
Accesoriile cazanului
 Senzorul exterior 

 Regulatoarele de spaţiu
 Transformarea cazanului pentru 
funcţia de încălzire a apei calde
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Senzorul exterior

Conţinutul livrării (comanda nr. 0020040797)

1. Senzorul exterior 

2. Instrucţiunile de instalarea ale senzorului exteriér

Tensiunea nominală 5 V

Consum de putere < 10 mW

Categoria electrică II

Acoperire electrică IP44

Senzorul exterior îl conectăm la cazan doar în cazul în care, 
utilizatorul solicită controlul cazanului în funcţie de tempera-
tura exterioară – regimul ecvitermic.
Pentru a se asigura funcţia corectă a regulării ecvitermice 
este necesară utilizarea acestui senzor exterior. Totul găsiţi 
în accesoriile originale marca Protherm.
Senzorul exterior se conectează la placa de control a 
cazanului direct în terminalul de conectare deja desemnat 
(Outdoor NTC).

Parametri senzorului exterior:
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Conectarea senzorului exterior – amplasare

E

W

S

N

>1m

1/3

2/3

1

2

3

4

1

2

3

1

1

Conectarea senzorulu 
exterior trebuie efectuată 
în aşa fel, încât să nu fi e 
sub infl uenţa razelor solare 
sau a altor sursă de căldură 
(ferestre, uşi, hote ş.a.m.d.). 
Vă recomandăm instalarea 
senzorului exterior pe partea 
nordică a casei.
Senzorulu exterior trebuie 
conectat cu cazanul prin 
intermediul unui conductor 
cu două fi re. Secţiunea re-
comandată a conductorului 
din cupru, pentru conectarea 
senzorulu exterior, este min. 
2×0,75 mm2.
Rezistenţa ohmică maximă 
poate fi  10 , lungimea 
totală recomandată este de 
max. 15 m.
Cablul de conectare al 
senzorului nu poate fi  tras în 
paralel cu cablul de putere al 
cazanului.

Avertisment: La 

amplasarea senzorului 

exterior fi ţi extrem de 
precauţi.
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Conectarea senzorului exterior

D

B

A

C

A

C B

A

C
A

B

1 2

3 4

Procedura de instalare:
1. Demontaţi carcasa de protecţie 

a senzorului extern.
2. Eliberaţi orifi ciul pentru a intro-

duce cablul de conectare.
3. Amplasaţi senzorul extern pe 

perete cu ajutorul diblurilor şi a 
şuruburilor.

4. Trageţi cablul de conectare prin 

orifi ciu şi conectaţi cablul la 

terminal. 

5. Fixaţi carcasa de protecţie a 

senzorului.

6. Conectaţi  cel de-al doilea 

capât al cablului de conectare 

la terminalele cazanului (vezi  

„Schema el. de racordare a 

dispozitivelor externe“).
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Tabelul valorilor senzorului exterior

Temperatura (°C) Rezistenţa (Ω)

-25 2167

-20 2076

-15 1976

-10 1862

-5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740
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Regularea cazanului cu ajutorul regulatorului de cameră

Operarea cazanului cu regulatorul de cameră

VÎn cazul utilizării regulatorului de cameră, este necesară 
setarea pe panoul de control a cazanului a acelei temperaturi 
maxime a apei de încălzire, pentru care a fost conceput 
sistemul dvs. de încălzire (în aşa fel încât sistemul de încălzire 
să nu fie deteriorat) şi care este capabilă să acopere pierderile 
de căldură ale obiectului şi în cazul temperaturilor exterioare 
scăzute. Încălzirea apei de încălzire poate fi apoi controlată 
de către regulator doar până la valoarea maximă a temperaturii 
apei de încălzire selectate de dvs. pe panoul de control al 
cazanului.

Notă: În încăperea, unde este amplasat regulatorul, nu ar 
trebui să fie pe calorifere supapele termostatice.

Avertisment: Producătorul nu este responsabil pentru 
daunele cauzate de setarea incorectă a cazanului sau a 
regulatorului de cameră.

Regulatorul On/OFF

Cazanul menţine temperatura setată a apei de încălzire. 
Funcţionarea cazanului este întreruptă (pornit/oprit), în funcţie 
de temperatura interioară din încăperea în care este amplasat 
regulatorul de cameră. 

Pentru controlul cazanului de către regulatorul de cameră, 
poate fi utilizat doar acel regulator, care are ieşirea fără 
tensiune, adică, nu induce în cazan o tensiune străină.  

Sarcina regulatorului cu comutarea prin releu este de 24 V / 
0,1 A.

Regulatorul de cameră se conectează la terminalele plăcii de 

control (vezi schema el. a cazanului, obs. 5). Terminalele sunt 
din fabricaţie fixate cu clemă, la conectarea regulatorului de 
cameră este necesară scoaterea clemei. La deconectarea 
regulatorului de cameră este necesară amplasarea clemei pe 
terminalele de conectare ale regulatorului.
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CMD

Cazanul este echipat cu un bloc de comutare cu contactor 
controlat de semnalul CMD (control multiplu de la distanţă), 
care se conectează la conectorul J13 (vezi schema el. a 
cazanului, obs. 19). Dioda CMD semnalează comutarea 
contactorului controlat de semnalul CMD iar prin aceasta şi, 
dacă este sau nu cazul aplicării unui tarif mai mic pentru 
încălzirea electrică. În cazul tarifului redus dioda luminează.

Avertisment: În cazul neutilizării CMD conectorul trebuie 
fixat cu clemă.

Notă: În cazul neutilizării CMD semnalează conectarea 

tensiunii de putere.
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Legarea cazanelor în cascadă

În cazul în care puterea cazanului nu acoperă pierderile de 
căldură ale obiectului, este posibilă conectarea unei surse 
adiţionale la seria cazanelor 24 şi 28 kW. La legarea cazanelor 
în cascadă, aceasta este controlată de către un regulator de 
cameră conectat la primul aşa numitul „cazan de control“. 
Pentru a fi posibilă funcţionarea aşa numitului control al 
cazanelor în cascadă, este necesară conectarea terminalelor 
9 şi 10 ale cazanului de control cu terminalele 1 şi 2 ale unui 
alt cazan controlat, pe conectorul K8 situat pe placa de control 

a cazanului. Contactele regulatorului de cameră le conectăm 

la terminalele 1 şi 2 ale cazanului de control.

Atunci când operează două sau mai multe cazane electrice în 

cascadă, cel de-al doilea cazan electric comută întotdeauna 

cu o anumită întârziere faţă de comutarea cazanului electric 

precedent.
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Legarea cazanelor în cascadă

K8

1 10

K8

1 10

K8

1 10
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Releul de decompresie

Cu ajutorul releului de decompresie puterea cazanului poate 
fi controlată, în funcţie de starea reţelei de distribuţie a energiei 
electrice din obiectul în care este instalat cazanul. La acest tip 
de control poate fi utilizat de ex. „un decompresor trifazat al 
sarcinii electrice“. În practică, cazanul echipat cu un astfel de 
dispozitiv îşi reduce automat puterea la creşterea excesivă a 
consumului de energie (maşina de spălat, cuptorul, cana 
electrică etc.). La scăderea consumului de energie electrică, 
puterea cazanului revine la valoarea necesară.  Acest tip de 

control este utilizat acolo, unde nu este posibilă creşterea 

valorii întrerupătorului principal al obiectului. Releul de 

decompresie extern se conectează la conectorul K8 situat pe 

placa de control a cazanului electric la terminalele 5 şi 6.

O evaluare finală a combinaţiei cazanului cu dispozitivul 

extern în scopul reducerii automate a puterii cazanului trebuie 

efectuată de către proiectantul şi tehnicianul de service. 

Întotdeauna trebuie analizată funcţia cazanului şi a 

dispozitivului extern luând în considerare funcţionarea 

gospodăriei şi operarea. Producătorul nu este responsabil 
pentru neajunsurile cauzate de proiectarea necorespunzătoare 
a instalaţiei.
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Releul de decompresie

LNL1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N
PE

123

5

6

7

8

9
4

1 releul intensităţii maxime (releu de 
decompresie)

2 ieşire – contact fără tensiune
3 întrerupătorul alimentatorului principal
4 alimentarea pentru releu
5 conectarea la conectorul K8 (terminalele 

5 şi 6) al cazanului electric
6 cazanul electric
7 conectarea la terminalele U, V, W, N, PE 

cazanului electric

8 comutatorul cazanului electric

9 întrerupătorul cazanului electric
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Semnalarea defectului – conectorul K2

Dacă dorim să utilizăm conectorul K2 la semnalarea defectului 
cazanului, parametrul d.26 trebuie setat la valoarea „1“. Releul 
R15 (controlul supapei 3direcţionale) este comutat în cazul în 
care, cazanul se află într-unul dintre defectele Fxx.

La conectorul K2, destinat iniţial supapei 3direcţionale, putem 
conecta un dispozitiv de semnalare prin lumini, sunet, releu 
etc. Parametri de ieşire: 230 V, 50 Hz, consum de putere 
max.25VA.

Conectaţi cablul cu ajutorul conectorului AKZ 950/3 – creştere 

5,08 sau un tip echivalent.

K2J2 N L Ls
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Conectarea stabilizatorului

PE

W

V

U

N
S2
S1

L1L2L3NPE

NN
PE PE

inputoutput

voltage
regulator
230V, 50Hz
min. 150VA

LiLo
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Transformarea cazanului pentru funcţia de încălzire a apei calde

Cazanele electrice RAJA v.13 pot fi 
conectate cu alimentatoarele ACM cu 
încălzire indirectă PROTHERM seria B60Z, 
B100 MS, B100Z, B200S, B200Z şi B120S. 
Comunicarea dintre cazan şi alimentator 
trebuie să fie realizată cu ajutorul senzorului 
NTC, care se va conecta la conectorul K8 
situat pe placa de control a cazanului (vezi 
schema el. a cazanului, obs. 2). În scopul 

asigurării unei funcţionări corecte a 

cazanului şi a alimentatorului, este necesară 

utilizarea setului de conectare 0020015570 

livrat de firma PROTHERM. Terminalele 

supapei motorice 3direcţionale se 

conectează la conectorul K2 situat pe placa 

de control a cazanului.

1
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Procedura de instalare:

 Instalaţi senzorul de temperatură în alimentatorul apei 
calde, în cazul în care nu este deja echipat cu el. La 
inserarea senzorului în cadrul alimentatorului aveţi grijă la 
respectarea adâncimii inserării, care este menţionată în 
documentaţia alimentatorului.

 Conectaţi conductorii senzorului NTC la terminalul 
cazanului K8 (obs. 2) situat pe placa de control a 
cazanului – vezi placa de control.

 Conectaţi conductorii supapei motorice 3direcţionale la 

conectorul K2 situat pe placa de control a cazanului – vezi 

placa de control.

Transformarea cazanului pentru funcţia de încălzire a apei calde
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Descrierea instalării:

 La intrarea şi ieşirea apei de încălzire în alimentator 
ataşaţi supape de închidere.

 La ieşirea apei de încălzire din alimentator ataşaţi 
suplimentar clapeta de reţinere, care trebuie să se 
deschidă în direcţia fluxului.

 Conectaţi intrarea şi ieşirea apei de încălzire din 
alimentator 

 La intrarea apei reci în alimentator ataşaţi supapa de 
siguranţă a cărei valoare este de max. 6 bari.

Notă: Dacă valoarea presiunii de intrare este mai mare, 
utilizaţi supapa de reducţie.

 Efectuaţi controlul tuturor conexiunilor noi. 
 Efectuaţi controlul  funcţiei cazanului şi a alimentatorului 

conectat recent.
 Familiarizaţi corespunzător operatorii cazanului cu 

controlul noii instalaţii.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

1 alimentatorul ACM

2 schimbătorul alimentatorului

3 supapa de închidere

4 ieşirea ACM

5 element de separare

6 supapa de închidere

7 cazanul electric
8 supapa motorică 3direcţională

9 motorul supapei 3direcţionale

10 intrarea apei reci
11 supapa de siguranţă a ACM cu clapetă de reţinere

12 clapeta de reţinere (trebuie să fie montată în sensul fluxului 

ACM)

Transformarea cazanului pentru funcţia de încălzire a apei calde
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Încălzirea alimentatorului ACM extern

Condiţiile de măsurare

- viteza pompei d.19 = 1
- durata de încălzire a ACM 2 min.
- temperatura iniţială măsurată la ieşirea din alimentator. 

Doar la atingerea ei cazanul porneşte
- regimul de vară selectat
- temperatura apei la intrare 13 °C
- viteza de evacuare 10 l / min
- *după 10 minute

6K13 + B120S

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 69 min 60 °C 61 °C

15 - 60 °C 15 K 65 min 63 °C 63 °C

15 - 60 °C 50 K 63 min 63 °C 63 °C

30 - 60 °C 5 K 67 min 60 °C 61 °C

30 - 60 °C 15 K 61 min 63 °C 63 °C

30 - 60 °C 50 K 60 min 63 °C 63 °C

9K13 + B120S

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 58 min 61 °C 62 °C

15 - 60 °C 15 K 44 min 64 °C 64 °C

15 - 60 °C 50 K 42 min 65 °C 65 °C

30 - 60 °C 5 K 50 min 61 °C 61 °C

30 - 60 °C 15 K 41 min 64 °C 64 °C

30 - 60 °C 50 K 39 min 64 °C 64 °C

12K13 + B120S

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 50 min 60 °C 61 °C

15 - 60 °C 15 K 36 min 63 °C 63 °C

15 - 60 °C 50 K 32 min 65 °C 65 °C

30 - 60 °C 5 K 47 min 60 °C 61 °C

30 - 60 °C 15 K 31 min 63 °C 63 °C

30 - 60 °C 50 K 29 min 65 °C 65 °C
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Încălzirea alimentatorului ACM extern

21K13 + B120S

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 48 min 60 °C 61 °C

15 - 60 °C 15 K 27 min 64 °C 64 °C

15 - 60 °C 50 K 21 min 66 °C 66 °C

30 - 60 °C 5 K 46 min 60 °C 62 °C

30 - 60 °C 15 K 24 min 63 °C 64 °C

30 - 60 °C 50 K 19 min 66 °C 66 °C

24K13 + B120S

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 48 min 60 °C 62 °C

15 - 60 °C 15 K 27 min 63 °C 64 °C

15 - 60 °C 50 K 20 min 66 °C 66 °C

30 - 60 °C 5 K 44 min 60 °C 61 °C

30 - 60 °C 15 K 24 min 64 °C 64 °C

30 - 60 °C 50 K 18 min 66 °C 66 °C

14K13 + B120S

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 49 min 61 °C 62 °C

15 - 60 °C 15 K 31 min 63 °C 63 °C

15 - 60 °C 50 K 29 min 66 °C 66 °C

30 - 60 °C 5 K 46 min 60 °C 61 °C

30 - 60 °C 15 K 28 min 63 °C 63 °C

30 - 60 °C 50 K 26 min 66 °C 66 °C

18K13 + B120S

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 48 min 60 °C 61 °C

15 - 60 °C 15 K 28 min 64 °C 64 °C

15 - 60 °C 50 K 26 min 67 °C 67 °C

30 - 60 °C 5 K 46 min 60 °C 61 °C

30 - 60 °C 15 K 25 min 64 °C 64 °C

30 - 60 °C 50 K 22 min 67 °C 67 °C
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Încălzirea alimentatorului ACM extern

28K13 + B120S

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 47 min 60 °C 61 °C

15 - 60 °C 15 K 25 min 64 °C 64 °C

15 - 60 °C 50 K 19 min 66 °C 66 °C

30 - 60 °C 5 K 44 min 60 °C 61 °C

30 - 60 °C 15 K 23 min 63 °C 64 °C

30 - 60 °C 50 K 17 min 66 °C 66 °C
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Încălzirea alimentatorului ACM extern

Podmienky merania

- viteza pompei d.19 = 1
- durata de încălzire a ACM 2 min.
- temperatura iniţială măsurată la ieşirea din alimentator. 

Doar la atingerea ei cazanul porneşte
- regimul de vară selectat
- temperatura apei la intrare 13 °C
- viteza de evacuare 7 l / min
- *după 10 minute

6K13 + B60Z

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 37 min 62 °C 62 °C

15 - 60 °C 15 K 30 min 64 °C 63 °C

15 - 60 °C 50 K 30 min 64 °C 63 °C

30 - 60 °C 5 K 32 min 62 °C 62 °C

30 - 60 °C 15 K 27 min 64 °C 64 °C

30 - 60 °C 50 K 27 min 64 °C 64 °C

9K13 + B60Z

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 27 min 61 °C 61 °C

15 - 60 °C 15 K 20 min 65 °C 65 °C

15 - 60 °C 50 K 19 min 65 °C 65 °C

30 - 60 °C 5 K 23 min 61 °C 61 °C

30 - 60 °C 15 K 19 min 65 °C 65 °C

30 - 60 °C 50 K 18 min 66 °C 65 °C

12K13 + B60Z

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 22 min 62 °C 61 °C

15 - 60 °C 15 K 16 min 65 °C 66 °C

15 - 60 °C 50 K 16 min 67 °C 66 °C

30 - 60 °C 5 K 21 min 62 °C 65 °C

30 - 60 °C 15 K 14 min 65 °C 65 °C

30 - 60 °C 50 K 14 min 68 °C 67 °C
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Încălzirea alimentatorului ACM extern

21K13 + B60Z

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 20 min 60 °C 61 °C

15 - 60 °C 15 K 12 min 66 °C 66 °C

15 - 60 °C 50 K 11 min 70 °C 69 °C

30 - 60 °C 5 K 19 min 62 °C 62 °C

30 - 60 °C 15 K 11 min 67 °C 66 °C

30 - 60 °C 50 K 9 min 70 °C 69 °C

24K13 + B60Z

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 20 min 61 °C 61 °C

15 - 60 °C 15 K 12 min 65 °C 65 °C

15 - 60 °C 50 K 10 min 70 °C 69 °C

30 - 60 °C 5 K 18 min 62 °C 62 °C

30 - 60 °C 15 K 11 min 65 °C 65 °C

30 - 60 °C 50 K 9 min 70 °C 69 °C

14K13 + B60Z

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 21 min 61 °C 61 °C

15 - 60 °C 15 K 15 min 66 °C 65 °C

15 - 60 °C 50 K 13 min 68 °C 68 °C

30 - 60 °C 5 K 20 min 62 °C 62 °C

30 - 60 °C 15 K 13 min 66 °C 65 °C

30 - 60 °C 50 K 12 min 69 °C 69 °C

18K13 + B60Z

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 20 min 61 °C 61 °C

15 - 60 °C 15 K 13 min 66 °C 65 °C

15 - 60 °C 50 K 11 min 69 °C 69 °C

30 - 60 °C 5 K 19 min 60 °C 61 °C

30 - 60 °C 15 K 12 min 66 °C 65 °C

30 - 60 °C 50 K 10 min 70 °C 69 °C
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Încălzirea alimentatorului ACM extern

28K13 + B60Z

Δt 
(d.78)

timpul de 
încălzire

temperatura 
– termometrul 
de pe cazan*

temperatura 
la ieşirea din 
alimentator*

15 - 60 °C 5 K 19 min 62 °C 62 °C

15 - 60 °C 15 K 11 min 66 °C 66 °C

15 - 60 °C 50 K 9 min 70 °C 70 °C

30 - 60 °C 5 K 18 min 61 °C 61 °C

30 - 60 °C 15 K 10 min 66 °C 66 °C

30 - 60 °C 50 K 8 min 70 °C 70 °C
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Suspendarea cazanului

La fixarea pe perete se recomandă folosirea barei de 
suspendare (parte a livrării), pe care o vom fixa cel dintâi pe 
perete. Pe această bară suspendăm întreaga unitate de 
încălzire cu pompa şi accesoriile. Carcasa exterioară a 
cazanului este detaşabilă şi este fixată cu şuruburi de peretele 
din spate. Înainte de montarea cazanului este necesară 
identificarea unui astfel de loc, în care va fi posibilă efectuarea 
eventualelor operaţiuni de service fără restricţii majore.

Procedura de suspendare

1. Marcaţi şi găuriţi peretele pentru a ataşa bara de 

suspendare.

2. Introduceţi diblurile în orificiile menite pentru bara de 

suspendare, pe care o fixaţi apoi cu şuruburile ataşate.

3. Suspendaţi cazanul pe bara de suspendare.

4. Scoateţi dopurile de plastic din ieşirile cazanului.

5. La intrarea apei de încălzire instalaţi filtrul de protecţie 

(nu este parte a livrării).

6. Ataşaţi tuturor ieşirile din cazan supape de închidere (nu 

sunt parte a livrării).

7. Conectaţi conductele de distribuţie ale apei de încălzire 

la supapele de închidere.

8. Umpleţi cazanul.

9. Verificaţi etanşeitatea tuturor conexiunilor.




