
ÎN CULISELE CONFORTULUI, AL SIGURANŢEI ŞI AL ECONOMIEI DE ENERGIE

ECONOMIE DE ENERGIE. 
ASPECT PLĂCUT. 
PUNERE RAPIDĂ ÎN FUNCŢIUNE.
Actualmente oricine ştie că economisirea energiei echivalează cu economii de bani, în special 
datorită faptului că preţurile la energie tind să crească din ce în ce mai mult. Când le oferiţi clienţilor 
dvs. servoregulatoare ESBE puteţi vorbi despre o economie de energie de 17–24%* faţă de un 
ventil acţionat manual. Pentru un proprietar de locuinţă aceasta reprezintă de regulă o perioadă de 
amortizare de aproximativ 1 an.

Pentru dvs. ca instalator, servoregulatoarele ESBE presupun o montare şi o configurare rapidă, 
deoarece acestea sunt livrate cu senzorii precablaţi pentru o conectare simplă.

Pentru clientul dvs. – proprietarul locuinţei – climatul interior va atinge cel mai înalt nivel de 
confort posibil. Iar dacă sunt necesare reglaje, este simplu pentru oricine să acceseze meniurile.

O multitudine de mici detalii într-o unitate compactă – iar împreună cu ventilele ESBE, o 
combinaţie imbatabilă. Astfel încât vom continua să vorbim despre doi câştigători – dvs. ca instalator 
şi clientul dvs. Nu sunteţi de acord?

* Capacitate de economisire: 17% cu control funcţie de temperatura exterioară. 21% cu controlul funcţie de temperatura ambiantă. 24% cu control 
funcţie de temperatura exterioară şi ambiantă. [Sursă: Revista Asociaţiei Consumatorilor din Suedia, Råd&Rön, nr. 2/2001]
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GHIDURI INTRODUCTIVE ŞI DE SELECŢIE

SERVOREGULATOR 
Seria 90C 
Regulator electronic şi servomotor,  
cu senzor de exterior şi contact, precablaţi

SERVOREGULATOR 
Seria CRB100 
Regulator electronic şi servomotor cu senzor de ambianţă  
integrat în telecomandă, cablat sau fără fir. Senzor de conductă precablat.

REGULATOR ELECTRONIC 
Seria CUA100 
Regulator electronic de temperatură constantă,  
cu senzor de ambianţă integrat în telecomandă.  

SERVOREGULATOR 
Seria CRA110 
Regulator electronic şi servomotor de temperatură constantă. 
Domeniu de lucru reglabil 5–950C. Cuplu de până la 6 Nm.

SERVOREGULATOR 
Seria CRA120 
Servomotor şi regulator electronic de temperatură constantă. 
Domeniu de lucru reglabil 5–950C. Cuplu de până la 15 Nm.

CUPRINS SERVOREGULATOARE
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UNU 
MAI PUŢIN DE LUCRU. SAU MAI MULT. Produse 
fiabile + timp scurt de instalare: efectuaţi mai multe 
lucrări sau terminaţi mai repede. Sau, dacă sunteţi genul 
de persoană hotărâtă, efectuaţi mai multe lucrări ŞI 
terminaţi mai repede.

DOI 
CONFORT FĂRĂ CABLURI. Tehnologia de transmisie 
în radio-frecvenţă vă oferă varianta minunată de a 
amplasa telecomanda la discreţia dvs. Nu a fost bine de 
prima dată? Nicio problemă. Fără cabluri: fără agitaţie.

TREI 
DESIGN INTELIGENT. CU ADEVĂRAT. Modelul 
CRB121 se livrează pregătit pentru funcţionare presetat 
la o temperatură a circuitului tur de max. 50°C/min 5°C 
şi la o temperatură a camerei de 21°C. Dacă este necesar 
să efectuaţi modificări, acestea se fac în câteva secunde.

PATRU 
CUM SE EFECTUEAZĂ UN UPGRADE DE SISTEM. 
CRB121 face orice sistem mai eficient. Dar dacă faceţi 
un upgrade de sistem, nu vă opriţi la CRB. Schimbaţi 
vechiul ventil cu un ventil de amestec din seria VRG sau 
VRB şi veţi obţine o nouă eficienţă şi confort. Deoarece 
perfecţiunea se obţine numai din lucruri perfecte.

CINCI 
SIGUR ŞI DE BUNĂ CALITATE. TOT TIMPUL 
ANULUI. Cu CRB121 clientul beneficiază de un climat 
interior care se adaptează la caracteristicile clădirii. Nu se 
poate mai confortabil decât atât.

ŞASE 
PĂSTRAŢI-VĂ ENERGIA PENTRU DISTRACŢIA 
DE DUMINICĂ. CRB121 are grijă în locul dvs. Iar în 
eventualitatea în care bateria se epuizează, ultima setare 
este memorată de către telecomandă.

ŞAPTE 
DESIGN ÎNTR-ADEVĂR BUN, FĂRĂ NICIUN 
DUBIU. Amplasarea CRB121 este unică datorită 
designului său. Odată montat pe perete, va părea că a 
fost acolo dintotdeauna.

OPT 
CONTROLUL CLIMATULUI ESTE LA ÎNDEMÂNĂ. 
Modificarea climatului interior este extrem de simplă 
cu CRB121. Doar ridicaţi mâna pentru a roti şi a apăsa 
butonul cu degetul arătător. Gata!

NOUĂ 
CE CREDEŢI? AM PĂSTRAT CE E MAI BUN PENTRU 
FINAL. Alegând CRB121, clientul obţine un confort la 
care înainte doar visa şi începe să economisească bani 
de la prima pornire. O reducere cu 20% a consumului de 
energie comparativ cu un ventil operat manual se descrie 
practic cel mai bine astfel: super!

SERVOREGULATOARE

CARACTERISTICI ŞI AVANTAJE

SERVOREGULATOR 
SERIA CRB

IATĂ NOUĂ MOTIVE ÎNTEMEIATE PENTRU A ALEGE MODELUL CRB121.
Am mai spus acest lucru şi îl repetăm. CRB121 este un aparat care aduce numai câştiguri. Câştigaţi dumneavoastră. Câştigă 
clienţii. Iar când aceştia câştigă, câştigaţi şi dumneavoastră. Destul cu flecăreala, iată nouă motive întemeiate pentru a alege 
modelul CRB121. Primele patru au legătură cu instalarea. Consideraţi-le pe următoarele cinci ca pe nişte aşi în mânecă.

Este simplu de folosit şi pentru 
client, iar în acelaşi timp are un 
aspect estetic plăcut.

Modelul CRB are temperaturi 
presetate pentru o punere ra-
pidă în funcţiune, dar în acelaşi 
timp este simplu de reglat, dacă 
este necesar.

Telecomanda pentru CRB se 
montează rapid şi simplu în 
sistem.
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GHID ESBE
SELECTAREA SERVOREGULATORULUI ADECVAT

LUCRĂRI DIFERITE. CERINŢE DIFERITE. 
Contrar aparenţelor, servoregulatorul cu senzor de ambianţă CRB121 poate să nu fie cel potrivit pentru toate lucrările. 
Nu vă îngrijoraţi. Dacă este necesar un servoregulator cu senzor de exterior, alegeţi modelul 90C. Iar dacă lucrarea 
necesită doar funcţia de control al temperaturii constante, alegeţi modelul CRA100.

 
    calde menajere

 

 
Recomandare: 1 servoregulator  
per gospodărie.

 

Recomandare: 1 servoregulator  
per gospodărie.

 
 
 

 de condiţiile meteo 
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ESTE MAI SIMPLU DECÂT CREDEŢI.
MONTARE RAPIDĂ ŞI SIMPLĂ.
Timpul înseamnă bani. De aceea montarea seriei 90C pe ventil 
este simplă şi rapidă – aşa cum este întotdeauna asamblarea 
ventilelor şi servomotoarelor ESBE. Fiecare servoregulator se 
livrează cu kit de montaj inteligent pentru instalarea simplă 
pe ventilele rotative de amestec ESBE, noi sau mai vechi. De 
asemenea, sunt disponibile kituri de montaj pentru alte mărci 
de ventile de amestec sau pentru ventile montate pe cazane.

Rezultatul este acela că vă puteţi oferi cu simplitate serviciile 
de economisire a energiei atât pentru instalaţiile noi, cât şi 
pentru cele vechi.

DOAR CONECTAŢI ŞI FUNCŢIONEAZĂ.
Servoregulatorul se livrează cu csenzorii precablaţi pentru 
conectare simplă şi configurare instantanee.

Dacă este necesar să se conecteze cabluri suplimentare 
pentru senzori sau de alimentare, această operaţiune este 
simplu de efectuat în cutiile de conexiuni.

ESTE POSIBILĂ O MARE ECONOMIE DE 
ENERGIE.
CIFRE DE INTERES PENTRU CLIENTUL DVS. – 
PROPRIETARUL DE LOCUINŢĂ.
Cu servoregulatorul din seria 90C puteţi vorbi cu clientul dvs. 
despre o economie de energie de 17% (senzor exterior) sau de 
24% (senzor exterior + interior). Aceasta în comparaţie cu un 
ventil acţionat manual. Pentru proprietarul de locuinţă aceasta 
înseamnă adesea o perioadă de amortizare de doar aproximativ 1 
an. Mai jos sunt prezentate câteva exemple de calcul;
A) într-o vilă de dimensiuni normale cu încălzire pe combustibil lichid şi un consum anual 

de aproximativ 3 m3. Cu un cost al combustibilului lichid de 1000 euro per metru cub. 
→ o economie de 17% corespunde unei sume de aproximativ 510 euro anual. Prin 
adăugarea unui senzor interior, economia creşte la aproximativ 720 euro anual.

B)   într-o vilă de dimensiuni normale cu încălzire pe peleţi şi un consum anual de 
aproximativ 7 tone. Cu un cost al peleţilor de 280 euro per tonă. → o economie de 
17% corespunde unei sume de aproximativ 330 euro anual. Prin adăugarea unui 
senzor interior, economia creşte la aproximativ 510 euro anual.

O MULŢIME DE OPŢIUNI ŞI TOTUŞI  
SIMPLU DE UTILIZAT.
AFIŞAJUL MARE VĂ VA ASISTA – ATÂT ÎN TIMPUL 
INSTALĂRII, CÂT ŞI DUPĂ ACEEA.
Servoregulatorul din seria 90C include un număr atât de mare de 
posibilităţi încât puteţi crede că este dificil de gestionat. Răspunsul 
este negativ. Veţi constata că acest regulator electronic este 
impresionant mai ales datorită funcţionalităţii sale şi exploatării 
simple, cel mai adesea auto-explicativă. Pentru fiecare pas din 
procesul de introducere a datelor, tastele individuale sunt asociate 
la funcţiile adecvate şi explicate. Meniul regulatorului electronic 
conţine cuvinte cheie pentru valorile şi configurările măsurate 
precum şi texte de ajutor sau grafice structurate cu precizie.

Configuratorul vă va ghida cu 
rapiditate prin setările necesare, 
într-o succesiune logică.

Curba de încălzire-răcire se 
utilizează pentru a produce cea 
mai confortabilă temperatură în 
clădire în diverse situaţii.

Dialogurile de confirmare şi 
funcţiile de blocare a meniului 
previn dereglările nedorite.

Afişarea valorilor măsurate 
curent şi a condiţiilor de 
exploatare se efectuează într-un 
mod grafic cu animaţii. Funcţiile 
importante sunt indicate sub 
formă de pictograme.

Se pot seta anumite 
temperaturi cu valoare fixă 
pentru următoarele 14 zile. 
Aceasta este o caracteristică 
utilă, de exemplu, când porniţi 
un nou sistem de încălzire prin 
pardoseală.

Controlul funcţionării şi 
monitorizarea pe termen lung 
a instalaţiei sunt asigurate prin 
înregistrarea şi afişarea datelor. 
Statisticile respective se pot 
utiliza ca bază pentru întocmirea 
declaraţiei de energie.

SERVOREGULATOARE

SERVOREGULATOR
SERIA 90C

Configurator

Doriţi să porniţi configuratorul?

nu da

Exterior 6°C
Debit 39°C
Debit ţintă 35°C
Cameră 22°C
ACM 45°C

Sel. a 2-a pantă

Exterior

Info

4.4.1. 2009/10

4.4.2. Ziua 1 25°C

4.4.2. Ziua 2 25°C

Salv. modif.?

Aţi optat pt. ieşire din meniu.
Salv. modif.?

nu da

Db
A
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SERVOREGULATOARE

SERVOREGULATOR
SERIA 90C

UN MARE NUMĂR DE  
POSIBILITĂŢI DE INSTALARE.
PREGĂTIŢI-VĂ SĂ ALEGEŢI VERSIUNEA ADECVATĂ PENTRU 
INSTALAŢIA EXISTENTĂ.
În acelaşi timp în care modelul 90C controlează un ventil 
de amestec, acesta poate să manevreze şi până la alte 7 surse 
de intrare a datelor şi are 3 posibilităţi de control al ieşirilor. 
Prin aceasta, modelul 90C este versatil şi capabil să controleze 
cu precizie ridicată un număr de circuite de căldură şi de 
componente de sistem.

Versiunea 90C-1 este foarte adecvată pentru instalaţii de 
bază, dar există un mare număr de posibilităţi pentru alte 
instalaţii. Din acest motiv servoregulatorul ESBE din seria 90C 
este disponibil în trei versiuni diferite pentru a corespunde 
cerinţelor unei largi varietăţi de sisteme.

ÎMBUNĂTĂŢIRI CONTINUE
Evoluţia tehnică merge totdeauna înainte şi, de aceea, 90C 

adăugate caracteristici şi îmbunătăţiri suplimentare. De 
exemplu, 90C-2 care acum poate manevra mult mai multe 
instalaţii decât cele pe care le-am amintit în exemplele de 
instalaţii anterioare. Posibilităţile adăugate se transmit şi la 
versiunea 90C-3, care acum va fi capabilă să manevreze aplicaţii 
precum controlul alimentării sursei de energie / transferul 
energiei dela rezervorul secundar şi dela colectoarele solare.

Servoregulator 
recomandat Alternativă secundară Neadecvat

Pentru mai multe variante, 
vă rugăm să consultaţi 
pagina următoare 
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90C-1 90C-2 90C-3 90C-1 90C-2 90C-3

7 8 

90C-1 90C-2 90C-3 90C-1 90C-2 90C-3

9 10

90C-1 90C-2 90C-3 90C-1 90C-2 90C-3

11 12

90C-1 90C-2 90C-3 90C-1 90C-2 90C-3
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SERVOREGULATOARE

SERVOREGULATOR
SERIA 90C

Servoregulator recomandat Alternativă secundară Neadecvat
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SERVOREGULATOARE

SERVOREGULATOR
SERIA 90C

Servoregulator recomandat Alternativă secundară Neadecvat

Este necesară adăugarea unui senzor de temperaturi înalte CRS215.
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UTILIZARE
Seria 90C se livrează în 3 versiuni diferite, toate echipate cu 
afişaj grafic pentru o utilizare uşoară şi precablate cu cablu 
de alimentare şi ştecher, pentru o pornire instantanee. 

Tabelul de mai jos ilustrează multitudinea de sisteme la 
care 90C este adaptabil ca achipament de control. În acelaşi 
timp în care 90C controlează ventilul de amestec, poate 
gestiona până la şapte surse diferite de intrări de date şi 
are posibilitatea de a acţiona şi trei ieşiri digitale, ceea ce 
îl face versatil şi capabil să controleze mai multe circuite 
de încălzire şi componente ale sistemului cu o acurateţe 
mărită. 90C este presetat să controleze un sistem domestic 
de încălzire, dar există opţiuni pentru ajustarea facilă 
a parametrilor pentru adaptarea la specificul aplicaţiei. 
Aceasta conduce evident la sporirea nivelului de confort.

FUNCŢII
● = inclus,  = opţional

ECHIPAMENTE COMPONENTE
= inclus,  = opţional

VENTILE DE AMESTEC ADECVATE
Servoregulatorul este livrat complet cu un kit adaptor pentru 
montarea uşoară pe ventilele rotative de amestec ESBE. 

KITURI DE LEGĂTURĂ 
Kiturile de legătură necesare pentru o montare uşoară pe 
ventilele rotative de amestec ESBE sunt livrate împreună cu 
fiecare servoregulator. 

Dacă este necesar, kituri adaptoare separate pot fi 
comandate după cum urmează.
Cod art.
1605 37 00 ___________Ventile ESBE din seriile VRG, VRB 
1605 32 00 _______________________________________  
_______Ventile ESBE din seriile MG, G, F, BIV, TM, H, HG

Kiturile adaptoare pentru alte ventile de amestec sau pentru 
ventile montate pe cazane sunt disponibile după cum urmează:
Cod art.
1605 35 00 ___________________________________ BRV
1605 16 00 _________ Centra ZR, DR, DRG, DRU(≤DN50)
1605 17 00 ________________ Centra Kompakt DRK/ZRK
1605 36 00 ______________ BRV, Meibes, Oventrop, Watts
1605 13 00 _____________________Sauter MH32…H42…
1605 25 00 _______ Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31
1605 14 00 _______________________ TA–VTR, TA–STM
1605 15 00 _______Viessmann (toate diametrele nominale)
1605 18 00 __________________________________WITA

ECHIPAMENT OPŢIONAL
Senzor ambianţă CRS231 ____________Art. nr. 1705 07 00
Senzor bulb plat aplicat pe conductă CRS211 ____________  
_________________________________Art. nr. 1705 08 00
Senzor inserţie CRS213 ______________Art. nr. 1705 09 00
Senzor de temperaturi înalte CRS215 ___Art. nr. 1705 11 00

Funcţii Versiune

9
0

C
-1

9
0

C
-2

9
0

C
-3

Program zilnic / săptămânal ● ● ●
Limitare curbă încălzire, max/min ● ● ●
Antigripare ventil ● ● ●
Control on/off pompă ● ● ●
Control on/off pompă circuit secundar ● ●
Control cazan ●
Sursă aux încălzire / control poziţie ventil ● ● ●
Sursă aux încălzire / control senzor temp. ● ●
Control PID ● ● ●
Supracomandă manuală ● ● ●
Unghi rotaţie 90°/180°/270° (presetat 90°) ● ● ●
Limitarea unghiului de lucru ● ● ●
Protecţie la îngheţ ● ● ●
CRS231 Regim economic, temp interioară 10°C
Control temperatură constantă tur ● ● ●
Control temp. constantă tur 14 zile ● ● ●
Control apă caldă menajeră ●
Controlul temperaturii diferenţiale ●
Setare facilă ● ● ●
Statistici de operare ● ● ●

SERVOREGULATOARE

SERVOREGULATOR
SERIA 90C

Servoregulatorul ESBE 90C este un echipament de control 
compensat funcţie de temperatura exterioară integrat într-un 
servomotor. Doar montaţi-l pe un ventil ESBE cu 3 căi pentru 
a obţine performanţe excelente de reglaj, sau montaţi-l pe un 
ventil VRB140 pentru a obţine funcţii de control mai avansate.

Echipamente componente Versiune

9
0

C
-1

9
0

C
-2

9
0

C
-3

Cablu de alimentare cu ştecher (230V), 1,5 m ● ● ●
Cablu alim. 1,5m (230V) pt. pompă/sursă încălzire ●
Cutie de conexiuni electrice 1 2 2
Nr. maxim de intrări analogice 5 6 7
nr. maximum de ieşiri digitale   1 3 3
Senzor bulb aplicat pe conductă, cablu 1,5m ● ● ●
Senzor inserţie/aplicat, cablu 1m                        (buc) 2 3
Senzor exterior (fără cablu) ● ● ●
Senzor de ambianţă (fără cablu)
Cablu pentru senzori, 20m

 Seria VRG100 
 Seria VRG200 
 Seria VRG300 
 Seria VRB100 

 Seria MG 
 Seria G 
 Seria 3F 
 Seria BIV 
 Seria TM 
 Seria 3H, 3HG şi 4HG



3

110

8847

4
8

4
8

129

4
8

4
8

8847
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SERVOREGULATOR
SERIA 90C

Dimensiuni de instalare pentru  
servoregulatorul seria 90C  

cu ventile de amestec  
ESBE MG, G, F, T/TM, H/HG şi BIV

C + 110 (C= a se vedea ventilul)

DATE TEHNICE
Servoregulator: ________________________ Carcasă din plastic
____________________ precablată pentru alimentare şi senzori
Dimensiuni (HxLxP): ________________ aprox. 95x135x85 mm
Afişaj LCD: ________________afişaj grafic iluminat 128x64pixeli
LED-uri: __________________________ policrome / multicolore
Operare: ____________________________ taste cu membrană

Alimentare: __________________ 230 ±10% V c.a., 50/60 Hz
Putere absorbită: ______________________________ca 5,0 VA
Capacitate totală de comutare a ieşirilor pe releu 1-3: 
_____________ 2(0,8)A 250 V c.a. (pompa de circulaţie 185W)
Grad de protecţie carcasă: ____ IP 54 conform DIN 40050 CE
Clasă de protecţie: ____________________________________ II

Temperatură ambiantă: _______________ 0° până la max. 40°C
Umiditate ambiantă: __________________ max. 85% Ur la 25°C

Servomotor: _______________Durată de acţionare 120 s/90°
Cuplu:__________________________________________15 Nm

Senzori: ________________senzori de temperatură tip PT1000
Calbu conectare senzori: _____ 4x0,38mm2, lungime max. 30m
Temp. lucru: 
 Senzor tur aplicat CRS211, 1,5m __________ 0 la +105°C 
 Senzor exterior CRS214 ________________ –50 la +70°C 
 Senzor inserţie CRS213 ∅5mm, 1,5m ______ 0 la +105°C 
 Senzor ambianţă CRS231 _______________ +10 la +30°C 
 Senzor de temperaturi înalte CRS215 _ –50 până la +550°C

Greutate: _______________________________________ 0,9 kg

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC

C + 129 (C= a se vedea ventilul)

Dimensiuni de instalare pentru servoregulatorul 
seria 90C cu ventile de amestec  

ESBE VRG100, VRG200, VRG300 şi VRB100

SERIA 90C-1

SERIA 90C-2

SERIA 90C-3

Cod art. Referinţă Nr. de intrări 
(senzori)

Nr. de ieşiri 
digitale

Cablu senzori 
inclus

Senzor ambianţă 
inclus

Senzor 
inserţie Notă

1260 11 00 90C-1A

5 1

▯ 1)

1260 12 00 90C-1B 1)

1260 13 00 90C-1C ▯ ▯ 1)

Cod art. Referinţă Nr. de intrări 
(senzori)

Nr. de ieşiri 
digitale

Cablu senzori 
inclus

Senzor ambianţă 
inclus

Senzor 
inserţie Notă

1260 21 00 90C-2A

6 3

▯

21260 22 00 90C-2B

1260 23 00 90C-2C ▯ ▯

Cod art. Referinţă Nr. de intrări 
(senzori)

Nr. de ieşiri 
digitale

Cablu senzori 
inclus

Senzor ambianţă 
inclus

Senzor 
inserţie Notă

1260 31 00 90C-3A

7 3

▯

31260 32 00 90C-3B

1260 33 00 90C-3C ▯ ▯
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UTILIZARE
Seria de servoregulatoare CRB100 este proiectată pentru a 
asigura un confort de nivel înalt şi economii de energie pentru 
proprietarul locuinţei. 

Servoregulatorul este format din două componente principale: 
- telecomanda cu senzor de ambianţă integrat, executată într-
un design modern, dotată cu rozetă de reglaj pentru setarea 
parametrilor şi afişaj iluminat. 
- servomotorul ce se montează pe ventilul de amestec, cu 
regulator electronic de temperatură integrat, doatat cu afişaj 
iliuminat şi joystick, echipat cu un senzor de contact pentru 
conducta de tur, cu cablu de 1,5m.

Reglarea este bazată pe informaţiile primite de la senzorul de 
ambianţă de unde se pot efectua facil modificări ale temperaturii 
de referinţă cât şi ale limitelor de temperatură minimă şi 
maximă.

Regimul economic poate fi activat de la un semnal digital extern.
Servomotorul poate fi conectat la senzorul de ambianţă fie prin 

cablu (CRB110) fie prin radio-frecvenţă (fără fir, CRB120).
Ca opţiune, CRB113 este disponibil cu contact auxiliar 

pentru controlul pompei, inclusiv o cutie externă pentru 
conectarea electrică facilă. 

Disponibile pentru conectarea directă la reţeaua electrică 
230Vca (gata de folosire, livrate cu cablu de 1,5m şi ştecher).

MONTAREA
Pentru a asigura un confort maxim, telecomanda trebuie amplasată 
într-o zonă centrală deschisă din locuinţă, ferită de lumina directă a 
soarelui. Telecomanda fără fir este o soluţie flexibilă care accelerează 
şi simplifică foarte mult instalarea.

Servoregulatorul CRB100 este simplu de montat pe ventilele 
ESBE cu 3 şi 4 căi din seriile G, MG, F, BIV, T, TM, H şi HG, iar 
cu ventilele din seriile VRG şi VRB oferă o precizie mai mare de 
reglare şi o montare şi mai simplă.

ECHIPAMENT OPŢIONAL
Senzor aplicat pe conductă, cablu de 5 m ______Cod art. 1705 31 00

KITURI DE LEGĂTURĂ 
Kiturile de adaptare necesare pentru instalarea simplă pe 
ventilele rotative de amestec ESBE se livrează împreună cu fiecare 
servomotor. Kit-urile de legătură pot fi comandate şi separat, ca 
piesă de schimb.
Cod art. 
1600 05 00 (= împreună cu servomotorul) 
___Ventile ESBE din seriile VRG, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

Kiturile de adaptare pentru alte tipuri de ventile de amestec 
sunt disponibile după cum urmează:
Cod art.
1600 06 00 _____________________________________ Meibes
1600 07 00 _______________________________________Watts
1600 08 00 ____________________________ Honeywell Corona
1600 09 00 ______________________________________Lovato  

Servoregulatorul ESBE din seria CRB100 este un regulator electronic 
de temperatură ambiantă, integrat în servomotor, cu o telecomandă 
dotată cu o interfaţă foarte prietenoasă cu utilizatorul şi o instalare 
simplă. Setările se efectuează de la telecomanda cu senzor de 
ambianţă integrat, care poate fi conectată la servomotor fie prin 
cablu (CRB110), fie în radio-frecvenţă (fără fir, CRB120) 

SERVOREGULATOARE

SERVOREGULATOR
SERIA CRB100

DATE TEHNICE
Temperatură ambiantă: ______________ max. +55ºC, min. -5ºC
Temp. lucru: 
 Senzor tur aplicat __________________ +5 la +95°C 
 Senzor ambianţă __________________ +5 la +30°C
Grad de protecţie carcasă 
 - Servomotor: __________________________________IP41 
 - Telecomandă: ________________________________IP20
Clasă de protecţie: ____________________________________ II
Sursă de alimentare 
 - Servomotor:  _________________ 230 ± 10% V c.a., 50 Hz 
 - Telecomandă fără fir (RF): ______________ 2x 1,5 V LR6/AA
Consum de putere - 230 V c.a.: _____________________ 10 VA
Durată de viaţă a bateriei,  
Telecomandă fără fir (RF): _____________________________ 1 an
Capacitate contact auxiliar: ________________ 6(3)A 250 V c.a.
Cuplu:___________________________________________ 6 Nm
Timp realizare cursă la viteză max.: ___________________ 30s
Greutate: _______________________________________ 0,9 kg
Cablu pentru telecomanda cablată: ____________________20m
Frecvenţă radio CRB120: _______________________ 868MHz 
_____________ ITU secţiunea 1 aprobat conform EN 300220-2

LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2002/95/EC

CABLARE
Servoregulatorul trebuie precedat de un ruptor multipolar în 
instalaţia fixă.

  Seria VRG100 
  Seria VRG200 
  Seria VRG300 
  Seria VRB100 

  Seria MG* 
  Seria G 
  Seria F ≤ DN40 
  Seria BIV 
  Seria T şi TM 
  Seriile H şi HG

* exclusiv 5MG

CRB111 CRB113

CRB121

Servoregulator cu cutie de conexiuni pentru controlul pompei, 
seria CRB113

Pompă

Alimentare Servomotor

VENTILE DE AMESTEC ADECVATE
Servoregulatorul este livrat complet cu un kit de montare pentru 
instalarea simplă pe ventilele rotative de amestec ESBE.  



3

6
9

24133
77

6738

4
4

4
4

13

ESBE 2012/13 VENTILE ŞI SERVOMOTOARE
© Copyright. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. 83 

S
ER

V
O

R
EG

U
LA

TO
A

R
E

SERVOREGULATOARE

SERVOREGULATOR
SERIA CRB100

Cod art. Referinţă Tensiune 
[V c.a.]

Cuplu  
[Nm]

Telecomandă cu 
senzor de ambianţă Notă

1266 01 00 CRB111

230 6
Cablu

1266 03 00 CRB113 Cu cutie de conexiuni pentru 
controlul pompei

1266 21 00 CRB121 Radio-frecvenţă (fără fir)

SERIA CRB100

Dimensiuni de instalare pentru 
servoregulatoarele din seria CRB100 
cu ventile de amestec ESBE VRG100, 
VRG200, VRG300 şi VRB100 Dimensiuni de instalare pentru telecomenzi

Senzor 
conductă Telecomandă cu senzor 

de ambianţă integrat.

Alimentare  
230 Vca

EXEMPLU DE INSTALARE

Servomotor

C + 77 (C = a se vedea ventilul)

Alimentare  
230 Vca

*

* Numai pentru CRB113,  
Servoregulator cu cutie de conexiuni pentru controlul pompei

Pompă
230 Vca
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UTILIZARE
Seria ESBE CUA110 poate fi folosit atât pentru controlul 
unei temperaturi constante pe tur cât şi pentru controlul 
temperaturii ambiante cu limite reglabile min/max pe 
circuitul tur. Regulatorul electronic este format din două 
componente principale: 
- telecomanda cu senzor de ambianţă integrat, executată 
într-un design modern, dotată cu rozetă de reglaj pentru 
setarea parametrilor şi afişaj iluminat. 
- regulatorul electronic, echipat cu senzor de contact pentru 
conducta de tur şi cablu de 1,5m pentru servomotor.

Pentru flexibilitate maximă, regulatorul electronic poate 
fi utilizat cu majoritatea servomotoarelor de 24 V c.a. cu 
control flotant (servomotorul nu este inclus în furnitură). 
Pentru conectarea electrică şi restricţii la capacitatea de 
comutare, consultaţi secţiunea Date tehnice. Ajustarea 
temperaturii de referinţă cât şi limitele inferioară şi 
superioară se efectuează de la telecomanda cu interfaţă 
uşor de utilizat. Ca şi regulator de temperatură constantă 
CUA110 poate fi setat în gama 5 – 95 °C.

MONTARE
Tensiune de alimentare 230Vca via adaptor (transformator 
cu ştecher şi cablu incluse). 

Regulatorul electronic se montează facil pe perete 
lângă servomotor, soluţie adecvată pentru situaţia în care 
servomotorul este montat într-o poziţie greu accesibilă.

Senzor aplicat pe conductă cu cablu de 1,5m inclus 
(cablu mai lung disponibil ca accesoriu). Senzorul trebuie să 
fie cu grijă izolat de temperatura ambiantă.

ECHIPAMENT OPŢIONAL
Senzor aplicat pe conductă, cablu de 5 m 
________________________________ Cod art. 1705 31 00

Seria ESBE CUA110 este un regulator electronic cu dublă 
funcţionalitate, capabil să realizeze controlul unei temperaturi 
constante pe tur sau în ambianţă. Poate fi utilizat cu majoritatea 
servomotoarelor de 24 V c.a. cu control flotant  cum ar fi cele 
ESBE din seria ARA600 sau din seria 90. Setările se realizează de 
la telecomanda cu afişaj şi senzor încorporat.

SERVOREGULATOARE

REGULATOR ELECTRONIC
SERIA CUA110

DATE TEHNICE
Temperatură ambiantă: ______________ max. +55°C, min. -5°C
Temp. lucru: 
 Senzor tur aplicat __________________ +5 la +95°C 
 Senzor ambianţă __________________ +5 la +30°C
Tip protecţie 
 - Regulator electronic: _______________________IP54 
 - Telecomandă cu afişaj: ______________________IP20
Clasă de protecţie: ____________________________________ II
Tensiune de alimentare:  ___________230 ± 10% V c.a., 50 Hz
Putere absorbită, 230 V c.a.:_______________________ 10 VA
Timp de realizare cursă recomandat: ______ 120s (15 ‒ 240s)
Greutate: _______________________________________ 0,8 kg
Putere maximă permisă absorbită de servomotor,  
cu adaptor la 230Vca: ______________________________4 VA
Semnal de control: ______________ flotant (3 puncte), 24 V c.a.

LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2002/95/EC

CABLARE

SERVOMOTOARE ADECVATE
Regulatorul electronic poate fi uşor conectat cu următoarele 
servomotoare ESBE:

 Seria ARA600 
 Seria 90

 Seria ALA222
 Seria ALD124, 144, 224, 244

Servomotor

D
es

ch
is

D
es

ch
isServomotorAlimentare

Telecomandă Senzor temp.
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SERVOREGULATOARE

REGULATOR ELECTRONIC
SERIA CUA110

Cod art. Referinţă Tensiune 
[V c.a.]

Gama reglare 
temp. Notă

1264 01 00 CUA111 230 5–95°C

SERIA CUA110

Dimensiuni de instalare pentru telecomandă Dimensiuni de instalare pentru regulatorul electronic

EXEMPLE DE INSTALARE

Senzor 
conductă

telecomandă cu  
senzor de ambianţă

Alimentare  
230/24 VAC

componente CUA

CONTROLUL TEMPERATURII AMBIANTE CONTROLUL TEMPERATURII AMBIANTE 

CONTROL TEMPERATURĂ CONSTANTĂ PE TUR

Senzor conductă

telecomandă cu  
senzor de ambianţă

Alimentare  
230/24 VAC

componente CUA

Senzor 
conductă

Telecomandă, senzorul intern de 
temperatură se va dezactiva

Alimentare  
230/24 VAC

componente CUA
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UTILIZARE
Seria ESBE CRA110 este un regulator electronic integrat 
într-un servomotor, destinat a fi utilizat cu ventile de 
amestec. Reglajul temperaturii se face uşor prin intermediul 
unui joystick şi al unui afişaj. Limitele min/max ale 
temperaturii tur sunt ajustabile. 

O temperatură economică poate fi activată de la un 
contact digital extern.

MONTAREA
Tensiune de alimentare electrică la 230Vca (livrat complet 
cu transformator, cablu şi ştecher) sau 24Vca (cablu de 
alimentare şi conector). 

Senzor aplicat pe conductă cu cablu de 1,5m inclus 
(cablu mai lung disponibil ca accesoriu). Senzorul trebuie să 
fie cu grijă izolat de temperatura ambiantă.

Servoregulatorul CRA110 este simplu de montat pe 
ventilele ESBE cu 3 şi 4 căi din seriile G, MG, F, BIV, T, 
TM, H şi HG iar cu ventilele din seriile VRG şi VRB oferă o 
precizie mai mare de reglare şi o montare şi mai simplă.

ECHIPAMENT OPŢIONAL
Senzor aplicat pe conductă, cablu de 5 m 
________________________________ Cod art. 1705 31 00

KITURI DE LEGĂTURĂ 
Kiturile de adaptare necesare pentru instalarea simplă pe 
ventilele rotative de amestec ESBE se livrează împreună cu 
fiecare servomotor. Kit-urile de legătură pot fi comandate şi 
separat, ca piesă de schimb.
Cod art. 
1600 05 00 (= împreună cu servomotorul) 
________________________________Ventile ESBE din seriile 
VRG, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

Kiturile de adaptare pentru alte tipuri de ventile de 
amestec sunt disponibile după cum urmează:
Cod art.
1600 06 00 _________________________________ Meibes
1600 07 00 __________________________________ Watts
1600 08 00 _______________________ Honeywell Corona
1600 09 00 _________________________________ Lovato

Seria ESBE CRA110 este o combinaţie între un servomotor şi un 
regulator electronic de temperatură constantă cu gama de lucru între 
5 – 95 °C. Pentru ventile de până la DN50, recomandat în special 
pentru ventilele ESBE cu 3 căi seria VRG şi cu 4 căi seria VRB. 

SERVOREGULATOARE

SERVOREGULATOR
SERIA CRA110

DATE TEHNICE
Temperatură ambiantă: _______________________max. +55°C 
_____________________________________________ min. -5°C
Temp. lucru: 
 Senzor tur aplicat __________________ +5 la +95°C
Grad de protecţie carcasă: __________________________IP41
Clasă de protecţie: ____________________________________ II
Tensiune de alimentare:  ________ 24 ± 10% V c.a., 50/60 Hz 
________________________________230 ± 10% V c.a., 50 Hz
Putere absorbită - 24 V c.a.: ______________________3 VA 
 - 230 V c.a.: ___________________ 10 VA
Cuplu:___________________________________________ 6 Nm
Timp realizare cursă la viteză max.: ___________________ 30s
Greutate: _______________________________________ 0,4 kg

LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2002/95/EC

CRA111 CRA112
230 VAC 24 VAC

  Seria VRG100 
  Seria VRG200 
  Seria VRG300 
  Seria VRB100 
  Seria MG* 

  Seria G 
  Seria F ≤ DN40 
  Seria BIV 
  Seria T şi TM 
  Seriile H şi HG

* exclusiv 5MG

VENTILE DE AMESTEC ADECVATE
Servoregulatorul este livrat complet cu un kit de montare 
pentru instalarea simplă pe ventilele rotative de amestec ESBE. 
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Senzor

Senzor

Apă potabilă

Senzor

componente CRA

componente CRA

componente CRA

SERVOREGULATOARE

SERVOREGULATOR
SERIA CRA110

Cod art. Referinţă Tensiune 
[V c.a.]

Gama de 
reglare temp.

Cuplu  
[Nm] Notă

1272 01 00 CRA111 230
5–95°C 6

1272 02 00 CRA112 24

SERIA CRA110

C + 77 (C = a se vedea ventilul)

Dimensiuni de instalare pentru 
servoregulatoarele din seria CRA110 
cu ventile de amestec ESBE VRG100, 

VRG200, VRG300 şi VRB100

1,5 m (max 100 m)

1,5 m (max 100 m)

1,5 m (max 100 m)

1,5 m (max 100 m)
componente CRA

EXEMPLE DE INSTALARE

Senzor

Senzor

1,5 m (max 100 m)
componente CRA
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UTILIZARE
Seria ESBE CRA120 este soluţie de automatizare compusă 
dintr-un regulator electronic şi un servomotor, destinate 
a fi utilizate cu ventile de amestec sau derivaţie. Reglarea 
temperaturii de referinţă cât şi a gamei de lucru se 
efectuează facil de la interfaţa regulatorului electronic.

MONTAREA
Tensiune de alimentare electrică la 230Vca (livrat complet cu 
transformator, cablu şi ştecher) sau 24Vca (cablu de alimentare 
şi conector).

Regulator electronic cu interfaţă de operare, pentru 
montaj facil pe perete, etc., adecvat pentru situaţiile în care 
servomotorul şi ventilul se află în locuri greu accesibile. 
Cablu de 1,5 m inclus, pentru conectare la servomotor.

Senzor aplicat pe conductă cu cablu de 1,5m inclus (cablu 
mai lung disponibil ca accesoriu). Senzorul trebuie să fie cu 
grijă izolat de temperatura ambiantă.

CRA120 este recomandat a fi montat pe ventilele ESBE 
din seria F.

ECHIPAMENT OPŢIONAL
Senzor aplicat pe conductă, cablu de 5 m 
______________________________ Cod art. 1705 31 00

EXEMPLE DE INSTALARE

VENTILE DE AMESTEC ADECVATE
Controlerul este livrat complet cu un kit de montare pentru 
instalarea simplă pe ventilele rotative de amestec ESBE. 

KITURI DE LEGĂTURĂ 
Kiturile de adaptare necesare pentru instalarea simplă pe 
ventilele rotative de amestec ESBE se livrează împreună cu 
fiecare servomotor. Dacă este necesar, kiturile de adaptare 
separate pot fi comandate după cum urmează.
Cod art.
1605 33 00 ___________Ventile ESBE din seriile VRG, VRB 
1605 13 00 
_____ Ventile ESBE din seriile MG, G, F, BIV, T, TM, H, HG

Kiturile de adaptare pentru alte ventile de amestec şi ventile 
montate în boilere sunt disponibile după cum urmează:
Cod art.
1605 35 00 ___________________________________ BRV
1605 16 00 _________ Centra ZR, DR, DRG, DRU(≤DN50)
1605 17 00 ________________ Centra Kompakt DRK/ZRK
1605 36 00 ______________ BRV, Meibes, Oventrop, Watts
1605 13 00 _____________________Sauter MH32…H42…
1605 25 00 _______ Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31
1605 14 00 _______________________ TA–VTR, TA–STM
1605 15 00 _______Viessmann (toate diametrele nominale)
1605 18 00 __________________________________WITA

Seria ESBE CRA120 este o combinaţie între un servomotor şi un 
regulator electronic de temperatură constantă cu gama de lucru 
între 5 – 95 °C. Se recomandă pentru ventile de la DN65 până 
la DN150, în special pentru ventilele ESBE cu 3 căi din seria F.

SERVOREGULATOARE

SERVOREGULATOR
SERIA CRA120

DATE TEHNICE
Temperatură ambiantă: _______________________max. +55°C 
_____________________________________________ min. -5°C
Temp. lucru: 
 Senzor tur aplicat __________________ +5 la +95°C
Grad de protecţie carcasă - Servomotor: ______________IP54 
 - Regulator electronic: _______IP54
Clasă de protecţie: ____________________________________ II
Tensiune de alimentare:  ________ 24 ± 10% V c.a., 50/60 Hz 
________________________________230 ± 10% V c.a., 50 Hz
Putere absorbită - 24 V c.a.: _______________________3 VA 
 - 230 V c.a.: ____________________ 10 VA
Cuplu:__________________________________________15 Nm
Timp realizare cursă la viteză max.: __________________ 120s
Greutate: _______________________________________ 0,9 kg

LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2002/95/EC

  Seria F

Senzor

Senzor

componente CRA120

componente CRA120

1,5 m (max 100 m)

1,5 m (max 100 m)
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SERVOREGULATOARE

SERVOREGULATOR
SERIA CRA120

Cod art. Referinţă Tensiune 
[V c.a.]

Gama de 
reglare temp.

Cuplu  
[Nm] Notă

1274 21 00 CRA121 230
5–95°C 15

1274 22 00 CRA122 24

SERIA CRA120

Dimensiuni de instalare pentru servomotoare din seria CRA120  cu 
ventile de amestec ESBE din seriile MG, G, F, T/TM, H/HG şi BIV

C+117 (C = a se vedea ventilul)

Dimensiuni de instalare  
pentru regulatorul electronic

CABLARE

Servomotor

D
es

ch
is

D
es

ch
isServomotorAlimentare

La distanţă Senzor temp.
Regulator electronic


