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Avertizări pentru siguranță 
 
Vă rugăm să citiți cu atenție 
avertizările de siguranță, pentru a 
preveni eventualele defecte și 
accidente asupra persoanelor și 
bunurilor. 
 
Norme 
 
Înainte de a vă apuca de instala-
re, trebuie să țineți cont de: 
 
- Normele de protecție a muncii 
- Normele de protecție a mediului 
- Normele de siguranță recunos-
cute DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF 
și VDE. 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare se 
adresează exclusiv personalului 
tehnic. 
 
- Lucrările electrice trebuie 
executate de tehnicieni autorizați. 
- Punerea în funcțiune a instalației 
trebuie efectuată de către un 
tehnician autorizat. 
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•  sistem de afișare  
    monitorizare 
 
•  cu până la 4 sonde de temperatură 
    Pt1000 
 
• bilanț al debitului termic 
 
• control al funcţionării 
 
• simplitate în utilizare 
 
• ușor de montat 
 
• contor al orelor de funcționare solare 
 

Setul conține: 
 
1 x regulator 
 
1 x trusă pentru accesorii 
      1 x siguranţă de rezervă T4A 
      2 x şurub şi diblu 
      4 x presetupă şi şurub 
 
Dotări suplimentare: 
     1 x sondă pentru captator 
     2 x sondă pentru boiler 
 

 

Date Tehnice 
 
Carcasa: 
din plastic, PC-ABS şi PMMA 
 
Tip protecţie: IP 20 / DIN 40050 
 
Temperatura mediului: 0 ... 40 °C  
 
Dimensiuni: 172 x 110 x 46 mm 
 
Fixarea: pe perete, cu posibilitatea 
montării într-un  panou electric de 
comandă. 
 
Afișarea:  Ecran pentru afișarea 
sistemului, display cu 16 segmente, 
display cu 7 segmente, 8 simboluri 
pentru verificarea stării sistemului și 
un bec de control al funcționării.  
 

Comenzile: prin apăsarea a 3 taste 
situate în partea frontală 
 
Funcţii: reglare diferențială a 
temperaturii cu funcţii suplimentare și 
opţionale. Controlul funcţionării 
corespunde directivelor BAW, contor 
al orelor de funcţionare a pompei 
solare, funcţii ale captatorului tubular, 
control al vitezei de pompare și 
bilanțul debitului termic. 
 
Intrări: 4 sonde de temperatură 
Pt1000 
 
Ieșiri:  
2 relee cu ieșiri în tensiune 

Alimentarea: 
220 ... 240 V~ 
 
Funcționarea: 
Tip 1.b 
 
Curentul prin  releu: 
 
releu electromagnetic: 
2 (2) A (220 ... 240) V~ 
 



 

Exemple de instalații 

Sistem solar standard 
Sistem solar cu 
postîncălzire 

 
Pentru informații detaliate 
de conectare a sistemelor 
vezi capitolul 1. 



 

1. Instalarea 
1.1 Montarea 

afișaj 

taste 

capac 

siguranță 
fuzibilă T4A 

agățătoare 

fixare 

canal ieșire 
conductori 

siguranță 
fuzibilă 

Regletă pentru sonde Regletă 
împământare 

Regletă 
alimentare 
cu tensiune 
electrică 

Regletă 
pentru 
utilizator 

1.2 Conectarea electrică 

Atentie! 
Înainte de a deschide capacul, 
asigurați-vă că este deconectată 
alimentarea electrică. 

Montarea se va face exclusiv în locuri închise și 
uscate. Pentru a garanta o funcționare corectă, nu 
trebuie instalat în zone în care există câmpuri 
electromagnetice puternice. Regulatorul va fi echipat 
suplimentar cu un întreruptor bipolar (cu o distanţă 
minimă de deconectare între poli de 3 mm între poli) 
sau cu un dispozitiv de deconectare conform 
normelor în vigoare. La instalare țineți cont de faptul 
că conductoarele de alimentare electrică și cele ale 
sondelor trebuie să fie poziționate separat. 
1.  Scoateți şurubul cu cap cruce  care fixează 
capacul şi îndepărtați apoi capacul, trădându-l în jos. 
2.  Marcaţi punctul de agătare pe perete din partea 
superioară  şi montaţi provizoriu diblul şi şurubul care 
se află în set. 
3.  Agăţaţi carcasa de punctul de prindere din partea 
superioară și marcați punctul de prindere din partea 
inferioară (distanța dintre găuri este de 130 mm), 
după care montaţi diblul din partea inferioară.  
4.  Agățați carcasa de prinderea superioară și apoi 
fixați-o, strîngând șurubul inferior. 

Alimentarea cu energie electrică a regulatorului se va 
face prin intermediul unui întreruptor extern (ultima 
fază a instalării!) iar tensiunea de alimentare trebuie 
să se fie 220 ... 240 V~ (50...60 Hz). Conductorii 
flexibili se fixeaxă de carcasă cu ajutorul presetupelor 
și al șuruburilor regletelor. 
 
Regulatorul este prevăzut cu 2 relee, la care se pot 
conecta utilizatori ca: pompe, vane etc. 

• Releul 1 
18 = conductor R1 
17 = conductor neutru N 
13 = regletă împământare 

• Releul 2 (PG 68.30 și 69.30) 
16 = conductor R2 
15 = conductor neutru N 
14 = regletă împământare 

Sondele de temperatură (S1 până la S4) vor fi conectate 
la următoarele reglete, indiferent de polaritate: 

1 / 2 =   sonda 1 (de ex. sonda pt. captator 1) 

3 / 4 =   sonda 2 (de ex. sonda pt. boiler S2) 

5 / 6 =   sonda 3 (de ex. sonda superioară pt. boiler S3) 

7 / 8 =   sonda 4 (de ex. sonda retur instalație solară S4) 

Racordarea la rețeaua electrică se face la următoarele 
borne ale regletei 
19 = conductor neutru N 
20 = conductor L 
12 = bornă împământare 

 

 

Atenție! Înaltă tensiune! 
 
Descărcările electrostatice pot 
cauza defecţiuni  ale componen-
telor electronice! 



 

1.2.1.   Conectarea la reglete: instalația 1 Instalație solară standard  cu 1 boiler, 1 pompă și 
3 sonde. Sonda S4 / TRIT este opțională, pentru 
măsurarea energiei termice. 

 

Simbol Descriere 
S1 Sondă captator 
S2 Sondă inferioară boiler 
S3 Sondă superioară 

boiler (opțională) 
S4 / 
TRIT 

Sondă pentru 
măsurarea energiei 
termice (opțională) 

R1 Pompă solară 
 

1.2.2.   Conectarea la reglete: instalația 2 

 

Simbol Descriere 
S1 Sondă captator 
S2 Sondă inferioară boiler 
S3 Sondă superioară 

boiler / sondă 
termostat 

S4 / 
TRIT 

Sondă pentru 
măsurarea energiei 
termice (opțională) 

R1 Pompă solară 
R2 Pompă de încărcare 

pentru postîncălzire 
 

Instalație solară cu postîncălzire  cu 1 boiler, 3 
sonde și postîncălzire. Sonda S4 / TRIT este 
opțională, pentru măsurarea energiei termice. 
 



 

2. Utilizarea şi funcţionarea 
2.1 Tastele pentru reglare 

înainte înapoi 

SET 
(selectare / mod de funcționare) 

afișarea întregului sistem 
monitorizat 

doar indicatorii de canal 

doar lista simbolurilor 

Regulatorul este programat cu ajutorul a 3 taste 
aflate sub display. Tasta 1 este folosită pentru a 
derula (înainte) prin meniu sau pentru a mări 
valorile setate. Tasta 2 corespunde funcționării 
contrare. 
Pentru setarea ultimului canal afișat țineți apăsată 
tasta 1 timp de 3 secunde. În cazul în care pe 
display apare o valoare ce poate fi setată, apare și 

. În acest caz puteţi modifica, prin apăsarea 
tastei 3, modul de funcționare. 
 
• selectaţi canalul cu ajutorul tastelor 1 și 2 
• apăsaţi scurt tasta 3,  începe să clipească 
(modul SET) 
• setaţi valorea cu ajutorul tastelor 1 şi 2 
• apăsaţi scurt tasta 3,  rămâne permanent pe 
ecran, valoarea setată a fost memorată. 

Ecranul de monitorizare al sistemului este compus din 3 
zone: indicatorul canalului, lista simbolurilor și 
indicatorul schemei instalației (schema activă a 
instalației) 

Indicatorul canalului este compus din 2 rânduri. 
Rândul superior este un câmp alfanumeric format 
din 16 segmente de afișare. Aici vor fi afișate 
pricipalele denumiri ale canalelor / nivelelor din 
meniu. În rândul inferior (format din 7 segmente) 
sunt afișate valorile canalului și a parametrilor de 
setat. 
Temperaturile şi diferenţele de temperatură sunt 
afișate în oC sau K. 

2.2.1  Indicatorul canalului 

2.2.2  Lista simbolurilor 

2.2 Ecranul de monitorizare al sistemului 

 

Simbolul normal clipește 

 
Releul 1 activat  

 
Releul 2 activat  

 

Limitatorul de 
temp. pt. boiler 
activat / temp. 
maximă pe 
boiler depășită 

Funcția răcire a captatorului 
activată 
Funcția de răcire a 
boilerului activată 

 

Opțiunea 
antiîngheț 
activată 

Limitatorul minim de temp. 
al captatorului activat 
Funcția antiîngheț activată 

 

 Întreruptorul de siguranță al 
captatorului activat sau 
întreruptorul de siguranță al 
boilerului activat 

  Defect al sondei 

 
 Funcționarea manuală 

activată 

 
 Un canal va fi modificat – 

modul SET 
 

Simbolurile suplimentare din lista simbolurilor 
indică starea actuală a sistemului. 



 

2.2.3  Ecranul instalației 

2.3.2  Codurile clipirii LED-urilor 

doar ecranul instalației 

sonde 

captator 1 

pompe 

vană 

sondă 

circuit încălzire 

vană 

sondă superioară boiler 
captator 2 

schimbător căldură 
boiler 

boiler boiler 2 sau postîncălzire 
(cu simbol suplimentar) 

simbol supli-
mentar, 
funcționare 
arzător 

Ecranul instalației (schema activă a instalației) 
afișează instalația selectată. Este compus din mai 
multe simboluri de componente ale instalației, care 
funcție de starea actuală a instalației sunt afișate 
permanent, intermitent sau nu sunt afișate. 

Pompă 

Sondă temperatură 

Circuit încălzire 

Captatori 
cu sondă pt. captator 

Boiler 1 și 2 
cu schimbător de căldură 

Vană cu 3 căi 
Este indicată doar direcția actuală de 
curgere, respectiv modul actual de 
funcționare 

Postîncălzire 
cu simbolul de arzător 
 

2.3     Codurile clipirilor 
2.3.1   Codurile clipirii ecranului instalației 

• Pompele clipesc în timpul fazei de pornire 
• Sondele clipesc atunci când canalul respectiv este 
  selectat 
• Sondele clipesc rapid în cazul în care s-au defectat 
• Simbolul arzătorului clipește atunci când postîncălzi- 
  rea este activată 

 
Verde constant:           totul este în ordine 
Clipește roșu/verde:    faza de inițializare 
                                    funcționare în regim manual 
Clipește roșu:              sondă defectă 
                                    (simbolul sondei clipește rapid) 
 
 



 

3.  Prima punere în funcțiune 
      La prima punere în funcțiune trebuie setată instalația! 

înainte înapoi 

LED pentru 
controlul 
funcționării 

SET 
(selectare / mod de funcționare) 

Trecere în revistă a instalațiilor: 
 
SIST 1:  instalație solară standard 
SIST 2:  instalație solară cu postîncălzire 

1. În primul rând alimentați cu energie electrică. 
Regulatorul trece prin faza de inițializare, în care 
LED-ul de control al funcționării clipește intermitent 
roșu / verde. După inițializare, regulatorul se găsește 
în modul de lucru automat, care a fost setat din 
fabrică. Schema presetată a instalației este SIST 1. 

2. – selectați canalul SIST 
    – treceți în modul  (vezi 2.1) 
   – selectați schema instalației indicată prin codul de 
       referință SIST 
    – salvați setarea prin apăsarea tastei  
Acum regulatorul este gata pentru utilizare (cu 
setările din fabrică). 



 

4.    Parametrii și canalele afișate 
4.1   Trecere în revistă a canalelor 

Legendă: 

Canalul corespunzător este disponibil 

X 

Canalul corespunzător este disponibil dacă 
opțiunea respectivă este activată 

X* 

Canalul corespunzător este disponibil numai dacă opțiunea 
măsurare a energiei termice este activată (OWMZ) 

 

 
Canalul corespunzător este disponibil numai dacă opțiunea 
măsurare a energiei termice (OWMZ) este dezactivată 

 

 
Canalul concentrației de antigel (ANT%) este afișat numai 
dacă antigelul (ANTT) nu este apă sau Tyfocor LS / G-LS 
(ANTT 0 sau 3). 

ANTT 

Notă: 
S3 și S4 sunt afișate doar dacă respectivele sonde  
de temperatură sunt conectate 

 

Canalul SIST Specificație Pag. 
1 2* 

COL x x Temperatura în captator 1 11 
SER x  Temperatura în boiler 1 11 
SERI  x Temperatura inferioară în boiler 

1 
11 

SERS  x Temperatura superioară în boiler 
1 

11 

S3 x  Temperatură sondă 3 11 
TRIT   Temperatură sondă retur 11 
S4   Temperatură sondă 4 11 
h P x  Nr. ore funcționare releu 1 11 
h P1  x Nr. ore funcționare releu 1 11 
h P2  x Nr. ore funcționare releu 2 11 
kWh   Energia termică în kWh 12 
MWh   Energia termică în MWh 12 
SIST 1-2 Instalație  
DT I x x Ecartul de temp. la conectare 13 
DT D x x Ecartul de temp. la deconectare 13 
S MS x x Temperatura maximă în boiler 1 13 
SIC x x Temperatura limită în captator 1 14 

 

 

Canalul SIST Specificație Pag. 
1 2* 

OCR x x Opțiune: funcția răcire 14 
CMS x* x* Temperatura maximă în captator 

1 
14 

 
OCN x x Opțiune: limitarea minimă în 

captator 
14 

CMN x* x* Temperatura minimă în captator 
1 

14 

 
OCA x x Opțiune: funcția antiîngheț 

captator 1 
14 

CAG x* x* Temperatura antiîngheț captator 
1 

14 

 
ORAF x x Opțiune: răcire boiler 15 
O CT x x Opțiune: captator tubular 15 
TE I  x Temperatura de conectare a 

termostatului 
15 

TE D  x Temperatura de deconectare a 
termostatului 

15 

OWMZ  x Opțiune: măsurarea energiei 
termice 

12 

VMAS   Debitul maxim 12 
ANTT   Tipul de antigel 12 
ANT% ANTT ANTT Concentrația de antigel 12 
MAN1 x x Funcționare manuală releu 1 16 
MAN2 x x Funcționare manuală releu 2 16 
LING x x Limba 16 
PROG xxxx Numărul programului  
VERS xxx Numărul versiunii  

 



 

4.1.1    Afișarea temperaturii în captator 

4.1.3    Afișarea informațiilor sondelor 3 și 4 

4.1.2    Afișarea temperaturii în boiler 

4.1.5    Contorul orelor de funcționare 

4.1.4    Afișarea altor temperaturi 

COL: 
Temperatura în captator 
Domeniul de afișare: 
-40 … +250 oC 

SER, SERI, SERS: 
Temperatura în boiler 
Domeniul de afișare: 
-40 … +250 oC 

S3, S4: 
Temperatura sondei 
Domeniul de afișare: 
-40 … +250 oC 

TRIT: 
Alte temperaturi 
măsurate 
Domeniul de afișare: 
-40 … +250 oC 

h P / h P1 / h P2: 
Contorul orelor de 
funcționare 
Indicarea canalului 

Afișează temperatura în captator 
 
•  COL: temperatura în captator 

Afișează temperatura actuală în boiler 
 
•  SER  : temperatura în boiler 
•  SERI : temperatura inferioară în boiler 
•  SERS: temperatura superioară în boiler 

Afișează temperatura actuală a sondei respective 
(fără funcții de contol) 
 
•  S3: temperatura sondei S3 
•  S4: temperatura sondei S4 
Notă: 
S3 și S4 sunt afișate numai dacă sondele sunt 
conectate 

Afișează temperatura actuală a sondei respective 
 
•  TRIT: temperatura pe retur 

Contorul orelor de funcționare numără orele de 
funcționare ale releelor respective (h P / h P1 / h 
P2). Pe display sunt afișate ore complete. 
 
Numărul orelor de funcționare poate fi resetat – 
adus la zero. După ce ați selectat un canal de ore 
de funcționare, simbolul  este afișat în 
permanență pe ecran. Pentru a intra în modul 
RESET al contorului țineți apăsată tasta SET (3) 
timp de aprox. 2 secunde. Simbolul  de pe 
display începe să clipească și orele de funcționare 
vor fi aduse la 0. Pentru a încheia procedura 
RESET, apăsați tasta SET pentru confirmarea 
datelor. 
 
Pentru a întrerupe procedura RESET, nu apăsați 
nici o tastă timp de 5 secunde. Regulatorul revine 
automat în modul de afișare inițial. 



 

4.1.6    Energia termică 

OWMZ: măsurarea 
energiei termice 
Domeniul de setare: 
OFF … ON 
Setarea din fabrică: OFF 
VMAS: debitul în l/min 
Domeniul de setare: 
0 … 20 
în pași de 0,1 
Setarea din fabrică: 2,0 

ANTT: antigelul 
Domeniul de setare: 
0 … 3 
Setarea din fabrică: 1 

ANT%: concentrația de 
antigel în % (vol) 
ANT% dispare dacă 
ANTT este 0 sau 3 
Domeniul de setare: 
20 … 70 
Setarea din fabrică: 45 

kWh/MWh: energia 
termică în kWh / MWh 
Afișare canal 

În instalațiile de bază (SIST) 1,2 se poate măsura 
energia termică dacă se conectează un debitmetru. 
În acest caz activați opțiunea de măsurare a 
energiei termice în canalul OWMZ.  

Debitul (l/min) măsurat de debitmetru trebuie setat 
în canalul VMAS.  Tipul și concentrația antigelului 
agentului termic sunt afișate în canalele ANTT și 
ANT%. 
 
Tipul de antigel: 
0: apă 
1: glicol propilenă 
2: glicol etilenă 
3: Tyfocor LS / G-LS 

Energia termică este determinată cu ajutorul 
debitmetrului și al sondelor de tur (S1) și de retur 
(S4).Energia termică este afișată în kWh în canalul 
kWh sau în MWh în canalul MWh. 
 
Energia termică poate fi resetată. După ce ați 
selectat unul dintre canalele de energie termică, 
simbolul  este afișat în permanență pe ecran. 
Pentru a intra în modul RESET al contorului țineți 
apăsată tasta SET (3) timp de aprox. 2 secunde. 
Simbolul  de pe display începe să clipească și 
orele de funcționare vor fi aduse la 0. Pentru a 
încheia procedura RESET, apăsați tasta SET  (3) 
pentru confirmarea datelor. 
 
Pentru a întrerupe procedura RESET, nu apăsați 
nici o tastă timp de 5 secunde. Regulatorul revine 
automat în modul de afișare inițial. 



 

4.1.7    Setarea ∆T 
DT I:  
Ecartul de temperatură la 
conectare 
Domeniul de setare: 
1,0 … 20,0 K 
Setarea din fabrică: 6,0 

S MS:  
Temperatura maximă în 
boiler 
Domeniul de setare: 
4 … 80 oC 
Setarea din fabrică: 60 oC 

Regulatorul funcţionează în acelaşi mod cu și un  
dispozitiv diferenţial de reglare standard. Dacă 
ecartul de conectare  (DT I) este atins, pompa 
pornește și după primirea unui impuls (10 s) va 
funcționa cu viteză minimă (nMN = 30 %). Dacă 
diferența de temperatură atinge valoarea nominală 
setată, viteza crește cu trepte de 10%, până când 
atinge valoarea maximă de 100%. Cu ajutorul 
parametrului “Innalzamento” (creștere) poate fi 
modificat răspunsul regulatorului. Dacă diferența de 
temperatură este inferioară ecartului de temperatură 
la deconectare (DT D), regulatorul se oprește.  

Notă: 
Ecartul de temperatură la conectare trebuie să fie cu 
minimum 1 K mai mare decât ecartul de 
temperatură la deconectare. 
4.1.8    Temperatura maximă în boiler 

DT D:  
Ecartul de temperatură la 
deconectare 
Domeniul de setare: 
0,5 … 19,5 K 
Setarea din fabrică: 4,0 

În cazul în care temperatura maximă setată este 
depăşită, încărcarea boilerului (cu energie termică) 
se oprește, pentru a se evita supraîncălzirea 
acestuia. În cazul în care temperatura maximă în 
boiler este depăşită, pe display va apărea simbolul 

. 
 
Notă: 
Regulatorul dispune de un dispozitiv de deconectare 
de siguranță pentru boiler, care împiedică o nouă 
încărcare a acestuia în cazul în care temperatura 
din interiorul acestuia a atins valoarea de 80 oC. 



 

4.1.9    Temperatura limită în captator 
            Deconectarea de siguranță a captatorului 

4.1.10   Răcirea instalației 

4.1.11   Opțiune: limitarea minimă în captator 

SIC:  
Temperatura limită în 
captator 
Domeniul de setare: 
110 … 200 oC 
Setarea din fabrică: 
140 oC 

OCR:  
Funcția răcire 
Domeniul de setare: 
ON … OFF 
Setarea din fabrică: OFF 
 
CMS: 
Temperatura.maximă în 
captator 
Domeniul de setare: 
100 … 190 oC 
Setarea din fabrică: 
120 oC 

OCN:  
Limitarea min. în captator 
Domeniul de setare: 
ON / OFF 
Setarea din fabrică: OFF 
 
CMN: 
Temp. min. în captator 
Domeniul de setare: 
10 … 90 oC 
Setarea din fabrică: 10 oC 

4.1.12   Opțiune: funcția antiîngheț 

OCA:  
Funcția antiîngheț 
Domeniul de setare: 
ON / OFF 
Setarea din fabrică: OFF 
 
CAG: 
Temperatura antiîngheț 
Domeniul de setare: 
-10 … 10 oC 
Setarea din fabrică: 
4,0 oC 

În cazul în care temperatura limită în captator setată 
(SIC) este depăşită, pompa solară (R1) este oprită, 
pentru a se evita supraîncălzirea componentelor 
solare (deconectare de siguranţă a captatorului). 
Setarea din fabrică a temperaturii limită este 140 °C, 
dar poate fi modificată în domeniul 110 ... 200 °C. În 
cazul depășirii temperaturii limită în captator, pe 
display apare simbolul  (clipește). 
 

În cazul în care este atinsă temperatura maximă în 
boiler setată, instalația solară se dezactivează. 
Dacă temperatura în captator crește până la 
atingerea valorii maxime în captator setate (CMS), 
pompa solară rămâne pornită până când această 
temperatură în captator scade sub temperatura 
limită. Temperatura în boiler continuă să crească, 
dar numai până la 80 oC (deconectare de siguranță 
a boilerului). Dacă temperatura în boiler depășește 
temperatura maximă în boiler stetată (S MS) și 
temperatura în captator e mai mică cu minimum 5 K 
decât temperatura în boiler, instalația solară rămâne 
activată până când boilerul este răcit (-2K) de 
captator și de conducte până la o temperatură 
inferioară față de cea maximă setată (S MS). 

La activarea răcirii instalației, pe display apare  
(clipește). În timpul funcției de răcire, instalația 
solară poate fi menținută în funcțiune perioade mai 
lungi în timpul zilelor călduroase de vară, 
asigurându-se o descărcare termică a captatorului și 
a agentului de transfer de căldură. 

Temperatura minimă în captator este temperatura 
minimă de conectare care trebuie depășită astfel 
încât pompa solară (R1) să pornească. 
Temperatura minimă permite pornirea în siguranță a 
pompei solare pentru temperaturi scăzute în 
captator. În cazul temperaturilor inferioare valorii 
temperaturii limită în captator, pe display apare 

simbolul  (clipește). 
 

Funcția antiîngheț pornește circuitul de încărcare 
dintre captator și boiler în cazul în care ea este 
activată, pentru a proteja agentul de transfer 
împotriva înghețului sau a “măririi vâscozității” 
acestuia. Dacă temperatura antiîngheț setată este 
depășită cu 1 oC, circuitul este dezactivat. 
 
Notă: 
Deoarece pentru această funcție este disponibilă în 
boiler numai o cantitate limitată de căldură, se 
recomandă a fi utilizată numai în regiuni în care se 
ating numai câteva zile pe an temperaturi în jurul 
temperaturii de îngheț. 



4.1.13   Funcția de răcire a boilerului 

4.1.14   Funcția captator tubular 

4.1.15   Funcția termostat 
             (SIST = 2) 

ORAF:  
Opțiune răcire boiler 
Domeniul de setare: 
OFF … ON 
Setarea din fabrică: OFF 

O CT:  
Funcție captator tubular 
Domeniul de setare: 
OFF … ON 
Setarea din fabrică: OFF 

TE I:  
Temp. de conectare a 
termostatului 
Domeniul de setare: 
0,0 … 95,0 oC 
Setarea din fabrică:  
40,0 oC 

TE D:  
Temp. de deconectare a 
termostatului 
Domeniul de setare: 
0,0 … 95,0 oC 
Setarea din fabrică:  
45,0 oC 

Postîncălzire Utilizare excedent căldură 

În cazul în care este atinsă temperatura maximă în 
boiler setată (S MS), pompa solară rămâne în 
funcțiune, pentru a nu se supraîncălzi captatorul. 
Temperatura în boiler poate să crească, dar numai 
până la 80 oC (deconectarea de siguranță a 
boilerului). 
Seara, sistemul solar continuă să funcţioneze până 
în momentul în care boilerul se răceşte, prin 
intermediul captatorului şi a conductelor, până la 
temperatura maximă setată. 

În cazul în care regulatorul măsoară o creștere cu 2 
K peste ultima temperatură în captator memorată, 
pompa va porni la 100% timp de  30 secunde, 
pentru a determina temperatura medie actuală. 
După terminarea timpului de funcționare al pompei, 
temperatura actuală a captatorului va fi memorată și 
va fi noua valoare de referință. Dacă temperatura 
măsurată (noua valoare de referință) este din nou 
mai mare de 2 K, pompa solară pornește din nou 
pentru 30 secunde.  
Dacă diferenţa de conectare dintre captator şi boiler 
este din nou depăşită în timpul funcţionării pompei 
solare sau în intervalul de repaus, regulatorul va 
trece automat în încărcare solară. 
Dacă temperatura captatorului scade cu 2 K în 
intervalul de repaus, valoarea de conectare a 
funcţiei captator tubular va fi recalculată. 

Funcția termostat poate fi utilizată independent de 
funcționarea solară și poate fi folosită, de ex., pentru 
utilizarea excedentului de căldură sau pentru 
postîncălzire 

•  TE I < TE D 
    Utilizarea funcției termostat pentru postîncălzire 
•  TE I > TE D 
    Utilizarea funcției termostat pentru folosirea  
    excedentului de căldură 

În cazul în care al doilea releu este activat, pe 

display apare simbolul . 



 

4.1.16   Moduri de funcționare 

4.1.17   Limba (LING) 

MAN1 / MAN2:  
Modul de funcționare 
Domeniul de setare: 
OFF, AUTO, ON 
Setarea din fabrică: 
AUTO 

LING:  
Setarea limbii 
Setări posibile: 
dE, En, It, Fr 
Setarea din fabrică: It 

Modul de funcționare al regulatorului poate fi setat 
pe manual pentru activități de control și întreținere. 
Pentru aceasta, va fi selectat modul MAN1 / MAN2, 
în care pot fi făcute următoarele setări: 
• MAN1 / MAN2 
  modul de funcționare 

  OFF  : releu deconectat  (clipește) +  
  AUTO: releu în funcționare automată  

  ON    : releu conectat  (clipește) +  

În acest canal poate fi setată limba. 
 
•  dE :  germană 
•  En :  engleză 
•  It   :  italiană 
•  Fr  :  franceză 



5.    Detectarea avariilor 

Valorile rezistenței 
sondei Pt1000 

LED de control al funcțio- 
nării 
 

Simboluri de atenționare 

Siguranță fuzibilă T4A În cazul apariției unei avarii, aceasta va fi afișată pe 
display-ul regulatorului. 

nu ok 

Sondă defectă. Pe canalul corespun-
zător apare un cod de avarie în locul 
temperaturii. 

Scurtcircuit. Verificați 
conductorii. 

Circuit întrerupt. 
Verificați 

conductorii. 

Sondele de temperatură Pt1000, 
deconectate, pot fi verificate cu 
ajutorul unui ohmmetru. Mai jos este 
tabelul temperatură - rezistență cores-
punzătoare. 

Dacă LED-ul de control al funcționării 
nu este aprins, verificați alimentarea 
cu tensiune. 

Siguranța fuzibilă este defectă. 
Înlocuiți-o. La siguranță aveți acces 
după ce scoateți capacul. 

LED-ul de control al funcționării este în permanență 
stins. 

LED-ul de control al funcționării clipește roșu. Pe 

display apare simbolul  iar simbolul  clipește. 



5.1   Diverse 

Pompa este supraîncălzită, dar nu transportă energie 
termică de la captator la boiler, turul și returul sunt la fel 
de calde; eventual zgomote în țevi. 

Pompa pornește pentru scurt timp, se oprește, pornește 
din nou etc. 

Aer în instalație? 

nu 

nu 

nu 

nu 

nu 

nu 

nu 

nu 

nu 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

Dezaerisiți instalația; 
aduceți presiunea din 
instalație la o valoare 
min. de 0,5 bar plus 
presiunea statică; 
eventual măriți și mai 
mult presiunea; por-
niți-opriți pentru scurt 
timp pompa. Este instalat un filtru 

de impurități pe circui-
tul captatorului? 

Curățați filtrul 

Ecartul de tempe-
ratură la regulator es-
te prea mică? 

Sonda de tempera-
tură este poziționată 
incorect? 

Modificați corespun-
zător DT I și DT T. 

Verificați opțiunea 
funcției captator tu-
bular. 

Poziționați corect son-
da de temperatură pe 
turul instalației (cea 
mai caldă conductă); 
utilizați teaca de imer-
sie a captatorului co-
respunzător. 

Pompa pornește târziu. Diferența de temperatură dintre boiler și captator este 
foarte mare în timpul funcționării; circuitul captatorului 
nu poate disipa căldura. 

Ecartul de temperatură 
la conectare ∆T este 
prea mare? 

Modificați corespun-
zător DT I și DT T. 

Sonda captatorului nu 
este poziționată într-un 
loc optim? 

Dacă este cazul, acti-
vați funcția captator tu-
bular. 

Pompa circuitului 
captatorului este 
defectă? 

Verificați-o / înlocuiți-o 

Schimbătorul de căldură 
încărcat cu calcar? 

Îndepărtați depunerile 
de calcar. 

Schimbătorul de căldu-
ră blocat cu mizerie? 

Spălați-l. 

Schimbătorul de căldură 
este subdimensionat? 

Calculați-i noile di-
mensiuni. 



 

Boilerul se răcește pe tipul nopții. 

Pompa circuitului solar nu funcționează deși captatorul 
este mult mai cald decât boilerul. 

Pompa captatorului 
funcționează pe tim-
pul nopții? 

nu 

nu 

Pe timpul nopții temp. 
în captator este mai 
mare ca temp. exter.? 

nu 

Boilerul este izolat 
suficient? 

da 

da 

Verificați funcționarea 
regulatorului. 

Măriți izolația. da nu 

Izolația boilerului este 
bine fixată? 

Înlocuiți izolația sau 
măriți-o. 

Conductele boilerului 
sunt izolate? 

nu 

nu 

da 

da Izolați conductele. 

Verificați clapetele 
antiretur de pe tur și 
retur. 

Turul de apă caldă o ia 
în direcție ascendentă? 

nu da 

Circulația apei calde 
durează foarte mult? 

nu 

nu 

nu 

da 

da 

Opriți pompa de circu-
lație și robinetul de 
blocare pentru 1 
noapte. S-au micșorat 
pierderile în boiler? 

Interschimbați racor-
dările sau faceți o ieși-
re în sifon (cot în jos). 
S-au micșorat pierde-
rile? 

nu da 

Instalați pompa de cir-
culație cu ceas progra-
mator și termostat pt. 
deconectare (pt. utiliza-
re eficientă a energiei). 

Verificați funcționarea 
nocturnă a pompei cir-
cuitului de postîncăl-
zire și defecte ale cla-
petei antiretur; s-a re-
zolvat problema? 

Verificați clapeta anti-
retur din circuitul apei 
calde – este OK? 

da nu 

Verificați celelalte 
pompe care sunt 
racordate la boilerul 
solar. 

Curățare, respectiv 
înlocuire 

Circulația garvitațio-
nală prin conducte es-
te foarte puternică; 
montați o clapetă 
antiretur mai puternică 
sau o vană electrică 
cu 2 căi după pompa 
de circulație;  vana cu 
2 căi este deschisă în 
timpul funcționării 
pompei, în rest este 
închisă. 

Conectați electric 
pompa și vana cu 2 
căi în paralel; repu-
neți în funcțiune. Re-
glarea vitezei trebuie 
dezactivată. 
 

LED-ul de control al 
funcționării este a-
prins? 

nu da 

Nu există curent elec-
tric; verificați siguran-
ța fuzibilă / înlocuiți-o 
și verificați prezența 
curentului electric. 

Pompa pornește în 
regim manual? 

da 

da 

Curentul pentru pompă 
este furnizat de regul-
ator? 

nu 

nu 

Diferența de tempe-
ratură setată pentru 
pornirea pompei este 
prea mare; setați o 
valoare mai mică. 

da 
Pompa este blocată? 

Deblocați mecanic 
pompa cu ajutorul 
unei șurubelnițe; 
pompa s-a deblocat? 

nu 

Siguranțele fuzibile ale 
regulatorului sunt OK? 

da nu 

Înlocuiți siguranțele 
fuzibile. 

Pompa este defectă – 
înlocuiți-o. 

Regulatorul este de-
fect – înlocuiți-l. 




