
 
 

Cablu BUS 
pentru conectarea interfeţelor TAC-Bus 
 
 

 
 
BK1     BK 10    BK 40-1 
Nr. comandă 7 719 001 351  Nr. comandă 7 719 001 350  Nr. comandă 7 719 002 012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bosch Termotehnică 



 

2                    6 720 610 469 (03.03) 

 
Cuprins 
 
 
1 

 
Informaţii despre accesorii 
 

3

  
2 Instalare 3
2.1 Prevederi 3
2.2 Conectare la TAC-Bus 3
2.3 Conectare la TAC-M 4
2.4 Conectare la TAC-Plus 2 cu ştecăr 

rotund 
4

2.5 Montarea ştecărului plat la cablul bus 4
2.5.1 Ştecăr plat în locul ştecărului rotund 4
2.5.2 Ştecăr plat în locul unui capăt de 

cablu cu doi conductori 
4

2.6 Conectarea la TAC-Plus 2 cu ştecăr 
plat 

5

  
 
 

 
Indicaţii 

 Respectaţi instrucţiunile de instalare pentru a 
se asigura o funcţionare ireproşabilă. 

 Acest accesoriu va fi montat numai de către un 
instalator autorizat. 

 Aparatele sau dispozitivele contribuitoare vor fi 
montate conform instrucţiunilor de instalare 
aferente. 

 
 
Explicaţie simboluri 
 

 

Instrucţiunile de siguranţă din text 
sunt marcate cu un triunghi şi fundal 
gri. 

 
Cuvintele de atragere a atenţiei caracterizează 
gradul de pericol  care intervine în cazurile în care 
măsurile de diminuare a pagubelor / accidentelor nu 
sunt respectate. 
 
• Atenţie înseamnă că pot apare pagube 

materiale uşoare. 
• Avertizare înseamnă că pot apare accidentări 

uşoare de persoane sau pagube materiale 
grave. 

• Pericol înseamnă că pot apare accidentări 
grave de persoane, în special cazuri grave cu 
pericol de moarte. 

 

 

Indicaţiile din text sunt marcate cu 
simbolul alăturat. Acestea vor fi 
caracterizate cu o linie orizontală 
deasupra şi una sub text. 

 
Indicaţiile conţin informaţii importante în cazurile în 
care nu există nici un pericol pentru oameni şi 
aparat. 
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1 Informaţii despre accesorii 
 
Cablul BUS BK 1, BK 10 şi BK 40-1 sunt prevăzute 
a se folosi pentru conectarea la următoarele 
interfeţe bus: 
 
• BK 1 (1 m lungime) conectare la:  

TAC-Plus 2 cu TAC-Plus 2 
• BK 10 (10 m lungime) pentru conectare la: 

- TAC-Bus cu TAC-Plus 2  
- TAC-M cu TAC-Plus 2  
- TAC-Plus 2 cu TAC-Plus 2 

• BK 40-1 (40 m lungime) pentru conectare la:
  
- TAC-Bus cu TAC-Plus 2  
- TAC-M cu TAC-Plus 2  
- TAC-Plus 2 cu TAC-Plus 2 

 

 

Legătura bus este asigurată până la 
lungime totală de maxim 1200 m. 

 
 
Pachet de livrare 
 
BK 1: 
• două ştecăre rotunde montate 
• două ştecăre plate şi două bride de pământare. 
 
BK 10 şi BH 40-1: 
• un ştecăr rotund montat 
• alt capăt de cablu cu doi conductori 
• două ştecăre plate şi două bride de pământare. 
 
 
 
 
2 Instalare 
 

 

Pericol: Electrocutare! 
 Înaintea începerii instalării se va 

întrerupe alimentarea cu tensiune 
(230 V AC) spre instalaţia de 
încălzire. 

 

 
Figura 1   Schemă de conexiune 
1, 2 ,3 Participanţi BUS (de exemplu TAC-Plus 2) 
BUS Legătură BUS prin BK1, BK10 sau BK 40-1 
 

2.1 Prevederi 
 
Dacă participanţii bus nu sunt instalaţi în aceeaşi 
clădire: 
• Conform normelor, pământările clădirii trebuie 

să fie legate între ele. 
• În cazul folosirii unui canal pentru cabluri din 

metal, acesta va trebui legat la pământ la 
ambele capete şi trebuie avut grijă să se 
asigure legătura electrică pe întreaga lungime 
a canalului.  
În cazul folosirii unui canal pentru cabluri 
neconductor va trebui pozat de cablul de 
legătură un conductor din cupru cu ∅ de minim 
16 mm2, acesta fiind legat la pământ la ambele 
capete. 

• Descărcător de supratensiune  
Este necesară dotarea cablului de legătură din 
fiecare clădire cu un paratrăsnet pentru cablu 
de comunicaţie RS 458.  
Este nevoie, de asemenea, ca alimentarea cu 
energie electrică a fiecărui modul de circuit de 
încălzire să fie dotată cu un paratrăsnet pentru 
reţeaua electrică. 

 
 
2.2 Conectare la TAC-Bus 
 

 Se introduce capătul cablului cu doi conductori 
prin clema de fixare spre tabloul de distribuţie 
TAC-Bus şi se fixează (detensionează). 

 Se leagă conductorul galben la clema 37 şi 
conductorul alb la clema 38. 

 Se fixează ecranarea la capătul cablului cu 
brida de pământare (A) livrată.  
Atenţie: trebuie să se evite atingerea 
componentelor aflate sub tensiune cu 
conductorii de ecranare. 

 

 
Figura 2   TAC-Bus 
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2.3 Conectare la TAC-M 
 

 Se introduce ştecărul rotund prin clema de 
fixare corespunzătoare spre tabloul de 
distribuţie TAC-M şi se fixează 
(detensionează). 

 Se introduce ştecărul rotund într-una din cele 
două mufe. 

 

 
Figura 3   TAC-M 
 
 
 
2.4 Conectare la TAC-Plus 2 cu ştecăr 
 rotund 
 

 Se introduce cablul bus prin orificiul de legătură 
corespunzător a TAC-Plus 2 şi se fixează 
(detensionează). 

 Se introduce ştecărul rotund într-una din mufa 
din dreapta sau din stânga. 

 

 
Figura 4   TAC-Plus 2 

2.5 Montarea ştecărului plat la cablul bus 
 
2.5.1 Ştecăr plat în locul ştecărului rotund 

 Dacă este nevoie se taie ştecărul rotund. 
 Se dezizolează capătul cablului pe o porţiune 

lungă de 40 mm. Nu se va deteriora ecranarea. 

 
Figura 5 
 

 Se împinge ecranarea în spate. 

 
Figura 6 
 

 Se decupează conductorul maro şi cel verde. 
 Se introduce în totalitate conductorul alb în 

contactul ştecărului plat 3 şi conductorul galben 
în contactul ştecărului plat 4. 

 
Figura 7 
 

 Se închide ştecărul plat cu clemele cu tăiere 
automată prin apăsare. 

 
Figura 8 
 

alb 

galben 
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2.5.2 Ştecăr plat în locul unui capăt de cablu cu 
 doi conductori 

 Se introduce în totalitate conductorul alb în 
contactul ştecărului plat 3 şi conductorul galben 
în contactul ştecărului plat 4. 

 
Figura 9 
 

 Se închide ştecărul plat cu clemele cu tăiere 
automată prin apăsare. 

 
Figura 10 
 
 
 
2.6 Conectarea la TAC-Plus 2 cu ştecăr plat 
 

 Se deşurubează cele 4 şuruburi ale tabloului 
de distribuţie TAC-Plus 2. 

 Se scoate tabloul de distribuţie. Pentru aceasta 
se va scoate cablul plat din placa conductoare. 

 

 
Figura 11   TAC-Plus 2 
 

 Se împinge tabloul de distribuţie în suportul 
destinat operaţiilor de service. 

 

 
Figura 12   TAC-Plus 2 
 

 Se introduce cablul bus prin orificiul de legătură 
corespunzător a TAC-Plus 2 şi se fixează 
(detensionează). 

 Se montează ştecărul plat aşa cum este 
descris la capitolul 2.5. 

 Se conectează ştecărul plat la alegere la mufa 
pentru ştecăr plat din dreapta sau din stânga. 

 Se fixează ecranarea la capătul cablului cu 
brida de pământare (A) livrată.  
Atenţie: trebuie să se evite atingerea 
componentelor aflate sub tensiune cu 
conductorii de ecranare. 

 

 
Figura 13   TAC-Plus 2 
 
 

alb 

galben 

Şină de ghidare 


