
Tensiune de comandă 230 V~
1,5 mm2/AWG 14, max. 5 A

Tensiune joasă
0,4 mm2 - 0,75 mm2/AWG 18

1) Magistrală internă în automatizare
2) Intrare reglare automată
3) Alimentare cu energie electrică de la reţea
4) Cel puţin  H05xx, 1,5 mm2

5) Nu este permisă depăşirea unei valori maxime a 
curentului de 3 A la un Cosinus Phi de 0,7.

6) Solicitare de căldură la un aparat extern 
(fără potenţial)
1–2 contact normal închis
1–4 contact normal închis

7) 0–10 V contact normal deschis 
mai cald
mai rece
Stări de comutare
Circuitul primar Circuitul secundar Vedere frontală modul
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B Lucrările electrice trebuie efectuate numai de către o firma 
autorizata pentru lucrari de executie circuite electrice interioare.

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

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

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

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

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

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

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

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

B Fixaţi firele fiecărui cablu electric în locuri opuse (de exemplu, 
cu benzi zimţate) sau îndepărtaţi pe o porţiune scurtă mantaua 
cablului pentru a evita tensiune parazită între 230 V şi tensiunea 
joasă prin desprinderea accidentală a unui fir la o bornă.

B Respectaţi instrucţiunile de siguranţă din documentaţia 
automatizării şi a modulului folosit.
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1 Automatizare 
2 Modulul funcţional FM445/CML910
3 Încălzitor de apă cu acumulator

A Exemplu de instalaţie: reglarea temperaturii circuitului 
primar prin timpul de ciclu al pompei

B Exemplu de instalaţie: reglarea temperaturii circuitului 
primar prin actuator (amestecător)

AUT Regim de reglare
FBS Conexiune la borna de legătură a senzorului de 

temperatură pentru apa caldă (în automatizări din 
seriile 2000 şi 4000)

FSM Senzor de temperatură pentru apa caldă în partea 
centrală a boilerului

FSU Senzor de temperatură pentru apa caldă în partea de 
jos a boilerului

FWS Senzor de temperatură pentru apa caldă pentru 
schimbătorul de căldură

PS1 Pompă de încărcare a boilerului circuitul primar
PS2 Pompă de încărcare a boilerului circuitul secundar
PZ Pompă de circulaţie
SK Actuator circuitul primar (timp de funcţionare 2 min.)
WF Funcţia de selectare (fără potenţial)

1-2 intrare defecţiune pompă
1-3 intrare dezinfecţie termică (încărcare unică)

NOTĂ: Schemele prezintă exemple ale circuitului hidraulic fără 
caracter obligatoriu. Trebuie să ţineţi întotdeauna cont de 
condiţiile şi prevederile locale.

FSM

FSU

FWS

PS1 PS2
PZ

A

FSM

FSU

FWS

PS1 PS2

B

PZ
MSK

1 2 1 2

3 3 6 720 805 231-02.1T


