
R4321/CFB930, R4322/CFB910 6 720 802 984 (2013/02)RO

Bosch Thermotechnik GmbH – Sophienstraße 30-32 – D-35576 Wetzlar 

 Stări de comutare

Poziţia
întrerupăto-

rului

Treapta 1 Treapta 2 / modulare Poziţia
întrerupăto-

ruluiK1 K2 K3 (PK)
K4

(SR)
K5

(SR)
K6

Buton

   
apăsat

Buton

  
apăsat 0

AUT Regim de 
reglare

Regim de 
reglare mai cald

Regim de 
reglare mai rece AUT Regim de 

reglare
Regim de 

reglare
Regim de 

reglare

0

max
I + II

M

M

2

1

4

4
SGBRSI

LN

LN

/PE

PK

M L
N

2

1

3

UE

21

1 2

1a

L1 L2

1b

1

L1 N N L2N L

L

1 2 3

5 6 7 8 94N L N 1  2  3 10 111213

3938
BR II

ES FG FZ FK FA BF UBR
UPU

 AUT

1)

ECO BUS

+-

- +
1       2

ECOCAN-BUS

B4

8 9

S3N

4

T1

1011

T2

12

L1 T6

3738

T7

39

T8

36

B5

k1 k2 k4 k5 k6

SR

1a1b

1

N

0
AUT

N L

k3

0
AUT

l+ll
max

2a 2b

2

41 43 44

N

1

M

21 21 21 21 21 21

M

-     +    - +

AB B

CM431 NM482 ZM434

2)

2)

3) 4)

3)

3)

3)

5)

6)

STB
5)

TR

7)

8)
9)

9)
9) 9) 9)

10) 10) 10) 10) 10)

BR

SG UE

SR PK BRII ES FG FZ FK FA BF UBR UPu 6 
72

0 
8

0
6 

12
0

-0
1.

1T

4 57
SI

11)12) 12) 12)

37366163414344N 1 2 3 45 6 7101112171819 8 94

NM482
CM431

AUT

max

0
AUT

0

1 43A2 B

90   80 70

60
50

105

 AUT

C
6 720 803 858-01.1TL2 L1

4

B Respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi legendele de la 
pagina 4!
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Conexiune externă Sistem de neutralizare şi dispozitiv de siguranţă.
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Schemele prezintă exemple ale circuitului hidraulic fără caracter obligatoriu.
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B Lucrările electrice trebuie efectuate numai de către o firma 
autorizata pentru executie instalatii electrice interioare.

B Efectuaţi lucrările electrice conform standardelor şi 
prescripţiilor locale în vigoare.

B Realizaţi o conexiune la reţea fixă şi cu fazele corecte.
B Asiguraţi-vă că valoarea curentului total nu depăşeşte 

valoarea indicată pe plăcuţa de identificare.
B Asiguraţi-vă că există un dispozitiv de oprire de urgenţă 

specific ţării (întrerupător de urgenţă al sistemului de 
încălzire).
La instalaţii cu consumatori de curent alternativ trifazic, 
dispozitivul de oprire de urgenţă trebuie inclus în lanţul de 
siguranţă.

B Asiguraţi-vă că există un dispozitiv de separare standard 
pentru deconectarea tuturor polilor de la reţeaua electrică, în 
conformitate cu EN DIN 60335. În cazul în care nu este 
disponibil niciun dispozitiv de separare, trebuie montat un 
astfel de dispozitiv.

B Înainte de deschiderea automatizării: deconectaţi instalaţia 
de încălzire de la toţi polii prin intermediul dispozitivului de 
separare. Asiguraţi-vă că nu există posibilitatea unei 
reconectări accidentale.

B Cablul trebuie dimensionat în funcţie de modul de pozare şi 
de influenţele ambiante. Secţiunea transversală a cablului 
pentru ieşirile de putere (pompă, vană de amestec etc.) 
trebuie să fie de cel puţin 1,0 mm2.

B Nu utilizaţi conductorul de protecţie galben/verde drept 
cablu de comandă.

B Fixaţi pe părţi opuse firele fiecărui cablu electric 
(de exemplu, cu benzi zimţate) sau îndepărtaţi o porţiune 
mică din căptuşeala cablului pentru a evita pericolul de 
tensiune parazită între 230 V şi tensiunea joasă prin 
desprinderea accidentală a unui fir la borne.

B Ţineţi cont de instrucţiunile de siguranţă din documentaţia 
automatizării şi a modulului folosit.

B Dacă este disponibil un sistem de neutralizare, contactul 
pentru protecţia la preaplin trebuie inclus în lanţul de 
siguranţă.

Legendă pagina 1/2
Tensiune de comandă 230 V~
AWG 14, max. 5 A
Tensiune joasă
0,4 mm2 - 0,75 mm2/AWG 18

A ZM434 - modul cazan
B Dispozitiv de programare sau ecranul cazanului
C Bucşă racordare pentru aparatele de service externe
1-4 Locaş pentru module

1) Magistrală internă în automatizare
2) Lungime maximă a cablului de magistrală 1000 m.

La racordarea mai multor componente ECOCAN-BUS:
Activaţi rezistenţa de sarcină prin închiderea comuta-
toarelor cu cârlig (NM482) ale celor doi participanţi 
ECOCAN BUS externi. Folosiţi un cablu LIY CY(TP) 
ecranat. Racordaţi ecranul numai pe o parte!

3) Alimentare de reţea pentru alte module
4) Intrare sistem de reglare automat
5) Contactul se conectează în cazul în care temperatura 

setată este depăşită
6) Întrerupător automat 10 AT

L2: asigurarea modulelor în locaşurile A (arzător), 
1 şi 2
L1: asigurarea modulelor în locaşurile A 
(circuitul cazanului PK şi SR), 3 şi 4. Curentul total 
pentru fiecare fază (L1, L2) nu trebuie să depăşească 
10 A. Această valoare trebuie respectată în mod 
obligatoriu. Pentru a evita deteriorarea aparatului, 
verificaţi valoarea la punerea în funcţiune.

7) Reţea 230 V ~ 50 Hz protecţie maximă admisă la faţa 
locului 20 AT, cel puţin 2,5 mm2

8) Atenţie: la conectarea de dispozitive de siguranţă 
suplimentare înlăturaţi puntea. 
Se vor conecta la lanţul de siguranţă numai dispozitive 
de siguranţă blocate. Dacă se folosesc mai multe 
dispozitive de siguranţă, acestea trebuie să fie 
realizate drept conexiune în serie.
Dacă sunt disponibile mai multe dispozitive de 
siguranţă - contactele de comutare trebuie conectate 
în serie. În cazul acesta, alimentarea cu tensiune 
trebuie realizată separat. A se vedea fig. "Schemă de 
conexiuni Conexiune externă Sistem de neutralizare şi 
dispozitiv de siguranţă".

9) Minimum H05xx, 1,5 mm2

10) Folosiţi un cablu ecranat. 
11) Maximum 8 A
12) La consumatorii de curent alternativ trifazic 

(de exemplu arzător, pompa de recirculaţie pentru 
cazan etc.), trebuie montate la faţa locului dispozitive 
de siguranţă corespunzătoare, care vor fi conectate în 
amonte şi asigurate.

13) Exemplu de conectare la faţa locului a mai multor 
dispozitive de siguranţă şi exemplu de conectare a 
sistemului de neutralizare.
Cablajul realizat trebuie documentat pe schema de 
conexiuni corespunzătoare instalaţiei!

14) Sistem de neutralizare
15) Dispozitiv de siguranţă 1, 2, ...
k1/k2 Releurile k1 şi k2 trebuie realizate ca releuri de 

siguranţă cu diferite funcţii (contact cu închidere 
avansată, contact cu deschidere întârziată) şi pentru 
diferite aparate (produse diferite).

Legendă pagina 3
Exemple de instalaţii
A Includerea cazanelor Ecostream sau a cazanelor de 

joasă temperatură cu temperatura soclului 
(reglare prin intermediul unui actuator separat al 
circuitului cazanului (SR)). 

B Includerea de cazane Ecostream. Reglare prin 
intermediul elementului de reglaj al cazanului. 
Borna UPU este necesară numai la pompa cu modulare 
a circuitului cazanului.

C Includerea cazanelor de joasă temperatură sau a 
cazanelor în condensaţie. La cazanele de joasă 
temperatură, reglarea condiţiilor de exploatare 
trebuie efectuată prin intermediul actuatorului 
cazanului. (La montarea unui repartitor fără presiune 
se poate acţiona opţional o pompă a circuitului 
cazanului. Borna UPU este necesară numai la pompe 
de recirculaţie pentru cazan (0-10 V).)

D Includerea cazanelor de joasă temperatură cu sistem 
de reglare a temperaturii pe retur. Reglare prin 
actuatorul separat pentru circuitul cazanului (SR). 
Pompă pentru puncte de control (PK).

Părţi constructive
1 Automatizare R4321/CFB930 şi R4322/CFB910
2 Telecomandă dispozitiv de programare sau TR25
3 Cazan Ecostream sau cazan de joasă temperatură cu 

temperatură soclu
4 Cazan Ecostream
5 Cazan de joasă temperatură sau cazan în condensaţie
6 Cazan de joasă temperatură cu temperatură minimă 

pe retur

Legendă generală
AUT Regim de reglare
BF Telecomandă/TR25, MEC/dispozitiv de programare

Fiecărei automatizări se va atribui un singur 
MEC/dispozitiv de programare. MEC/dispozitivul de 
programare poate fi introdus, la alegere, în modulul 
controlerului sau conectat prin intermediul unui set de 
montaj (echipament suplimentar).

BR Arzător cu gaz/combustibil lichid
Racordul arzătorului treapta 1
8 (B4)    - semnal ore de funcţionare
9 (S3)    - semnal deran
10 (T1) - regulator pentru temperatura apei 
din cazan (TR)
11 (T2) - activarea arzătorului
12 (L1) - L prin dispozitive de siguranţă

BR II Racordul arzătorul treapta 2 sau racord pentru arzător 
cu modulare
36 (B5) - semnal ore de funcţionare
37 (T6) - ieşire tensiune L1
38 (T7) - arzător închis/oprit
39 (T8) - arzător deschis/pornit

CM431 Modul controler
ES Intrare externă deranjamente (fără potenţial) sau 

intrare pentru comutarea combustibilului la arzător 
cu 2 combustibili 5V DC /10 mA

FA Senzor pentru temperatura exterioară
FG Senzor de temperatură pentru gaze arse
FK Senzor de temperatură pentru apa din cazan
FZ Senzor de temperatură suplimentar
NM482 Modul de reţea (după modulul controlerului)
PK Pompă de recirculaţie pentru cazan, maximum 5 A
SG Borne de legătură pentru clapa de gaze arse 

(clapa de închidere a gazelor arse)
SI Borne de legătură pentru dispozitivele de siguranţă
SR Actuator temperatura pe retur, maximum 5 A
STB Limitator de temperatură de siguranţă
TR Termostat pentru apa din cazan
UBR Ieşire tensiune 0/2-10 V arzător

Pentru comanda arzătorului prin 4-20 mA sau 
regulator pas cu pas în trei puncte este necesar un 
traductor de semnal extern în situaţia în care 
automatul de ardere nu dispune de o intrare pentru 

UE Borne de legătură pentru monitorizarea gazelor arse
UPU Ieşire tensiune 0-10 V pompă (La utilizarea 

distribuitoarelor fără presiune se poate acţiona, la 
alegere, o pompă de recirculaţie pentru cazan. 
Borna UPU este necesară numai în cazul pompei de 
recirculaţie pentru cazan (0-10 V) cu modulare.)

ZM434 Modul cazan


