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Instrucţiuni de siguranţă

Generalităţi
► Respectaţi instrucţiunile pentru a se

asigura o funcţionare ireproşabilă.
► Acest accesoriu se va instala şi va fi luat în

exploatare numai de către un instalator
autorizat.

► Aparatele se vor monta şi se vor lua în
exploatare în conformitate cu instrucţiunile
aferente.

Utilizare
► Acest accesoriu se va utiliza exclusiv cu

regulatoare pentru instalaţia de încălzire şi
centrale de încălzire cu senzor pentru
exterior.

Partea electrică
► Acest accesoriu nu va fi conectat în nici un

caz la reţeaua de alimentare cu 230 V.
► Înaintea montării acestui accesoriu:

Se întrerupe alimentarea cu tensiune (230
V AC) la centrala de încălzire şi la alte
componente bus.

Explicaţii 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 de persoane uşoare 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 Date referitoare la accesorii

BM 2 se va utiliza numai la legăturile în
cascadă a mai multor centrale de încălzire cu
Bosch Heatronic cu bus.

BM 2 nu este un aparat de reglare autonom,
cu numai o interfaţă pentru celelalte centrale
termice legate în cascadă.

Regulator

Centrale
de
încălzire
cu Bosch
Heatronic
cu bus BM 1 BM2

TA 270 2 până la
3

1 1 până la
2

TA 300 2 până la
5

1 1 până la
4

Tabel 1

1.1 Volum de livrare

Volumul de livrare vezi figura 1 de la pagina
34.

• Modul bus cascadă BM 2
• 4 rezistenţe diverse de codare.

1.2 Date tehnice

Tensiuni nominale:
− Bus
− Alimentare

participanţi bus
− Alimentare BM 2

0...5 V DC
17...24 V DC

24 V DC
Consum de curent < 40 mA
Ieşire modul Bus
Tip protecţie după
montare

IP 44

Tabelul 2

Rezistenţe de codare

Rezistenţă de codare Ω
BM 2/2 7 870
BM 2/3 10 000
BM 2/4 14 700
BM 2/5 30 100
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1.3 Exemple de instalaţii

Operare pentru cascade:

• Centrale de încălzire cu Bosch Heatronic
cu bus:
- TA 270 maxim 2 centrale de încălzire
- TA 300 maxim 5 centrale de încălzire

• BM 1 în centrale de încălzire nr. 1
• BM 2 cu rezistenţă de codare „BM2/2” în

centrala de încălzire nr. 2
• (dacă există) BM 2 cu rezistenţă de codare

„BM2/3” în centrala de încălzire nr. 3,
ş.a.m.d.

• HSM cu codare „1” pentru conectarea
senzorului comun pentru tur (VL).

În legătura în cascadă se pot folosi centrale de
încălzire cu orice puteri.

Dacă nu s-a instalat un separator hidraulic cu
senzor pentru imersiune (VF):
► Senzorul comun de temperatură de pe tur

(VF) se va monta cel puţin la 1 m distanţă
faţă de ultimul loc de branşare la tur.

► În cazul funcţionării a cel puţin o centrală
de încălzire se va asigura o viteză
scurgere de ≥ 0,2 m/s în zona senzorului.
Prin aceasta se va putea măsura cu
siguranţă curenţii care s-au întâlnit.

În cazul în care temperatura pe tur solicitată
este după 5 minute tot cu 3 K sub valoarea
nominală, se va porni următoarea centrală de
încălzire (la nevoie apoi după 10 minute
următoarea centrală).

Pentru ca centralele să fie solicitate uniform, la
miezul nopţii se schimbă ordinea de conectare.

Temperatura maximă necesară
pentru tur şi pentru apa menajeră
va fi reglată la fel pentru toate
centralele termice.

1.3.1 Legături în cascadă cu TA 270

Cascade cu centrale termice cu cazan vezi
figura 2.

Cascadă cu SUPRAPUR vezi figura 3.

1.3.2 Legături în cascadă cu TA 300

Cascade cu centrale termice cu cazan vezi
figura 4.

Cascadă cu SUPRAPUR vezi figura 5.

1.4 Legende la capitolul „Anexe”
Legendă la figura 2 până la figura 5
începând cu pagina 34; exemple de
instalaţii:

AF Senzor temperatură exterioară
BM1 Modul bus
BM2 Modul bus pentru legături în

cascadă
HSM Modul de comandă instalaţie de

încălzire cu codare „1”
HW Separator hidraulic
KKP Pompă circuit cazan
KP Pompă centrale termice cu cazan

din fontă
MAG Vas de expansiune cu membrană
PS Piesă ajustată
VF Senzor tur, comun

Legendă la figura 13 până la 15, începând
cu pagina 36; legătură electrică a
participanţilor bus:

A Doză de derivaţie
B Participant bus
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2 Instalare

Rugăm extrageţi schema detaliată a instalaţiei
pentru montajul componentelor hidraulice şi a
elementelor de control aferente din
documentaţia planurilor sau din publicaţia
anexată.

2.1 Montare

Pericol: Prin electrocutare!
► Se va întrerupe alimentarea

cu tensiune spre centrala de
încălzire  şi spre ceilalţi
participanţi bus înainte de
conectarea electrică.

2.1.1 Montarea modulului bus BM 2
BM 2 este livrat deja pregătit pentru montaj
datorită ştecărului deja legat.

SUPRAPUR (începând cu aprilie 2002,
respectiv începând cu FD 284) sau cazan
din fontă cu Bosch Heatronic

► La SUPRAPUR (începând cu aprilie 2002,
respectiv FD 284):
Bosch Heatronic se va aduce în poziţia de
service după instrucţiunile de instalare ale
acestuia.

► Se demontează capacul rabatabil (figura
6).

► Se deşurubează capacul (figura 7).
► Se scoate capacul orb (figura 8).
► BM 2 se va împinge în sus pe şinele de

ghidare până la blocare (figura 9).
► Se introduce ştecărul BM 2 în locul pentru

ştecăr (modul TA ST 9) (figura 10).
► Se conectează legătura bus (figura 14).
► Se montează la loc capacul (figura 7) şi

partea rabatabilă (figura 6).

Centrale de încălzire cu Bosch Heatronic şi
display text

► Se scoate partea rabatabilă (figura 6).
► Se deşurubează capacul (figura 7).
► Se scoate display-ul text (figura 11).
► Se montează dispozitivul BM 2 aşa cum s-

a descris mai înainte (figura 8, 9 şi 10).
► Se montează la loc display-ul text (figura

11).
► Se conectează legătura bus (figura 14).
► Se montează la loc capacul (figura 7) şi

partea rabatabilă (figura 6).

SUPRAPUR (până în martie 2002, respectiv
până la FD 283) cu Bosch Heatronic

► Bosch Heatronic se va aduce în poziţia de
service după instrucţiunile de instalare ale
acestuia.

► Se demontează capacul rabatabil (figura
6).

► Se deşurubează capacul (figura 7).
► Se îndepărtează ştecărul cu cleme

înşurubate de la BM 2.
► Se scoate ştecărul (345) din locaş.
► Se montează dispozitivul BM 2 aşa cu s-a

descris mai sus (figura 8, 9  şi 10).
► Se introduce ştecărul (345) la BM 2 (figura

12).
► Se conectează legătura bus (figura 14).
► Se montează la loc capacul (figura 7) şi

partea rabatabilă (figura 6).
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2.2 Conectarea electrică

► Legătură bus de la BM 2 la alţi participanţi
bus (figura 13):
Se foloseşte un cablu din cupru cu 4
conductori ecranaţi cu folie cu un
diametru al conductorului de cel puţin
0,25 mm2.
Prin aceasta, conductorii sunt ecranaţi
împotriva influenţelor externe (de exemplu
cablu de curent de înaltă tensiune, fire
aeriene, staţii de transformare, aparate de
radio şi televiziune, staţii de radio-amatori,
aparate cu microunde, şi altele).

► Toate cablurile de 24 V (curent de măsură)
se vor poza separat de cablurile de 230 V
sau 400 V pentru evitarea influenţelor
inductive (distanţă minimă 100 mm).

► Lungimea maxime ale cablurilor în cazul
legăturilor bus:
− între cei mai îndepărtaţi participanţi

bus cca. 150 m.
− Lungimea totală a tuturor cablurilor

bus cca. 500m.
Se poate economisi lungimi de
cabluri prin instalarea de doze de
derivaţii.

Se evită funcţionarea defectuoasă:
► Nu se realizează o legătură

circulară sub participanţii bus.
► Se leagă în general clema 1 la

clema 1, ş.a.m.d.

Ocupare conductori:
• 1 = alimentare cu tensiune 17 ... 24 V DC
• 2 = cablu de date (BUS-High)
• 4 = GND
• 6 = cablu de date (BUS-Low)

2.2.1 Conectare electrică SUPRAPUR
(începând cu aprilie 2002, respectiv 
începând cu FD 284)
sau instalaţii cu cazane din fontă

► Se vor lega participanţii bus (B) şi
rezistenţa de codare la BM 2 (figura 14).

2.2.2 Conectare electrică SUPRAPUR
(până în martie 2002, respectiv până
la FD 283)

► Se vor lega participanţii bus (B) şi
rezistenţa de codare la BM 2 (figura 14).
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2.2.3 Rezistenţă de codare

► Rezistenţa de codare corespunzătoare se leagă la clemele „A” şi „F”.

Nr. centrală de
încălzire

TA 270 TA 300 Modul bus Rezistenţă de
codare

I X X BM 11) -
II X X BM 2 BM 2/2
III X X BM 2 BM 2/3
IV - X BM 2 BM 2/4
V - X BM 2 BM 2/5

Tabelul 4

1)   Inclus în volumul de livrare al regulatorului

Pericol: Funcţionare defectuoasă
cu TA 270!
► Nu utilizaţi rezistenţe de

codare BM 2/4 şi BM 2/5!
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3 Depistare defecte

Sesizare Cauză Remediere
Cod defect „CC” pe afişajul
centralei de încălzire

Nu se recunoaşte rezistenţa de
codare

Se foloseşte rezistenţa de
codare aşa cum este descris în
capitolul 2.2.

Senzor extern conectat la
modulul bus pentru cascadă.

Se foloseşte rezistenţa de
codare aşa cum este descris în
capitolul 2.2.

Cod defect „A8” pe afişajul
centralei de încălzire

Fără transmitere de date între
modulul bus pentru cascadă şi
regulator

Verificaţi legarea cablurilor.

Tabelul 5


