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Regulatorul trebuie să fie instalat de
către
producătorul
cazanului,
în
conformitate
cu
normele
și
reglementările în vigoare.

1 MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Cerințele de siguranță sunt descrise în
următoarele secțiuni ale acestui manual de
utilizare. În afară de acestea, vă rugăm să
respectați cerințele descrise mai jos.

Modificarea parametrilor programați
trebuie efectuată numai de către o
persoană familiarizată cu acest manual
de utilizare.

Înainte de instalare, reparații sau
întreținere și în timpul lucrărilor de
conectare este absolut necesar să
deconectați alimentarea de la rețea și
să vă asigurați că conexiunile și firele
nu sunt alimentate electric.

Regulatorul poate fi utilizat numai în
instalațiile de încălzire realizate în
conformitate
cu
normele
și
reglementările valabile.
Circuitul electric în care funcționează
regulatorul trebuie protejat cu o
siguranță fuzibilă adecvată pentru
tensiunea utilizată.

După deconectarea regulatorului de la
tastatură, este posibil să existe o
putere
electrică
periculoasă
pe
conexiunile sale.

Regulatorul nu poate fi folosit cu o
carcasă deteriorată.
În nici o situație nu se pot face modificări
asupra construcției regulatorului.

Regulatorul trebuie să fie folosit în
conformitate cu destinația sa.

Regulatorul este echipat cu un
întrerupător
electronic
al
dispozitivelor conectate (acțiune de
tipul 2Y în conformitate cu PN-EN
60730-1) și microîntrerupător (acțiune
de tipul 2B în conformitate cu PN-EN
60730-1).

Regulatorul trebuie să fie acoperit de
cutie.
Dispozitivul
automat
suplimentar
trebuie să fie utilizat pentru a proteja
cazanul,
încălzirea
centrală
și
instalațiile de apă caldă împotriva
rezultatelor defecțiunilor regulatorului
sau ale defecțiunilor la hardware.

Copiilor nu trebuie să li se permită
accesul la regulator.

Este
esențial
să
se
adapteze
parametrii la timpul de funcționare al
cazanului și la tipul de combustibil.
Trebuie să fie luate în considerare
toate
condițiile
de
utilizare
a
instalației. Defecțiunile la reglarea
parametrilor pot cauza intrarea în
modul de urgență al cazanului
(supraîncălzirea, întoarcerea flăcării la
alimentator etc.)
Regulatorul
este
destinat
producătorilor
de
cazane.
Producătorul cazanului, înainte de
utilizarea sa, ar trebui să verifice dacă
colaborarea dintre regulator și cazan
corectă și nu este periculoasă.
Regulatorul nu este un dispozitiv sigur
împotriva
scânteilor.
Aceasta
înseamnă că în modul de urgență
poate fi sursa unei scântei sau a unei
temperaturi înalte care, împreună cu
praful sau gazele inflamabile, poate
provoca incendiu sau explozie.
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2 INFORMAŢII GENERALE

4 STOCAREA DOCUMENTAŢIEI

Regulatorul este un dispozitiv electronic
modern conceput pentru a manipula
funcționarea cazanului pe peleți cu ajutorul
senzorului optic de luminozitate a flăcării.
Dispozitivul este construit compact, ușor de
instalat.
Acesta poate controla funcționarea circuitelor
de încălzire centrală și a apei calde și de
asemenea controlează activitatea a 5 circuite
de încălzire de amestec.
Temperatura
necesară a circuitelor de încălzire poate fi
setată pe baza datelor obținute de la senzorul
principal.
Posibilitatea de cooperare cu
termostatele de ambient separate pentru
fiecare circuit de încălzire este benefică
pentru menținerea temperaturii confortabile
în încăperile de încălzire. În plus, dispozitivul
pornește cazanul de rezervă (cel pe gaz sau
ulei).
Regulatorul poate colabora cu panoul de
comandă suplimentar amplasat în spațiile
rezidențiale și modulul suplimentar al
senzorului lambda λ.
Manipularea regulatorului este ușoară și
intuitivă. Regulatorul poate fi utilizat în

Vă sfătuim să păstrați cu atenție acest
manual de instalare și întreținere și toate
celelalte documente valabile, pentru a fi
utilizate imediat atunci când este necesar. În
cazul eliminării sau vânzării dispozitivului,
toată documentația trebuie să fie înmânată
unui nou utilizator sau proprietar.
5 SIMBOLURI ŞI MARCAJE UTILIZATE
Următoarele simboluri și marcaje sunt utilizate
în manualul de utilizare:
- pentru informații și sfaturi relevante,
- pentru informații vitale legate de
problemele de daune materiale, de
sănătate și de riscul de viață al
oamenilor sau al animalelor domestice,
Atenție: prin aceste simboluri sunt marcate
informațiile vitale. Au rolul de a permite
înțelegerea ușoară a manualului de utilizare.
Utilizatorul și instalatorul sunt totuși obligați să
respecte
recomandările
care
nu
sunt
exprimate prin simbolurile grafice!
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locuințe și în clădiri industriale mici.
3

DIRECTIVA COMUNITĂŢII EUROPENE
2002/96/CE PRIVIND DEȘEURILE DE
ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI
ELECTRONICE

DATE PRIVIND DOCUMENTAŢIA

Manualul de utilizare a regulatorului este o
completare a documentației cazanului. În
special, este necesară aplicarea documentației
cazanului.
Manualul
de
utilizare
a
regulatorului este alcătuit din două părţi:
pentru utilizator și pentru instalator. Cu toate
acestea, în ambele părți sunt incluse
informații vitale privind siguranța. Acesta
este motivul pentru care utilizatorul ar trebui
să se familiarizeze cu ambele părți ale
manualului de utilizare. Nu ne asumăm
răspunderea pentru daunele cauzate de
nerespectarea
următorului
manual
de
utilizare.

Ambalajul și produsul trebuie să fie utilizate
la sfârșitul perioadei de utilizare de către o
companie de reciclare adecvată.
Produsul nu poate fi eliminat împreună cu
deșeurile obișnuite. Produsul nu poate fi ars.
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MANUALUL DE UTILIZARE A REGULATORULUI

S.Control TOUCH

7 STRUCTURĂ MENIU UTILIZATOR
Meniu principal

Selecția combustibilului
Peleți
Agropeleți
Nivel de curățare *
Normal
Crescut
Intensiv
Nivel de combustibil
Nivel de alarmă
Calibrarea nivelului de combustibil
Curățare arzător
Calibrare sondă Lambda*
Diminuare timp noaptea la cazan
Pornit
Valoare reducere
Grafic
Setări ACM
Temperatură presetată ACM
Mod de funcționare pompă ACM
Decuplată
Prioritate
Fără prioritate
Histerezis rezervor ACM
Dezinfectare ACM
Diminuare timp noaptea rezervor ACM
Pornit
Valoare reducere
Grafic

Informații
Setări cazan
Setări ACM *
Vară/Iarnă
Setări vană de amestec 1-5*
Setări generale
Comandă manuală
Mod COȘAR
Mod Coșar: Pornire/oprire
Putere Presetată Mod Coșar
Timp de lucru Mod Coșar
Alarme
Setări service
Setări cazan
Temperatură presetată cazan
Control meteo cazan *
Curbă de încălzire cazan *
Deplasare paralelă a curbei *
Raport temperatură ambient
Selecție termostat
Oprit
Universal
ecoSTER*
Modulaţie putere
Corecția suflantei pentru
putere maximă
Corecția oxigenului pentru
putere maximă
Histerezis H2
Corecția suflantei pentru putere
medie
Corecția oxigenului pentru putere
medie
Histerezis H1
Corecția suflantei pentru
putere minimă
Corecția oxigenului
pentru putere minimă
Histerezis cazan
Putere suflantă - grătar *
Putere ventilator evacuare gaze
arse în mod de operare grătar *
Subpresiune - grătar *
Mod funcționare cazan
Peleți
Grătar

Diminuare timp noaptea pompe de
circulație*
Vara/Iarna
Mod VARĂ
Iarnă
Vară
Auto*
Temp. activare mod VARĂ

Mod de reglare
Standard
FuzzyLogic
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Temp. dezactivare mod VARĂ
Setări vană de amestec 1-5*
Temperatură presetată
Vană de amestec 1-5 termostat de
ambient
Selecție termostat
Oprit
Universal
ecoSTER*
Curbă de încălzire cazan
Deplasare paralelă a curbei
Raport temperatură ambient
Diminuare timp noaptea vană de amestec
Pornit

Valoare reducere
Grafic
Setări generale
Ceas/Data
Luminozitate ecran
Sunet / Limba
Actualizare software
WiFi*
Nu
este
disponibil
dacă
senzorul
corespunzător sau modulul suplimentar nu
sunt conectate sau parametrul este ascuns.
*
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8 ÎNTREŢINEREA REGULATORULUI
8.1 Descrierea principalei ferestre de afişaj

Fig. 1 Fereastra afișajului principal.
Legenda:
- reducerea temperaturii presetate
1. Moduri de funcționare: APRINDERE,
a cazanului de la deschiderea contactelor
STABILIZARE, FUNCȚIONARE, ARDERE,
termostatului de ambient – temperatura
CURĂȚARE, SUPRAVEGHERE, PAUZĂ, COȘAR
presetată în ambient este atinsă;
2. Temperatura măsurată cazan,
- Temperatură presetată cazan scade
datorită perioadelor de timp activate;

3. Temperatura presetată cazan,
4. Tasta intrare lista „Meniu”

- Creșteți temperatura presetată a
cazanului în timpul încărcării cazanului cu apă
caldă (ACM);

5. Zona de informații:

- Ventilator,

- Temperatura presetată a cazanului
crește de la circulația vanei de amestec;

- Șnec 1, Șnec 2 (suplimentar),

- comutare control meteo pentru
circulaţia în cazan;

- Pompe ACM, încălzire

- Temperatura presetată creşte pentru
a încărca vasul tampon.

- Electrod de aprindere,
- Funcționare pe grătar.
6. Temperatura presetată ACM,
7. Temperatura măsurată ACM,
8. Ceas și ziua săptămânii
9. Temperatura externă (meteo),
10. Funcții având influență asupra temperaturii
presetate pe cazan. Următoarele simboluri
semnalizează:

Ambele ferestre din dreapta și din stânga de
pe ecranul principal pot afișa informații
diferite. Este posibilă schimbarea informațiilor
între: circuitele de amestec (1, 2, 3, 4, 5),
info, ACM sau fereastra nivelului de
combustibil.
Pentru a vedea afişajul privind nivelul de
combustibil, setaţi parametrii corect. Detaliile
sunt prezentate la punctul 8.19.
Pentru a afişa nivelul de combustibil, trebuie
făcută ajustarea prezentată la punctul 8.19.
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8.4 APRINDERE

Notă: Nivelul de combustibil poate fi văzut pe
panoul de comandă TOUCH.
8.2 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CAZANULUI Pornirea şi oprirea cazanului
După ce vă asigurați că combustibilul este în
rezervor și trapa este închisă, cazanul poate fi
pornit. Pentru a activa cazanul apăsați ecranul
"Cazan activat", apoi va apărea semnul
"Activare regulator?".

Modul APRINDERE este pentru aprinderea
automată a cuptorului în cazan. Durata totală
a procesului de aprindere depinde de setările
regulatorului (timpul de funcționare al
şnecului, timpul de funcționare al rezistenţei
electrice etc.) și de starea cazanului înainte
de aprindere. Parametrii care influențează
procesul de aprindere sunt în meniu:
Setări service → Setări arzător→Ardere
În cazul încercării eșuate de aprindere a
cuptorului, se iau alte încercări în care
cantitatea de combustibil (timpul de alimentare)
este redusă la 10% din doza primei încercări.
Alte încercări de ardere sunt numerotate lângă
simbolul unui electrod de aprindere

Fig. 2 Punerea în funcţiune a cazanului

După acceptare, cazanul va intra în modul
aprindere. Există un alt mod de a activa
cazanul, apăsați MENIU și apoi găsiți și apăsați
butonul rotund al meniului:

.

Pentru a opri cazanul, apăsați butonul MENIU și
apoi găsiți și apăsați butonul:
. Atenție:
regulatorul va trece la procesul de ardere.
Imediat după terminarea sa va apărea un
semn: "cazan oprit".
8.3 SETĂRI TEMPERATURĂ PRESETARE
CAZAN
Temperatura presetată a cazanului și
temperatura presetată a circuitelor pot fi
setate în meniu (temperaturile posibile sunt
limitate
la
intervalul
de
parametri
corespunzători ai regulatorului).
Setări cazan → Temperatură presetată
cazan
Setări vană de amestec 1-5 →
Temperatură presetată vană de amestec
Valoarea
parametrului:
Temperatura
presetată cazan, este omisă de regulator
atunci când temperatura presetată a
cazanului este controlată de senzorul
meteo. În mod independent, temperatura
presetată a cazanului este crescută în mod
automat pentru a încărca vasul tampon de
ACM și pentru a încărca circuitele de
încălzire ale vanelor de amestec.

.

După ce trei încercări de aprindere eșuate
este semnalată o alarmă încercare de
aprindere nereușită. Funcționarea cazanului
este oprită. Nu este posibilă funcționarea
automată a cazanului. Intervenția de service
este necesară. După găsirea și rezolvarea
problemei declanșării aprinderii, cazanul
trebuie să fie aprins din nou.
8.5 FUNCŢIONARE
Ventilatorul funcționează constant - vezi
figura 3. Alimentatorul de combustibil este
activat periodic. O perioadă constă în timpul
de funcționare a alimentatorului și o pauză în
timpul de alimentare.
in

feeding

timp alimentare

FUNCŢIONARE

time.

interval alimentare

FUNCŢIONARE

timp alimentare

interval alimentare

FUNCŢIONARE

FUNCŢIONARE

Fig. 3 Perioade de funcţionare ventilator şi şnec.

Există două moduri de control disponibile care
sunt
responsabile
pentru
stabilizarea
temperaturii presetate a cazanului: Standard
şi Fuzzy Logic:
Setări cazan → Mod control
Mod de funcţionare standard:
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Modul Fuzzy Logic, spre deosebire de modul
Standard, nu este defect în ceea ce privește
faptul că nu ajunge la temperatura presetată
a cazanului datorită reglării incorecte a
Histerezisului H2 și Histerezisului H. De
asemenea, permite atingerea mai rapidă a
temperaturii presetate.
Atenție: Dacă cazanul funcționează
fără vas tampon termic și regulatorul
este comutat în modul VARĂ atunci
este recomandat Modul de funcţionare
standard al regulatorului.

Dacă temperatura cazanului atinge valoarea
presetată, atunci regulatorul comută în modul
SUPRAVEGHERE.
Regulatorul este echipat cu mecanism de
modulaţie a puterii cazanului - care permite o
reducere treptată a puterii la apropierea
temperaturii presetate.
Există trei niveluri de putere:
- Putere maximă 100
- Putere medie 50
- Putere minimă 30
Valorile pentru nivelele individuale de putere
pot fi setate în meniul:
Setări service → Setări arzător →
Funcţionare

După depășirea temperaturii presetate cu
5°C,
regulatorul
trece
în
modul
SUPRAVEGHERE.
8.6 SUPRAVEGHERE
Modul SUPRAVEGHERE este aplicabil fie în
modul STANDARD, fie în modul Fuzzy Logic.
Regulatorul se comută automat în modul
SUPRAVEGHERE,
fără
intervenția
utilizatorului: - în modul de reglare Standard
- după atingerea temperaturii presetate a
cazanului, - în direcția Fuzzy Logic - după
depășirea temperaturii presetate a cazanului
cu 5°C.

Regulatorul reglează puterea arzătorului cu
care funcționează în funcție de temperatura
presetată și determină histerezis Histerezis
H2 și Histerezis H1. Figura 4 Histerezis H1 și
H2 ale modulaţiei puterii. Este posibilă
configurarea volumelor H1 și H2 în așa fel
încât modularea să se facă fără o poziție
intermediară. Aceasta înseamnă comutarea
de la 100% la 30% cu omisiune de 50%
putere.

În
modul
SUPRAVEGHERE,
regulatorul
supraveghează cuptorul, păstrându-l fără
ardere. Pentru a face acest lucru, arzătorul
funcționează cu o putere foarte mică, ceea ce,
împreună cu parametrii corect ajustați, nu
determină
o
creștere
suplimentară
a
temperaturii. Puterea arzătorului în modul
SUPRAVEGHERE
și
alți
parametri
ai
Supravegherii sunt grupați în meniu:
Setări service → Setări arzător →
Supraveghere
Timpul maxim de funcționare al cazanului în
modul
supraveghere
este
definit
în
parametrul Timp de Supraveghere. Dacă
după acest timp (în modul Supraveghere) nu
este nevoie să reporniți cazanul, atunci
regulatorul pornește procesul de ardere al
cazanului.
Pentru setarea Timpului de
Supraveghere = 0 regulatorul
omite modul SUPRAVEGHERE şi
trece direct în ARDERE.

Fig. 4 Histerezis H1 şi H2 modulaţie putere

Funcţionarea în modul Fuzzy Logic:
În modul Fuzzy Logic, regulatorul reglează
automat puterea arzătorului pentru a permite
funcționarea cazanului astfel încât să se
mențină temperatura la nivelul presetat.
Regulatorul utilizează nivelurile de putere
definite în modul Standard. În acest mod
parametrii Histerezis H2 și Histerezis H1 nu
trebuie să fie setați.
12

8.7 ARDERE
În modul de ardere, resturile de peleți sunt
arse, iar cazanul este pregătit pentru pauză
sau dezactivare.
Toți parametrii care influențează procesul de
ardere sunt grupați în meniu:

Setări cazan → Temperatură presetată
cazan
Setări cazan → Modulaţie putere →
Histerezis cazan
Setări service → Setări arzător →
Timp detectare combustibil
sunt ajustate individual pentru "grătar".
Aceasta vă permite să definiți diferitele
caracteristici ale funcționării cazanului pentru
moduri
de
funcționare
"grătar"
și
"peleţi".Când utilizați grătarul, poate apărea o
alarmă "Nu există combustibil". Această
alarmă are loc atunci când o temperatură
scade sub valoarea parametrului:
Setări service → Setări încălzire şi ACM
→ Temperatura activării pompei pe
încălzire
și apoi pentru o perioadă de 10 minute nu a
existat o creștere.

Setări service →Setări arzător → Ardere
Regulatorul
oprește
alimentarea
cu
combustibil și face suflări periodice pentru a
arde resturile de combustibil. După scăderea
luminozității flăcării sau a duratei maxime de
expirare a arderii, regulatorul trece în modul
PAUZĂ.
8.8 PAUZĂ
În modul PAUZĂ, cazanul este stins și
așteaptă
semnalul
pentru
a
porni
funcționarea. Următoarele pot fi un semnal
pentru
a
începe
operarea:Scăderea
temperaturii presetate a cazanului sub
temperatura
prestabilită
diminuată
de
histerezis cazan (Histerezis cazan),
Prin configurarea funcționării cazanului cu
reducerea temperaturii de vârf a vasului
tampon sub valoarea presetată (Temperatura
la pornirea alimentării vasului tampon).

8.11 SETĂRI ACM
Regulatorul reglează temperatura vasului
ACM, cu condiția ca senzorul de temperatură
să fie conectat. Când senzorul
este
deconectat - informațiile despre acesta sunt
afișate în fereastra principală. Selectând:
Setări ACM → Mod funcţionare pompă
ACM utilizatorul este capabil:
Să dezactiveze alimentarea
rezervorului, parametrul Dezactivat,
Setarea priorității ACM, de parametrul
Prioritate - apoi pompa pentru instalaţia
de încălzire este dezactivată pentru a
alimenta mai repede cazanul ACM,
Să seteze funcționarea simultană a
pompei pentru încălzire și ACM cu
parametrul Fără prioritate,
Să activeze funcţia Vară.

8.9 COȘAR
Regulatorul are un mod special COŞAR. În
acest mod, timpul setat în modul de lucru
Mod Coșar este activat împreună cu toți
consumatorii de căldură din sistemul de
încălzire, iar cazanul începe să se încălzească
până la puterea presetată:
Mod COȘAR → Putere presetată mod
coşar
Acest mod este utilizat pentru testarea și
reglarea funcționării cazanului.

8.12 SETĂRI TEMPERATURĂ ACM
Temperatura presetată ACM este stabilită de
parametrul:

8.10 GRĂTAR
Unele cazane au un grătar suplimentar
pentru a arde alți combustibili, cum ar fi
deșeurile de lemn etc. Pentru a activa
grătarul, mutați parametrii disponibili în:
Setări cazan → Mod funcționare cazan
de la "peleţi" la "grătar". În modul de grătar
alimentatorul de combustibil este oprit.
Procesul de combustie este reglat de
ventilator. Puterea ventilatorului, atunci când
lucrați cu grătar, este setată în:
Setări cazan → Modulaţie putere →
Putere suflantă – Grătar
Valorile parametrilor cum ar fi:

Setări ACM
ACM

→ Temperatură presetată

8.13 HISTEREZIS ACM
Sub temperatura Temperatura presetată a
ACM - Histerezis al recipientului ACM pompa
ACM se va activa pentru a alimenta
rezervorul ACM.
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Este necesară setarea manuală a temperaturii
dorite în ciclul de încălzire al vanei de amestec
utilizând parametrul Temperatura presetată la
vana de amestec, de ex. 50°C. Aceasta ar
trebui să fie o valoare pentru a furniza
temperatura cerută în ambient.
După conectarea unui termostat de ambient,
trebuie setată valoarea scăderii temperaturii
presetate la vana de amestec de la termostat.
(parametri Termostat de ambient vană de
amestec de exemplu 5°C Această valoare
trebuie aleasă experimental. Un termostat de
ambient poate fi unul tradițional sau un panou
de
comandă
TOUCH
După
activarea
termostatului, temperatura presetată la vana
de amestec va fi redusă. Când această valoare
este redusă corect, creșterea temperaturii în
ambient va fi oprită.

Prin valoarea mică a histerezisului,
pompa ACM se va activa mai repede
după scăderea temperaturii ACM.
8.14 ACTIVAREA FUNCȚIEI VARĂ
Pentru a activa funcția VARĂ care permite
alimentarea rezervorului ACM în timpul verii,
fără necesitatea de a activa perioadele de
încălzire și de amestec, este necesară setarea
Modului VARĂ pentru Vară.
Vară/Iarnă Mod VARĂ
În modul VARĂ, toți consumatorii de
căldură pot fi opriți astfel încât
înainte de a-l porni, asigurați-vă că
nu se va supraîncălzi cazanul.
Dacă senzorul meteo este conectat, Funcția
VARĂ poate fi activată automat cu ajutorul
parametrului Auto cu setări suplimentare la
care funcția trebuie pornită / oprită în funcție
de temperatura exterioară a parametrilor
setați:
Temperatura
VARĂ
activată,
Temperatura VARĂ dezactivată.

Vană de amestec cu setarea senzorului
meteo fără panou de comandă TOUCH
Setați parametrul Controlul meteo al vanei de
amestec în poziția activată. Ajustați curba
meteo în conformitate cu punctul 8.17
Utilizarea parametrului Deplasare paralelă a
curbei setarea temperaturii cerute în ambient
conform formulei:
Temperatura cerută în ambient = 20°C +

8.15 DEZINFECTARE ACM
Regulatorul poate în mod automat, periodic,
să facă încălzească rezervorul ACM până la
70ºC. Se face pentru a elimina flora
bacteriană.

deplasare paralelă curbă încălzire.

Este absolut important ca toți
locatarii să fie informați despre
activarea funcției de dezinfectare.
Există pericolul de opărire cu apă
fierbinte ACM.
O dată pe săptămână noaptea între duminică
și luni, la ora 2:00, regulatorul mărește
temperatura rezervorului ACM. După 10
minute de menţinere a rezervorului la 70 ° C,
pompa ACM este dezactivată și rezervorul
revine la funcționarea normală. Nu este
recomandabil
să
activați
funcția
de
dezinfectare în timp ce serviciul ACM este
dezactivat.

Exemplu.
Pentru a atinge temperatura în ambient de
25°C, valoarea mișcării curbei de încălzire
trebuie să fie stabilită la 5°C. Pentru a atinge
temperatura în ambient de 18°C, valoarea
curbei de încălzire trebuie să fie setată la 2°C.
În această configurație poate fi conectat un
termostat. Se va echilibra imprecizia ajustării
curbei de încălzire în cazul în care valoarea
acesteia va fi prea mare. În acest caz,
valoarea de scădere a temperaturii presetate
a ambientului de la termostat trebuie stabilită
pentru
2°C.
După
deconectarea
termostatului, temperatura presetată a vanei
de amestec va fi redusă. Prin ajustarea
corectă a acestei reduceri se va opri
creșterea temperaturii în camera încălzită.

8.16 SETĂRI VANĂ DE AMESTEC
Setările primului circuit al vanei de amestec
sunt în meniul:
Meniu → Setări vană de amestec 1

Vană de amestec cu senzor meteo şi
setări panou de comandă TOUCH
Setaţi parametrul Control meteo al vanei de
amestec în poziţia închis.
Ajustaţi curba meteo conform punctului 8.17

Setările pentru alte vane de amestec sunt în
secțiunile următoare ale meniului și sunt
identice în fiecare ciclu.
Setări vană de amestec fără senzor
meteo
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Datorită faptului că alegeți curba corectă de
încălzire pentru o clădire dată, temperatura
din ambient rămâne aproximativ aceeași indiferent de temperatura exterioară.
În cazul conectării
panoului de comandă
TOUCH setaţi suplimentar raport temperatură
ambient = 0
Indicații pentru setarea corectă a curbei de
încălzire:
- încălzire în pardoseală 0,2 -0,6
- încălzire cu radiatoare 1,0 - 1,6
- vas tampon 1,8 - 4

Temperatură meteo presetată (°C)

Panoul de comandă TOUCH deplasează
automat curba de încălzire în funcție de
temperatura
presetată
în
ambient.
Regulatorul se referă la reglaje la 20ºC, adică
pentru temperatura presetată în ambient =
22ºC, regulatorul va deplasa curba de
încălzire
cu
2ºC,
pentru
temperatura
presetată în ambient = 18ºC, regulatorul va
deplasa curba de încălzire cu -2ºC. În unele
cazuri descrise la punctul 8.17. Este posibil să
fie necesară reglarea mișcării curbei de
încălzire.
În acest mod de configurare, termostatul de
ambient TOUCH este capabil de:
- reducerea temperaturii ciclului de încălzire
cu o valoare constantă, când se atinge
temperatura presetată într-o încăpere. În
mod similar, așa cum a fost descris în punctul
anterior (nu este recomandat) sau
- în mod automat, temperatura corectă a
ciclului de încălzire.
Nu este recomandat să utilizați ambele
posibilități în același timp.
Corecția automată a temperaturii din ambient
se face conform formulei:
Corecţie = (temperatura presetată în
ambient – temperatura măsurată în ambient)
x Raport temperatură ambient / 10
Exemplu.
Temperatura presetată în camera de încălzire
(set in Room Control TOUCH) = 22ºC.
Temperatura măsurată în ambient (folosind
panoul de comandă TOUCH) = 20ºC, Raport
temperatură ambient = 15
Temperatura presetată vană de amestec va fi
crescută cu (22ºC – 20ºC) x 15/10 = 3ºC.
Valoarea corectă a parametrului trebuie să
fie aflată. Raport temperatură ambient.
Domeniu: 0…50. Valoarea mai mare a
factorului este corecția mai mare a factorului
presetat de temperatură. Când este setat la
valoarea "0" temperatura presetată vană de
amestec
nu
este
corectată.
Atenție:
stabilirea unei valori prea mari a temperaturii
ambientale poate cauza fluctuații ciclice ale
temperaturii din ambient.
8.17 CONTROL METEO
În
funcție
de
temperatura
exterioară
măsurată, controlul automat poate fi fie
temperatura presetată a cazanului, fie
temperatura ciclului vanei de amestec. Prin
reglarea corectă a temperaturii curbei de
încălzire a circuitelor de încălzire se
calculează automat în funcție de valoarea
temperaturii externe.
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temperatură exterioară (°C)
Fig. 5 Curbe de încălzire.

Sugestii pentru alegerea curbei corecte de
încălzire:
Dacă prin scăderea temperaturii exterioare
temperatura din ambient crește, atunci
valoarea curbei de încălzire alese este prea
mare,
Dacă prin scăderea temperaturii exterioare
temperatura
din
ambient
scade,
de
asemenea, valoarea curbei de încălzire alese
este prea mică,
În cazul în care temperatura din ambient pe
vreme geroasă este adecvată și când este
vreme mai caldă aceasta este prea mică - se
recomandă mărirea parametrului Mișcarea
paralelă a curbei de încălzire și deci alegeţi
curba inferioară de încălzire,
Dacă temperatura din ambient este prea
scăzută, iar temperatura este prea mare - se
recomandă reducerea Mișcării paralele a
curbei de încălzire și alegerea unei curbe de
încălzire mai ridicate.
Clădirile care sunt insuficient izolate necesită
setarea curbei de încălzire cu valori mai
mari, iar pentru o clădire mai bine izolată,
curba de încălzire a clădirilor va avea o
valoare mai mică.

Temperatura presetată, calculată în funcție
de curba de încălzire, poate fi scăzută sau
mărită de regulator atunci când depășește
limitele de temperatură pentru ciclul dat.
8.18

Setările pentru controlul timpului pompei de
circulaţie sunt analogice cu setările pentru
reducerile de noapte. În perioade de timp
definite, pompa de circulaţie este dezactivată.
Pompa de circulație funcționează în Timpul de
funcționare a circulaţiei în perioadele care nu
au fost menționate mai sus.
8.20 CONFIGURAREA NIVELULUI DE
COMBUSTIBIL

DESCRIERE SETĂRI DIMINUARE
NOAPTEA

Timpul nocturn scade pentru funcţionare
cazan, circuite de încălzire, rezervor ACM şi
pompa de circulaţie:
Intervalele pot fi utilizate pentru a defini
perioadele de timp în care temperatura
presetată mai mică poate fi setată de ex.
pentru o noapte sau când utilizatorul nu este
acasă (de exemplu, a plecat la serviciu /
școală). Această funcție permite reducerea
automată a temperaturii presetate fără a
compromite confortul termic și reducerea
consumului
de
combustibil.
Scăderea
presetată a temperaturii cazanului în
intervale de timp selectate este indicată de

Activare indicator nivel combustibil
Pentru a activa afișarea nivelului de
combustibil se vor seta următorii parametri
Setare cazan → nivel combustibil →
nivel alarmă
Pe o valoare mai mare decât "0", adică 10%
Atingând fereastra la stânga sau la dreapta
din fereastra principală poate fi afișat nivelul
de combustibil.
Tip: nivelul de combustibil poate fi văzut şi pe
panoul de comandă TOUCH (panoul de
comandă nu este o opţiune standard a
regulatorului).
Nivel combustibil indicator service
De fiecare dată când buncărul de combustibil
este umplut la nivelul necesar, trebuie să
apăsați și să menţineţi nivelul actual de
combustibil în fereastra principală. Vor apărea
următoarele informații:

simbolul
de pe ecranul principal.
Pentru a activa intervalele de timp, setați
parametrul: Reducerea timpului de noapte
pentru cazan sau circuitul de încălzire dat la
Pornit. Parametrul Valoare reducere setați
temperatura, reducerea, una pentru toate
intervalele de timp.
Reducerea nocturnă poate fi definită separat
pentru fiecare zi a săptămânii programate în
Grafic.
Selectați scăderea punctului de setare a
temperaturii și începutul și sfârșitul unui
anumit interval de timp.

Fig. 6 Nivel combustibil service.

După alegerea și acceptarea "DA" nivelul de
combustibil va fi setat pentru 100%. Atenție:
Combustibilul poate fi reîncărcat oricând,
ceea ce înseamnă că nu este nevoie să
așteptați până când buncărul este gol. Cu
toate acestea, combustibilul trebuie umplut
până la nivelul corespunzător la 100% și
trebuie setat nivelul regulatorului așa cum
este descris mai sus.

8.19 COMANDĂ POMPĂ DE CIRCULAȚIE
Funcționalitatea pompei de circulaţie este
disponibilă după conectarea la regulatorul de
ieșire H sau modulul suplimentar C.
Trebuie setate Ieşirile H1 sau Ieșirea H2 și
H3 pentru a susține pompa de circulație în:
Setări service → Ieşire H1, Ieşire H2
şi H3
Setările sunt în:
Setări ACM → reduceri în timpul nopţii
ale pompei de circulaţie
şi
Setări service → Setări ACM şi încălzire
16

Descrierea activităţii
Regulatorul măsoară nivelul combustibilului
pe baza consumului său curent. Setările din
fabrică nu corespund întotdeauna consumului
real de combustibil, astfel încât să funcționeze
corect această metodă necesită calibrarea
nivelului de către utilizatorul regulatorului. Nu
sunt
necesari
senzori
suplimentari
de
combustibil.

Calibrare
Umpleți buncărul la nivelul care corespunde
nivelului complet al combustibilului, apoi
setaţi valoarea parametrului: Setări cazan →
Nivel combustibil → Calibrarea nivelului
de combustibil → nivel combustibil
100%
În fereastra principală, indicatorul va fi setat
la 100%. Procesul de calibrare este marcat cu
un indicator pulsatoriu de nivel de combustibil.
Indicatorul va vibra până la punctul de
programare referindu-se la nivelul minim de
combustibil. Nivelul scăzut al combustibilului
din buncăr trebuie monitorizat în mod
constant. Când nivelul de combustibil atinge
minimul așteptat, valoarea parametrului
trebuie stabilită astfel:
Setări cazan → Nivel combustibil →
Calibrare nivel combustibil → Nivel
combustibil 0%
8.21

Fig. 7 Afișaj fereastra de comandă manuală, când este
OFF – înseamnă că dispozitivul este oprit, ON – activat

Activarea de durată a ventilatorului, a
alimentatorului sau a altui dispozitiv
poate genera pericol.

8.24 MENIU FAVORIT
În meniu, pe banda inferioară a ecranului

COLABORARE CU ALIMENTATOR
SUPLIMENTAR

există un buton:
. După selectarea
sa, apare meniul pentru selecţie rapidă.
Părțile din acest meniu sunt adăugate
apăsând pentru a în timp ce pictograma din
dreapta într-un meniu rotund.

După conectarea modulului B suplimentar,
regulatorul poate coopera cu senzorul de
nivel scăzut al combustibilului din buncăr.
După activarea senzorului, pentru Timpul de
lucru şnec suplimentar regulatorul va conecta
alimentatorul auxiliar pentru a completa
combustibilul la nivelul de bază. Acest
parametru poate fi găsit în:

Pentru a șterge poziția selectată din meniul
favorit este necesar să o apăsați mai mult
timp și să acceptați eliminarea acesteia.

Setări service → Setări arzător → Altele
8.22 INFORMAŢII
Informațiile din meniuri permit vizualizarea
temperaturilor măsurate și permit verificarea
dispozitivelor activate în prezent.
După
conectarea
modulului
extensie al vanelor de amestec,
sunt afișate informații despre
vanele de amestec auxiliare.
8.23 COMANDĂ MANUALĂ
În regulator, este posibilă acționarea manuală
a dispozitivelor, cum ar fi pompele, motorul de
alimentare sau motorul suflantei. Acesta
permite
verificarea
dacă
dispozitivul
funcționează corect și dacă este conectat
corect.
Atenție: Introducerea manuală a
comenzii este posibilă numai în modul
STAND-BY, când cazanul este oprit
17
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MANUALUL UTILIZATORULUI PENTRU INSTALAREA REGULATORULUI
ŞI SETĂRI SERVICE

S.Control TOUCH

9. SCHEME HIDRAULICE
9.1 Schema 1

Fig. 8 Schema cu electrovană cu 4 căi de comandă a circuitului de încălzire centrală1, unde: 1 –

cazan, 2 – arzător, 3 – regulator, 4 – senzor temperatură cazan, CT4, 5 – senzor temperatură gaze arse, 6
– servomotor al vanei cu 4 căi, 7 – pompă ciclu de amestec, 8 – senzor de temperatură ciclu de amestec, 9
– rezervor apă caldă, 10 – pompă apă caldă, 11 – senzor apă caldă, 12 – senzor temperatură meteo CT4-P,
13 – panou de comandă TOUCH sau termostat de ambient standard, 14 – senzor temperatură retur (nu
este necesar pentru a exploata sistemul ).
Pentru a îmbunătăți circulația apei în ciclul de gravitație, este necesar să se folosească
profiluri nominale DN mari ale unei țevi și supapă cu patru căi, să nu se folosească o
cantitate mare de genunchi și de îngustări ale profilului. Utilizați alte reguli referitoare la
instalațiile gravitaționale. Dacă senzorul de revenire este instalat îndeaproape, este
necesar să îl izolați termic de împrejurimi și să îmbunătățiți contactul termic cu conducta.
Presiunea temperaturii rezervorului trebuie să fie setată atât de înaltă pentru a asigura
energia termică pentru ciclul vana de amestecului, în timp ce apa de încălzire se întoarce
la rezervor.

SETĂRI RECOMANDATE:
Parametru
Temperatură presetată cazan
Manipulare vană de amestec 1
Max. Temperatură presetată vană de
amestec
Încălzire 1
vană de amestec curve 1
Comandă meteo vană de amestec 1

1

Setare
75-80C
Încălzire activată
70

MENIU
setări cazan
setări service setări vană de amestec 1
setări service setări vană de amestec 1

0.8 – 1.4

încălzire vană de amestec 1

activată

setare vană de amestec 1

Schema hidraulică prezentată nu înlocuiește proiectul de încălzire centrală și servește doar ca exemplu!
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9.2

Schema 2

Fig. 9 Schema cu vas tampon încălzire2, unde: 1 – cazan, 2 – arzător, 3 – regulator, 4 – senzor

temperatură cazan, 5 – senzor temperatură gaze arse, 6 – pompă cazan, 7 – vas tampon încălzire, 8 –
pompă apă caldă, 9 – rezervor apă caldă, 10 – senzor temperatură apă caldă, 11 – servomotor vană de
amestec 12 – senzor temperatură ambient vană de amestec, 13 – pompă vană de amestec, 14 – panou de
comandă cu funcţie de termostat de ambient, 15 – vană termostatică cu 3 căi pentru protecţie retur, 16 –
senzor temperatură înaltă vas tampon, 17 – senzor temperatură joasă vas tampon, 18 – senzor
temperatură meteo, 19 – modul suplimentar B.
SETĂRI RECOMANDATE:
Parametru
Temperatură presetată cazan
Temperatură activare pompă încălzire

Setări
80C
55C

MENIU
setări cazan
setări service Setări ACM şi încălzire

Temperatură început încărcare vas tampon

50

setări service setări vas tampon
setări service setări vas tampon

Temperatură sfârşit încărcare vas tampon

75

setări service setări vas tampon

Activare funcţionare (service vas tampon)

Service vană de amestec 1
Temperatură presetată max. vană de
amestec
Încălzire 1
vană de amestec curve 1
Comandă meteo vană de amestec 1
Vana de amestec selecție termostat 1

2

activată

activată CO
70

setări service setări vană de amestec 1
setări service setări vană de amestec 1

0,8 – 1,4

setări vană de amestec 1

activată

setări vană de amestec 1
setări service setări vană de amestec 1

ecoSTER T1

Schema hidraulică prezentată nu înlocuiește proiectul de încălzire centrală și servește doar ca exemplu!
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9.3

Scheme 3

C

Fig. 10 Schema cu vas tampon încălzire şi 5 circuite de încălzire de amestec3, unde: 1 – cazan, 2 –

arzător, 3 – regulator, 4 – senzor temperatură cazan CT4, 5 – senzor temperatură gaze arse CT2S, 6 –
pompă cazan, 7 – vas tampon încălzire, 8 – pompă apă caldă, 9 – rezervor apă caldă, 10 – pompă de
circulaţie, 11 – vană cu 3 căi cu servomotor, 12 – pompă ciclu de amestec, 13 – senzor ciclu de amestec
CT4, 14 – senzor de ambient panou de comandă TOUCH, 15 – senzor de ambient panou de comandă TOUCH,
16 – senzor superior de temperatură CT4 vas tampon, 17 – senzor inferior de temperatură CT4 vas tampon,
18 – senzor temperatură meteo CT4-P, 19 – panou de comandă TOUCH, 20 – termostat de ambient
standard, 21 – modul suplimentar B, 22 – modul suplimentar C, 23 – senzor temperatură ambient apă
caldă.
SETĂRI RECOMANDATE:
Parametru
Temperatură presetată cazan
Temperatură pornire pompă încălzire
Activare funcţionare (service vas tampon)
Temperatură început încărcare vas tampon
Temperatură sfârşit încărcare vas tampon
Service vană de amestec 1,2,3,4
Temperatură presetată max. vană de
amestec 1,2,3,4
Încălzire
vană de amestec curve 1,2,3,4
Comandă meteo vană de amestec 1,2,3,4
Vana de amestec selecție termostat 1
Vana de amestec selecție termostat 2
Vana de amestec selecție termostat 3
Vana de amestec selecție termostat 4
Service vană de amestec 5
Temperatură presetată max. vană de
amestec
Încălzire 5
vană de amestec curve 5
Comandă meteo vană de amestec 5

3

Setări
M
E
80C
setări cazan
N şi încălzire
55C
setări service Setări ACM
I tampon
setări service setări vas
activă
U
setări service setări vas tampon
50
setări
service
setări
vas
tampon
75
setări service setări vană de amestec
Încălzire activă
70
setări service setări vană de amestec
0,8 – 1,4
setări vană de amestec 1…4
activă
setări vană de amestec 1…4
setări service setări vană de amestec
ecoSTER T1
setări service setări vană de amestec
ecoSTER T2
setări service setări vană de amestec
ecoSTER T3
setări service setări vană de amestec
universal
Încălzire în pardoseală activă setări service setări vană de amestec
50
setări service setări vană de amestec
0,2 – 0,6
setări vană de amestec 5
activă
setări vană de amestec 5

Schema hidraulică prezentată nu înlocuiește proiectul de încălzire centrală și servește doar ca exemplu!
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1…4
1…4

1
2
3
4
5
5

10. Date tehnice
Putere

În timpul transportului, regulatorul nu poate
fi expus la vibrații mai mari decât cele tipice
pentru transportul cazanelor.

230V~; 50Hz;

Curent consumat de
regulator
Curent nominal maxim

0,04 A4
6 (6) A

Nivelul de protecţie al
regulatorului

IP20

Temperatură exterioară

0...50 C

Temperatură de stocare

0...65 C

Umiditate relativă

5 - 85% fără
condensare apă abur

Domeniu de măsurare a
temperaturii senzorilor CT4

0...100 C

Domeniu de măsurare a
temperaturii senzorilor CT4-P
Precizie în măsurarea
temperaturii cu senzori CT4
şi CT4-P

-35...40 C

Pentru reţea şi
semnal
Cleme
De protecţie

12. INSTALAREA REGULATORULUI
12.1 CONDIŢII AMBIENTALE
Din cauza riscului de incendiu este interzisă
utilizarea regulatorului în apropierea gazelor
explozive sau a prafului. Mai mult decât atât,
regulatorul nu poate fi utilizat în condiții de
condensare cu abur sau dacă poate fi expus
efectelor apei.
12.2 CERINȚE PENTRU INSTALARE
Regulatorul trebuie instalat de un instalator
calificat și autorizat, în conformitate cu
normele
și
reglementările
în
vigoare.
Producătorul nu este responsabil pentru
daunele cauzate de nerespectarea legii în
vigoare și a acestui manual de utilizare.
Regulatorul este proiectat pentru a fi
încorporat. Aceasta înseamnă că este atașat
de o parte plată și stabilă a unui cazan sau a
unui perete. Nu poate fi folosit ca dispozitiv
separat. Lăsați un spațiu liber la fiecare
partiție a regulatorului (cu excepția partiției
de asamblare) de cel puțin 50 mm. Lăsați un
spațiu liber care să permită fixarea firelor fără
a le îndoi, cel puțin 100 mm de partiția din
spate a regulatorului. Temperatura exterioară
și suprafața de asamblare trebuie să se
încadreze în domeniul de aplicare cuprins
între 0 și 50 ° C.

2C
Şurub, secţiune cablu
la 2,5mm2, cuplu de
strângere
0,4Nm, izolaţie
lungime 7mm
Şurub, secţiune cablu
la 2,5mm2, cuplu de
strângere
0,5 Nm, izolaţie
lungime 6 mm
Color, grafic,

Display

480x272 cu panou
tactil

Dimensiuni

224x200x80 mm

Greutate

1,4 kg

Norme

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

Clasa de software

A

Clasa de protecţie

Pentru instalarea la
dispozitive clasa I

Nivel de contaminare

2
wg PN-EN 60730-1

11. CONDIŢII DE DEPOZITARE
ŞI DE TRANSPORT
Regulatorul nu poate fi expus la efecte
imediate ale condițiilor atmosferice, adică
ploaie sau raze de soare. Temperatura de
stocare și de transport trebuie să se încadreze
în domeniul de aplicare -15 ... 65°C
Este un curent colectat de regulatorul (când sunt
conectate 2 module executive și un panou). Consumul
total de energie depinde de dispozitivele conectate la
regulator.
4
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12.3 INSTALARE
Regulatorul este adaptat să fie instalat pe o suprafață plană de asamblare. Pentru a înșuruba pe
suprafața de asamblare, desfaceți șuruburile (3) și ridicați cu grijă capacul (1), apoi desfaceți
ștecherul (4). Apoi scoateți capacul (1) într-un loc sigur. Folosind șuruburile (5) prin orificiile din
capacul (2) înşurubaţi regulatorul pe suprafața de asamblare (6).

Fig. 11 Încorporare regulator pe suprafaţa de asamblare, unde: 1 – capac, 2 – postament, 3 – şurub
pentru capac, 4 – ştecher, 5 – şurub pentru suprafaţa de asamblare, 6 – suprafaţa de asamblare.

12.4 CONECTAREA CIRCUITULUI ELECTRIC
Regulatorul este adaptat la curentul 230V~, 50Hz. Caracteristici de instalare:
3 căi (cu fir de protecţie),
realizat conform legislaţiei în vigoare.
Atenție: După dezactivarea regulatorului cu tastatura, există încă o tensiune
periculoasă pe conexiuni. Înainte de începerea lucrărilor de asamblare, este
obligatorie deconectarea energiei electrice și asigurarea că nu există nicio pericol de
alimentare electrică la cleme și fire.
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Firele de conectare nu trebuie să atingă suprafețele cu temperaturi care depășesc
temperatura nominală a lucrărilor. Clemele din partea dreaptă a dispozitivului sunt marcate
ca L, N, 1-19 și sunt concepute pentru a conecta dispozitive alimentate cu curent 230V ~.
Clemele 20-40, D +, D- și RJ sunt proiectate să coopereze cu dispozitive de joasă tensiune
(sub 12V)
Conectarea curentului de 230 V la clemele 20 - 40 și conexiunile de transmisie
determină deteriorarea regulatorului și pericol de electrocutare!

Fig. 12 Conexiunea la rețea, unde 1 - firul conectat corect, 2 - firul conectat incorect (nu este permisă răsucirea firelor în
interiorul dispozitivului)

Firele din interiorul regulatorului trebuie conduse prin presetupe de cabluri. Presetupele de cabluri
trebuie înșurubate. Asigurați-vă că presetupele sunt bine înșurubate prin tragerea firelor.
Lungimea izolării anvelopei externe a firelor trebuie să fie minimă, maximă de 60 mm. Dacă este
necesar să izolați mai mult anvelopa firelor, acestea ar trebui să fie conectate una cu cealaltă sau
alte cabluri în apropierea conectorului. În acest caz, atunci când un fir devine liber de la conector,
acesta nu este în contact cu părțile periculoase. Lungimea de izolare a cablurilor care intră în
conexiuni este prezentată în tabelul de la punctul 0. Nu este permisă răsucirea firelor și lăsarea
firelor nelegate în interiorul regulatorului (există riscul contactului cu părțile fierbinți și piesele cu
tensiune periculoasă).
12.5 CONEXIUNI DE SIGURANŢĂ
Cablurile de siguranță trebuie să fie conectate cu bornele marcate cu acest simbol
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.

12.6 SCHEMA ELECTRICĂ

Room Control
TOUCH

Fig. 13 Schema electrică a regulatorului, unde: T1 – CT4 senzor temperatură cazan, OS – senzor optic
flacără, T2 – senzor NTC de temperatură şnec, PS - senzor de vid, H – tensiunea de ieșire pentru a
semnaliza alarmele sau modul de funcționare a regulatorului de semnalizare sau pentru a controla cazanul de
rezervă sau pentru a controla pompa de circulație, T3 - CT4 senzor temperatură apă caldă, T4 – CT4-P
senzor temperatură meteo , T5 – CT2S senzor temperatură gaze arse, T6 – CT4 senzor temperatură vană de
amestec, RT – intrare cazan termostat de ambient, HS – senzor rotaţie ventilator, P – panou de comandă
TOUCH – panou de comandă cu termostat de ambient (înlocuieşte RT), D-D+ - conector pentru module
suplimentare, B – modulul care adaugă controlul a alte două vane de amestec și un vas tampon termic, C –
modulul care adaugă controlul a alte două vane de amestec și o pompă de circulaţie, λ – Lambda probe
module, L N PE - alimentare putere reţea 230V AC, FU – siguranță fuzibilă rețea, STB – intrare limitator
temperatură de siguranţă, FO – suflantă arzător, FG – alimentator principal, FH – mecanism de curăţare
alimentator arzător sau grătar rotativ, FV – ventilator exhaustare cazan, I – electrod de aprindere, PB –
pompă vas tampon sau cazan, PHD – pompă apă caldă, PM – pompă vană de amestec, SM – cilindru
amestec, CPU – control.
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Senzorul trebuie să fie înșurubat pe perete.
Accesul la găurile de montaj este posibil după
deșurubarea capacului senzorului.

12.7

CONECTAREA SENZORILOR DE
TEMPERATURĂ
Firele senzorilor pot fi extinse prin cabluri cu
diametrul nu mai mic de 0,5 mm 2. Lungimea
totală a firelor în fiecare senzor nu trebuie să
depășească 15 m.
Senzor temperatura cazan trebuie instalat în
conducta termostatică instalată în cazan.
Senzorul de temperatură al rezervorului de
apă
caldă
trebuie
instalat
în
ţeava
termostatică sudată în rezervor. Senzorul de
temperatură pe vana de amestec trebuie
instalat în manșonul situat în fluxul de apă
curentă în țeavă, dar poate fi instalat pe
conductă, cu condiția ca acesta să fie izolat
termic de pe conductă.

Orificii pentru bolţuri

Bolţuri, 2 buc.

Cablu 2x0,5mm2
Lungime max. 25m
Ø3-6,5mm

Fig. 14 Conexiune senzor meteo CT4-P.

12.9 VERIFICAREA SENZORILOR METEO
Senzorii de temperatură CT4 / CT4-P pot fi
verificați prin măsurarea rezistenței acestora
la temperatura dată. În cazul unor diferențe
mari între valoarea rezistenței măsurate și
valorile din tabelul de mai jos, senzorul
trebuie înlocuit cu unul nou.

Senzorul trebuie să fie protejat
împotriva
pierderii
de
pe
suprafețele la care sunt conectate.
Trebuie să păstrați un contact termic bun
între senzori și suprafața măsurată. În acest
scop, trebuie utilizată pastă termorezistentă.
Nu este permisă lubrifierea senzorilor cu apă
sau ulei. Firele senzorilor trebuie separate de
firele electrice de rețea. În acest caz pot fi
afișate valori greșite ale temperaturii.
Lungimea minimă între aceste fire trebuie să
fie de 10 cm. Nu este acceptabil să se permită
contactul între firele senzorilor și părțile
fierbinți ale cazanului și instalația de încălzire.
Firele senzorilor sunt rezistente la temperaturi
care nu depășesc 100°C

CT4
Temperatură
exterioară
°C
0
10
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100

12.8 CONECTAREA SENZORILOR METEO
Regulatorul cooperează exclusiv cu senzorul
meteo CT4-P. Senzorul trebuie instalat pe
cel mai rece perete al clădirii. De obicei este
peretele nordic, sub acoperiș. Senzorul nu
trebuie expus la razele directe și la ploaie.
Senzorul trebuie să fie instalat la cel puțin 2
m deasupra solului, departe de ferestre,
coșuri de fum și alte surse de căldură.
Pentru conectare folosiți fir cu diametru de
cel puțin 0,5 mm2 până la 25 m lungime.
Polarizarea firelor nu este esențială. Al doilea
capăt
trebuie
conectat
la
bornele
regulatorului.
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Min.
Ω

Nom.
Ω

Max.
Ω

802

815

828

874

886

898

950

961

972

990

1000

1010

1029

1040

1051

1108

1122

1136

1192

1209

1225

1278

1299

1319

1369

1392

1416

1462

1490

1518

1559

1591

1623

1659

1696

1733

12.12 CONEXIUNE TERMOSTAT DE
AMBIENT-CAZAN

CT2S-2 (gaze arse)
Temperatură
exterioară
°C
0
25
50
100
125
150

Min.
Ω

Nom.
Ω

Max.
Ω

999,7

1000,0

1000,3

1096,9

1097,3

1097,7

1193,4

1194,0

1194,6

1384,2

1385,0

1385,8

1478,5

1479,4

1480,3

1572,0

1573,1

1574,2

Termostatul de ambient pentru cazan poate
opri funcționarea arzătorului sau opri pompa
pentru instalaţia de încălzire a cazanului.
Pentru a opri termostatul opriți funcționarea
cazanului selectați Selecție termostat pentru
universal sau ecoSTERT1 (dacă panoul de
comandă TOUCH este conectat)
Setări service → Setări cazan →
Selecție termostat.
Pentru termostat activaţi pompa pentru
instalaţia de încălzire a cazanului (fără a opri
cazanul)
setați
parametrul
Dezactivare
pompă termostat pe YES (DA)

CT4-P (meteo)
Temperatură
exterioară
°C
-30
-20
-10
0
10
20

Min.
Ω

Nom.
Ω

Max.
Ω

609

624

638

669

684

698

733

747

761

802

815

828

874

886

898

950

961

972

Setări service → Setări cazan →
Dezactivare pompă termostat
12.13 CONEXIUNE CAZAN DE REZERVĂ
Regulatorul poate controla funcționarea
cazanului suplimentar (gaz sau ulei). Nu este
necesar să activați sau să dezactivați manual
acest cazan. Cazanul suplimentar va fi activat
atunci când cazanul pentru peleţi pierde
temperatura și se va dezactiva atunci când
cazanul pe peleţi ajunge la temperatura
corespunzătoare. Conectarea la cazanul
suplimentar trebuie făcută de un instalator
calificat, în funcție de datele tehnice ale
acestui cazan. Cazanul suplimentar (de
rezervă) trebuie conectat prin releu cu
bornele 39-40.

12.10 CONECTAREA SENZORULUI OPTIC
Conectați senzorul în conformitate cu punctul
12.6. Citirile datelor de la senzorul optic sunt
posibile în meniu:
Informaţii→ Flacără
12.11 CONEXIUNE TERMOSTAT DE
AMBIENT-VANE DE AMESTEC
Termostatul de ambient după deconectarea
firelor reduce temperatura presetată în
circuitul de amestec. Parametrul este în
meniul:
Setări vană de amestec 1,2,3,4,5 –
Termostat de ambient vană de amestec
Valoarea parametrului trebuie aleasă astfel
încât, după activarea termostatului de
ambient, temperatura în ambient să scadă.
Alte setări conform punctului 8.16.
În cazul panoului de comandă TOUCH
asigurați-vă că acest parametru este corect
ales Selecție termostat:

Fig. 15 Exemplu de schemă de sistem pentru racordarea
cazanului suplimentar la regulator, unde: 1 – modul, 2 –
cazan suplimentar (pentru ulei sau gaz), 3 – releu RM
84-2012-35-1012
şi
consolă
GZT80
RELPOL

Setări service – Setări vană de amestec
1,2,3,4,5 – Termostat de ambient vană
de amestec
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Regulatorul nu este echipat cu emițător ca
opțiune standard.
Asamblarea
emițătorului
trebuie
efectuată de o persoană cu calificări
corespunzătoare, conform normelor
și reglementărilor valabile.
Controlul cazanului de rezervă prin setarea
Ieșirii H1 A pe Cazanul de rezervă.
Meniu → Setări service → Ieşire H1
În plus, pentru a activa controlul asupra
cazanului de rezervă setați parametrul
Temperatura de activare a cazanului de
rezervă la o valoare diferită de zero în:

Fig. 165 Schema hidraulică cu cazan suplimentar în
circuit închis-deschis, unde: 1- regulator, 2- cazan
suplimentar, 3- releu, 4- vană de comutare (cu
comutatoare terminale).

Setări service → Setări cazan →
Cazan de rezervă
Dezactivarea controlului asupra cazanului
suplimentar se face după ce a fost setată
valoarea zero a decuplării pentru acest
parametru.
Controlarea extensiei cazanului este
împărțită în comun cu extensia de
alarmă.
Dezactivarea
controlului
cazanului suplimentar va face ca
această extensie să fie controlată de
modulul de control al alarmelor.
Când cazanul pe peleți este aprins și
temperatura depășește valoarea presetată,
adică 25°C, atunci regulatorul oprește
cazanul suplimentar (va furniza o putere
constantă AC 12V pentru bornele 39-40).
Acesta va alimenta bobina emițătorului și va
deconecta
bornele.
După
scăderea
temperaturii cazanului sub temperatura
parametrului cazanului suplimentar oprirea
regulatorului se oprește dând putere bornelor
39-40 care ar trebui să activeze cazanul
suplimentar.

Fig. 176 Schema hidraulică cu cazan suplimentar în

circuit deschis - închis, unde: 1- regulator, 2cazan suplimentar, 3- releu, 4- vană de comutare
(cu comutatoare terminale), 5- schimbător de
căldură, setare recomandată: prioritate ACM =
dezactivată, schimbător de căldură = YES (DA).

Comutând regulatorul în modul
STAND-BY se dezactivează cazanul
suplimentar.

5

Schema hidraulică prezentată nu înlocuiește proiectul de
încălzire centrală și este doar o mostră!
6

Schema hidraulică prezentată nu înlocuiește proiectul de
încălzire centrală și este doar o mostră!
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Fig. 19 Conexiune dispozitiv extern de alarmă, unde: 1
– regulator, 2- dispozitiv extern de alarmă, 3- releu.

Montarea emițătorului trebuie să fie
efectuată de o persoană calificată în
conformitate cu legislația în vigoare.

Fig. 18 Schema electrică a controlului vanei de

comutare la cazan suplimentar, unde: 1regulator, 2- cazan suplimentar, 3- releu, 5servomotor al vanei de comutare (cu comutatoare
terminale), atenție: bornele 22, 21, 24 trebuie
să fie separate prin galvanizare de bornele 12,
11, 14.

Activarea alarmei prin setarea Ieșirii H1 pe
Alarme:
Meniu → Setări service → Ieşire H1
Există posibilitatea de a seta ieșirea de
alarmă însoțită de apariția unuia sau mai
multor alarme selectate (AL1-AL9) din meniu:

12.14 CONEXIUNE SEMNALE DE ALARMĂ
Regulatorul poate raporta alarme prin
activarea dispozitivelor externe, cum ar fi
inelul sau dispozitivul GSM, la trimiterea de
mesaje scurte prin SMS. Dispozitivul de
raportare a alarmelor trebuie conectat în
conformitate
cu
fig.19
cu
emițătorul.
Deoarece această extensie este partajată cu
extensia pentru controlul suplimentar al
cazanului, pentru a activa funcțiile de alarmă,
funcția de control al cazanului trebuie
dezactivată. Pentru a face acest lucru, urmați
pașii din meniu:
Setări service → Setări cazan →
Cazan de rezervă
Setați valoarea zero a temperaturii sale de
dezactivare.

Setări service → Setări cazan → Alarme
12.15 RACORDAREA VANEI DE AMESTEC
În timpul lucrărilor de asamblare
pentru servomotorul de amestec,
aveţi
grijă
să
nu
se
supraîncălzească
cazanul. Acest
lucru se poate întâmpla când există
un flux limitat de apă din cazan. Se
recomandă verificarea poziției vanei
în deschiderea maximă înainte de
începerea lucrului, pentru a se
asigura că este acceptată căldura
de la cazan prin deschiderea
maximă a vanei.
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Regulatorul
colaborează
numai
cu
servomotoare ale vanelor de amestec
echipate cu comutatoare de capăt. Utilizarea
altor servomotoare este interzisă. Se pot
utiliza servomotoare cu un domeniu complet
de la 30 până la 255s. Descrierea conectării
vanei de amestec:
- Conectați senzorul temperatură vană de
amestec
- Conectați pompa electrovanei de amestec
- Activați regulatorul și selectați în meniul de
service propriul service vană de amestec

Calibrarea poziţiei indicator vană:
Indicatorul poziţiei vanei este în meniul:
Informaţii. Pentru vana de amestec 1 după
o anumită perioadă de timp se va calibra
automat. Pentru a face ca indicatorul de
poziție a vanei să afișeze mai repede
valoarea
corectă,
deconectați
puterea
electrică a regulatorului, apoi în capacul
regulatorului comutați butonul în comandă
manuală. Răsuciți capacul vanei în poziția
închisă, apoi porniți din nou butonul din
capac
în
poziția
AUTO.
Conectați
alimentarea
electrică
la
regulator
–
indicatorul % al deschiderii valvei este
calibrat.
În timpul calibrării servomotorul este închis
prin Timpul de deschidere a vanei.

SETĂRI SERVICE
Setări vană de amestec 1
Fixaţi în setările de service ale vanei de
amestec timpul corespunzător pentru Timp de
deschidere a vanei (timpul trebuie să fie scris
pe plăcuța de date a servomotorului, și
anume 120 s).
- Conectați energia electrică a regulatorului și
activați-o astfel încât pompa vană de amestec
funcționează,
- Alegeți direcția în care servomotorul se
deschide și se închide. Pentru a face acest
lucru, comutați butonul în comandă manuală
și găsiți poziția în care temperatura în
circuitul vana de amestecului este maximă (în
regulator este poziția 100% ON) și poziția
valorii când temperatura circuitului de
amestec este minimă (în regulator este
poziția 0% OFF ). Amintiți-vă poziția pentru a
verifica ulterior conexiunea corespunzătoare,
Deconectați
alimentarea
electrică la
regulator
- Conectați energia electrică la servomotorul
vanei de amestec cu regulatorul, conform
punctului
12.4
și
documentației
producătorului servomotorului. Nu confundaţi
direcția de deschidere cu direcția de
închidere,
- Conectați alimentarea electrică la regulator
și comutați-l în modul STAND-BY
- Verificați dacă firele pentru deschiderea și
închiderea vanei de amestec nu sunt
inversate. Mergeți la: Comandă manuală și
deschideţi vana de amestec selectând
Deschidere Vană de amestec 1 = ON. Prin
deschiderea temperaturii servomotorului pe
senzorul vane de amestec ar trebui să
crească. În cazul în care nu creşte,
deconectați cablurile de alimentare și firele de
tip swap. (atenție: o altă cauză poate fi vana
conectată incorect! - verificați documentația
producătorului pentru a vedea dacă este
conectată corespunzător);
- Setați alți parametri ai vanei de amestec în
conformitate cu punctul 0

12.16 CONEXIUNE POMPĂ DE CIRCULAȚIE
Pompa de circulaţie poate fi conectată la
regulatorul
cazanului
după
conectarea
modulului suplimentar C sau Ieşirii H la
modulul executiv al regulatorului. Trebuie să
setaţi suportul Ieşire H1 sau Ieşire H2 şi
H3 pe Pompa de circulaţie.
12.17 CONEXIUNE LIMITATOR
TEMPERATURĂ STB
Pentru a nu supraîncălzi cazanul din cauza
defectării regulatorului este obligatoriu să se
utilizeze limitatorul de temperatură de
siguranță STB sau oricare altul adecvat pentru
cazanul dat. Limitatorul STB trebuie conectat
la bornele 1-2. Când este activat limitatorul,
se oprește suflanta, precum și motorul
alimentatorului de combustibil.
Limitatorul de temperatură de
siguranţă trebuie să aibă tensiunea
nominală de cel puţin 230V și ar trebui
să aibă documente valabile de primire
În cazul în care nu se instalează bornele
limitatorului 1-2, trebuie conectate printr-o
punte. Puntea trebuie să fie realizată cu sârmă
izolată, cu diametrul de cel puțin 0,75mm2, cu
izolație suficient de groasă pentru a respecta
standardele de siguranță ale cazanului.
12.18 CONECTAREA PANOULUI DE
COMANDĂ
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Este posibilă echiparea regulatorului cu panou
de comandă TOUCH, care are următoarele
funcții:
- Termostat de ambient (controlează până
la 3 termostate)

- Panou de comandă pentru cazan
- Semnal de alarmă
- Indicator nivel combustibil
Atenție: diametrul cablurilor pentru
conectarea panoului de comandă TOUCH
trebuie să fie de cel puţin 0,5mm2
Lungimea maximă a cablurilor la panoul de
comandă TOUCH nu trebuie să depășească 30
m. Această lungime poate fi mai mare atunci
când se utilizează fire cu un diametru mai
mare de 0,5 mm2.
Conexiune cu 4 fire:
Atenție: conectați corect cablul de alimentare
VCC al panoului de comandă la borna
regulatorului în conformitate cu punctul 12.6.
Conexiune cu 2 fire:
Conexiunea cu 2 fire necesită utilizarea
şnecului de alimentare + 5V sau + 12V de
curent continuu cu curent nominal minim
200mA. Puncte de alimentare panou de
comandă TOUCH: conectați GDN și + VCC la
şnecul extern de alimentare.7 Alimentatorul
nu este o opțiune standard pentru regulator.
Liniile D + și D- se conectează în așa fel cum
este prezentat în schema de la punctul 12.6.

12.19 ACCESUL LA PARAMETRII
REGULATORULUI PRIN REȚEAUA DE
INTERNET
Cu un modul suplimentar, dispozitivul NET
Control de pe Internet permite accesul de
la distanță la datele conținute în dispozitiv
prin WiFi și LAN. Apoi, regulatorul
funcționează prin browserul web standard
WWW instalat pe dispozitivele staționare și
mobile.

7

Încărcătorul nu este un echipament standard al regulatorului
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13. STRUCTURĂ - MENIU SERVICE

Grătar*
Funcţionare grătar
Ventilator în funcţionar grătar

Setări service

Funcţionare suflantă –
Supraveghere

Setări arzător
Setări cazan

Pauză suflantă –
Supraveghere

Setări ACM şi încălzire
Setări vas tampon *

Sondă Lambda *

Setări vană de amestec 1-5*

Funcţionare cu sondă
Lambda

Ieşire H1
Ieşire H2 şi H3*

Dinamica

Afişare setări avansate

Timp de reacţie

Restabilire setări implicite

Domeniu de corecţie suflantă
Altele
Putere minimă suflantă

Setări arzător

Timp detectare lipsă combustibil

Aprindere

Temperatură maximă
arzător

Timp test de aprindere
Detectare flacără

Temperatura maximă a
gazelor arse

Debit de aer aprindere
Timp de aprindere

Timp de lucru alimentator
suplimentar

Suflantă după aprindere
Perioadă suflantă după
aprindere

Ventilator evacuare gaze arse
Putere minimă ventilator
evacuare gaze arse

Timp de încălzire
Timp de stabilizare

15%, 40%,60%,
80%,100% Putere ventilator
evacuare gaze arse

Doză pornire corecţie
Funcţionare
Mod de funcţionare ON/OFF

Senzor de vid:
No/Huba 401.93000/DPT250R8-AZ
- Vid min.
- Vid max.
- Corecţie vid
- Vid – corecţie suflantă

Creştere debit de aer *
Funcţionare alimentator 2*
Timp min. funcţionare
alimentator 2*
Eficienţă alimentator
Densitate energie

Calibrare alimentator

Capacitate rezervor
Ardere

Setări cazan

Timp maxim ardere

Selecție termostat

Timp minim ardere

Temperatură minimă cazan

Putere suflantă

Temperatură maximă cazan

Timp suflantă

Cazan de rezervă

Pauză suflantă

Alarme

Pornire suflantă

Temperatură răcire cazan

Oprire suflantă
Curăţare
Timp curăţare după ardere
Supraveghere
Putere arzător în
supraveghere
Timp supraveghere

Parametru A,B,C FL
Dezactivare pompă termostat
Randament cazan
Setări ACM şi încălzire
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Temperatură de activare a
pompei pe încălzire

Ieşire H1
Ieşire H2 şi H3 *

Pauză pompă încălzire în timpul
încărcării ACM *
Temperatura minimă a ACM*
Temperatura maximă a ACM *
Creşterea temperaturii cazanului
de la ACM şi vana de amestec
Prelungire funcţionare ACM *
Timp pauză pompă de circulaţie
Timp de funcţionare pompă de
circulaţie
Schimbător de căldură *
Sursă termică ACM*:
Cazan, Vas tampon

Configurare ieşire H1
Rezervă cazan
Alarme
Pompa de circulaţie
Mod funcţionare semnalizare
Configurare ieşire
H2 şi H3*
Rezervă cazan
Alarme
Pompa de circulaţie
Mod funcţionare semnalizare
* nu este disponibil dacă senzorul
corespunzător nu este atașat, modulul de
extensie sau parametrul este ascuns

Setări vas tampon
Suport vas tampon
Temperatură început încărcare
Temperatură sfârşit încărcare
Pornire sistem încălzire*

Setări vană de amestec 1,2,3,4,5*
Funcţionare vana de amestec 1-5
Oprită
Încălzire pornită
Încălzire în pardoseală pornită
Numai pompă
Temperatură minimă vana de
amestec 1-5
Temperatură maximă vana de
amestec 1-5
Domeniu de proporţionalitate *
Timp constant de integrare *
Timp de deschidere vană
Oprire pompă de la termostat
Zona moartă intrare vana de
amestec *
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14. SETĂRI SERVICE
14.1 SETĂRI SERVICE ARZĂTOR
Aprindere
Timp testare aprindere
Detectare flacără
Debit de aer aprindere
Timp aprindere
Suflare după aprindere
Perioada de suflare după aprindere

Timp de încălzire
Timp de stabilizare
Funcţionare
Mod de funcţionare ON/OFF

Creştere flux de aer
Funcţionare alimentator 2 / Timp
min. funcţionare alimentator 2
Eficienţă alimentator
Densitate energie
Putere max. arzător

Capacitate rezervor

Descriere
Timp pentru a verifica dacă cuptorul este fierbinte. Numai ventilatorul
funcționează
Pragul de detectare a flăcării în% de lumină, când regulatorul consideră
cuptorul fierbinte. De asemenea, este utilizat pentru detectarea lipsei de
combustibil și a sfârșitului arderii.
% de suflare la aprindere. Valoarea prea mare prelungește procesul de
aprindere sau cauzează încercarea eșuată de aprindere.
Timp de urmărire a încercărilor de ardere (3 încercări). După acest timp,
regulatorul trece la o altă încercare de aprindere.
% suflare ventilator după detectarea flăcării
Timp de funcționare a ventilatorului cu putere Suflare după aprindere.
Permite o aprindere mai bună a cuptorului înainte de a intra în modul
STABILIZARE.
Timpul de încălzire a electrodului de aprindere înainte de antrenarea
ventilatorului. Nu trebuie să fie prea lung pentru a nu deteriora rezistenţa
electrică. După acest timp, rezistenţa electrică funcționează până când
detectează flacăra.
Durata modului de funcționare STABILIZARE.
Comută arzătorul în modul TERMOSTAT, adică pentru a lucra în
brutărie. Arzătorul funcționează cu putere maximă fără modularea puterii.
Arzătorul se dezactivează cu deconectarea bornelor termostatului 28-29.
Senzorul de temperatură al cazanului nu influențează funcționarea
alimentatorului.
Valoarea creșterii puterii fluxului de aer într-un moment în care
alimentatorul lucrează în arzător.
Posibilitate suplimentară de activare a celui de-al doilea alimentator de
combustibil / Timp după care funcţionarea alimentatorului este oprită,
deşi contactele senzorului nivelului de combustibil sunt deschise.
Eficiența consumului de combustibil în kg / h
Combustibil caloric în kWh / kg.
Puterea maximă a arzătorului în kW. Parametrul este utilizat pentru a modula
puterea arzătorului.
Capacitatea buncărului de combustibil pentru calcularea nivelului de
combustibil. Când se pune cantitatea corectă, utilizatorul nu este obligat
să calibreze nivelul de combustibil. Regulatorul procesează aceste date
dacă procesul de calibrare a nivelului de combustibil nu a fost efectuat.
După calibrarea reușită a nivelului de combustibil, regulatorul nu
procesează această valoare.

Ardere
Timp maxim de ardere
Timp minim de ardere
Intensitate debit aer
Perioadă debit aer
Interval debit aer
Pornire debit aer
Oprire debit aer

După acest timp, regulatorul trece în modul PAUZĂ, în ciuda faptului că
regulatorul detectează flacăra
Arderea va dura cel puțin acest timp, în ciuda faptului că senzorul de
flacără a indicat lipsa flăcării
Puterea ventilatorului în timpul suflării cu ardere în %
Durata suflării când se arde combustibilul și ardere
Întrerupere între fluxurile de aer în timp ce se arde combustibilul în
procesul de ardere
Luminozitatea flăcării cu care începe fluxul de aer în timp ce arde
combustibilul
Luminozitatea flăcării cu care începe fluxul de aer când arde
combustibilul în procesul de ardere

Curăţare
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Timp curăţare ardere
Flux de aer de curăţare

Timp de funcționare a ventilatorului în timpul arderii cuptorului
Puterea ventilatorului în % în timpul curățării cuptorului prin ardere și
aprindere

Supraveghere
Timp de supraveghere
Putere arzător în supraveghere

După acest timp, când regulatorul este în modul SUPERVIZARE,
regulatorul pornește automat arderea la arzător. Prin setări = 0,
modul SUPRAVEGHERE este dezactivat.
Puterea arzătorului în modul SUPRAVEGHERE.

Grătar
Mod grătar
Ventilator în mod grătar
Timp flux SUPRAVEGHERE
Perioada flux SUPRAVEGHERE

Acționați comanda grătarului și opriți alimentarea automată a
combustibilului.
Ventilatorul suflă cu putere atunci când funcționează în mod grătar.
Durata refulării ventilatorului în supraveghere în mod grătar
Interval între refulări în supraveghere în mod grătar

Sonda Lambda

Funcţionarea cu o sondă Lambda

Dinamica

Timp de reacţie

Domeniu corecţie suflu

Dacă un parametru este setat pe "ON", atunci regulatorul va
funcționa utilizând informațiile de la sonda lambda. Cantitatea de aer
furnizat în cuptor va fi ajustată automat pentru a obține cantitatea
presetată de aer în gazele arse. Dacă acest parametru va fi setat pe
"OFF", indicațiile sondei lambda nu vor influența funcționarea unui
regulator.
Are influență asupra vitezei de reglare a cantității de oxigen în fum în
raport cu cantitatea presetată și de stabilitatea menținerii cantității de
oxigen în gazele arse. Nu se recomandă modificarea acestui
parametru dacă viteza de reglare și stabilitatea menținerii valorii
presetate a oxigenului este la nivelul așteptat.
Are influență asupra vitezei de reglare a cantității de oxigen în raport
cu valoarea presetată și asupra stabilității cantității de oxigen în
gazele arse. Nu se recomandă modificarea acestui parametru dacă
viteza de reglare și stabilitatea menținerii valorii presetate a
oxigenului este la nivelul așteptat.
Stabilește intervalul variabil al puterii de suflare prin operare cu
utilizarea sondei lambda.

Altele
Raport min. suflantă

Timp detectare lipsă combustibil

Temperatură max. arzător
Temperatură maximă gaze arse

Timp funcţionare alimentator
suplimentar

Puterea minimă a suflantei în %, selectabilă de către utilizatorul
regulatorului. Se utilizează numai pentru a limita gama de putere a
suflantei. Nu este folosit pentru algoritmul de control al suflantei și ar
trebui să fie cât mai scăzut posibil pentru a asigura rotația lentă și lină
a suflantei fără "zgomot de fond".
Timpul de numărătoare inversă începe după ce luminozitatea flăcării
a scăzut sub valoarea detectării flăcării %. După terminarea
numărătoarei inverse, regulatorul încearcă să aprindă arzătorul și,
dacă acesta eșuează de trei ori, este indicat un mesaj de alarmă de
"defecțiune de aprindere".
Definește temperatura maximă a alimentatorului. În cazul în care
valoarea este depășită, se va genera alarma "temperatura maximă a
alimentatorului a fost depășită".
Definește temperatura maximă a gazelor arse. În cazul în care
valoarea este depășită, se produce alarma " temperatura maximă a
gazelor arse depășită".
Definește timpul de funcționare a alimentatorului suplimentar
(alimentator buncăr). Alimentatorul este racordat la modulul B
suplimentar. După această perioadă, funcţionarea alimentatorului
suplimentar este oprită, deşi contactele senzorului nivelului de
combustibil sunt deschise. Contactele senzorului nivelului de
combustibil sunt amplasate în modulul B suplimentar.

Ventilator evacuare gaze arse

Activează funcționarea ventilatorului de evacuare a gazelor arse.

Putere minimă ventilator
evacuare gaze arse

Puterea minimă a ventilatorului de evacuare a gazelor arse în %,
selectabilă de către utilizator. Se utilizează numai pentru a limita
gama de putere disponibilă a ventilatorului. Nu este folosit pentru
algoritmul de control al ventilatorului și ar trebui să fie cât mai scăzut
posibil pentru a asigura rotația lentă și lină a ventilatorului și extracția
gazelor arse nerestricționate.
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Senzor de vid

Vid minim
Vid maxim
Corecţia vidului
Vid - corecția suflantei
Calibrarea alimentatorului

Activează modul de operare cu senzorul de vid. O dată ce modul este
activat, viteza de rotație a ventilatorului de evacuare a gazelor arse este
setată de către regulator pentru a atinge valoarea necesară a vidului din
camera de ardere.
Definește valoarea minimă a vidului în camera de combustie. În cazul în
care valoarea este depășită, se va genera alarma "vid minim depășit ".
Definește valoarea maximă a vidului din camera de ardere. În cazul în
care valoarea este depășită, se va genera alarma "vid maxim depășit ".
Corectează citirile senzorului de vid.
Definește intervalul de variabilitate a puterii de ventilare a ventilatorului
de evacuare a gazelor arse pentru funcționarea cu senzorul de vid.
Calibrează eficiența alimentatorului. Necesită oprirea cazanului.

14.2 SETĂRI SERVICE CAZAN

Min. cazan temp.

Temperatura minimă presetată a cazanului care poate fi setată în
meniul utilizatorului și temperatura minimă care poate fi setată automat
de regulator, adică de diminuări de noapte etc.

Max. cazan temp.

Temperatura maximă presetată a cazanului care poate fi setată în
meniul utilizatorului și temperatura minimă care poate fi setată automat
de regulator, adică de diminuări de noapte etc.

Cazan de rezervă

Descriere la punctul 12.13

Indicarea alarmei

Temperatură răcire cazan

Configurarea ieșirii alarmei astfel încât să fie activată dacă apar una
sau mai multe alarme selectate.
Temperatura de răcire a cazanului. Peste această temperatură,
regulatorul activează pompa ACM și deschide ciclurile vanei de
amestec pentru a permite răcirea cazanului. Regulatorul activează
pompa ACM dacă această temperatură depășește valoarea maximă.
Regulatorul nu va deschide ciclul vanei de amestec atunci când setarea
vană de amestec = încălzire în pardoseală activă

Parametrul A FuzzyLogic
Parametrul B FuzzyLogic
Parametrul C FuzzyLogic

Consultați modul FuzzyLogic. Aceştia au influență asupra vitezei de
atingere a temperaturii cazanului la valoarea prestabilită și asupra
stabilității menținerii acestei temperaturi. Nu se recomandă modificarea
acestor parametri dacă viteza de reglare și stabilitatea menținerii
temperaturii presetate sunt la nivelul preconizat.

Pompa oprită de termostat

Opţiuni disponibile
NU (pompa cazan pe încălzire nu este activată când termostatul de
ambient îşi începe funcţionarea),
DA (pompa cazan pe încălzire este dezactivată când termostatul de
ambient îşi începe funcţionarea)

Randamentul cazanului

Determinarea % de randament al cazanului.

14.3 SETĂRI SERVICE ÎNCĂLZIRE ŞI ACM

Temperatură activare încălzire

Pauză încălzire când se încarcă
ACM *

Parametrii determină temperatura la care este activată Pompa cazan pe
încălzire. Protejează cazanul împotriva udării datorită răcirii cu apă rece
care se întoarce de la instalaţie. Atenție: Dezactivarea pompei cazanului
nu garantează numai protecția cazanului împotriva udării și, în
consecință, a coroziunii. Ar trebui să se utilizeze automatizări
suplimentare, adică vana cu 4 căi sau vana termostatică cu 3 căi.
Disponibil după conectarea senzorului ACM. Alimentarea îndelungată a
rezervorului ACM în timpul activării ACM cu prioritate poate provoca
supraîncălzirea instalației de încălzire, deoarece pompa pe încălzire este
dezactivată. Parametrul Pompa încălzire se oprește în timpul alimentării
ACM împiedică activarea periodică a pompei încălzire în timpul
alimentării rezervorului ACM. Pompa încălzire după acest timp se va
activa pe un timp programat constant de 30 de secunde.
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Temperatură minimă ACM

Temperatură maximă ACM

Creştere temperatură cazan de la
ACM şi vana de amestec

Prelungirea funcţionării ACM *

Timpul stagnării în circulaţie
Timpul funcţionării în circulaţie

Schimbător

Sursa de căldură ACM

Disponibil după conectarea senzorului pe încălzire. Este un parametru
prin care se poate reduce setarea presiunii prea scăzute a temperaturii
ACM.
Disponibil după conectarea senzorului ACM. Parametrul determină la
ce temperatură maximă să se încălzească rezervorului ACM în timpul
răcirii cazanului în situații de alarmă. Este un parametru foarte
important, deoarece stabilirea unei valori prea mari a acestuia poate
cauza riscul de opărire cu ACM. Valoarea prea mică a parametrului va
determina ca în timpul supraîncălzirii cazanului să nu fie posibilă
răcirea cazanului la rezervorul ACM. În timpul proiectării instalației de
ACM, este necesar să se ia în considerare riscul de deteriorare a
regulatorului. Datorită defectării regulatorului, apa din rezervor poate fi
încălzită până la temperatura periculoasă. Este necesar să se utilizeze
o protecție suplimentară sub formă de vane termostatice.
Parametrul determină cât de mare va fi creșterea temperaturii
cazanului pentru a încărca rezervorul ACM, vasul tampon și ciclul vanei
de amestec. Creșterea temperaturii se realizează numai atunci când
este necesar. Atunci când temperatura presetată a cazanului este la un
nivel suficient, regulatorul nu o va schimba datorită faptului că a
alimentat rezervorul ACM, vasul tampon și ciclul vanei de amestec.
Creșterea temperaturii presetate a cazanului în timpul alimentării
rezervorului ACM este semnalată cu litera "C" în fereastra principală a
afișajului.
Disponibil după conectarea senzorului ACM. După alimentarea
rezervorului ACM și dezactivarea pompei ACM poate apărea riscul
supraîncălzirii cazanului. Se întâmplă dacă temperatura presetată a
ACM a fost mai mare decât temperatura presetată a cazanului. Această
problemă este deosebit de importantă în funcționarea pompei ACM în
modul VARĂ, când pompa este dezactivată. Pentru răcirea cazanului,
funcționarea pompei ACM poate fi prelungită prin prelungirea modului
de lucru al pompei ACM.
Parametrii disponibili după conectarea modulului suplimentar C. Timpul
de întrerupere între perioadele de funcționare a pompei de circulație
este definit cu valoarea parametrului Durata întreruperii pompei de
circulaţie (setare recomandată 15-40 min.) Pompa de circulaţie
funcționează constant în timpul funcționării în circulație. (setare
recomandată 60-120s)
Parametrul disponibil după afișarea opțiunii de activare avansat = DA.
Se referă numai la instalația hidraulică cu schimbătorul de căldură între
circuitul deschis și cel închis, punctul 12.2. Opţiuni disponibile:
DA (pompa cazanului funcționează în mod constant în cazanul de
scurtcircuit, nu este exclusă adică din funcția VARĂ sau prioritatea
ACM)
NU (pompa funcționează normal)
Abilitatea de a alege o sursă de căldură pentru rezervorul ACM - cazan
sau vas tampon.

14.4 SETĂRI SERVICE VAS TAMPON

Suport vas tampon
Temperatură început încărcare
Temperatură sfârşit încărcare
Pornire sistem de încălzire

Parametrul servește la activarea modului de operare cu vas
tampon. Disponibil după conectarea modulului suplimentar B și a
senzorilor de temperatură pe vas tampon.
Parametrul temperatură început încărcare vas tampon definește
temperatura ridicată sub care începe alimentarea vasului tampon.
Procedeul de alimentare a vasului tampon este terminat atunci când
temperatura scăzută atinge valoarea definită în parametrul
temperatura de final încărcare a vasului tampon.
Temperatura sub care sistemul de încălzire este dezactivat, măsurat
la partea superioară a vasului tampon.
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14.5 VANA DE AMESTEC SETĂRI SERVICE
Suport vana de amestec
Oprit

Încălzire pornită

Încălzire în pardoseală pornită

Numai pompă

Temperatură minimă vana de
amestec

Temperatura maximă vana de
amestec

Domeniu de proporţionalitate

Constanta timpului de integrare

Timp deschidere vană

Oprire pompă de la termostat

Zonă moartă intrare vana de
amestec *

Servomotorul vanei de amestec și pompa nu sunt active.
Aplicabil atunci când ciclul vanei de amestec comandă instalaţia de
încălzire. Temperatura maximă a ciclului vanei de amestec nu este
limitată, vana de amestec este deschisă complet în timpul alarmei,
adică la supraîncălzirea cazanului. Atenție: nu activați această
opțiune atunci când instalația este realizată din țevi sensibile la
temperaturi ridicate. În astfel de situații, se recomandă setarea
service vană de amestec pe ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ.
Se folosește când ciclul vanei de amestec activează încălzirea în
pardoseală. Puterea maximă a ciclului vanei de amestec este
limitată la valoarea parametrului max.
Atenție: După alegerea opțiunii FLOOR, este necesar să setați
parametrul temperatura maximă presetată a vanei de amestec la o
asemenea valoare pentru a nu deteriora pardoseala și pentru a evita
riscul de opărire.
Când temperatura ciclului vanei de amestec depășește valoarea
setată în parametrul Temperatura presetată a vanei de amestec,
alimentarea pompei vanei de amestec este oprită. După scăderea
temperaturii circuitului cu 2°C - pompa este reactivată. Această
opțiune este utilizată în mod normal pentru a controla pompa de
încălzire prin pardoseală în situația în care colaborează cu vana
termostatică fără servomotor. Astfel de acțiuni nu se recomandă.
Se recomandă utilizarea ciclului standard de încălzire în
încălzirea prin pardoseală, care constă din vană, servomotor și
pompă vană de amestec.
Folosind acest parametru este posibil să restricționăm posibilitatea
de setare la temperatura circuitului vanei de amestec presetată
redusă. Controlul automat (adică reducerea periodică a temperaturii)
nu va determina, de asemenea, reducerea temperaturii presetate
sub valoarea setată în acest parametru.
Parametrul servește la două funcții:
- permite restricționarea setării temperaturii prea mari a vanei de
amestec. Controlul automat nu va cauza, de asemenea, o
temperatură presetată mai mare decât valoarea setată în acest
parametru.
- cu parametrul Service vană de amestec = ÎNCĂLZIRE ÎN
PARDOSEALĂ activat este, de asemenea, temperatura limită a
senzorului vanei de amestec atunci când pompa vanei de amestec
este dezactivată. Pentru încălzirea prin pardoseală setați valoarea
sub 45°C – 50°C sau altul dacă producătorul de materiale utilizate
pentru proiectarea instalației în pardoseală sau a instalaţiei de
încălzire declară în mod diferit.
Parametrul are influență asupra mișcării servomotorului vanei de
amestec.
Creșterea valorii sale determină o atingere mai rapidă a temperaturii
vanei de amestec. Valoarea prea mare a parametrului determină
dereglarea temperaturii și mișcările inutile ale servomotorului.
Valoarea corectă este ajustată experimental. Se recomandă setarea
parametrului în intervalul 2-6 [3].
Cu cât valoarea acestui parametru este mai mare, cu atât este mai
mică reacția servomotorului la pierderea temperaturii. Setarea la valori
mici poate cauza mișcări inutile ale servomotorului, valoarea prea
mare prelungește găsirea temperaturii presetate. Valoarea corectă
este ajustată experimental. Se recomandă setarea acestui parametru
în intervalul 100 - 180 [160].
Setați timpul de deschidere complet al vanei dat la placa
servomotorului de vană, adică 140 s.
Setarea parametrului la valoarea DA determină închiderea
servomotorului vanei de amestec și dezactivarea pompei vanei de
amestec după deconectarea bornelor termostatului de cameră.
Acest lucru nu este recomandat deoarece camera încălzită poate fi
prea rece.
Setarea parametrului de determinare a valorii zonei de temperatură
necunoscută pentru circuitul de comandă a vanei de amestec.
Regulatorul reglează vana de amestec astfel încât să mențină
temperatura ciclului vanei de amestec egală cu valoarea presetată.
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Cu toate acestea, evitați mișcările prea frecvente ale servomotorului,
ceea ce poate scurta durata de utilizare a acestuia. Reglarea se
efectuează numai atunci când temperatura măsurată a ciclului vanei
de amestec va fi mai mare sau mai mică decât valoarea presetată cu
valoarea mai mare decât zona moartă a vanei de amestec.

14.6 ALTELE

Afişare setări avansate
Restabilirea setărilor implicite
Calibrare panou tactil

Ieşire H1
Ieşire H2 şi H3

Opţiuni disponibile:
DA (afișează parametrii ascunși a căror editare nu este
recomandată)
NU (ascunde parametrii ascunși)
Se restabilesc setările pentru service din meniul principal.
Calibrarea panoului cu ecran tactil
H1 configurație de ieșire:
rezerva cazanului - ieșirea 39-40 controlează cazanul de rezervă.
Specifică temperatura cazanului peste care este dezactivat sau este
activat cazanul de rezervă.
alarme - ieșirea de alarmă este activată 39-40. Permite selectarea
alarmei pe care reacționează ieșirea H.
pompa de circulație - ieșirea 39-40 controlează pompa de circulație.
Configuraţia ieşirilor H2 și H3 este disponibilă numai la conectarea
modulelor suplimentare B sau C.
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15. ÎNLOCUIREA SOFTWARE-ULUI
Înlocuirea software-ului poate fi făcută numai
de un microcard de memorie microSD HC.

Atenție: înlocuirea software-ului poate
fi efectuată numai de o persoană
calificată, respectând toate măsurile de
siguranță legate de pericolul unui șoc
electric!
Pentru a înlocui programul, este necesar să
deconectați energia electrică de la regulator și
să dezasamblați panoul TOUCH din capacul
regulatorului, puneți cardul de memorie în
soclul dat. Pe cardul de memorie trebuie să se
scrie un software nou în format * .pfc ca două
fișiere: fișier cu un program de panou și un
fișier cu un program pentru modulul A al unui
regulator. Introduceți software nou pe cardul
de memorie, fără a atașa datele într-un
catalog secundar.
Apoi, reasamblați panoul în capacul regulatorului și conectați alimentarea electrică. Apoi mergeţi
la: Meniu→ Setări generale→ Actualizare software
şi efectuaţi înlocuirea software-ului, mai întâi în modulul A al unui regulator și apoi în panoul unui
regulator.
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Alarma este ștearsă automat după scăderea
temperaturii arzătorului cu 10°C.

16. DESCRIEREA ALARMELOR
16.1 DEPĂȘIRE TEMP. MAX. GAZE ARSE
Alarma apare după depășirea temperaturii
maxime a gazelor arse. Opreşte ventilatorul.
Scopul său este de a proteja senzorul de
temperatură a gazelor arse de la deteriorarea
datorată
impactului
temperaturii
care
depășește rezistența senzorului. O dată ce
temperatura scade, regulatorul îşi reia
funcționarea normală.

Alarma este ștearsă automat după
scăderea temperaturii arzătorului cu
10°C.
Funcția care protejează împotriva
întoarcerii flăcării nu funcționează atunci
când regulatorul nu are energie electrică.
Regulatorul nu poate fi folosit ca
protecție
unică
a
cazanului
împotriva întoarcerii flăcării. Se
utilizează automatizări suplimentare
de protecție.

16.2 DEPĂȘIRE TEMP. MAX. CAZAN
Protecția împotriva supraîncălzirii cazanului
se face în 2 etape. În prima etapă, după
depășirea Temperaturii de răcire în cazan,
regulatorul încearcă să reducă temperatura
cazanului prin scăderea excesului de căldură
în rezervorul ACM și prin deschiderea
servomotoarelor vanei de amestec (numai
când service vană de amestec = încălzire
activată). Dacă temperatura măsurată de
senzorul ACM depășește valoarea
Temperatura maximă a ACM, atunci pompa
ACM este dezactivată, ceea ce se face pentru
a proteja utilizatorii împotriva opăririi. Dacă
temperatura cazanului scade, atunci
regulatorul revine la funcționarea normală. În
cazul în care temperatura va crește în
continuare (atinge 95°C), se va activa alarma
constantă a supraîncălzirii cazanului îmbinată
cu semnal sonor. Alarma poate fi ștearsă prin
apăsarea butonului de pe ecran sau prin
activarea și dezactivarea alimentării
regulatorului.

16.4 DETERIORARE SENZOR TEMP. CAZAN
Alarma apare din cauza deteriorării senzorului de
cazan și a depășirii domeniului acestui senzor.
Atunci când apare alarma, cazanul este activat.
Ștergerea se face prin apăsarea butonului de pe
ecran sau prin dezactivarea și activarea
regulatorului. Senzorul trebuie verificat și
înlocuit dacă este necesar.
Verificarea senzorului de temperatură
este descrisă la punctul 12.9.
16.5 DETERIORARE SENZOR TEMP. ARZĂTOR
Alarma apare atunci când senzorul arzătorului este
deteriorat sau prin depășirea măsurătorii
domeniului de aplicare al acestui senzor. După
alarma, cazanul este stins.
Ștergerea se face prin apăsarea butonului de pe
ecran sau prin dezactivarea și activarea alimentării
electrice a regulatorului.
Este necesar să verificați senzorul și să îl înlocuiți
dacă este necesar.

Atenție: localizarea senzorului de
temperatură în afara stratului de
apă
al
arzătorului,
adică
pe
conducta de evacuare nu este
benefică, deoarece poate provoca
întârzierea
detectării
stării
de
supraîncălzire a cazanului!

Verificarea senzorului de temperatură
este descrisă la punctul 12.9.
Regulatorul poate funcționa prin senzorul
de
temperatură
al
arzătorului
deconectat, după setarea parametrului
Temperatura maximă a arzătorului = 0
Cu toate acestea, nu este recomandat,
deoarece cauzează dezactivarea funcției
de protecție a cazanului împotriva
întoarcerii
flăcării
la
buncărul
de
combustibil.

16.3 DEPĂȘIRE TEMP. MAX. ARZĂTOR
Alarma apare după depășirea temperaturii
arzătorului peste parametrul de service:
Setări service → Setări arzător →
Temp. max. arzător
Dacă temperatura arzătorului crește peste
această valoare, regulatorul va începe
procedura de ardere.
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16.6 PIERDEREA COMUNICAȚIEI

17. ALTELE

Panoul de comandă este conectat la partea
electronică rămasă prin comunicația digitală
RS485. În caz de deteriorare a acestui fir, pe
ecran vor fi afișate următoarele informații:
Atenție! Lipsă comunicaţii Regulatorul nu
dezactivează reglarea și funcționează normal
cu parametrii programați anterior. În cazul
unei situații de alarmă, va întreprinde acțiuni
în mod corespunzător la o alarmă dată.
Este
necesar
să
verificați
firul
care
conectează panoul de comandă cu alarma
dată, apoi să îl reparați sau să îl înlocuiți,
dacă este necesar.

17.1
ÎNTRERUPEREA
ELECTRICE

În cazul întreruperii alimentării electrice,
regulatorul revine la modul de operare în care
a fost înainte de oprire.
17.2 PROTECȚIE ANTIÎNGHEȚ
Atunci când temperatura din cazan scade sub
5°C, pompa de pe încălzire va fi activată,
impunând circulația apei din cazan. Aceasta
va întârzia procesul de înghețare a apei,
totuși în cazul temperaturilor foarte scăzute
sau din cauza lipsei de energie electrică, nu
poate proteja instalația împotriva înghețului.

16.7 DETERIORAREA VENTILATORULUI
Alarma apare atunci când se deteriorează
senzorul de viteză sau ventilatorul pe baza
tensiunii de sarcină la ieșirea comenzii
ventilatorului.
Regulatorul
oprește
ventilatorul.
16.8

ALIMENTĂRII

17.3

FUNCȚIE ANTISTAGNARE POMPĂ

Regulatorul are funcţia de a proteja circuitul
de încălzire, ACM și pompele vanei de
amestec împotriva stagnării. Este vorba de
pornirea periodică (la fiecare 167 h pentru
câteva
secunde).
Protejează
pompele
împotriva opririi
din cauza acumulării
reziduurilor în cazan. De aceea, în timpul
întreruperii utilizării unui cazan, alimentarea
cu energie a
unui regulator trebuie
deconectată. Funcția este realizată și în timp
ce regulatorul este dezactivat (la apăsarea pe
tastatură "Cazan dezactivat").

DEPĂȘIRE VID MIN. SAU MAX.

Alarma apare la depășirea pragului de vid
min. sau max. din camera de ardere; este
permis să utilizeze senzorul de vid.
16.9 ÎNCERCARE EȘUATĂ APRINDERE
După treia încercare eșuată de aprindere
automată a cuptorului va apărea alarma. În
cazul alarmei, toate pompele sunt dezactivate
pentru a nu cauza răcirea excesivă a
cazanului. Ștergerea se face prin apăsarea
butonului de pe ecran sau prin activarea sau
dezactivarea regulatorului. Cauza acestor
alarme poate fi electrodul de aprindere defect
sau lipsa de combustibil în buncăr.

17.4
ÎNLOCUIRE
FUZIBILĂ REŢEA

SIGURANŢĂ

Siguranța fuzibilă a circuitului este poziționată
în interiorul capacului regulatorului. Siguranța
poate fi înlocuită numai de o persoană care
deține calificările corespunzătoare și după
deconectarea alimentării electrice. Se folosesc
siguranțe fuzibile din porțelan de 5x20mm și
siguranțe fuzibile cu temporizare cu curent
nominal 6,3 A. Pentru a scoate siguranța,
deșurubați capacul siguranței și scoateți
siguranța.
17.5 ÎNLOCUIREA
COMANDĂ

PANOULUI

DE

Nu se recomandă înlocuirea panoului în sine
deoarece programul din panou trebuie să fie
compatibil cu programul din altă parte a
regulatorului.
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18. SENZOR LAMBDA λ
Eficiența arzătorului poate fi mărită prin
conectarea modulului suplimentar cu senzor
lambda. Conectați modulul conform punctului
12.6. Senzorul Lambda trebuie să fie activat în:
Setări service → Setări arzător →
Sonda Lambda
Dacă parametrul "Funcţionare cu Sondă
Lambda" este setat pe "ON" (pornit), atunci
regulatorul
va
funcționa
folosind
citirea
senzorilor lambda. Cantitatea de aer furnizată
cuptorului va fi setată automat astfel încât să se
obțină cantitatea presetată de aer în gaze arse.
Dacă acest parametru este setat pe "OFF"
(oprit), citirile senzorului Lambda nu vor
influența funcționarea regulatorului. Cantitățile
de aer pentru puterea dată arzătorului sunt
stabilite în:
Setări cazan → Modulaţie putere
Descrierea parametrilor rămași în legătură cu
senzorul de lambda: Parametrul Domeniul de
acoperire a corecției suflantei stabilește
domeniul de aplicare admisibil al variabilității
puterii fluxului de aer prin utilizarea senzorului
lambda. Parametrii Dinamica și Timpul de
reacție au influență asupra timpului de reglare
a cantității de aer în gazele arse în cantități
presetate și asupra stabilității aerului în gazele
arse. Nu se recomandă modificarea acestor
parametri în cazul în care timpul de reglare și
stabilitatea menținerii cantității presetate de
aer la nivelul cerut.
Calibrarea periodică a citirilor senzorilor
Lambda poate fi necesară. Pentru a efectua
calibrarea senzorului Lambda este necesară
stingerea cazanului. Pentru o calibrare reușită,
cuptorul din cazan trebuie să fie complet stins.
Pentru a începe calibrarea, utilizați parametrul:
Setări cazan → Calibrarea sondei Lambda
Procesul de calibrare durează aproximativ 8
minute.
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19. DESCRIEREA DEFECŢIUNILOR POSIBILE
Simptome

Recomandări

Nu există semne de
funcționare a dispozitivului
în ciuda conectării la rețea.

Verificaţi:
Dacă siguranțele fuzibile de linie nu sunt arse, înlocuiți-le dacă este
necesar
Dacă cablul care conectează panoul cu modulul executiv este conectat
corect și dacă modulul nu este deteriorat.

Pe ecranul panoului de
comandă din ambient
TOUCH apare: "inițializare"
după care ecranul este
resetat.

Verificaţi:
Verificați dacă firele au profilul cerut în conformitate cu punctul 12.18.
Simptomul indică scăderea tensiunii sub valoarea critică.

Temperatura presetată a
cazanului de pe display este
diferită de cea cerută.

Pompa pe încălzire nu
funcţionează.

Fan nu funcţionează.

Alimentatorul suplimentar
nu funcţionează (module
B).

Alimentatorul de
combustibil nu funcţionează
/
nu furnizează combustibil

Verificaţi:
Dacă în acest moment rezervorul ACM nu este încărcat și dacă temperatura
presetată este setată peste temperatura presetată a cazanului. Dacă da,
atunci diferența de citire va dispărea după încălzirea rezervorului ACM sau
reducerea temperaturii ACM presetate.
Dacă sunt activate perioade de timp - dezactivați perioadele de timp.
Verificaţi:
Dacă cazanul a depășit temperatura peste parametrul temperatura de
activare a pompei pe încălzire - așteptați sau reduceți valoarea acestui
parametru.
Dacă este activată Prioritatea ACM care blochează pompa pe încălzire dezactivați prioritatea setați Modul de funcționare a pompei ACM pe Nici o
prioritate,
Dacă pompa de pe încălzire este deteriorată sau blocată.
Verificați dacă jumperul de conectare este instalat pentru limitatorul de
temperatură de siguranță STB la bornele 1-2, (jumperul trebuie instalat
numai în cazul în care limitatorul de temperatură nu este conectat).
Dacă producătorul cazanului l-a echipat cu limitator de temperatură STB
cu revenirea manuală în poziția inițială, ar trebui să fie deblocată prin
detorsionarea capacului și răsucirea butonului conform documentației
producătorului cazanului,
Verificați ventilatorul și înlocuiți-l dacă este necesar.
Verificați dacă firele de alimentare sunt conectate corect la borne,
Verificați dacă există un jumper pe bornele 1-2 ale modulului B,
Verificați dacă motorul de alimentare nu este deteriorat,
În cazul în care se poate auzi funcţionarea motorului și nu este furnizat
combustibil, verificați alimentatorul cu manualul de utilizare.
Verificați dacă firele alimentatorului sunt conectate corect la borne,
Dacă limitatorul de temperatură STB este conectat la bornele 1-2, verificați
dacă circuitul nu este întrerupt din cauza supraîncălzirii cazanului,
Verificați dacă motorul alimentatorului nu este spart sau deteriorat,
În cazul în care se poate auzi funcţionarea motorului și nu este furnizat
combustibil, verificați alimentatorul cu manualul de utilizare.

Combustibilul nu este ars
complet, nu există resturi
arse în cenușă.
Combustibilul arde cu o
cantitate mare de fum,
arzătorul se atenuează

Verificați modulațiile de putere ale setărilor în: meniu → setări cazan →
modulație de putere.

Temperatura nu este
măsurată corect

Verificați dacă există un bun contact termic între senzorul de temperatură și
suprafața măsurată,
Verificați dacă firul senzorului nu merge prea strâns pentru a conecta firul,
Verificați dacă senzorul este conectat la bornă,
Verificați dacă senzorul nu este rupt - verificați cu punctul 12.9.

În modul pompe ACM =
rezistentele electrice VARĂ
sunt fierbinți, cazanul este
supraîncălzit.

Creșteți valoarea parametrului Prelungirea funcţionării ACM pentru răcirea
cazanului.
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Pompa ACM nu funcţionează,
Setați parametrul Prelungirea funcţionării ACM = 0
chiar dacă rezervorul ACM
este încărcat

20. CONFIGURAREA REGULATORULUI DE CĂTRE PRODUCĂTORUL CAZANULUI
Producătorul cazanului / arzătorului ar trebui să regleze parametrii programului în regulator la
tipul și puterea specificată a arzătorului. Parametrii cei mai importanți sunt aceia care au legătură
cu aprinderea, operarea și arderea. Regulatorul poate schimba setările implicite în funcție de
puterea și tipul arzătorului. Setările inițiale pentru cazanele / arzătoarele date trebuie stabilite de
comun acord cu societatea PellasX. Pentru a încărca parametrii noi, accesați Meniu → Setări
service → [parolă specială] și alegeți un cazan / arzător adecvat. Setările implicite pot fi, de
asemenea, încărcate printr-un software special oferit de societatea PellasX.
ÎNREGISTRARE MODIFICĂRI:
V1.4 – 10-2016 – EDIŢIA ACTUALĂ.
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