circuitului	 de	 incalzire.	 Atenţie:	 temperatura	
presetată	 a	 sursei	 de	 agent	 termic	 este	 de	 asemenea	
temperatura	presetată	a	circuitului	nereglabil	H1.

Sursa	suplimentară	de	agent	termic

Selectare Nu,	Cazan,	Boiler	
automat	

No Nu	–	opreşte	funcţionarea	sursei	suplimentare	de	agent	
termic,
Cazan	–	regulatorul	controlează	funcţionarea	cazanului	pe	
combustibil	solid	în	conformitate	cu	punctul	11.2.	Pentru	a	
preveni	supraîncălzirea	cazanului	se	prelungeşte	intervalul	
de	blocare	a	circuitelor	de	incalzire	de	la	termostat	nu	este	
permisă.	Circuitele	de	incalzire	primesc	agentul	termic	de	la	
cazan	în	caz	de	supraîncălzire.
Boiler	pe	peleţi	–	regulatorul	controlează	funcţionarea	
cazanului	automat	pe	combustibil	solid.	Circuitele	de	
incalzire	primesc	agentul	termic	de	la	cazan	în	caz	de		
supraîncălzire.

Temperatura	de	dezactivare	
a	sursei	principale	de	agent	
termic

20	…	80 40°C Sursa	de	agent	 termic	 este	 dezactivată	 când	 temperatura	
depăşeşte	această	valoare	 înregistrată	de	senzorul	 sursei	
suplimentare	de	agent	termic	H0-S.

Temperatura	de	pornire	a	
pompei

1	…	80 50°C Pompa	cazanului	este	activată	când	temperatura	cazanului	
sau	a	cazanului	automat	depăşeşte	valoarea	parametrului	
Temperatura	de	pornire	a	pompei	

Temperatura	de	răcire	a	
boilerului

40 … 100 95°C După	 depăşirea	 acestei	 temperaturi,	 excesul	 de	 agent	
termic	 este	 transferat	 la	 circuitele	 de	 incalzire	 şi	 de	 apă	
caldă.

Diagrama	sistemului	hidraulic 0,1 0 Parametrul	defineşte	caracteristicile	specifice	ale	sistemului	
hidraulic,	punctul	11

Histereza	termostatului 0,2	…	5,0 0,	3°C Histereza	termostatului.	Se	aplică	când	setările	circuitului	
de	incalzire:	Funcţia	termostatului	=	termostat

Anti-îngheţ OFF,	ON OFF OFF	–	dezactivează	funcţia	
ON	–	activează	funcţia
Detaliile	funcţiei	la	punctul	9.2

Temporizare	anti-îngheţ 1 … 12 4h Temporizarea	activării	funcţiei	anti-îngheţ.	Detaliile	funcţiei	
la	punctul	9.2

Termostat	

Intervalul	de	blocare	a	pompei	
circuitului	de	incalzire

0 … 255 10	min. Acest	parametru	este	aplicabil	doar	în	situaţia	în	care	pentru	
circuitul	de	incalzire	Blocare	pompă	de	la	termostat	=	Da	şi	
Funcţie	termostat	=	termostat.	Dacă	sursa	de	agent	termic	
este	blocată	de	la	termostat,	aceasta	va	fi	deblocată	după	
Intervalul	de	blocare	a	circuitului	de	incalzire	pentru	intervalul	
de	funcţionare	a	circuitului	de	incalzire	deşi	 termostatul	 tot	
nu	 permite	 funcţionarea	 circuitului	 de	 incalzire.	 Această	
acţiune	 previne	 căderea	 excesivă	 a	 temperaturii	 din	
camerele	încălzite.

Intervalul	de	funcţionare	a	
pompei	circuitului	de	incalzire

0 … 255 5	min.

13.5 Sistemul

Sistemul Solar
Denumire Domeniu Setare** Descriere
Service OFF,	ON	 ON	 OFF	–	activează	funcţionarea	circuitului	solar

ON	–	dezactivează	funcţionarea	circuitului	solar

Activarea	pompei	sistemului	
solar	-		delta	T	ON

1,5	…	20 7°C Când	 diferenţa	 dintre	 temperatura	 colectorului	 solar	 şi	
temperatura	 din	 partea	 inferioara	 a	 boilerului	 de	 apa	
calda	 depăşeşte	 valoarea	 parametrului	 Activarea	 pompei	
sistemului	solar	-	delta	T	ON,	pompa	sistemului	solar	este	
activată.

Dezactivarea	pompei	
sistemului	solar		-	delta	T	OFF

1	…	19 3°C Când	 diferenţa	 dintre	 temperatura	 colectorului	 solar	 şi	
temperatura	din	partea	inferioara	a	boilerului	de	apa	calda	
scade	 sub	 valoarea	 parametrului	 Dezactivarea	 pompei	
sistemului	solar	-	delta	T	OFF,	pompa	sistemului	solar	este	
dezactivată.

Temperatura	minimă	a	
colectorului

4 … 110 10°C Pompa	 sistemului	 solar	 nu	 poate	 fi	 activată	 sub	 această	
temperatură.	Dacă	 temperatura	minimă	a	colectorului	=	0,	
funcţia	este	dezactivată.

Temperatura	maximă	a	
colectorului

110 … 150 120°C Peste	 această	 temperatură,	 pompa	 sistemului	 solar	 este	
activată	 pentru	 a	 putea	 răci	 panoul	 solar,	 cu	 condiţia	 ca	
temperatura	 boilerului	 de	 apă	 caldă	 să	 fie	 sub	 valoarea	
maximă.	 Dacă	 temperatura	 maximă	 a	 colectorului	 =	 0,	
funcţia	este	dezactivată.

Temperatura	de	dezactivare	a	
colectorului

115 … 200 150°C Peste	 această	 temperatură,	 pompa	 sistemului	 solar	 este	
dezactivată	pentru	a		preveni	supraîncălzirea.	Pompa	va	fi	
activată	din	nou	după	ce	panoul	solar	se	răceşte.	Descrierea	
detaliată	este	disponibilă	 la	punctul	9.1.	Dacă	temperatura	
de	dezactivare	a	colectorului	=	0,	funcţia	este	dezactivată.

Minim	rotaţii	pompă 0,	15	…	100 15% Dacă	 Minim	 rotaţii	 pompă	 =	 0,	 funcţia	 de	 modulaţie	 a	
rotaţiilor	 pompei	 sistemului	 solar	 este	 dezactivată	 (pompa	
se	activează	întotdeauna	la	100%	rotaţii).
Dacă	Minim	rotaţii	pompă	>	0,	funcţia	de	modulaţie	a	
rotaţiilor	pompei	sistemului	solar	este	activată.	Funcţia	
permite	captarea	energiei	termice	de	la	panoul	solar	la	
radiatie	scăzută.	Pompa	sistemului	solar	îşi	scade	rotaţiile	
când	scade	diferenţa	dintre	temperatura	senzorului	
colectorului	solar	şi	temperatura	din	partea	inferioara	a	
boilerului	de	apă	caldă.

Anti-îngheţ	(sistem	solar) 0	,	-15	…	-35 0°C Temperatura	panoului	solar	la	care	este	activată	funcţia	
anti-îngheţ.	Această	valoare	trebuie	să	fie	mai	mare	decât	
temperatura	de	îngheţ	a	agentului	din	interiorul	circuitului	
solar,	de	ex.	glicol.	Pompa	sistemului	solar	este	activată	
când	temperatura	panoului	solar	scade	sub	valoarea	
parametrului	Anti-îngheţ	(sistem	solar).	Aceasta	cauzează	
captarea	căldurii	de	la	boilerul	de	apă	caldă	şi	transferata	
panoului	solar.	Atenţie:	activarea	acestei	funcţii	poate	
cauza	pierderi	considerabile	de	energie	termică.	Când	
Anti-îngheţ	(sistem	fotovoltaic)	=	“0”,	funcţia	anti-îngheţ	
este	dezactivată.

Temperatura	maximă 25	…	90 55°C Temperatura	maximă	setată	pentru	apa	din	boiler.	Acest	
parametru	defineşte	temperatura	la	care	va	fi	încălzit	
boilerul	de	apă	caldă	în	timp	ce	colectorul	solar	este	
încărcat.	Este	un	parametru	foarte	important	pentru	că	
dacă	valoarea	sa	este	setată	la	un	nivel	prea	ridicat,	
poate	apare	riscul	de	oparire	cu	apă.	În	cazul	instalaţiilor	
cu	sistem	solar,	o	valoare	prea	scăzută	va	limita	sporul	
termic	pentru	că	pompa	sistemului	solar	încarcă	boilerul	de	
apă	caldă	la		Temperatura	maximă	a	apei	calde.	În	timpul	
montarii	boilerului	de	apă	caldă,	ar	trebui	luată	în	calcul	
posibilitatea	defectării	regulatorului.	În	urma	unei	astfel	de	
defectări,	apa	din	interiorul	boilerului	de	apă	caldă	poate	
fi	încălzită	la	o	temperatură	periculoasă	pentru	utilizatori.	
Astfel,	trebuie	utilizată	protecţie	suplimentară	sub	forma	
vanelor	termostatice.	

13.6 Sistemul solar

Setările	 pentru	 sistemul	 solar	 sunt	 disponibile	 în	 meniu	 după	 ce	 se	 conectează	 senzorii	 de	
temperatură	Sl	şi	SH	în	conformitate	cu	punctul	11.1	şi	12.1.
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Panoul solar
Denumire Setare** Descriere

Adresa1,	Adresa2	…	Adresa7 ON	 Acest	 parametru	 poate	 fi	 utilizat	 la	 mai	 multe	 panouri	 de	 comandă.	 Fiecare	
panou	 trebuie	să	primească	o	altă	adresă.	Adresa	este	atribuită	automat	şi	nu	
se	 recomandă	modificarea	 acesteia	 decât	 dacă	 există	 probleme	 cu	 atribuirea	
automată	a	adreselor.

13.7 Adresa panoului

14 Date tehnice

** Setările din fabrică incluse în prezentul manual au doar scop demonstrativ. Anterior 
activării regulatorului, vă rugăm să verificaţi dacă setările din fabrică sunt conforme valorilor 
aşteptate.

Sursa	de	alimentare	cu	tensiune 230V~;	50Hz;

Consumul	de	curent	al	regulatorului I	=	0,04	A	

Curent	nominal	maxim	 6	(6)	A

Clasa	de	protecţie	a	regulatorului IP20

Temperatura	ambientală 0...45	°C

Temperatura	de	depozitare 0...55	°C

Umiditatea	relativă 5	-	85%	fără	condens	al	vaporilor	de	apă

Domeniul	de	măsurare	a	temperaturii	pentru	senzorul	
CT4	

0...100	°C

Domeniul	de	măsurare	a	temperaturii	pentru	senzorul	
CT6-P	

-35...40	°C

Acurateţea	măsurării	temperaturii 2	°C

Borne reţea	şi	semnal şurub,	 secţiune	 transversală	 a	 cablului	
2,5mm²	 forţa	 de	 torsiune	 0,4Nm,	
lungimea	izolaţiei	7mm

protecţie şurub,	 secţiune	 transversală	 a	 cablului	
2,5mm²,	 forţa	 de	 torsiune	 0,5Nm,	
lungimea	izolaţiei	6mm

Afişaj Tactil,	grafic

Dimensiuni	externe 224x200x80	mm

Greutate	 2,5	kg

Standarde PN-EN	60730-2-9
PN-EN	60730-1

Clasa	softului	 A

Gradul	de	contaminare Gradul	 2	 în	 conformitate	 cu	 PN-EN	
60730-1

Tipul	de	deconectare	a	receptorului Întrerupător	 electronic	 şi	micro	 (acţiune	
de	tipul	2Y	şi	2B-	în	conformitate	cu	PN-
EN	60730-1)

Curent	consumat	doar	de	regulator.	Consumul	total	de	curent	depinde	de	dispozitivele	conectate	la	regulator.

15 Condiţiile de transport şi 
depozitare
Regulatorul	nu	poate	fi	supus	influenţei	directe	a	
condiţiilor	atmosferice,	şi	anume	ploaie,	radiaţii	
solare.	 În	 timpul	 transportului,	 regulatorul	 nu	
trebuie	 supus	 vibraţiilor	 care	 depăşesc	 nivelul	
normal	generat	în	timpul	transportului	rutier.

17 Descrierea defectelor posibile

Simptomele defectelor Ponturi
1.	Nici	un	indiciu	al	operării	dispozitivului	
afişate	 pe	 ecran.	 Dispozitivul	 este	
conectat	la	alimentarea	cu	curent.

Verificare:
•	 siguranţa	sursei	de	alimentare	cu	curent	s-a	ars	

şi	trebuie	înlocuită,
•	 cablul	 care	 conectează	 panoul	 de	 comandă	 şi	

modulul	de	ieşire	poate	fi	avariat.

2.	Comanda	„Iniţializare”	apare	pe	ecran	
şi	ecranul	se	resetează

•	 Defectul	poate	fi	cauzat	de	o	cădere	de	tensiune	
generată	de	secţiuni	 transversale	prea	mici	ale	
cablului	de	alimentare	a	panoului	de	comandă.	
Se	 verifică	 secţiunea	 transversală	 a	 cablului.	
Descrierea	 este	 disponibilă	 la	 punctul	 10.9	
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CT4 (KTY81)
Temperatura	
ambientală	°C

Min.
Ω

Nom.
Ω

Max.
Ω

0 802 815 828

10 874 886 898

20 950 961 972

25 990 1000 1010

30 1029 1040 1051

40 1108 1122 1136

50 1192 1209 1225

60 1278 1299 1319

70 1369 1392 1416

80 1462 1490 1518

90 1559 1591 1623

100 1659 1696 1733

CT6, CT6-W, CT6-P (Pt1000)
Temp.
°C

Min.
Ω

Nom.
Ω

Max.
Ω

0 999,7 1000,0 1000,3

25 1096,9 1097,3 1097,7

50 1193,4 1194,0 1194,6

100 1384,2 1385,0 1385,8

16 Verificarea senzorilor de 
temperatură
Senzorii	 de	 temperatură	 pot	 fi	 verificaţi	
prin	 măsurarea	 rezistenţei	 lor	 la	 o	 anumită	
temperatură.	 În	 timpul	 măsurării,	 senzorul	
trebuie	 să	 fie	 deconectat	 de	 la	 regulator.	
Senzorul	 trebuie	 schimbat	 dacă	 apar	 diferenţe	
considerabile	 între	 rezistenţa	 măsurată	 şi	
valorile	listate	în	tabelul	următor.
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