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1 Instructiuni privind siguranţa şi explicarea 
simbolurilor

1.1 Instrucţiuni generale privind 
siguranţa

Referitor la aceste instrucţiuni

Prezentele instrucţiuni conţin informaţii 
importante privind montajul sigur şi 
corespunzător şi utilizarea regulatorului solar.

Aceste instrucţiuni se adresează specialistului.

B Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi-
le într-un loc sigur.

B Urmaţi instrucţiunile de siguranţă, pentru a 
evita accidentele şi daunele.

Utilizarea conform destinaţiei

Regulatorul solar (desemnat în cele ce urmează 
cu regulator) poate fi folosit numai pentru 
acţionarea instalaţiilor termice solare în limita 
condiţiilor admise de mediu (  capitolul 2.4).

Regulatorul nu poate fi folosit în aer liber, în 
spaţii umede sau în spaţii unde pot apărea 
amestecuri gazoase inflamabile.

B Utilizaţi instalaţia solară numai în 
conformitate cu destinaţia ei şi în stare 
ireproşabilă.

Racord la curent

Toate lucrările care necesită o pornire a 
regulatorului trebuie efectuate numai de către 
electricienii specialişti.

B Racordul electric se efectuează numai de 
către o firmă specializată.  

B Fiţi atenţi să existe un dispozitiv de separare 
în conformitate cu EN 60335-1 pentru 
deconectarea tuturor polilor reţelei de curent 
electric. 

B Înainte de a porni regulatorul, deconectaţi-l la 
nivelul tuturor polilor de la curentul electric.

Temperatura apei calde

B Pentru a limita temperatura de alimentare la 
60 °C, montaţi bateria de apă caldă.

Norme şi directive

B Respectaţi pentru montajul şi utilizarea 
aparatului normele şi directivele specifice 
ţării!

Depozitarea

B Depozitaţi ambalajul în mod ecologic.

B La schimbarea unei componente: depozitaţi 
piesa veche în mod ecologic.
6 720 640 478 (2009/10)
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1.2 Explicatii simboluri

Cuvintele de mai jos arata gravitatea pericolului, 
în caz ca nu sunt luate masurile de remediere ale 
defectiunilor.

• Atentie înseamna posibilitatea aparitiei unor 
defectiuni usoare.

• Atentionare înseamna posibilitatea unor 
usoare vatamari ale personalului de deservire 
sau defectiuni grave la centrala.

• Pericol înseamna posibilitatea unor vatamari 
grave ale personalului de deservire. În cazurile 
deosebit de grave exista pericolul de moarte.

Instructiunile conţin informaţii importante în 
cazurile în care nu există nici un pericol pentru 
oameni şi aparat.

Instructiunile pentru siguranta 
functionarii  vor fi marcate cu un 
triunghi de atentionare, care este 
de culoare gri.

Instructiunile din text sunt 
marcate cu simbolul alaturat. 
Acestea vor fi caracterizate cu o 
linie orizontala deasupra si una sub 
text.
6 720 640 478 (2009/10)
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2 Date despre produs

2.1 Declaraţie de confomitate - UE
Acest produs corespunde în construcţia sa şi în 
comportamentul său de funcţionare prescripţiilor 
europene, precum şi cerinţelor specifice fiecărei 
ţări. Conformitatea a fost demonstrată.  

2.2 Conţinut de livrare

Fig. 1 Regulator cu senzori de temperatură

• Regulator B-sol 300

• Senzor pentru temperatura colectorului 
NTC 20K

• Senzor pentru temperatura de stocare 
NTC 10K 

• Material de fixare şi bride pentru protecţia la 
smulgere

În mod suplimentar, piesele necesare precum 
senzorul pentru temperatură, contorul termic şi 
vanele se obţin ca accesorii. 

2.3 Descrierea produsului
Regulatorul este conceput pentru acţionarea 
instalaţiei solare. El poate fi montat pe un perete 
sau integrat într-o staţie solară. 

Display-ul regulatorului este luminat din spate în 
culorile verde-galben în timpul regimului normal 
cu până la 5 minute după ultima acţionare a 
tastelor / a butoanelor (Activare de exemplu prin 
apăsarea butonului de selectare ).

Pe display este afişat:

• Starea pompei şi a vanelor (ca schemă de 
instalare simplă, neadaptată montajului)

• Valorile instalaţiei (de exemplu temperaturile)

• funcţii selectate

• Mesaje deranjament

Fig. 2 Afişaje posibile pe display

7747006071.06-1.SD7747006071.06-1.SD

ok

1 5
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2.4 Date tehnice

Regulator B-sol 300

Consum propriu 1,8 W

Tipul protecţiei IP20 / DIN 40050

Tensiunea de alimentare 230 V AC, 50 Hz

Curent de regim Imax: 5 A

consum maxim de curent 5 A (în funcţie de ieşire maxim 1,1 A / 1 aparat 
pe fiecare ieşire)

Domeniu de măsurare - 30 °C până la + 180 °C

Temperatura permisă a mediului înconjurător 0 bis + 50 °C

Senzor pentru temperatura colectorului NTC 20K cu un cablu de 2,5 m 

Senzor temperatură de stocare NTC 10K cu un cablu de 3 m

Dimensiuni Î x L x A 170 x 190 x 53 mm

Tab. 1 Date tehnice

Senzor pentru temperatură S1 (S5 în cazul a 2 
câmpuri) NTC 20K Senzor pentru temperatură S2 ... S8 NTC 10K

T ( °C) R (k Ω) T ( °C) R (k Ω) T ( °C) R (k Ω) T ( °C) R (k Ω)

-20 198,4 60 4,943 60 3,243

-10 112,4 70 3,478 70 2,332

0 66,05 80 2,492 0 35,975 80 1,704

10 40,03 90 1,816 10 22,763 90 1,262

20 25,03 100 1,344 20 14,772 100 0,95

30 16,09 110 1,009 30 9,786 110

40 10,61 120 0,767 40 6,653 120

50 7,116 130 0,591 50 4,608 125

Tab. 2 Valori de rezistenţă a senzorului de temperatură

Pentru măsurarea valorilor de 
rezistenţă, senzorii de temperatură 
trebuie desprinşi de la regulator.
6 720 640 478 (2009/10)
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3 Prevederi
Acest aparat corespunde prevederilor EN 
corespunzătoare. 

Respectaţi următoarele directive şi prevederi:

B Dispoziţii şi prevederi locale ale furnizorului 
de energie electrica

B Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 
P 118-99.

B Normativ pentru proiectarea şi executarea 
instalaţiilor electrice cu tensiuni pînă la 
1000 V NP-I7-02.

B Ghid de proiectare pentru instalaţii electrice 
cu tensiuni pînă la 1000 V  GP 052-2000.
6 720 640 478 (2009/10)
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4 Instalarea (numai pentru specialist)

4.1 Montajul pe perete al 
regulatorului

Regulatorul se fixează pe perete cu trei şuruburi.  

B Perforaţi orificiul superior de fixare ( Fig. 3, 
[1]) şi înşurubaţi şuruburile anexate la o 
adâncime de 5 mm.

B Desfaceţi şurubul regulatorului din partea 
inferioară şi scoateţi capacul. 

B Agăţaţi regulatorul de decupajul carcasei.

B Marcaţi locul orificiilor inferioare de fixare 
( Fig. 3, [2]), perforaţi orificiile şi montaţi 
diblul. 

B Rectificaţi poziţia regulatorului şi strângeţi-l 
bine cu şuruburi de orificiile inferioare de 
fixare de la stânga şi de la dreapta. 

Fig. 3 Montajul pe perete al regulatorului

1 Orificiu superior de fixare
2 Orificii inferioare de fixare

PRECAUŢIE: Pericol de rănire şi 
deteriorarea carcasei datorită 
montajului incorect!

B Nu utilizaţi peretele din spate al 
carcasei ca şablon de 
perforare.

7747006072-01.1 SD

12
0 

m
m

166 mm

5 mm

6 
m

m

1

2
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4.2 Instalaţi vana cu 3 căi DWU (opţiune)
Vana DWU poate fi folosită pentru diferite funcţii. 

4.2.1 Descrierea funcţiilor

Vană în stare deconectată de la curent (închisă)

• Calea de la I la III este liberă. 

• Indicaţia de cursă este vizibilă numai la nivelul 
marginii de jos (  Fig. 4).

Fig. 4 Indicaţia de cursă în stare deconectată 
de la curent 

Vană în stare de conectare la curent (deschisă)

• Vana cu 3 căi se deschide în circa 3 minute şi 
calea de la I la III este liberă. 

• Indicaţia de cursă se poate vedea bine 
( Fig. 5).

Fig. 5 Indicaţia de cursă în stare conectată la 
curent.

• Din momentul în care nu mai este curent vana 
cu 3 căi comută din nou pe III. Timpul de retur 
este de circa 3 minute.

Deschideţi vana manual. 

Pentru a umple instalaţia, a o dezaera sau a o goli, 
vana poate fi deschisă manual. 

B Demontaţi servomotorul.
Prin aceasta este creat un curent al mediului 
de la I la II. 

Fig. 6 Demontaţi servomotorul

PRECAUŢIE: Deteriorări ale 
instalaţiei la nivelul vanei

B Respectaţi inscripţia racordului 
de pe vană! Servomotorul nu 
trebuie să arate în jos.

B Adăugaţi cheile la suprafeţele 
destinate cheilor de racord şi 
nu la carcasă.

6720613626.03-1.SD

6720613626.04-1.SD

6720613626.06-1.SD

1. 2.
6 720 640 478 (2009/10)



12 | Instalarea (numai pentru specialist) RO
4.2.2 Date tehnice

Fig. 7 Diagrama de pierdere de presiune a 
vanei cu 3 căi

4.2.3 Montaj în cazul funcţiei „Ridicare 
temperatura pe retur“ 

Pentru aplicatia „Ridicare temperatura pe retur“ 
pentru susţinerea procesului de încălzire într-o 
instalaţie solară, este necesară o vană care în 
funcţie de temperatura pe tur conduce volumul 
de curent ori prin boilerul secundar ori direct 
înapoi la cazanul de încălzire. 

Fig. 8 Vană pentru ridicarea pe tur

1 Boiler combi
2 Regulator solar B-sol 300
HR Retur reţea de încălzire
KR Retur cazan
DWU Vană distribuitoare cu 3 căi

B Montaţi vana cu 3 căi în ţeava pe retur între 
boilerul secundar sau boilerul combi 
( Fig. 8, [1]) şi cazanul de încălzire, conform 
următorului tabel.

Date tehnice

Presiune maximă de 
închidere

0,50 bar (55 kPa)

Presiune statică maximă 8,6 bar (860 kPa)

Şuruburile racordului R1

Temperatura maximă a 
debitului

100 °C

Valoarea Kvs 6,5

Tensiune 230 V, 50 Hz

Temperatura maximă a 
mediului

-5 până la +50 °C

Tab. 3 Date tehnice

2
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10 2 3 4 5 6 7 8 310 2 3 4 5 6 7 8 410
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4.2.4 Montaj în cazul funcţiei Selectare boiler

Pentru aplicarea funcţiei „Selectare boiler“ într-o 
instalaţie solară este necesară o vană care în 
funcţie de condiţiile de conectare şi ordinea 
priorităţii boilerelor (  capitolul 9.5.18, 
pagina 61) conduce debitul volumic la boilere. 

Fig. 9 Vană pentru selectare boiler

1 Boiler solar
2 Boiler C
3 Regulator solar B-sol 300

B Montaţi vana cu 3 căi în turul circuitului solar 
conform următorului tabel.

Identificator Racord

I De la reţeaua de încălzire 
(retur)

II La boiler 

III La aparatul de încălzire

Tab. 4 Inscripţia racordului de pe vană

II

I
IIIR1

DWUC

6720613732-10.1 SD

1

2
3

Identificator Racord

I De la câmpul de colectori 
(tur)

II La boilerul C

III La boilerul solar

Tab. 5 Inscripţia racordului de pe vană
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4.3 Montaţi contorul termic 
(opţiune) 

Contor termic măsoară cantitatea de căldură din 
circuitul solar (randament solar)

Fig. 10 Conţinut de livrare contor termic

1 Şuruburile contorului de apă ¾ " inclusiv 
garniturile (2 bucăţi)

2 Senzor pentru temperatură NTC 10K 
inclusiv materialul de fixare (2 bucăţi)

3 Piesă de măsurare a debitului volumic 
(1 bucată)

B Integraţi piesa de măsurare a debitului 
volumic electric de dedesubtul staţiei solare 
în returul solar (Fig. 11, [1]). Cu această 
ocazie respectaţi direcţia de curgere şi poziţia 
montajului (capul contorului nu trebuie să 
arate în jos).

B Fixaţi senzorul pentru temperatură pentru 
returul solar (Fig. 11, [2]) cu bridele ataşate.

B Fixaţi senzorul pentru temperatură pentru 
turul solar (Fig. 11, [3]) cu bridele ataşate.

Fig. 11 Montajul piesei de măsurat debitul 
volumic şi al senzorului pentru 
temperatură

1 Piesă de măsurare a debitului volumic.
2 Senzor pentru temperatură din retur
3 Senzor pentru temperatură din tur

B Efectuaţi racordul electric conform 
capitolului 5.

Număr de colectori
Debit volumic 
nominal

1 - 5 0,6 m³/h

6 - 10 1,0 m³/h

11 - 15 1,5 m³/h

Tab. 6 Debit volumic nominal

6720613732-08.1 SD

3
1

2

Contorul termic serveşte numai la 
controlul funcţiilor. O măsurare 
conform EN 1434 şi o evaluare a 
randamentului nu e posibilă. 
Pentru o evaluare a randamentului 
sunt necesare aparate cu o punere 
în evidenţă etalonată (accesorii), 
datele de consum (cantitatea de 
apă, necesarul de căldură, 
încălzirea camerei), datele 
meteorologice şi un sistem de 
simulare. 

6720613732-07.1 SD

1

23
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5 Racordul electric (pentru specialist)

5.1 Pregatiti fanta pentru pozarea 
conductorilor 

Cablurile pot fi trecute prin carcasă în funcţie de 
situaţia montajului, de la spate (  Fig. 12, [4]) 
sau de jos ( Fig. 12, [3]).

B Respectaţi tipul protecţiei IP 20 la instalare:

– Separaţi numai traseele necesare pentru 
cablu.

– Separaţi traseul pentru cablu numai atât 
cât este necesar.

B Pentru a evita muchiile ascuţite despărţiţi 
deschiderile de cablu (  Fig. 12) cu cuţitul.

B Asiguraţi cablul cu protecţia corespunzătoare 
la smulgere (  Fig. 12, [2]). Protecţia la 
smulgere poate fi montată şi răsucită. 
( Fig. 12, [1]).

Fig. 12 Introducerea şi fixarea cablului

1 Presetupă răsucită
2 Presetupă
3 Introducerea cablului de dedesubt

4 Introducerea cablului din spate
5 Siguranţa 2,5 AT (2 bucăţi)

PERICOL: Pericol de moarte 
datorat curentului electric!

B Întrerupeţi alimentarea cu 
tensiune (230 V AC) înainte de 
pornirea regulatorului solar.

B Asiguraţi cablul cu protecţie la 
smulgere.

7747006072-02.1 SD234

1

5 4
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5.2 Se face racordul conductorilor
Pentru racordul conductorilor trebuie să 
respectaţi următoarele:

• Respectaţi prevederile locale precum 
verificarea conductorului de protecţie ş.a.m.d.

• Folosiţi numai pompele, vanele şi senzorii de 
la firma producătoare.

• Protejaţi regulatorul împotriva supraîncărcării 
şi scurtcircuitului.

• Alimentarea cu energie trebuie să corespundă 
cu valorile de pe placa de timbru. A se vedea 
pentru aceasta şi tabelul 1, pagina 8.

• Racordaţi maximum 1 conductor la fiecare 
clemă (maxim 1,5 mm2)

• În cazul senzorilor polaritatea conductorilor 
este facultativă. Conductorii senzorilor pot fi 
prelungiţi cu până la 100 m (pâna la o lungime 
de 50 m = 0,75 mm2, până la 100 m = 
1,5 mm2). 

• Pentru evitarea influenţelor inductive, 
poziţionaţi separat toţi conductorii senzorului 
de 230 V sau 400 V (minim 100 mm).

• Utilizaţi cabluri ecranate de joasă tensiune 
dacă sunt prevăzute influenţe externe 
inductive (de ex. prin staţii de transformare, 
cablu de curent de înaltă tensiune, 
microunde).

• Pentru racordul de 230 V folosiţi cel puţin 
cabluri de tipul constructiv H05 VV- ... 
(NYM ...).

• Măsurile tehnice şi constructive de siguranţă 
contra incendiului trebuie luate în 
considerare.

• Conductorii vanelor de inversare cu 3 căi 
montate în sistemele hidraulice trebuie să fie 
racordate după cum urmează: maro = R, 
albastru = N, galben/verde = impământare

• La ieşirile R1 şi R2 racordaţi numai pompe (o 
reglare de turaţie are loc numai la nivelul 
acestor racorduri).

• Vanele cu motor cu comandă DESCHIS/
ÎNCHIS (sau baterie) trebuie să fie racordate 
suplimentar la ieşirile  până la .

• Racordurile L3 până la L5 servesc alimentării 
cu tensiune pentru aplicaţiile speciale ale 
părţilor constructive racordate.

B Racordaţi conductorii conform schemei 
sistemelor hidraulice  (  paginile 18 - 44).

B După finalizarea operaţiei: închideţi 
regulatorul cu capacul şi şurubul.

Utilizarea câtorva funcţii (funcţia 
de răcire, dezinfecţia şi protecţia la 
îngheţ a schimbătorului de 
căldură) necesită alte componente 
(vane, senzori pentru temperatură) 
care se obţin ca accesorii.

AVERTIZARE: Deteriorări ale 
instalaţiei datorate pompei 
distruse!

B Atunci când pompa cu sistem 
electronic intern trebuie să fie 
racordată, dezactivaţi reglarea 
de turaţie (  capitolul 9.5.5, 
pagina 58).

R3 R5
6 720 640 478 (2009/10)
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5.3 Denumirea sistemelor hidraulice
Fiecare sistem hidraulic are o identificare 
alfanumerică care permite o specificare 
aproximativă a sistemului hidraulic. 

1 = sistem standard
2 = suţinere a încălzirii

A = 2. câmpuri de colectoare
B = sistem de încărcare
C = Prioritate/secundaritate 
D = schimbător de căldură extern
E = Dezinfecţie termică 

p = pompă
v = vană

5.3.1 Exemplu 1
Sistemul hidraulic 1-ACD p-v (  pagina 34) 
înseamnă în execuţia sa de bază:

5.3.2 Exemplul 2
Sistemul hidraulic 2-CD p-p (  pagina 40) 
înseamnă în execuţia sa de bază:

Sistem standard, pregătirea solară a 
apei calde

1

al 2-lea câmp de colectori (reglare 
est/vest)

A

Sistem prioritar/secundar cu mai 
mulţi utilizatori

C

Schimbător de căldură extern D

Controlul consumatorilor cu ajutorul 
unei pompe şi a unei vane

p-v

Aport termic 2

Sistem prioritar/secundar cu mai 
mulţi utilizatori

C

Schimbător de căldură extern D

Controlul celor doi consumatori cu 
ajutorul câte unei pompe

p-p
6 720 640 478 (2009/10)
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5.4 Sisteme hidraulice pentru sisteme standard

5.4.1 Sistem hidraulic 1-0 - Încălzirea solară a apei calde

Fig. 13

R1 Pompă SP circuit solar
R3 Pompa PE dezinfecţie termică (opţiune)
S1 Senzor pentru temperatură (T1) colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar (opţiune)
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contor termic (opţiune)

WMZ

R1
S7

S8

S1

R3

S3

S2
6720613732-11.1 SD

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R3R1 S1 S2 S3 S7S8WMZ
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5.4.2 Sistem hidraulic 1 A - Încălzire solară a apei calde cu al 2-lea câmp de colectori

Fig. 14

R1 Pompă SP circuit solar
R2 Pompă Pa, al 2-lea câmp de colectori
R3 Pompa Pe, dezinfecţie termică (opţiune)
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK câmp 1
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar (opţiune)
S5 Senzor pentru temperatură (TA), colector FSK câmp 2
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic, retur WMZ (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)

WMZ

R1

S1

R2

S5

S2
S8

S7
R3

S3

6720613732-12.1 SD

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R3R2R1 S1 S2 S3 S5 S7S8WMZ
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5.4.3 Sistem hidraulic 1-B - Încălzirea solară a apei calde cu sistem de încărcare

Fig. 15

R1 Pompă SP circuit solar
R3 Pompă PB sistem de încărcare
S1 Senzor pentru temperatură (T1) colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar
S4 Senzor pentru temperatură (TB) în partea inferioară a boilerului B
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)

WMZ

R1

S1

R3

S3

S2 S4
S8

S7

7747006072-08.1 SD

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R3R1 S1 S2 S3 S4 S7S8WMZ
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5.4.4 Sistem hidraulic 1 AB - Încălzire solară a apei calde cu al 2-lea câmp de colectori şi sistem de 
încărcare

Fig. 16

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă Pa, al 2-lea câmp de colectori
R3 Pompă PB, sistem de încărcare
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK câmp 1
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar
S4 Senzor pentru temperatură (TB) în partea inferioară a boilerului B
S5 Senzor pentru temperatură (TA), colector FSK câmp 2
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)

WMZ

R1

S1

R3

R2

S5

S3

S2 S4
S8

S7

7747006072-09.1 SD

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R3R2R1 S1 S2 S3 S4 S5 S7S8WMZ
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5.4.5 Sistem hidraulic 1-C p-p Încălzire solară a apei calde cu 2 boilere, prin 2 pompe

Fig. 17

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PC, al 2-lea consumator
R3 Pompa Pe, dezinfecţie termică (opţiune)
S1 Senzor pentru temperatură, (T1) colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului C
S4 Senzor pentru temperatură (TC) în partea inferioară a boilerului C 
S6 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar (opţiune)
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)

WMZ

R2

S2

S8

S7

S1

S4

R3

R1

6720613732-01.1 SD

S3

S6

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R3R2R1 S1 S2 S3 S4 S6 S7S8WMZ
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5.4.6 Sistem hidraulic 1-C p-p Pregătire solară a apei calde cu 2 boilere, prin vana

Fig. 18

R1 Pompă SP circuit solar
R3 Pompa Pe dezinfecţie termică (opţiune)
R4 Vană DWUC Selectare boiler
S1 Senzor pentru temperatură (T1) colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului C
S4 Senzor pentru temperatură (TC) în partea inferioară a boilerului C 
S6 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar (opţiune)
S7 Senzor pentru temperatură, termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)

WMZ

R1

S2

S6

S8

S7

S1

S4

R3

6720613732-02.1 SD

S3

R4

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
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R4R3R1 S1 S2 S3 S4 S6 S7S8WMZ
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5.4.7 Sistem hidraulic 1 AC p-v - Încălzire solară a apei calde cu al 2-lea câmp de colectori şi 
2 boilere, prin vană

Fig. 19

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă Pa, al 2-lea câmp de colectori
R3 Pompa Pe, dezinfecţie termică (opţiune)
R4 Vană DWUC Selectare boiler
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK câmp 1
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului C
S4 Senzor pentru temperatură (TC) în partea inferioară a boilerului C
S5 Senzor pentru temperatură (TA) colector FSK câmp 2
S6 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar (opţiune)
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)

WMZ

R1

S2

S6

S8

S7

S5

S4

R3

6720613732-03.1 SD

S3

R4

S1

R2

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
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R4R3R2R1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7S8WMZ
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5.4.8 Sistem hidraulic 1-D - Încălzirea solară a apei calde cu schimbător de căldură extern

Fig. 20

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Pompa Pe, dezinfecţie termică (opţiune)
R5 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK 
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar (necesar pentru o 

deconectare la 95 °C)
S6 Senzor pentru temperatură (TD), schimbător de căldură extern
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul de căldură (opţiune)

WMZR1

S7

S8

S1

R3

S2R2R5

S6

S3

6720613732-13.1 SD

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5
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R3 R5R2R1 S1 S2 S3 S6 S7S8WMZ
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5.4.9 Sistem hidraulic 1-AD - Încălzirea solară a apei calde cu al 2-lea câmp de colectori şi 
schimbător de căldură extern

Fig. 21

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Pompa Pe, dezinfecţie termică (opţiune)
R4 Pompă Pa, al 2-lea câmp de colectori
R5 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
S1 Senzor pentru temperatură (T1) colector FSK câmp 1
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar (necesar pentru o 

deconectare la 95 °C)
S5 Senzor pentru temperatură (TA), colector FSK câmp 2
S6 Senzor pentru temperatură (TD), schimbător de căldură extern
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiune)
WMZ Contorul termic (opţiune)

WMZ

R1

S1

R4

S5

S2
S8

S7

R3

S3
S6

R2R5
6720613732-14.1 SD

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5
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R4R3 R5R2R1 S1 S2 S3 S5 S6 S7S8WMZ
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5.4.10 Sistem hidraulic 1-BD - Încălzirea solară a apei calde cu sistem de încărcare şi schimbător de 
căldură extern

Fig. 22

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Pompă PB, restratificare
R5 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
S1 Senzor pentru temperatură (T1) colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar 
S4 Senzor pentru temperatură (TB) în partea inferioară a boilerului B
S6 Senzor pentru temperatură (TD), schimbător de căldură extern
S7 Senzor pentru temperatură contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)

WMZ

R1

S1

R3

S3

S2 S4
S8

S7

7747006072-29.1 SD R2
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5.4.11 Sistem hidraulic 1-ABD - Încălzirea solară a apei calde cu al 2-lea câmp de colectori, sistem 
de încărcare şi schimbător de căldură extern

Fig. 23

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Pompă PB, restratificare
R4 Pompă Pa, al 2-lea câmp de colectori
R5 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK câmp 1
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar 
S4 Senzor pentru temperatură (TB) în partea inferioară a boilerului B
S5 Senzor pentru temperatură, colector FSK câmp 2
S6 Senzor pentru temperatură (TD), schimbător de căldură extern
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)

WMZ

R1

S1

R3

S3

S2 S4S8

S7
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R2

S6

R5

S5

R4

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R4R3 R5R2R1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7S8WMZ
6 720 640 478 (2009/10)



Racordul electric (pentru specialist) | 29RO
5.4.12 Sistem hidraulic 1-CD p-p - Încălzire solară a apei calde cu 2 boilere, cu ajutorul a 2 pompe şi 
schimbător de căldură extern

Fig. 24

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Pompa Pe, dezinfecţie termică (opţiune)
R4 Pompă PC, al 2-lea consumator
R5 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
S1 Senzor pentru temperatură (T1) colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură (TC) în partea inferioară a boilerului C
S4 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului C (necesar pentru o 

deconectare la 95 °C)
S5 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar (opţiune)
S6 Senzor pentru temperatură (TD), schimbător de căldură extern
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5
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5.4.13 Sistem hidraulic 1-CD p-p - Încălzire solară a apei calde cu piscină şi schimbător de căldură 
extern, prin a 2-a pompă

Fig. 25

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Pompa Pe, dezinfecţie termică (opţiune)
R4 Pompă PC, al 2-lea consumator
R5 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
S1 Senzor pentru temperatură (T1) colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură, piscină
S4 Senzor pentru temperatură, în partea din mijloc a boilerului solar (opţiune)
S6 Senzor pentru temperatură (TD), schimbător de căldură extern
S7 Senzor pentru temperatură contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)
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5.4.14 Sistem hidraulic 1-CD p-p - Încălzire solară a apei calde cu 2 boilere, printr-o vană şi 
schimbător de căldură extern

Fig. 26

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Pompa Pe, dezinfecţie termică (opţiune)
R4 Vană DWUC, Selectare boiler
R5 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
S1 Senzor pentru temperatură (T1) colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură (TC) în partea inferioară a boilerului C 
S4 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului C (necesar pentru o 

deconectare la 95 °C)
S5 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar (opţiune) 
S6 Senzor pentru temperatură (TD), schimbător de căldură extern
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)
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5.4.15 Sistem hidraulic 1 CD p-v - Încălzire solară a apei calde prin vană, cu piscină şi schimbător de 
căldură extern

Fig. 27

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Pompa Pe, dezinfecţie termică (opţiune)
R4 Vană DWUC Selectare boiler
R5 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură, piscină
S4 Senzor pentru temperatură, în partea din mijloc a boilerului solar (opţiune)
S6 Senzor pentru temperatură (TD), schimbător de căldură extern
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)

WMZ
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S3

S8
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5.4.16 Sistem hidraulic 1-CD p-p - Încălzire solară a apei calde prin vană cu al 2-lea câmp de colectori 
şi 2 boilere şi schimbător de căldură extern

Fig. 28

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Pompă Pa, al 2-lea câmp de colectori
R4 Vană DWUC Selectare boiler
R5 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK câmp 1
S2 Senzor pentru temperatură (T2), în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură (TC) în partea inferioară a boilerului C
S4 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului C (necesar pentru o 

deconectare la 95 °C)
S5 Senzor pentru temperatură (TA), colector FSK câmp 2
S6 Senzor pentru temperatură (TD), schimbător de căldură extern
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)

WMZ
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R1 S2
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5.4.17 Sistem hidraulic 1-ACD p-v - Încălzire solară a apei calde cu al 2-lea câmp de colectori şi 
piscină (prin vană) şi schimbător de căldură extern

Fig. 29

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Pompă Pa, al 2-lea câmp de colectori
R4 Vană DWUC Selectare boiler
R5 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK câmp 1
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură, piscină
S4 Senzor pentru temperatură, în partea din mijloc a boilerului solar (opţiune)
S5 Senzor pentru temperatură (TA), colector FSK câmp 2
S6 Senzor pentru temperatură (TD), schimbător de căldură extern
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)
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5.5 Sisteme hidraulice cu aport termic

5.5.1 Sistem hidraulic 2-0 - aport termic

Fig. 30

R1 Pompă SP, circuit solar
R5 Vană DWU 1 Ridicare retur
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură (T4), retur de încălzire
S4 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar (opţiune)
S6 Senzor pentru temperatură (T3), în partea din mijloc a boilerului solar
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)

WMZ
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5.5.2 Sistem hidraulic 2 A - Aport termic cu al 2-lea câmp de colectori

Fig. 31

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă Pa, al 2-lea câmp de colectori
R5 Vană DWU 1 Ridicare retur
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK câmp 1
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură (T4), retur de încălzire
S4 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar (opţiune)
S5 Senzor pentru temperatură (TA), colector FSK câmp 2
S6 Senzor pentru temperatură (T3), în partea din mijloc a boilerului solar
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)

WMZ

S8

5
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5.5.3 Sistem hidraulic 2 C p-p - Aport termic cu 2 boilere şi 2 pompe

Fig. 32

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PC, al 2-lea consumator
R3 Pompa Pe, dezinfecţie termică (opţiune)
R5 Vană DWU 1 Ridicare retur
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură (T4), retur de încălzire
S4 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar (opţiune)
S5 Senzor pentru temperatură (TC) în partea inferioară a boilerului C
S6 Senzor pentru temperatură (T3), în partea superioară a boilerului C
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)
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5.5.4 Sistem hidraulic 2 C p-v - Aport termic cu 2 boilere, cu ajutorul vanei

Fig. 33

R1 Pompă SP, circuit solar
R3 Pompa Pe dezinfecţie termică (opţiune)
R4 Vană DWUC Selectare boiler
R5 Vană DWU 1 Ridicare retur
S1 Senzor pentru temperatură (T1) colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură (T4) retur de încălzire
S4 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar (opţiune)
S5 Senzor pentru temperatură (TC) în partea inferioară a boilerului C
S6 Senzor pentru temperatură (T3), în partea superioară a boilerului C
S7 Senzor pentru temperatură contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)
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5.5.5 Sistem hidraulic 2-AC p-v - cu aport termic cu 2 câmpuri colectoare şi 2 boilere prin vană

Fig. 34

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă Pa, al 2-lea câmp de colectori
R3 Pompa Pe, dezinfecţie termică (opţiune)
R4 Vană DWUC Selectare boiler
R5 Vană DWU 1 Ridicare retur
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK câmp 1
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură (T4), retur de încălzire
S4 Senzor pentru temperatură (TC) în partea inferioară a boilerului C
S5 Senzor pentru temperatură (TA), colector FSK câmp 2
S6 Senzor pentru temperatură (T3), în partea superioară a boilerului C
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)
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5.5.6 Sistem hidraulic 2-CD p-p - aport termic cu 2 boilere şi 2 pompe, schimbător de căldură 
extern 

Fig. 35

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
R4 Pompă PC, al 2-lea consumator
R5 Vană DWU 1 Ridicare retur
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură (T4), retur de încălzire
S4 Senzor pentru temperatură (TD), schimbător de căldură extern
S5 Senzor pentru temperatură (TC) în partea inferioară a boilerului C
S6 Senzor pentru temperatură (T3), în partea superioară a boilerului C
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)
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5.5.7 Sistem hidraulic 2 CD p-v - Aport termic cu 2 boilere, prin vană şi schimbător de căldură 
extern

Fig. 36

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
R4 Vană DWUC Selectare boiler
R5 Vană DWU 1 Ridicare temperatura pe retur
S1 Senzor pentru temperatură (T1) colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură (T4) retur de încălzire
S4 Senzor pentru temperatură, (TD) schimbător de căldură extern
S5 Senzor pentru temperatură (TC) în partea inferioară a boilerului C
S6 Senzor pentru temperatură (T3), în partea superioară a boilerului C
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)
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5.5.8 Sistem hidraulic 2 CD p-p - aport termic şi piscină, prin a doua pompă, schimbător de căldură 
extern

Fig. 37

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
R4 Pompă PC, al 2-lea consumator
R5 Vană DWU 1 Ridicare temperatura pe retur
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură (T4), retur de încălzire
S4 Senzor pentru temperatură (TD), schimbător de căldură extern
S5 Senzor pentru temperatură, piscină
S6 Senzor pentru temperatură (T3), în partea din mijloc a boilerului solar
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)
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5.5.9 Sistem hidraulic 2 CD p-p - aport termic şi piscină, prin vană, schimbător de căldură extern

Fig. 38

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
R4 Vană DWUC Selectare boiler
R5 Vană DWU 1 Ridicare temperatura pe retur
S1 Senzor pentru temperatură (T1), colector FSK 
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură (T4), retur de încălzire
S4 Senzor pentru temperatură (TD), schimbător de căldură extern
S5 Senzor pentru temperatură, piscină
S6 Senzor pentru temperatură (T3), în partea din mijloc a boilerului solar
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)
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5.5.10 Sistem hidraulic 2-CD p-v-v - aport termic, cu piscină cu două boilere, prin vane, schimbător 
de căldură extern

Fig. 39

R1 Pompă SP, circuit solar
R2 Pompă PD, schimbător de căldură
R3 Vană DWUD, protecţie la îngheţ (opţiune)
R4 Vană DWUC Selectare boiler 1
R5 Vană DWU3, selectare boiler 2
S1 Senzor pentru temperatură (T1) colector FSK 
S2 Senzor pentru temperatură (T2) în partea inferioară a boilerului solar
S3 Senzor pentru temperatură (TC) în partea inferioară a boilerului C
S4 Senzor pentru temperatură, în partea superioară a boilerului solar (opţiune)
S5 Senzor pentru temperatură, piscină
S6 Senzor pentru temperatură (TD), schimbător de căldură extern
S7 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ tur (opţiuni)
S8 Senzor pentru temperatură, contor termic WMZ retur (opţiuni)
WMZ Contorul termic (opţiune)
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5.6 Racordaţi PC sau 
telesemnalizarea

Regulatorul este echipat cu o interfaţă RS232 în 
serie pentru distribuirea datelor. Semnalele Tx şi 
Rx sunt inversate de regulator. racordul se face 
printr-o clemă filetată cu 4 poli.

Fig. 40

1 Masă 
2 Semnal de recepţie
3 Semnal de trimitere
4 Nici o funcţie
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6 Utilizare
B Înmânaţi utilizatorului toate documentele. B Explicaţi utilizatorului modul de funcţionare şi 

deservire a aparatului.

6.1 Elementele de deservire ale regulatorului

Fig. 41 Regulator şi display

1 Display
2 Buton de selecţie
3 Tasta "Înapoi"
4 Tasta "Meniu" 
5 Simbol pentru senzor de temperatură

6 Afişaj pentru valori de temperatură, ore de 
 funcţionare ş.a.m.d.

7 Simbol pentru vană (negru = ieşire 
deschisă)

8 Schemă activă a sistemului hidraulic

7747006072-23.1 SD

1 5

1
2

3
4

5 1 6

78

Element de 
deservire Simbol Funcţii

Buton de 
selecţie (pentru 
apăsare şi rotire)

• Selectaţi valorile instalaţiei (nivelul de afişare)

• Selectaţi funcţia, accesaţi-o şi memoraţi-o (meniu principal/
pentru experţi)

• Modificaţi setarea şi memoraţi-o (meniu principal/pentru 
experţi)

Tasta "Meniu" • Accesaţi submeniul (meniu principal şi pentru experţi)

Tasta "Înapoi" • accesaţi nivelul superior al meniului 

• înapoi la temperatura colectorului (nivelul de afişare)

Tab. 7

ok

+

-

menu
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6.2 Niveluri de deservire ale 
regulatorului

6.2.1 Nivel de afişare

La nivelul de afişare puteţi să accesaţi cu butonul 
de selecţie  următoarele valori ale 
instalaţiei.

+

-

Afişaj Funcţie suplimentară Valori ale instalaţiei

fără • Temperatură (˚C)

• Ore de funcţionare cumulate (h)

• Ore de funcţionare ale zilei prezente (h/d)

• Turaţie a pompei (%)

• Stare a pompelor şi a vanei

Contor termic • Temperatură pe tur (˚C)

• Temperatură pe retur (˚C)

• Cantitate de căldură acumulată (kWh)

• Cantitate de căldură a zilei prezente (kWh/d)

Protecţie la îngheţ, 

schimbător de căldură cu 

plăci

• Temperatură pe tur (˚C)

• Ore de funcţionare cumulate (h)

• Ore de funcţionare ale zilei prezente (h/d)

Alte funcţii

Arată alte funcţii suplimentare activate.

Afişaje posibile (afişajul luminează cu intermitenţă când funcţia este activă):

• Colector al tubului

• Funcţie "Europa de Sud"

• Dezinfecţie termică 

• Funcţie de răcire

Tab. 8 Privire de ansamblu valori ale instalaţiei

1 5

7

5

8

4

5

Alte func iiţ
Func r cireţ ă
6 720 640 478 (2009/10)



48 | Utilizare RO
6.2.2 Meniu principal

În meniul principal pot fi setate temperaturile 
maxime ale consumatorilor (  capitolul 8, 
pagina 51).

6.2.3 Meniu expert (Numai pentru specialişti)

În meniul expert pot fi selectate funcţii 
suplimentare şi sistemele hidraulice ale 
instalaţiei. Reglarea trebuie să fie adaptată 
condiţiilor instalaţiei solare ( capitolul 9, 
pagina 52).
Găsiţi o privire de ansamblu asupra funcţiilor la 
pagina 52.

Afişaj al stării

Temperatura maximă de stocare

Temperatura maximă de stocare este afişată când valoarea-limită 
setată este depăşită.

Temperatura minimă a colectorului

Temperatura minimă a colectorului este afişată când aceasta se află 
sub valoarea-limită setată.

Temperatura maximă a colectorului

Temperatura maximă a colectorului este afişată când valoarea-limită 
setată este depăşită.

Tab. 9 Afişaje ale stării

max.max. 4

1 5min.min.

1 5max.max.
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7 Punere în funcţiune (Numai pentru specialist)

7.1 Înaintea punerii în funcţiune

B La punerea în funcţiune a instalaţiei solare 
respectaţi instrucţiunile din documentele 
staţiei solare, ale colectorilor şi ale bolerului 
solar.

B Puneţi în funcţiune instalaţia solară numai 
dacă toate pompele şi supapele funcţionează 
corespunzător!

Urmaţi următoarele etape de lucru în legătură cu 
staţia solară:

B Verificaţi că instalaţia este vidată de aer.

B Controlaţi cantitatea de debit şi setaţi-o.

B Treceţi setările regulatorului în fişa de punere 
în funcţiune şi de întreţinere ( instrucţiuni 
de montaj şi de întreţinere ale staţiei solare).

AVERTIZARE: Deteriorări ale 
pompei datorate mersului în gol!

B Asiguraţi-vă că circuitul solar 
este umplut cu lichid solar 

(instrucţiuni de montaj şi de 
întreţinere ale staţiei solare).

AVERTIZARE: Deteriorări ale 
instalaţiei la punerea în funcţiune 
datorate apei îngheţate sau 
condensului din circuitul solar!

B În timpul punerii în funcţiune, 
protejaţi colectoarele împotriva 
radiaţiilor solare.  

B Nu puneţi în funcţiune instalaţia 
solară când este îngheţ.

AVERTIZARE: Deteriorări ale 
instalaţiei datorate unui regim 
setat greşit!

Pentru a evita o pornire nedorită a 
pompei după instalarea alimentării 
cu curent electric, funcţia  Pornire 
sistem solar este poziţionată pe 
nu.

B Poziţionaţi regulatorul pentru 
regim normal în cazul funcţiei 
Pornire sistem solar pe da. 
( capitolul 9.6, pagina 69).
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7.2 Efectuaţi setările de bază
După instalarea regulatorului este cerută setarea 
limbii şi a orei.

B Setati limba şi ora înainte de a continua cu 
punerea în funcţiune.

Setările de bază

B Pentru a selecta limba: Rotiţi  butonul de selecţie. 

B Pentru a memora intrarea: apăsaţi  butonul de selecţie.

B Alegeţi ora cu butonul de selecţie.

B Pentru a alege ora: Rotiţi  butonul de selecţie (şi pentru ore 
şi pentru minute). 

B Pentru a memora intrarea: apăsaţi  butonul de selecţie (şi 
pentru ore şi pentru minute).

Prin rotirea butonului de selecţie  schimbaţi nivelul de afişare.

Puteţi efectua modificările ulterioare în meniul expert.

Tab. 10 Setările de bază după instalare

Setare limbă
Limbă

Română

+

-

ok

Oră

Oră

12:00 h

+

-
+

-

ok

1 5

+

-
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8 Meniu principal
În meniul principal pot fi setate temperaturile 
maxime ale consumatorilor (boiler solar, boiler C, 
piscină). 

Atunci când este atinsă temperatura maximă la 
nivelul boilerului sau piscinei, încărcarea 
consumatorului este deconectată.

În cazul în care nu are loc nici o înregistrare după 
maxim 60 de secunde, regulatorul părăseşte 
meniul principal.

B Pentru a trece la meniul principal: apăsaţi 
tasta .

B Alegeţi consumatorul  cu butonul de 
selecţie. 

B Pentru a modifica temperatura maximă: 
Apăsaţi  butonul de selecţie (valoarea 
se aprinde cu intermitenţă).

B Pentru a regla valoarea: Rotiţi  butonul 
de selecţie.

B Pentru a memora noua valoare: Apăsaţi  
butonul de selecţie.

B pentru a ieşi din meniul principal: Apăsaţi 
tasta  "Înapoi".

Zonă de 
setare

Setare de 
bază

valoare 
modificată

10 - 95 °C 60 °C

menu

Meniu bază
Temp.max.
Boiler solar

60°C

+

-

ok

+

-

ok
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9 Meniu expert (Numai pentru specialişti)
În meniul Expert, reglarea se adaptează la 
condiţiile instalaţiei solare.

B Pentru a trece la meniul expert, apăsaţi tasta 
 pentru aproximativ 5 secunde.

În cazul în care nu are loc nici o înregistrare după 
maxim 60 de secunde, regulatorul iese din meniul 
Expert.

9.1 privire de ansamblu meniu expert

menu

Meniu Sub-meniu
Pagin
a

Limba 53

Ora 53

Configurare sistem Sistem de bază - 1: sistem standard (sisteme hidraulice) 54

Sistem de bază - 2: aport termic (sisteme hidraulice) 54

Setări 1: sistem standard (pompă SP, temperaturi ale colectorilor/ 
tip al colectorilor)

57

2: aport termic (vană DWU 1) 59

A: al 2-lea câmp de colectori (pompă PA) 60

B: sistem de încărcare (pompă PB) 60

C: Sistem prioritar/secundar (pompă PC, vană DWUC/DWU 3) 61

D: schimbător de căldură extern ( pompă PD, protecţie la 
îngheţ, dispozitiv de limitare a temperaturii în partea 
superioară a boilerului, vană DWUD)

63

E: Dezinfecţie termică (pompă PE) 64

Randament solar (contor de căldură) 66

Funcţie de răcire 67

Funcţie "Europa de Sud" 67

Pornire a sistemului 
solar

Pornire şi oprire a instalaţiei solare 69

Resetare Resetaţi regulatorul la setările de bază? 70

Tab. 11 Funcţii ce pot fi alese în meniul Expert
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9.2 Selectaţi limba
Meniu: Meniu Expert > Limbă

B Pentru a trece la meniul expert, apăsaţi tasta 
 pentru aproximativ 5 secunde.

B Selectaţi Limba cu butonul de selecţie 
şi confirmaţi prin apăsarea   butonului 
de selecţie.

B Pentru a modifica limba: Apăsaţi butonul de 
selecţie  încă o dată (limba luminează 
cu intermitenţă). 

B Alegeţi noua limbă  cu butonul de 
selecţie.

B Pentru a memora intrarea: apăsaţi  
butonul de selecţie.

B Pentru a trece la meniul superior: Apăsaţi 
tasta .

9.3 Setare ceas
Meniu: Meniu Expert > Ceas

B Pentru a trece la meniul expert, apăsaţi tasta 
 pentru aproximativ 5 secunde.

B Alegeţi ora cu butonul de selecţie şi 
confirmaţi prin apăsarea   butonului de 
selecţie.

B Pentru a modifica orele: apăsaţi  
butonul de selecţie (orele se aprind cu 
intermitenţă). 

B Pentru a regla orele: rotiţi  butonul de 
selecţie. 

B Pentru a modifica minutele: apăsaţi butonul 
de selecţie  (minutele se aprind cu 
intermitenţă) 

B Pentru a regla minutele: rotiţi  butonul 
de selecţie. 

B Pentru a memora intrarea: apăsaţi  
butonul de selecţie.

B Pentru a trece la meniul superior: Apăsaţi 
tasta .

Zonă de setare
Setare de 
bază

valoare 
modificată

Germană, 
engleză, ...

Germană

menu

Meniu expert
Limbă
Oră
Configurare sistem
Setări
Pornire sistem solar

+

-

ok

ok

Setare limbă
Limbă

Română

+

-

ok

menu

+

-

ok

Meniu expert
Limbă

Configurare sistem
Setări
Pornire sistem solar

Oră

ok

+

-

ok

+

-

ok

Oră

Oră

12:00 h
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9.4 Configurare sistem
Meniu: Meniu Expert > configurare sistem

În cadrul configurării sistemului puteţi selecta în 
regulator sistemul de bază şi sistemul hidraulic al 
instalaţiei solare. Vă stau la dispoziţie două 
sisteme de bază:

• 1: Sisteme standard

• 2: Aport termic

B Pentru a trece la meniul expert, apăsaţi tasta 
 pentru aproximativ 5 secunde.

B Alegeţi Configurarea sistemului cu 
butonul de selecţie şi confirmaţi prin apăsarea  

 butonului de selecţie.

9.4.1 Schimbaţi sistemul de bază.

B Alegeţi Sistemul de bază cu butonul de 
selecţie şi confirmaţi prin apăsarea   
butonului de selecţie (numele sistemului de 
bază se aprinde cu intermitenţă) 

B Pentru a schimba sistemul de bază rotiţi 
 butonul de selecţie. 

B Pentru a memora intrarea: apăsaţi  
butonul de selecţie.

9.4.2 Schimbaţi sistemul hidraulic

B Alegeţi Opţiunea sistem cu butonul de 
selecţie şi confirmaţi prin apăsarea   
butonului de selecţie (numărul sistemului 
hidraulic se aprinde cu intermitenţă) 

B Pentru a alege graficul dorit al sistemului 
hidraulic rotiţi  butonul de selecţie. 

B Pentru a memora intrarea: apăsaţi  
butonul de selecţie.

B Pentru a trece la meniul superior: Apăsaţi 
tasta .

În cadrul acestor sisteme de bază 
puteţi alege diferite sisteme 
hidraulice. Denumirile şi 
reprezentările exacte ale tuturor 
sistemelor hidraulice se află în 
capitolele 5.4 şi 5.5 (de la 
pagina 18).

menu

+

-

ok

Meniu expert
Limbă
Oră

Setări
Pornire sistem solar

Configurare sistem

+

-

ok

+

-

Zonă de setare
Setare de 
bază

valoare 
modificată

1: sisteme 
standard 
2: aport termic

2: aport 
termic

Zonă de setare
Setare de 
bază

valoare 
modificată

2-0, 2-A, 2-C pp 
...

2-0

ok

Configurare sistem

Sistem bază

2.Sprijin. Înc lz.ă

+

-

ok

Configurare sistem

Op iune sistemţ

2-0

+

-

ok
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9.4.3 Funcţii suplimentare ce pot fi alese, dependente de sistemul hidraulic

Următoarele funcţii depind de schema aleasă a 
sistemelor hidraulice şi trebuie alese la nivelul 
setărilor (  capitolull 9.5, pagina 57).
Funcţiile care nu sunt specificate nu depind de 
schemele sistemelor hidraulice sau sunt 
conţinute în general în sistemul hidraulic ales.

X = Funcţie care poate fi aleasă în mod 
suplimentar la setări

-- = Funcţia nu poate fi aleasă

(S4) = Senzor pentru temperatură, 
necesar pentru funcţie

Sistem hidraulic Pagina

Funcţia

Funcţie de răcire
Dezinfecţie 
termică 

Protecţe la 
răcire a 
schimbătorului 
de căldură

1-0 18 X (S1, S2) X (S2, S3) --

1-A 19 X (S1, S2, S5) X (S2, S3) --

1-B 20 X (S1, S2) X (S2, S3, S4) --

1-AB 21 X (S1, S2, S5) X (S2, S3, S4) --

1-C p-p 22 X (S1, S2, S4) X (S2, S3, S4) --

1-C p-v 23 X (S1, S2, S4) X (S2, S3, S4) --

1-AC p-v 24 X (S1, S2, S4, S5) X (S2, S3, S4) --

1-D 25 X (S1, S2) X (S2, S3) X (S6)

1-AD 26 X (S1, S2, S5) X (S2, S3) X (S6)

1-BD 27 X (S1, S2) X (S2, S3, S4) X (S6)

1-ABD 28 X (S1, S2, S5) X (S2, S3, S4) X (S6)

1-CD p-p (2 boilere) 29 X (S1, S2, S3) X (S2, S4, S3) X (S6)

1-CD p-p (piscina) 30 -- X (S2) X (S6)

1-CD p-v (2 boilere) 31 X (S1, S2, S3) X (S2, S3, S4) X (S6)

1-CD p-v (piscina) 32 -- X (S2) X (S6)

1-ACD p-v (2 boilere) 33 X (S1, S2, S3, S5) -- X (S6)

1-ACD p-v (piscină) 34 X (S1, S2, S5) -- X (S6)

Tab. 12 Funcţii suplimentare şi senzor pentru temperatură necesar
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2-0 35 X (S1, S2) -- --

2-A 36 X (S1, S2, S5) -- --

2-C p-p 37 X (S1, S2, S5) X (S2, S4) --

2-C p-v 38 X (S1, S2, S5) X (S2, S4) --

2-AC p-v 39 X (S1, S2, S4, S5) X (S2) --

2-CD p-p (2 boilere) 40 X (S1, S2, S5) -- X (S4)

2-CD p-v (2 boilere) 41 X (S1, S2, S5) -- X (S4)

2-CD p-p (piscină) 42 -- -- X (S4)

2-CD p-v (piscină) 43 -- -- X (S4)

2-CD p-v-v 44 -- -- X (S6)

Sistem hidraulic Pagina

Funcţia

Funcţie de răcire
Dezinfecţie 
termică 

Protecţe la 
răcire a 
schimbătorului 
de căldură

Tab. 12 Funcţii suplimentare şi senzor pentru temperatură necesar
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9.5 Setări
Setările legate de sistem ale regulatorului depind 
de sistemul hidraulic ales al instalaţiei solare.

B Verificaţi toate posibilităţile de setare 
( cap. 9.1, pagina 52) în privinţa importanţei 
pentru sistemul hidraulic ales.

B Pentru a trece la meniul expert, apăsaţi tasta 
 pentru aproximativ 5 secunde.

B Alegeţi Setări cu butonul de selecţie şi 
confirmaţi prin apăsarea  butonului de 
selecţie.

B Alegeţi setarea dorită cu butonul de 
selecţie şi confirmaţi prin apăsarea   
butonului de selecţie.

B Pentru a modifica setarea dorită: apăsaţi 
butonul de selecţie  încă o dată 
(valoarea luminează cu intermitenţă). 

B Pentru a schimba setarea: Rotiţi  
butonul de selecţie. 

B Pentru a memora noua intrare: apăsaţi  
butonul de selecţie.

B Pentru a trece la meniul superior: Apăsaţi 
tasta .

9.5.1 Pompa SP diferenţa de temperatură la 
pornire

Meniu: meniu Expert > setări > 1: sistem 
standard > pompa SP diferenţa de temperatură 
la pornire

Atunci când este atinsă diferenţa de temperatură 
la pornire (ΔT) între partea inferioară a boilerului 
solar şi câmpul de colectori şi când toate 
condiţiile de pornire sunt îndeplinite, atunci 
porneşte pompa solară.

Cu ocazia reglării diferenţei de temperatură la 
pornire a pompei SP, diferenţa de temperatură la 
oprire a pompei SP este modificată în jumătatea 
diferenţei de temperatură la pornire. 

9.5.2 Pompa SP, diferenţa de temperatură la 
oprire

Meniu: meniu Expert > setări > 1: sistem 
standard > pompa SP diferenţa de temperatură 
la oprire

Când diferenţa setată de temperatură la oprire 
(ΔT) între partea inferioară a boilerului solar şi 
câmpul de colectori nu este atinsă, pompa solară 
se opreşte.

Diferenţa minimă în ceea ce priveşte diferenţa de 
temperatură la pornire a pompei SP se ridică la 
3 K.

AVERTIZARE: Pericol de opărire 
datorat limitării temperaturii de 
stocare dezactivate!

Când pompele sau vanele sunt 
pornite/oprite manual, toate 
funcţiile de siguranţă nu sunt 
active. 

B Închideţi locurile de unde se 
poate lua apa şi informaţi 
locatarii în privinţa pericolului 
de opărire.

B Resetaţi acţionarea manuală, 
dacă nu mai este necesară.

menu

+

-

ok

Meniu expert
Limbă
Oră
Configurare sistem

Pornire sistem solar
Setări

+

-

ok

ok

+

-

Zonă de setare
Setare de 
bază

valoare 
modificată

7 -20 K 8 K

Zonă de setare
Setare de 
bază

valoare 
modificată.

4-17 K 4 K

ok
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9.5.3 Temperatura maximă a colectorului

Meniu: meniu Expert > setări > 1: sistem 
standard > temperatura maximă a colectorului

În cazul depăşirii temperaturii maxime a 
colectorului, pompa solară este oprită sau nu 
este pornită.

9.5.4 Temperatura minimă a colectorului

Meniu: meniu Expert > setări > 1: sistem 
standard > temperatura minimă a colectorului

Atunci când nu este atinsă temperatura minimă a 
colectorului, pompa solară nu porneşte nici când 
celelalte condiţii de pornire sunt îndeplinite.

9.5.5 Pompa SP reglare de turaţie

Meniu: meniu Expert > setări > 1: sistem 
standard > pompa SP reglare de turaţie

Reglarea de turaţie îmbunătăţeşte eficienţa 
instalaţiei solare deoarece diferenţa de 
temperatură este reglată la valoarea diferenţei de 
temperatură la pornire. 

În cazul instalaţiilor cu schimbător de căldură 
extern şi 2 consumatori sau al instalaţiilor cu 
schimbător de căldură extern şi al 2-lea câmp de 
colectori, pompa SP este acţionată întotdeauna 
la 100 %.

9.5.6 Pompă SP modulaţie

Meniu: meniu Expert > setări > 1: sistem 
standard > pompa SP modulaţie

Această setare determină turaţia minimă a 
pompei solare.

În cazul instalaţiilor cu schimbător de căldură 
extern şi 2 consumatori sau al instalaţiilor cu 
schimbător de căldură extern şi al 2-lea câmp de 
colectori, pompa SP este acţionată întotdeauna 
la 100 %.

Randamentul minim al pompelor SP şi PD este 
întotdeauna acelaşi în cazul sistemelor hidraulice 
1 D şi 1 BD. În cazul modificării randamentului 
unei pompe, regulatorul îl suprapune pe acesta şi 
celeilalte pompe.

Zonă de 
setare

Setare de 
bază

valoare 
modificată

100 - 140 °C 120 °C

Zonă de 
setare

Setare de 
bază

valoare 
modificată

10 - 80 °C 20 °C

AVERTIZARE: Deteriorări ale 
instalaţiei datorate pompei 
distruse!

B Atunci când pompa cu sistem 
electronic intern trebuie să fie 
racordată, dezactivaţi reglarea 
de turaţie la nivelul 
regulatorului.

Zonă de 
setare

Setare de 
bază

valoare 
modificată

pornit, oprit pornit

Zonă de 
setare

Setare de 
bază

valoare 
modificată

30 - 100 % 50 %
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9.5.7 Tip colector

Meniu: meniu Expert > setări > 1: sistem 
standard > tip colector

Pentru a pompa, în cazul panourilor solare cu 
tuburi vidate, lichidul solar către senzorul pentru 
temperatură, pompa solară este activată pentru 
scurt timp la fiecare 15 minute pornind de la o 
temperatură de 20 °C între 6:00 şi 22:00.

Această funcţie este posibil să nu fie limitată sau 
este limitata doar în cazul senzorului pentru 
temperatura care se află în exteriorul 
colectorului.

9.5.8 Pompă SP, regim

Meniu: meniu Expert > setări > 1: sistem 
standard > pompa SP, regim

La setarea auto pompa merge dacă sunt 
îndeplinite condiţiile de pornire.

Regimul pornit activează pompa. 

La setarea oprit pompa este dezactivată.

9.5.9 Diferenţa de temperatură la pornire, 
ridicare temperatura pe retur

Meniu: meniu Expert > setări > 2: aport termic > 
vană DWU 1, diferenţa de temperatură la 
pornire

Când diferenţa de temperatura setata la pornire 
între boilerul secundar şi returul circuitului este 
atinsă, vana comută şi debitul volumic este 
condus prin boiler.

Diferenţa minimă cu privire la diferenţa de 
temperatură la oprire se ridică la 3 K.

9.5.10 Diferenţa de temperatură la oprire, 
ridicare temperatura pe retur

Meniu: meniu Expert > setări > 2: aport termic > 
vană DWU 1 diferenţa de temperatură la oprire

Când diferenţa de temperatură la oprire între 
boilerul secundar şi returul circuitului este atinsă, 
vana comută şi debitul volumic nu este condus 
prin boiler ci către cazan.

Diferenţa minimă în ceea ce priveşte diferenţa de 
temperatură la pornire se ridică la 3 K.

Zonă de setare
Setare de 
bază

valoare 
modificată

Panou solar 
plan, panou 
solar cu tuburi 
vidate

Panou solar 
plan

În cazul activării „panou solar cu 
tuburi vidate“ funcţia de răcire 
este ( capitol 9.5.36, pagina 
dezactivată în mod automat.

Zonă de 
setare

Setare de 
bază

valoare 
modificată

auto, pornit, 
oprit

auto

Zonă de 
setare

Setare de 
bază

valoare 
modificată

6 - 20 K 6 K

Zonă de 
setare

Setare de 
bază

valoare 
modificată

3 - 17 K 3 K
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9.5.11 Regim, ridicare temperatura pe retur

Meniu: meniu Expert > setări > 2: aport termic > 
vană DWU 1, regim

La setarea auto vana se deschide şi calea de la I 
la II este liberă în situaţia în care condiţiile de 
pornire sunt îndeplinite.

Regimul pornit deschide vana şi calea de la I la II. 

La setarea oprit vana se închide şi calea de la I la 
III este liberă.

9.5.12 Pompa PA reglare de turaţie

Meniu: meniu Expert > setări > A: al 2-lea câmp 
de colectori > pompa PA, reglare de turaţie

Reglarea de turaţie îmbunătăţeşte eficienţa 
instalaţiei solare deoarece diferenţa de 
temperatură este reglată la valoarea diferenţei de 
temperatură la pornire. 

9.5.13 Pompa PA modulanta

Meniu: meniu Expert > setări > A: al 2-lea câmp 
de colectori > pompa PA, modulaţie

Această setare determină turaţia minimă a 
pompei pentru al 2-lea câmp de colectori.

9.5.14 Pompă PA, regim

Meniu: meniu Expert > setări > A: al 2-lea câmp 
de colectori > pompa PA regim

La setarea auto pompa merge dacă sunt 
îndeplinite condiţiile de pornire.

Regimul pornit activează pompa. 

La setarea oprit pompa este dezactivată.

9.5.15 Pompa PB, diferenţa de temperatură la 
pornire

Meniu: meniu Expert > setări > B: sistem de 
încărcare > pompa PB, diferenţa de 
temperatură la pornire

Când diferenţa setată de temperatură la pornire 
(ΔT) este atinsă şi toate condiţiile de pornire sunt 
îndeplinite, pompa PB porneşte.

Diferenţa minimă în ceea ce priveşte diferenţa de 
temperatură la oprire se ridică la 3 K.
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AVERTIZARE: Deteriorări ale 
instalaţiei datorate pompei 
distruse!

B Atunci când pompa cu sistem 
electronic intern trebuie să fie 
racordată, dezactivaţi reglarea 
de turaţie la nivelul 
regulatorului.
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9.5.16 Pompa PB, diferenţa de temperatură la 
oprire

Meniu: meniu Expert > setări > B: sistem de 
încărcare > pompa PB, diferenţa de 
temperatură la oprire

Când diferenţa setată de temperatură la oprire 
(ΔT) nu este atinsă, pompa este dezactivată.

Diferenţa minimă în ceea ce priveşte diferenţa de 
temperatură la pornire se ridică la 3 K.

9.5.17 Pompă PB regim

Meniu: meniu Expert > setări > B: sistem de 
încărcare > pompa PB, regim

La setarea auto pompa merge dacă sunt 
îndeplinite condiţiile de pornire.

Regimul pornit activează pompa. 

La setarea oprit pompa este dezactivată.

9.5.18 Încărcarea consumatorilor

Meniu: meniue Expert > setări > C: prioritar/
secundar / prioritar/secundar

Atunci când sunt folosiţi mai mulţi consumatori 
într-un sistem solar trebuie să fie stabilită o 
ordine a priorităţilor boilerelor. Această decizie 
determină cu ce prioritate sunt încărcaţi 
consumatorii. Cu această ocazie sunt diferentiati 
consumatorii prioritari de cei secundari.

Când consumatorul prioritar a atins diferenţa de 
temperatură la pornire, el este încărcat până la 

temperatura maximă de stocare. Dacă atinge 
diferenţa de temperatură la pornire în timp ce 
consumatorul secundar este încărcat, încărcarea 
consumatorului secundar este întreruptă până 
când consumatorul prioritar este încărcat până la 
temperatura maximă de stocare.

Dacă în cazul selecţiei consumatorilor este 
selectat numai un boiler atunci este încărcat 
exclusiv boilerul ales.

Zonă de setare
Reglaj de 
bază

valoare 
modificată

4-17 K 4 K

Zonă de 
setare

Reglaj de 
bază

valoare 
modificată

auto, pornit, 
oprit

auto

Zonă de setare
Reglaj de 
bază

valoare 
modific
ată

în cazul a 2 
consumatori

Boiler solar/Sp. C

Boiler solar

Boiler C

Sp. C/Boiler solar

Boiler 
solar/Sp. C

în cazul a 3 
consumatori

Boiler solar/SpC/
piscină

Piscină

Boiler C

Boiler solar

Boiler solar/Sp. C

Boiler solar/piscină

Boiler 
solar/
SpC/
piscină
6 720 640 478 (2009/10)



62 | Meniu expert (Numai pentru specialişti) RO
9.5.19 Pompa PC, reglare de turaţie

Meniu: meniu Expert > setări > C: prioritar/
secundar > pompa PA, reglare de turaţie

Reglarea de turaţie îmbunătăţeşte eficienţa 
instalaţiei solare deoarece diferenţa de 
temperatură este reglată la valoarea diferenţei de 
temperatură la pornire. 

Atunci când este prevăzut pentru pompa PC 
racordul R4, pompa nu poate fi acţionată cu 
reglarea de turaţie.

9.5.20 Pompă PC modulaţie

Meniu: meniu Expert > setări > C: prioritar/
secundar > pompa PC modulaţie

Această setare determină turaţia minimă a 
pompei pentru al 2-lea consumator. 

Atunci când este prevăzut pentru pompa PC 
racordul R4, pompa nu poate fi acţionată cu 
reglarea de turaţie.

9.5.21 Pompă PC/Vană DWUC regim

Meniu: meniu Expert > setări > C: prioritar/
secundar > pompa PC/vană DWUC regim

La setarea auto pompa merge dacă sunt 
îndeplinite condiţiile de pornire. Regimul pornit 
activează pompa. La setarea oprit pompa este 
dezactivată. 

La setarea auto vana se deschide şi calea de la I 
la II este liberă în situaţia în care condiţiile de 
pornire sunt îndeplinite. Regimul pornit deschide 
vana şi calea de la I la II. La setarea oprit vana se 
închide şi calea de la I la III este liberă.

9.5.22 Vană DWU3, regim

Meniu: meniu Expert > setări > C: prioritar/
secundar > vană DWU3, regim

La setarea auto vana se deschide şi calea de la I 
la II este liberă în situaţia în care condiţiile de 
pornire sunt îndeplinite.

Regimul pornit deschide vana şi calea de la I la II.

La setarea oprit vana se închide şi calea de la I la 
III este liberă.

AVERTIZARE: Deteriorări ale 
instalaţiei datorate pompei 
distruse!

B Atunci când pompa cu sistem 
electronic intern trebuie să fie 
racordată, dezactivaţi reglarea 
de turaţie la nivelul 
regulatorului.
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9.5.23 Pompa PD, reglare de turaţie

Meniu: meniu Expert > setări > D: schimbător de 
căldură extern > pompa PD, reglare de turaţie

Reglarea de turaţie îmbunătăţeşte eficienţa 
instalaţiei solare deoarece diferenţa de 
temperatură este reglată la valoarea diferenţei de 
temperatură la pornire. 

9.5.24 Pompa PD modulaţia pompei

Meniu: meniu Expert > setări > D: schimbător de 
căldură extern > pompa PD modulaţie

Această setare determină turaţia minimă a 
pompei pentru al 2-lea câmp de colectori

Randamentul minim al pompelor SP şi PD este 
întotdeauna acelaşi în cazul sistemelor hidraulice 
1 D şi 1 BD. În cazul modificării randamentului 
unei pompe, regulatorul îl suprapune pe acesta şi 
celeilalte pompe.

9.5.25 Protecţia la îngheţ a schimbătorului de 
căldură extern

Meniu: meniu Expert > setări > D: schimbător de 
căldură extern > protecţia la căldură

Protecţia la îngheţ este gândită pentru instalaţiile 
solare care au conducte lungi expuse la o zonă de 
îngheţ, conducte care transferă căldura soarelui 
printr-un schimbător de căldură extern.

Când temperatura pe tur a schimbătorului de 
căldură extern scade sub 10 °C o vană deviatoare 
conduce lichidul solar pe lângă schimbătorul de 
căldură. Lichidul solar este condus în colector şi 
încălzit. De la o temperatură pe tur de 15 °C 
circuitul solar este din nou conectat la 
schimbătorul de căldură.

Montaţi vana deviatoare astfel încât debitul 
volumic să fie condus prin schimbătorul de 
căldură extern atunci când vana este deconectată 
de la curent şi să fie condus pe lângă 
schimbătorul de căldură atunci când vana e 
conectată la curent.

AVERTIZARE: Deteriorări ale 
instalaţiei datorate pompei 
distruse!

B Atunci când pompa cu sistem 
electronic intern trebuie să fie 
racordată, dezactivaţi reglarea 
de turaţie la nivelul 
regulatorului.
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AVERTIZARE: Daune datorate 
îngheţului la schimbătorul de 
căldură!

B Folosiţi vana deviatoare cu un 
motor care să atingă un timp de 
comutare de mai puţin de 
45 secunde.
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9.5.26 Dispozitiv de limitare a temperaturii în 
partea superioară a boilerului

Meniu: meniu Expert > setări > D: schimbător de 
căldură extern > dispozitiv de limitare a 
temperaturii în partea superioară a boilerului

Dispozitivul de limitarea temperaturii trebuie să 
împiedice ca boilerul legat de schimbătorul de 
căldură extern să se încălzească la peste 95 °C.

9.5.27 Pompă PD regim

Meniu: meniu Expert > setări > D: schimbător de 
căldură extern > pompa PD, regim

La setarea auto pompa merge dacă sunt 
îndeplinite condiţiile de pornire.

Regimul pornit activează pompa. 

La setarea oprit pompa este dezactivată.

9.5.28 Vană protecţie la îngheţ regim

Meniu: meniu Expert > setări > 2: aport termic > 
vană, protecţie la îngheţ regim

La setarea auto vana conduce debitul volumic pe 
lângă schimbătorul de căldură, dacă condiţiile de 
pornire sunt îndeplinite.

Regimul pornit conduce debitul volumic pe lângă 
schimbătorul de căldură.

În cazul setării oprit vana conduce debitul 
volumic prin schimbătorul de căldură.

9.5.29 Dezinfecţie termică 

Meniu: meniu Expert > setări > E: dezinfecţie 
termică

Dezinfecţia termică este o măsură preventivă 
pentru asigurarea igienei în apa potabilă. 

Dacă temperatura necesară nu a fost atinsă în 
ultimele 24 de ore prin alimentarea cu energie 
solară, conţinutul boilerului este recirculat la ora 
setată printr-o pompă de circulaţie. Aceasta 
asigură o încălzire a întregului conţinut al 
boilerului prin încălzirea ulterioară.

După aceea pompa - dacă există - pompează apa 
către schimbătorul de căldură, pentru a include şi 
acest circuit.

AVERTIZARE: Accidente şi daune 
ale instalaţiei datorate 
temperaturilor de peste 95 °C în 
zona superioară a boilerului!

Dacă această funcţie este 
dezactivată, se poate ajunge la 
lovituri de aburi în zona superioară 
a boilerului. 
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AVERTIZARE: Punere în pericol a 
sănătăţii prin funcţia limitată a 
dezinfecţiei termice!

B Verificaţi manual cu 
termometrul, în cadrul punerii 
în funcţiune, funcţia 
dezinfecţiei termice.
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Respectaţi următoarele criterii, pentru a garanta 
dezinfecţia termică.

• Randamentul de căldură pentru dezinfecţia 
termică nu poate fi mai mare decât 
randamentul de căldură maxim al încălzirii 
ulterioare a boilerului auxiliar.

• Conductele pentru dezinfecţia termică trebuie 
să fie izolate termic mai mult decât într-un caz 
standard.

• Lungimile conductelor pentru dezinfecţia 
termică trebuie să fie menţinute pe cât de 
scurte posibil (proximitatea locală a boilerului 
de preîncălzire de boilerul auxiliar).

• Temperatura de stocare a boilerului auxiliar 
nu trebuie să fie inferioară limitei de 60 de 
grade.

• Circulaţia apei calde trebuie să fie oprită în 
cazul dezinfecţiei termice a nivelului de 
preîncălzire (nu trebuie să fie nici un retur din 
circulaţie în boilerul auxiliar).

• Când există funcţia „Dezinfecţie termică“ în 
aparatul regulator al boilerului auxiliar 
(instalaţie de încălzire): 
Intervalul de timp pe care îl necesită această 
funcţie trebuie să aibă un avans (de ex. 0,5h) 
înaintea intervalului de timp pe care îl necesită 
dezinfecţia termică a boilerului de preîncălzire 
(sincronizare a intervalelor).

• Histerezisul trebuie respectat pentru aparatul 
regulator (obiectiv: histerezis = 5 K).

• Aparatul regulator pentru boilerul auxiliar 
trebuie să fie astfel setat încât prepararea 
apei calde să aibă prioritate.

• Dezinfecţai termică a nivelului de preîncălzire 
trebuie să fie setată în timpi sau în viteze de 
alimenatre.

9.5.30 Temperatura ţintă a dezinfecţiei termice 

Meniu: meniu Expert > setări > E: dezinfecţie 
termică > temperatura ţintă a dezinfecţiei 
termice

Această setare determină temperatura 
dezinfecţiei termice.
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9.5.31 Ceas, dezinfecţie termică

Meniu: meniu Expert > setări > E: dezinfecţie 
termică > ceas dezinfecţie termică

Această setare determină momentul de pornire al 
dezinfecţiei termice. Dezinfecţia termică merge 
timp de maxim 3 ore. 

9.5.32 Pompă PE regim

Meniu: meniu Expert > setări > E: încălzire 
zilnică > pompă PE, regim

La setarea auto pompa merge dacă sunt 
îndeplinite condiţiile de pornire.

Regimul pornit activează pompa. 

La setarea oprit pompa este dezactivată.

9.5.33 Contor de termic

Meniu: meniu Expert > setări > randament solar 
> contor de termic

Această setare porneşte sau opreşte calcularea 
randamentului. 

Randamentul termic este calculat prin 
intermediul unui contor ce masoara debitul 
volumic (1 impuls/litru) si prin diferenta de 
temperatura intre tur si retur. În mod suplimentar 
poate fi luată în considerare şi cantitatea de 
căldură din ziua curentă.

În cazul folosirii contorului termic reglaţi 
conţinutul de glicol.

9.5.34 Conţinut de glicol

Meniu: meniu Expert > setări > randament solar 
> conţinut de glicol

Pentru o funcţionare corectă a contorului termic 
trebuie să fie indicat conţinutul de glicol din 
lichidul solar.

9.5.35 Resetaţi cantitatea de energie

Meniu: meniu Expert > setări > randament solar 
> resetarea cantităţii de energie

Cantitatea de energie poate fi restetată la zero.

AVERTIZARE: Pericol de opărire 
datorat temperaturii apei calde de 
peste 60 °C!

B Efectuaţi dezinfecţia termică 
numai în afara perioadelor 
normale de funcţionare.

B Informaţi locatarii asupra 
momentului dezinfecţiei 
termice.
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9.5.36 Funcţie de răcire

Meniu: meniu Expert > setări > funcţie de răcire

Funcţia de răcire minimalizează perioadele de 
stagnare ale instalaţiei solare. Instalaţia solară 
este cu această ocazie acţionată la o temperatură 
mare, pentru a maximiza pierderile în linie.

Când temperatura de stocare 9 K se află sub 
temperatura maximă de stocare (în cazul a doi 
consumatori e întotdeauna vorba despre cea a 
boilerulului secundar), pompa solară este oprită. 

Când temperatura colectorului 10 K se află sub 
temperatura maximă a colectorului, pompa 
solară merge până când colectorul este răcit cu 
10 K. Pompa solară se opreşte din nou şi 
colectorul se încălzeşte iarăşi. 

Când este atinsă temperatura de stocare 
maximă, pompa solară se opreşte şi funcţia de 
răcire se termină.

9.5.37 Funcţie "Europa de Sud"

Meniu: meniu Expert > setări > Funcţie Europa 
de Sud

Funcţia "Europa de Sud" este concepută exclusiv 
pentru ţările în care, datorită temperaturilor 
ridicate, nu se ajunge la deteriorări produse de 
îngheţ.

Dacă temperatura colectorului în cazul funcţiei 
activate "Europa de Sud" scade sub 5 °C, pompa 
solară este pornită. Astfel este pompată apă 
caldă din boiler prin colector. Când temperatura 
colectorului atinge 7 °C pompa este oprită.
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Funcţia de răcire nu poate fi 
activată când funcţia panoului 
solar cu tuburi vidateeste activă 
sau când a fost aleasă o schemă de 
sistem hidraulic cu piscină.

În cazul instalaţiilor cu boiler de 
apă potabilă, care sunt încărcate 
printr-un schimbător de căldură 
extern: În regiuni cu apă potabilă 
„dură “se poate ajunge la depuneri 
de calcar în cantitate mare pe 
partea secundară a schimbătorului 
de căldură.
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AVERTIZARE: Daune ale 
instalaţiei datorate îngheţului.!

Funcţia "Europa de Sud" nu oferă o 
protecţie absolută faţă de daunele 
provocate de îngheţ. 

B Folosiţi funcţia numai în regiuni 
cu un risc de îngheţ scăzut.

B Dacă este cazul acţionaţi 
instalaţia solară utilizând lichid 
solar (amestec apă-glicol).
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9.5.38 Temperatură la pornire, funcţia "Europa 
de Sud"

Meniu: meniu Expert > setări > Funcţie "Europa 
de Sud"> temperatură la pornire

Când funcţia "Europa de Sud" este activată 
temperatura la pornire poate fi modificată. la 
atingerea temperaturii la pornire pompa 
porneşte.

Diferenţa minimă faţă de temperatura la oprire se 
ridică la 2 K.

9.5.39 Temperatura la oprire funcţia "Europa de 
Sud"

Meniu: meniu Expert > setări > Funcţie Europa 
de Sud> temperatură la oprire

Când funcţia "Europa de Sud" este activată, 
temperatura la oprire poate fi modificată. La 
atingerea temperaturii pompa solară este oprită.

Diferenţa minimă faţă de temperatura la pornire 
se ridică la 2 K.
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9.6 Pornire a sistemului solar
Meniu: meniue Expert > pornire a sistemului 
solar

După instalarea regulatorului solar starea Sistem 
solar OPRIT este activă, pentru a împedica o 
pornire nedorită a pompelor.

Pentru regimul normal sistemul solar trebuie să 
fie pornit. 

B Pentru a trece la meniul expert, apăsaţi tasta 
 pentru aproximativ 5 secunde.

B Alegeţi Pornire sistem solar cu butonul 
de selecţie şi confirmaţi prin apăsarea  
butonului de selecţie.

B Pentru a modifica setarea dorită: apăsaţi 
butonul de selecţie  încă o dată (setarea 
luminează cu intermitenţă). 

B Pentru a schimba noua intrare: rotiţi  
butonul de selecţie.

B Pentru a memora noua intrare: apăsaţi  
butonul de selecţie.

B Pentru a trece la meniul superior: apăsaţi 
tasta .
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9.7 Resetare
Meniu: Meniu Expert > Resetare

Cu această funcţie regulatorul solar poate fi 
resetat la reglajul de bază.

B Pentru a trece la meniul expert, apăsaţi tasta 
 pentru aproximativ 5 secunde.

B Alegeţi Resetare cu butonul de selecţie 
şi confirmaţi prin apăsarea   butonului 
de selecţie.

B Pentru a modifica setarea dorită: apăsaţi 
butonul de selecţie  încă o dată (setarea 
luminează cu intermitenţă). 

B Pentru a schimba noua intrare: rotiţi  
butonul de selecţie.

B Pentru a memora noua intrare: apăsaţi  
butonul de selecţie.

B Pentru a trece la meniul superior: Apăsaţi 
tasta .

Cu resetarea la reglajul de bază 
toate setările personale se pierd şi 
trebuie din nou introduse. 

Zonă de 
setare

Setare de 
bază

valoare 
modificată

Da, Nu Nu

AVERTIZARE: Deteriorări ale 
instalaţiei datorate unui regim 
setat greşit!

B Adaptaţi schema sistemului 
hidraulic ( capitolul 9.1, 
pagina 52).

B Poziţionaţi Pornirea sistemului 
solar pe Da (  capitolul 9.6, 
pagina 69).

menu

+

-

ok

Meniu expert
Oră
Configurare sistem
Setări
Pornire sistem solar
Resetare

ok

+

-

Pe display sus în dreapta este 
afişată versiunea actuală de 
software.

ok

Resetare V.03

Resetare la
set.fabrică
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6 720 640 478 (2009/10)



Defecţiuni | 71RO
10 Defecţiuni

10.1 Deranjamente în afişajul de pe display
În cazul defecţiunilor, display-ul este luminat cu 
roşu din spate. Suplimentar, display-ul prezintă 
modul defecţiunii prin simboluri. Cu butonul de 
selecţie puteţi să accesaţi anunţurile 
defecţiunilor. Până la remedierea cauzei 
anunţurile defecţiunilor sunt din nou afişate.

B Remediaţi cauza defecţiunii în cazul 
deranjamentelor la nivelul senzorului, pentru a 
opri afişajul deranjamentului.

B Remediaţi cauza defecţinunii în cazul altor 
deranjamente şi apăsaţi  butonul de 
selecţie pentru a opri afişajul 
deranjamentului.

ok

Afişaj /tipul defecţiunii

Efect Cauze posibile Remediere

Fisurare a senzorului S1 ... S8

Componentele ce ţin de 
acesta (pompe/vane) sunt 
oprite.

Senzorul pentru temperatură 
nu este racordat sau nu este 
corect racordat. 

Verificaţi racordul senzorului. 
Verificaţi dacă senzorul de 
temperatură nu este fisurat sau 
poziţionat greşit. 

Senzorul de temperatură sau 
cablul senzorului este defect.

Schimbaţi senzorul pentru 
temperatură.
Verificaţi conductorul 
senzorului.

Scurt circuit al senzorului S1 ... S8

Componentele ce ţin de 
acesta (pompe/vane) sunt 
oprite.

Senzorul de temperatură sau 
cablul senzorului este defect.

Schimbaţi senzorul pentru 
temperatură.
Verificaţi cablul senzorului.

Tab. 13
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„nu este debit volumic în circuitul solar“ / „nu este debit volumic în circuitul secundar“

Diferenţa de temperatură 
între colector şi senzorul 
pentru temperatura de 
stocare din partea 
inferioară / schimbător de 
căldură VL şi senzorul pentru 
temperatura de stocare din 
partea inferioară este prea 
mare.

Aer în instalaţie. Dezaeraţi instalaţia.

Pompă blocată.  Verificaţi pompa.

Vane sau dispozitive de 
blocare închise.

Verificaţi vanele şi dispozitivele 
de blocare.

Conductă astupată. Verificaţi conducta şi dacă este 
cazul spălaţi-o.

„Defecţiune în timpul de funcţionare a dezinfecţiei termice.“

Dezinfecţia termică nu a fost 
efectuată.

Temperatura ţintă nu a fost 
atinsă.

Verificaţi pompa.Verificaţi 
senzorul pentru temperatura de 
stocare. Verificaţi încălzirea 
ulterioară. Verificaţi setarea 
timpului a regulatorului şi a 
încălzirii ulterioare.

„racorduri inversate ale colectorului“

Temperatura colectorului 
scade în 15 secunde după 
pornire cu 10 K.

racorduri inversate ale 
colectorului

Montaţi corect ţeava pe tur şi 
pe retur.

„Recirculaţie gravitaţională (în timpul nopţii)“ (in meniul Expert > setări)

Între 22:00 şi 6:00 diferenţa 
de temperatură la pornire 
pentru pompă este atinsă.

Frâna gravitaţională deschisă 
manual sau defectă.

Verificaţi frâna gravitaţională.

Afişaj /tipul defecţiunii

Efect Cauze posibile Remediere

Tab. 13
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10.2 Deranjamente fără afişaj pe display

Tipul defecţiunii

Efect Cauze posibile Remediere

Pompa nu funcţionează deşi condiţiile de pornire sunt îndeplinite.

Senzorul solar nu se 
încarcă de la soare.

Fără alimentare cu curent, 
siguranţa sau cablul de 
alimentare cu curent este 
defect.

Verificaţi siguranţa, dacă este 
cazul schimbaţi-o. Chemaţi 
electricianul specialist să vă 
verifice instalaţia electrică.

Temperatura de stocare este 
de o valoare apropiată sau se 
ridică peste temperatura 
maximă de stocare setată.

Când temperatura 3 K scade sub 
temperatura maximă de stocare, 
pompa porneşte.

Temperatura colectorului este 
de o valoare apropiată sau se 
ridică peste temperatura 
maximă setată a colectorului.

Când temperatura 5 K scade sub 
temperatura maximă a 
colectorului, pompa porneşte.

Cablul către pompă este 
intrerupt sau nu este 
racordată.

Verificaţi cablul.

Funcţia de răcire este activă.

Regulatorul verifică, ce boiler 
poate fi încărcat (numai în 
cazul instalaţiilor cu două 
boilere).

Pompă defectă. Verificaţi pompa, dacă este cazul 
schimbaţi-o.

Animaţia circuitului funcţionează pe display, pompa „vâjâie“.

Senzorul solar nu se 
încarcă de la soare.

Pompa este blocată mecanic. Scoateţi şurubul cu şliţ de la 
capul pompei şi desfaceţi 
arborele de pompă cu 
şurubelniţa. Nu loviţi arborele 
pompei!

Tab. 14
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Senzorul pentru temperatură indică o valoare greşită.

Pompa este activată/
dezactivată prea devreme/
prea târziu.

Senzorul pentru temperatură 
nu este corect montat.
Este montat senzorul pentru 
temperatură greşit.

Verificaţi, respectiv termoizolaţi 
poziţia, montajul şi tipul 
senzorului.

Apă potabilă prea fierbinte.

Pericol de opărire Dispozitivul de limitare a 
temperaturii boilerului şi 
bateria de amestec de apă 
caldă sunt setate pe o 
temperatura prea inalta. 

Reglaţi dispozitivul de limitare a 
temperaturii boilerului şi bateria 
de amestec de apă caldă pe o 
temperatura mai scazuta.

Apă potabilă prea rece (sau cantitate prea mică de apă potabilă caldă).

Regulatorul de apă caldă al 
aparatului de încălzire, al 
regulatorului de încălzire sau al 
bateriei de amestec de apă 
caldă este setat pe o 
temperatura prea scazuta. 

Setaţi temperatura conform 
instrucţiunilor de utilizare (maxim 
60 °C).

Tipul defecţiunii

Efect Cauze posibile Remediere

Tab. 14
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