
Instrucţiuni de utilizare adresate utilizatorului

Regulator cu senzor de exterior cu reglare solară
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Stimată clientă, stimate client,
Căldură pentru viaţă - acesta este motto-ul nostru 
tradiţional. Căldura este o necesitate vitală 
pentru oameni. Fără căldură nu ne-am mai simţi 
împliniţi, aceasta fiind singura care poate 
transforma o casă într-un cămin confortabil. De 
aceea, de mai bine de 100 de ani, Bosch dezvoltă 
soluţii pentru căldură, apă caldă şi climat interior, 
a căror diversitate este pe măsura dorinţelor 
dumneavoastră.

Regulatorul reprezintă „materia cenuşie“ a 
instalaţiei dumneavoastră de încălzire. Acesta a 
fost setat din fabrică astfel încât programările 
efectuate să fie cele recomandate în majoritatea 
situaţiilor. Astfel că operarea zilnică a acestui 
echipament se dovedeşte a fi foarte uşoară. 
Display-ul de dimensiuni mari şi sistematic al 
regulatorului „enunţă texte clare“ şi afişează 
toate informaţiile relevante.

Căldură asigurată prin programe
Regulatorul vă permite să setaţi momentul când 
doriţi să vă bucuraţi de un mediu cald. Gândindu-
ne la confortul dumneavoastră, am creat deja 
diferite scenarii dintre care îl puteţi alege pe cel 
potrivit.

Spre exemplu: Lucraţi şi nu sunteţi acasă pe 
parcursul zilei? Atunci probabil că doriţi să vă 
bucuraţi pe deplin de confortul termic doar în 
cursul dimineţilor şi al serilor. Pe parcursul zilei 
puteţi economisi energie prin „regimul economic 
“iar noaptea încălzirea se va reduce în 
continuare. Probabil că, dacă sunteţi acasă pe tot 
parcursul zilei, veţi avea nevoi cu totul diferite? 
Oricum s-ar defini stilul dumneavoastră de viaţă 
şi obiceiurile dumneavoastră - instalaţia de 
încălzire se va conforma nevoilor dumneavostră.

Chiar şi în cazurile neprevăzute, veţi dispune de 
confort 100 %.
Vă întoarceţi acasă mai devreme decât aţi 
prevăzut şi v-aţi dori ca locuinţa dumneavoastră 
să fie încălzită, deşi aparatul dumneavostră de 
încălzire funcţionează deja în „regim economic“? 
În acest caz, regulatorul va comuta imediat pe 
„regimul de încălzire “la o simplă apăsare a tastei. 

În scurt timp, mediul va deveni la fel de plăcut ca 
de obicei. Un alt exemplu: Vă doriţi să faceţi duş, 
însă aparatul dumneavoastră de încălzire 
funcţionează deja în „regim economic“? Şi în 
acest caz, soluţia este oferită tot prin apăsarea 
unei taste. Apa va fi încălzită şi vă veţi putea 
bucura de un duş cald în cel mai scurt timp. În 
funcţie de modul de preparare a apei calde 
„regimul economic “se va activa din nou în mod 
automat după o jumătate de oră sau după o oră.

Respectarea temperaturii exterioare
Acest regulator este un regulator cu senzor de 
exterior. Rolul său este de a amplifica sau 
diminua puterea de încălzire în funcţie de 
temperatura exterioară.

Regulatorul poate fi montat în aparatul de 
încălzire sau amplasat direct pe un perete din 
locuinţa dumneavoastră. Dacă este montat în 
interiorul locuinţei, în funcţie de setările 
corespunzătoare acesta poate constata de 
asemenea temperatura încăperii în cadrul 
optimizării preciziei la reglare.

Optimizare solară pentru prepararea apei calde
Prin procedeul nostru patentat 
„SolarInside-ControlUnit“ veţi economisi energie 
cu până la 15 % în plus la prepararea apei calde. 
Informaţiile cu privire la randamentul solar sunt 
disponibile în meniul Info al regulatorului.

Instrucţiunile de utilizare
Prezentele instrucţiuni de utilizare cuprind cele 
mai importante informaţii cu privire la 
funcţionarea zilnică a regulatorului. 
Cap. 6 vă prezintă o listă cu alte funcţii 
interesante ale regulatorului.
În cazul în care vă doriţi „o prezentare mai 
detaliată a funcţiilor disponibile“, aceasta vă este 
oferită de instrucţiunile detaliate de instalare şi 
de utilizare.
Conceptele de specialitate sunt clarificate la 
sfârşitul acestor instrucţiuni de utilizare.

Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul 
dumneavoastră produs Bosch. Echipa 
dumneavoastră Bosch
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1 Explicaţia simbolurilor 
şi instrucţiuni privind 
siguranţa 

1.1 Explicarea simbolurilor

Mesaje de avertizare

Cuvintele de semnalizare de la începutul unui 
mesaj de avertizare sunt caracteristice pentru 
tipul şi gravitatea consecinţelor care pot apărea 
dacă nu se iau măsurile pentru evitarea 
pericolului.

• ATENŢIE semnalizează că pot rezulta daune 
materiale.

• PRECAUŢIE semnalizează că pot rezulta 
daune corporale uşoare până la daune 
corporale grave.

• AVERTIZARE semnalizează că pot rezulta 
daune corporale grave.

• PERICOL semnalizează că pot rezulta daune 
corporale periculoase.

Informaţii importante

Alte simboluri

1.2 Instructiuni de siguranţă a 
funcţionării

B Pentru o funcţionare ireproşabilă trebuie 
respectate următoarele instrucţiuni.

B Pericol de opărire la dezinfecţia termică:
Dezinfecţia termică va fi setată la temperaturi 
ale apei calde de peste 60 °C doar atunci când 
toţi colocatarii sunt informaţi cu privire la 
intervalul de timp în care este valabilă 
avertizarea de pericol de opărire. Dacă este 
posibil, în acest interval evitaţi să folosiţi apa 
caldă.

B În cazul pericolului de îngheţ lăsaţi centrala 
pornită şi respectaţi indicaţiile privind 
protecţia contra îngheţului.

Daune determinate de erori de utilizare

Erorile de utilizare pot determina vătămări 
corporale şi/sau prejudicii materiale.

B Asiguraţi-vă că regulatorul nu este utilizat de 
copii fără a fi supravegheaţi şi că acesta nu va 
constitui obiectul lor de joacă.

B Asiguraţi-vă regulatorul va fi utilizat doar de 
persoanele care respectă normele 
corespunzătoare.

Puteţi recunoaşte mesajele de 
avertizare prin fundalul de culoare 
gri, triunghiul de avertizare şi 
chenarul în care sunt încadrate.

Dacă există pericol de 
electrocutare, semnul de 
exclamare din triunghi va fi înlocuit 
de simbolul fulger.

Informaţiile importante care nu 
presupun un pericol pentru persoane 
sau bunuri sunt semnalizate prin 
simbolul alăturat. Acestea sunt 
încadrate de linii deasupra textului şi 
sub text

Simbol Semnificaţie

B Etapă de operaţie

Trimitere la alte texte din 
document sau la alte documente

• Enumerare/listă de înregistrări

– Enumerare/listă de înregistrări (al 
2-lea  nivel)

Tab. 1
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2 Date despre regulator

2.1 Declaraţie de conformitate CE
Acest produs corespunde în construcţia şi 
comportamentul său de funcţionare normelor 
europene precum şi cerinţelor specifice fiecărei 
ţări. Conformitatea este marcată cu simbolul CE.

Declaraţia de conformitate a produsului vă poate 
fi prezentată la cerere. În acest scop, utilizaţi 
adresa de pe spatele prezentelor instrucţiuni.

2.2 Eliminarea ca deşeu
B Eliminaţi ambalajul în mod ecologic.

2.3 Curăţarea carcasei
B Dacă este necesar, curăţaţi carcasa 

regulatorului cu o cârpă umedă, fără a utiliza 
obiecte ascuţite sau substanţe agresive.
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3 Mesaje afişate pe display

Fig. 1 Simboluri afişate pe display (reprezentări cu rol de exemplu)

6 720 619 932-01.1O

9 12 h 15

18

2124h3

6

9 12 h 15

18

2124h3

6

32 4 6

12

51

9

8

11

7

1314 10



6 720 619 947 (2009/09)

Mesaje afişate pe display | 7RO

Poz. Simbol Denumire Explicaţie

1 Indicator de 
temperatură

• Temperatura actuală a încăperii este afişată atunci când 
regulatorul este amplasat pe perete şi setat 
corespunzător.

• Temperatura actuală pe tur este afişată atunci când 
regulatorul este montat în aparatul de încălzire sau când 
regulatorul este amplasat pe perete şi setat în mod 
corespunzător.

2 Ora şi ziua 
săptămânii

Ora actuală şi ziua săptămânii în curs

3 Segmentcu 
lumină 

intermitentă

Ora actuală (1 segment = 15 minute, în acest caz de la ora 
13:45 până la 14:00) sau timpul de comutare din programul 
de încălzire.

4 Segmente 
pline:

Perioada de desfăşurare a regimului de funcţionare Comfort 
(temperatură ridicată a încăperii) sau prepararea apei calde 
(temperatură ridicată a apei calde), 1 segment = 15 minute.

5 Segmente 
goale

Perioada de desfăşurare a regimului de funcţionare 
Economic (temperatură medie a încăperii) sau prepararea 
apei calde (temperatură medie a apei calde), 1 segment = 15 
minute.

6 Niciun 
segment

Perioada de desfăşurare a regimului de funcţionare 
Antiingheţ (temperatură joasă a încăperii) sau prepararea 
apei calde (temperatură joasă a apei calde).

7 Cap de 
coloană

Denumirea nivelului superior al meniului, a programului etc.

8 3 rânduri 
pentru text

Puncte din meniu, texte informative, valori de reglaj etc.

9 Înapoi Revenire la nivelul superior al meniului.

10 Alte texte Dacă textul afişat ocupă mai mult de 3 rânduri, această 
situaţie va fi indicată de săgeţile direcţionale. Continuarea 
textului poate fi vizualizată prin rotirea butonului de 
selectare.

11 Funcţionarea 
arzătorului

Aparatul de încălzire funcţionează în modul de încălzire.

12 Regim de 
funcţionare

Regimul actual de funcţionare Comfort/ Economic/ 
Antiingheţ.

13 Regim 
automat 

Comutare automată între modurile de funcţionare la timpii 
de comutare setaţi conform programului de încălzire.

14 Vacanţă Programul de vacanţă este activ.

Tab. 2 Simboluri afişate pe display
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4 Funcţionare cu clapeta închisă

4.1 Elemente de comandă

Fig. 2 Elemente de comandă în cazul funcţionării cu clapeta închisă

Poz. Element Denumire Explicaţie
1 Buton de selectare • Rotiţi butonul de selectare:

Temperatura încăperii se modifică temporar.

• Apăsaţi butonul de selectare:
Comutaţi circuitul de încălzire sau confirmaţi 
setarea.

2 Tastă „Sosire/Plecare“ Iniţiaţi imediat următorul regim de funcţionare 
Comfort / Economic / Antiingheţ al programului de 
încălzire. Programul de încălzire va fi astfel modificat 
temporar.

3 Tastă „A.C.M. imediat“ Se iniţiază imediat procesul de preparare a apei 
calde. Programul pentru apă caldă va fi astfel 
modificat temporar.

Tab. 3 Elemente de comandă în cazul funcţionării cu clapeta închisă
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4.2 Dacă vă este prea cald sau prea 
rece

Puteţi citi temperatura actuală pe display. În 
funcţie de poziţia de montare (pe perete sau în 
aparatul de încălzire) şi de setare, display-ul 
afişează fie temperatura încăperii, fie 
temperatura pe tur.

Comutaţi circuitul de încălzire

Puteţi alege între două circuite de încălzire. 
Întrebaţi producătorul instalaţiei dumneavoastră 
de încălzire cum sunt clasificate circuitele de 
încălzire, spre exemplu circuitul de încălzire 1 
este încălzirea cu radiator, iar circuitul de 
încălzire 2 este încălzirea prin pardoseală.

B Apăsaţi butonul de selectare  pentru a 
comuta al doilea circuit de încălzire.

Fig. 3 Exemplu de display pentru Circuitul de 
încălzire 2 (atunci când regulatorul este 
montat pe un perete)

B Apăsaţi din nou butonul de selectare pentru a 
reveni la primul circuit de încălzire.

Afişarea setării temperaturii

B În funcţie de dorinţe, apăsaţi butonul de 
selectare  pentru a comuta circuitul de 
încălzire.

B Rotiţi butonul de selectare până la opritor.

Modificarea temporară a setării temperaturii

În cazul funcţionării cu clapeta închisă, puteţi 
modifica temporar setarea pentru temperatura 
încăperii cu ajutorul butonului de selectare 

.

Dacă regulatorul afişează temperatura încăperii:

B În funcţie de dorinţe, apăsaţi butonul de 
selectare pentru a comuta circuitul de 
încălzire.

B Rotiţi butonul de selectare până la afişarea 
temperaturii dorite a încăperii.
Indicatorul de temperatură luminează 
intermitent.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Modificarea va fi valabilă până la următorul 
timp de comutare al programului de încălzire. 
Din acel moment vor fi valabile setările 
programului de încălzire.

Dacă regulatorul afişează temperatura pe tur:

B În funcţie de dorinţe, apăsaţi butonul de 
selectare pentru a comuta circuitul de 
încălzire.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a seta 
încălzirea MAI CALD sau MAI RECE.
Săgeţile de poziţie de pe bara de afişare 
luminează intermitent.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Modificarea va fi valabilă până la următorul 
timp de comutare al programului de încălzire. 
Din acel moment vor fi valabile setările 
programului de încălzire.

Temperatura dorită a încăperii este 
o valoare orientativă pe care 
încearcă să o atingă 
cronotermostatul cu senzor de 
exterior. Există de asemenea 
posibilitatea de a se înregistra 
devieri de la temperatura încăperii 
atinsă în mod real.

6 720 619 947-01.1O
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Temperatura încăperii poate fi de 
asemenea modificată durabil 
( Cap. 5.2).
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4.3 Dacă doriţi să modificaţi 
temporar programul de încălzire

Atunci când doriţi să mergeţi să vă odihniţi mai 
devreme, să părăsiţi locuinţa pentru mai mult 
timp sau să vă întoarceţi acasă mai devreme 
decât aţi prevăzut, cu ajutorul tastei  puteţi 
iniţia fără întârziere următorul regim de 
funcţionare Comfort / Economic / Antiingheţ al 
programului de încălzire. Programul de încălzire 
va fi astfel modificat temporar până la următorul 
timp de comutare. 

Iniţierea etapei „ Sosire/Plecare“

B În funcţie de dorinţe, apăsaţi butonul de 
selectare pentru a comuta circuitul de 
încălzire.

B Apăsaţi scurt tasta .
Se iniţiază imediat următorul regim de 
funcţionare Comfort / Economic / Antiingheţ 
al programului de încălzire. Modificarea este 
afişată pe display.

Încheierea etapei „Sosire/Plecare“ înainte de 
termen

B Apăsaţi scurt tasta .
Etapa „Sosire/Plecare“ este încheiată iar 
regulatorul funcţionează din nou conform 
programului de încălzire.

4.4 Dacă doriţi să modificaţi 
temporar programul pentru apă 
caldă

Dacă doriţi să faceţi duş, însă aparatul 
dumneavoastră de încălzire funcţionează deja în 
„regim economic“, puteţi iniţia imediat procesul 
de preparare a apei calde cu ajutorul tastei . 
Programul pentru apă caldă va fi astfel modificat 
temporar.

Iniţierea etapei „A.C.M. imediat“

B Apăsaţi scurt tasta . 
Modificarea este afişată pe display.

– În cazul preparării apei calde cu ajutorul 
unui boiler, încălzirea se realizează timp de 
60 minute la temperatura setată a apei 
calde.

– În cazul preparării apei calde cu ajutorul 
unui aparat de încălzire combinat, regimul 
confort este activ timp de 30 de minute.

Încheierea etapei „A.C.M. imediat“ înainte de 
termen

B Apăsaţi scurt tasta .
Etapa „A.C.M. imediat“ este încheiată iar 
regulatorul funcţionează din nou conform 
programului pentru apă caldă.

Selectorul pentru regimurile de 
funcţionare de sub clapetă trebuie 
să stea în poziţia auto ( Fig. 4 [2], 
pagina 11).

Instrucţiunile de utilizare ale 
aparatului de încălzire vă pot oferi 
mai multe infomaţii cu privire la 
regimul confort.
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5 Funcţionare cu clapeta deschisă

5.1 Elemente de comandă

Fig. 4 Elemente de comandă în cazul funcţionării cu clapeta deschisă
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Poz. Element Denumire Explicaţie
1 Buton de selectare • Rotiţi butonul de selectare 

– Modificarea temporară a temperaturii încăperii

– Modificaţi valoarea din meniu.

• Apăsaţi butonul de selectare:

– Se deschide meniul.

– Se confirmă setarea.
2 Selector pentru 

regimurile de funcţionare
• auto: 

Încălzire conform programului de încălzire.

•  /  /  : 
Încălzire permanentă conform regimului de 
funcţionare Comfort /Economic / 
Antiingheţ (Programul de încălzire este 
dezactivat).

3 Tastă de meniu Se deschide şi se închide meniul principal.

4 Tastă Info Se deschide şi se închide meniul Info. Se afişează 
informaţiile actuale cu privire la instalaţia de 
încălzire, de ex. încălzire, apă caldă, solar.

5 Tastă „Ştergere“ Se şterge/resetează valoarea din meniu.

6 Tastă „Înapoi“ Revenire la nivelul superior al meniului.

Tab. 4 Elemente de comandă în cazul funcţionării cu clapeta deschisă

menu

info
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5.2 Se modifică pentru o perioada 
mai indelungata temperaturile 
încăperii aferente programului 
de încălzire

Regulatorul dispune de 3 niveluri de temperatură 
în vederea reglării temperaturii încăperii:

• Comfort: 21 °C (Reglare de bază) 
Domeniu de reglare 0,0 °C ... 30,0 °C, valoare 
însă mai mare ca în cazul nivelului Economic

• Economic: 15 °C (Reglare de bază) 
Domeniu de reglare 0,0 °C ... 30,0 °C, valoare 
însă mai mare decât în cazul nivelului 
Antiîngheţ şi mai mică decât în cazul nivelului 
Confort

• Antiingheţ: 5 °C (Reglare de bază)
Domeniu de reglare 0,0 °C ... 30,0 °C, valoare 
însă mai mică decât în cazul nivelului 
Economic

Dacă doriţi să modificaţi temperatura încăperii 
pentru mai mult timp, procedaţi după cum 
urmează.

Afişarea nivelurilor setate ale temperaturii

Nivelul setat al temperaturii poate fi afişat prin 
rotirea selectorului pentru regimurile de 
funcţionare doar atunci când se este afişată 
temperatura încăperii.

B Deschideţi clapeta.

B În funcţie de dorinţe, apăsaţi butonul de 
selectare pentru a comuta circuitul de 
încălzire.

B Rotiţi succesiv selectoarele pentru regimurile 
de funcţionare în poziţiile  /  / .
Se vor afişa setările pentru temperaturile 
încăperii.

Modificarea nivelurilor setate ale temperaturii

B Apăsaţi tasta Meniu.
Se afişează MENIU PRINCIPAL, punctul din 
meniu Vacanţă este marcat.

Fig. 5 Punct al meniului Vacanţă

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Încălzire.

Fig. 6 Punct al meniului Încălzire

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul INCALZIRE, punctul din 
meniu Program este marcat.

Fig. 7 Punct al meniului Program

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Parametru.

Apoi rotiţi din nou selectorul pentru 
regimurile de funcţionare în poziţia 
iniţială auto. Doar după aceste 
etape este posibilă comutarea 
automată a nivelurilor de 
temperatură într-un program de 
încălzire.
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B Apăsaţi butonul de selectare. 
Se afişează meniul PARAMETRU INCALZIRE, 
punctul din meniu Circuit de încălzire 1 este 
marcat.

Fig. 8 Punctul din meniu Circuit de încălzire 1

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Circuit de încălzire 2.

-sau-

B Apăsaţi butonul de selectare. 
Meniul PARAMETRU ÎNCĂLZIRE CIRCUIT DE 
ÎNCĂLZIRE. Se afişează 1 , punctul din meniu 
Niveluri temperatură este marcat.

Fig. 9 Punct al meniului Niveluri temperatură

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul CIRCUIT DE ÎNCĂLZIRE 1 
NIVELURI DE TEMPERATURĂ, punctul din 
meniu Comfort este marcat.

Fig. 10 Punct al meniului Comfort

Exemplu: Modificarea nivelului de temperatură 
Economic.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniuEconomic.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Câmpul de introducere a temperaturii dorite a 
încăperii luminează intermitent.

Fig. 11 Câmp de introducere a temperaturii 
dorite a încăperii

B Rotiţi butonul de selectare pentru a seta 
temperatura dorită a încăperii.

B Apăsaţi butonul de selectare pentru a 
confirma setarea.
Punctul din meniu Economic este marcat din 
nou.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a modifica 
setările pentru Comfort şi Antiingheţ în 
acelaşi mod.

-sau-

B Apăsaţi tasta Meniu pentru a ieşi din meniu.

Regulatorul funcţionează conform setărilor 
modificate.
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5.3 Temperatură constantă a 
încăperii

Dacă doriţi o temperatură constantă a încăperii 
pentru o perioadă mai îndelungată, puteţi seta 
funcţionarea continuă cu ajutorul selectorului 
pentru regimurile de funcţionare.

Puteţi opta pentru următoarele setări constante 
ale temperaturii încăperii:

• : Comfort la funcţionare continuă
Regulatorul asigură în mod constant 
temperatura încăperii (ridicată) setată pentru 
regimul de funcţionare Comfort. Reglare de 
bază: 21 °C.

• : Economic la funcţionare continuă
Regulatorul asigură în mod constant 
temperatura încăperii (medie) setată pentru 
regimul de funcţionare Economic. Reglare de 
bază: 15 °C.

• : Protecţie împotriva îngheţului la 
funcţionare continuă
Regulatorul asigură în mod constant 
temperatura încăperii (scăzută) setată pentru 
regimul de funcţionare Antiingheţ. Reglare de 
bază: 5 °C. Dacă funcţia de încălzire a 
aparatului de încălzire este activată, se asigură 
totodată protecţia instalaţiei împotriva 
îngheţului. Respectaţi următoarele indicaţii 
din instrucţiunile de utilizare ale aparatului de 
încălzire.

B Deschideţi clapeta.

B În funcţie de dorinţe, apăsaţi butonul de 
selectare pentru a comuta circuitul de 
încălzire.

B Rotiţi selectorul pentru regimurile de 
funcţionare în poziţia dorită.

Se recomandă poziţionarea 
selectorului pentru regimurile de 
funcţionare la auto. Această 
condiţie este esenţială pentru ca 
dumneavostră să vă bucuraţi de 
confortul maxim oferit de 
programul de încălzire.

ATENŢIE: Trebuie să aveţi de 
asemenea în vedere că plantele şi 
animalele de companie trebuie să 
tolereze temperatura scăzută a 
încăperii.

Temperatura setată poate fi 
modificată cu ajutorul butonului de 
selectare ( Cap. 4.2). Prin rotirea 
selectorului pentru regimurile de 
funcţionare, temperatura 
modificată suportă în continuare 
alte modificări.
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5.4 Selectarea şi adaptarea programului de încălzire
Setările din fabrică ale diferitelor programe de 
încălzire sunt realizate astfel încât să se 
potrivească în majoritatea situaţiilor. Programul A 
(de exemplu pentru familie) este deja activat 
pentru Circuitul de încălzire 1, iar programul D 
(de exemplu pentru familie) este deja activat 
pentru Circuitul de încălzire 2.

Acest capitol vă va explica modul în care puteţi 
activa un alt program de încălzire şi cum puteţi 
adapta programul de încălzire activat conform 
nevoilor personale.
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Comfort 21 °C (Reglare de bază)
Economic 15 °C (Reglare de bază)
Antiingheţ 5 °C (Reglare de bază)

Program Reglare de bază a punctelor din program de la P1 până la P6

Zi

Timp de 
comu-
tare P1

Timp de 
comu-
tare P2

Timp de 
comu-
tare P3

Timp de 
comu-
tare P4

Timp de 
comu-
tare P5 
şi P6

Programul A 
şi 
Programul D 
(de exemplu 
pentru 
familie); este 
activat din 
fabrică 
pentru 
Circuitul de 
încălzire 1 şi 
Circuitul de 
încălzire 2

Luni  joi 06:00 22:00 – – – – – – 

Vineri 06:00 23:30 – – – – – – 

Sâmbătă 07:00 23:30 – – – – – – 

Duminică 08:00 22:00 – – – – – – 

Programul B 
şi 
Programul E 
(de exemplu 
pentru 
persoanele 
care lucrează 
în timpul 
zilei)

Luni  joi 06:00 08:00 17:00 22:00 – – 

Vineri 06:00 08:00 17:00 23:30 – – 

Sâmbătă 07:00 23:30 – – – – – – 

Duminică 08:00 22:00 – – – – – – 

Programul C 
şi 
Programul F 
(de exemplu 
pentru 
persoanele în 
vârstă)

În fiecare zi 07:00 23:00 – – – – – – 

Tab. 5 Reglări de bază ale programelor de încălzire de la A la F

Posibilităţile de setare ale unui 
program de încălzire vă vor fi 
explicate la exemplul Program A.
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5.4.1 Activarea programului de încălzire

B Deschideţi clapeta.

B Apăsaţi tasta Meniu.
Se afişează MENIU PRINCIPAL, punctul din 
meniu Vacanţă este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Încălzire.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul INCALZIRE, punctul din 
meniu Program este marcat. 

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul PROGRAM INCALZIRE, 
punctul din meniu Activare este marcat.

Fig. 12 Punct al meniului Activare

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul ACTIVARE PROGRAM DE 
ÎNCĂLZIRE, punctul din meniu Circuit de 
încălzire 1 este marcat.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Câmpul de introducere a datelor pentru 
programul de încălzire luminează intermitent.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a selecta un 
program de încălzire, de exemplu A: Program 
A sau B:Program B.

B Apăsaţi butonul de selectare pentru a 
confirma selecţia.
Punctul din meniu Circuit de încălzire 1 este 
marcat din nou.

B Apăsaţi tasta Meniu pentru a ieşi din meniu.
Regulatorul funcţionează conform 
programului de încălzire selectat.

5.4.2 Adaptarea programului de încălzire 
conform nevoilor personale

Atunci când setările unui program de încălzire 
(nivelurile de temperatură sau timpii de 
comutare) nu corespund nevoilor 
dumneavoastră, aveţi posibilitatea de a modifica 
programul de încălzire respectiv.

B Deschideţi clapeta.

B Apăsaţi tasta Meniu.
Se afişează MENIU PRINCIPAL, punctul din 
meniu Vacanţă este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Încălzire.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul INCALZIRE, punctul din 
meniuProgram este marcat. 

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul PROGRAM INCALZIRE, 
punctul din meniuActivare este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniuModificare.

Fig. 13 Punct al meniului Modificare

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul MODIFICARE PROGRAM 
INCALZIRE, punctul din meniuA: Program 
Aeste marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a selecta un 
alt program de încălzire.

-sau-

B Apăsaţi butonul de selectare.

Se afişează meniul MODIFICARE PROGRAM 
A, punctul din meniu Suprascriere cu 
program încălzire este marcat.
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B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
grupul de zile dorit, spre exemplu Luni.
Puteţi opta pentru următoarele grupuri de 
zile:

– Toate zilele (grupul format din toate zilele 
săptămânii)

– L - V (grupul format din toate zilele 
lucrătoare)

– S - D (grupul format din zilele de sâmbătă 
şi duminică)

– Luni, Marţi... (fiecare zi a săptămânii în 
parte)

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul PROG A MODIFICARE 
LUNI, punctul din program P1 este marcat.

Fig. 14 Modificarea programului A de Luni (P1)

B Rotiţi butonul de selectare pentru a alege un 
alt punct din program, spre exemplu P3.

-sau-

B Apăsaţi butonul de selectare.

Afişajul segmentului şi câmpul de introducere 
a timpului de comutare aferent P1 luminează 
intermitent.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a seta 
timpul dorit de comutare, spre exemplu 
06:30.

Fig. 15 Setarea timpului de comutare

B Apăsaţi butonul de selectare pentru a 
confirma setarea.
Afişajul segmentului şi câmpul de introducere 
a regimului de funcţionare aferent P1 
luminează intermitent.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a selecta un 
alt regim de funcţionare, spre exemplu 
Economic.

Fig. 16 Setarea regimului de funcţionare

B Apăsaţi butonul de selectare pentru a 
confirma setarea.
Punctul din program P1 este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a alege un 
alt punct din program, spre exemplu P3.

-sau-

B Apăsaţi tasta Meniu pentru a ieşi din meniu.

Regulatorul funcţionează conform setărilor 
modificate.
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Dacă aţi modificat un program de 
încălzire care nu era deja activat 
(Reglarea de bază este A: Program 
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activaţi programul respectiv de 
încălzire din meniul INCALZIRE prin 
intermediul punctului din meniu 
Activare ( Cap. 5.4.1).
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5.4.3 Resetarea programului de încălzire la 
reglarea de bază

Dacă vă sunt necesare setările iniţiale ale unui 
program de încălzire, puteţi reseta programul 
respectiv la reglarea sa de bază.

B Deschideţi clapeta.

B Apăsaţi tasta Meniu.
Se afişează MENIU PRINCIPAL, punctul din 
meniu Vacanţă este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Încălzire.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul INCALZIRE, punctul din 
meniuProgram este marcat. 

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul PROGRAM INCALZIRE, 
punctul din meniu Activare este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Modificare.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul MODIFICARE PROGRAM 
INCALZIRE, punctul din meniu A: Program 
A este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a selecta un 
alt program de încălzire.

-sau-

B Apăsaţi butonul de selectare.

Se afişează meniul MODIFICARE PROGRAM 
A, punctul din meniu Suprascriere cu 
program încălzire este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Resetare la reglajul de 
bază.

Fig. 17 Punct al meniului Resetare la reglajul de 
bază

B Apăsaţi butonul de selectare.
Câmpul de introducere a datelor 
Nu luminează intermitent.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a seta Da.

B Apăsaţi butonul de selectare pentru a 
confirma setarea.
Este afişată avertizarea Program încălzire A 
resetat la reglajul de bază!.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Punctul din meniu Resetare la reglajul de 
bază este marcat din nou.

B Apăsaţi tasta Meniu pentru a ieşi din meniu.
Regulatorul funcţionează din nou conform 
reglării de bază a programului de încălzire.
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5.5 Selectarea şi adaptarea programului pentru apă caldă
Setările din fabrică ale programului pentru apă 
caldă sunt realizate astfel încât să se potrivească 
în majoritatea situaţiilor. Programul pentru apă 
caldă este alcătuit din:

• un program pentru prepararea apei calde

• un program pentru o pompă de circulaţie 

Programele sunt deja armonizate şi activate 
Acest capitol vă va explica modul în care puteţi 
dezactiva programele şi cum le puteţi combina cu 
programele active de încălzire sau adapta 
conform nevoilor personale.

Reglare de bază a programului pentru prepararea apei calde

Reglare de bază a programului pentru pompa de circulaţie

Zi Puncte din program

P1 P2 P3 până la P6

°C / 
Pornit/Oprit

Timp de 
comutare

°C / 
Pornit/Oprit

Timp de 
comutare

°C / 
Pornit/Oprit

Timp de 
comutare

Luni-vineri 60 °C1)/ 
Pornit2)

1) Prepararea apei calde cu boiler 

2) Prepararea apei calde cu aparat de încălzire combinat

05:00 15 °C1) / 
Oprit2)

23:00 – – 

Sâmbătă 60 °C1) / 
Oprit2)

06:00 15 °C1) / 
Oprit2)

23:00 – – 

Duminică 60 °C1) / 
Oprit2)

07:00 15 °C1) / 
Oprit2)

23:00 – – 

Tab. 6 Reglare de bază a programului pentru prepararea apei calde

Zi Puncte din program

P1 P2 P3 până la P6

Pornit/Oprit
Timp de 
comutare Pornit/Oprit

Timp de 
comutare Pornit/Oprit

Timp de 
comutare

Luni-vineri Pornit 06:00 Oprit 23:00 – – 

Sâmbătă Pornit 07:00 Oprit 23:00 – – 

Duminică Pornit 08:00 Oprit 23:00 – – 

Tab. 7 Reglare de bază a programului pentru pompa de circulaţie (Programul pentru pompa de 
circulaţie este disponibil doar în cazul preparării apei calde cu boiler)
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5.5.1 Program pentru apă caldă corelat cu 
programele active de încălzire

Dacă aţi efectuat deja adaptarea programelor de 
încălzire la nevoile dumneavoastră personale, 
acest procedeu îşi poate dovedi utilitatea atunci 
când veţi utiliza aceste setări la prepararea apei 
calde.

Programul pentru apă caldă este dezactivat şi 
funcţionează conform programelor active de 
încălzire.

B Deschideţi clapeta.

B Apăsaţi tasta Meniu.
Se afişează MENIU PRINCIPAL, punctul din 
meniu Vacanţă este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu A.C.M. .

Fig. 18 Punct al meniului A.C.M. 

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul A.C.M., punctul din meniu 
A.c.m. şi pompă recirculare este marcat.

B Apăsaţi butonul de selectare. 
Câmpul de introducere a datelor Programe 
separate luminează intermitent.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a seta 
Progr.încălz.coresp..

B Apăsaţi butonul de selectare pentru a 
confirma setarea.
Punctul din meniu A.c.m. şi pompă 
recirculare este marcat din nou.

B Apăsaţi tasta Meniu pentru a ieşi din meniu.
Prepararea apei calde funcţionează conform 
programelor active de încălzire.
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Instrucţiunile detaliate de instalare 
şi utilizare vă oferă informaţii 
suplimentare cu privire la modul de 
funcţionare a preparării apei calde în 
combinaţie cu programele de 
încălzire.
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5.5.2 Activarea programului pentru apă caldă

Atunci când doriţi să modificaţi programul pentru 
apă caldă independent de programele de 
încălzire, puteţi reactiva programul pentru apă 
caldă.

B Deschideţi clapeta.

B Apăsaţi tasta Meniu.
Se afişează MENIU PRINCIPAL, punctul din 
meniu Vacanţă este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu A.C.M. .

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul A.C.M., punctul din meniu 
A.c.m. şi pompă recirculare este marcat.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Câmpul de introducere a datelor 
Progr.încălz.coresp. luminează intermitent.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a seta 
Programe separate.

B Apăsaţi butonul de selectare pentru a 
confirma setarea.
Punctul din meniu A.c.m. şi pompă 
recirculare este marcat din nou.

B Apăsaţi tasta Meniu pentru a ieşi din meniu.
Programul pentru apă caldă funcţionează 
independent de programele de încălzire.

5.5.3 Adaptarea programului pentru apă caldă 
conform nevoilor personale

Atunci când setările programului pentru apă 
caldă (spre exemplu timpii de comutare) nu 
corespund nevoilor dumneavoastră, aveţi 
posibilitatea de a modifica programul respectiv. 
Vă rugăm să vă asiguraţi că programele pentru 
prepararea apei calde şi pentru pompa de 
circulaţie sunt armonizate din punct de vedere 
temporal.

Adaptarea programului pentru prepararea apei 
calde

B Deschideţi clapeta.

B Apăsaţi tasta Meniu. 
Se afişează MENIU PRINCIPAL, punctul din 
meniu Vacanţă este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu A.C.M. . Apăsaţi butonul de 
selectare.
Se afişează meniul A.C.M., punctul din meniu 
A.c.m. şi pompă recirculare este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Program a.c.m..

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul PROGRAM A.C.M., 
punctul din meniu Modificare este marcat.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul MODIF PROG. A.C.M..

Dacă se afişează 
Progr.încălz.coresp., trebuie să se 
modifice setarea de la Programe 
separate ( Cap. 5.5.2).Doar 
începând cu acest moment sunt 
disponibile următoarele etape de 
utilizare!
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Adaptarea programului pentru pompa de 
circulaţie

B Deschideţi clapeta.

B Apăsaţi tasta Meniu. 
Se afişează MENIU PRINCIPAL, punctul din 
meniu Vacanţă este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu A.C.M. . Apăsaţi butonul de 
selectare.
Se afişează meniul A.C.M., punctul din meniu 
A.c.m. şi pompă recirculare este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Prog.pompă recirc..

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul PROGRAM POMPA 
RECIRCULARE, punctul din meniu 
Modificare este marcat.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul PROG. POMPA RECIRC. 
MODIF..

Următoarele etape de 
utilizare corespund în fond setării 
punctelor din program P1 ... P6 
aferente unui program de încălzire 
(  Cap. 5.4.2). În funcţie de modul 
de preparare a apei calde, se pot 
seta în plus faţă de timpii de 
comutare temperaturile apei calde 
sau se poate conecta/deconecta 
prepararea apei calde.

Meniul va fi afişat numai dacă există 
o pompă de circulaţie.

Dacă se afişează 
Progr.încălz.coresp., trebuie să se 
modifice setarea de la Programe 
separate ( Cap. 5.5.2).Doar 
începând cu acest moment sunt 
disponibile următoarele etape de 
utilizare!

Următoarele etape de utilizare 
corespund în fond setării punctelor 
din program P1 ... P6 aferente unui 
program de încălzire ( Cap. 5.4.2). 
În plus faţă de setarea timpilor de 
comutare se poate conecta/
deconecta pompa de circulaţie.
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5.5.4 Resetarea programului pentru apă caldă 
la reglarea de bază

Dacă vă sunt necesare setările iniţiale ale unui 
program pentru apă caldă, puteţi reseta 
programul respectiv la reglarea sa de bază.

B Parcurgeţi etapele de utilizare până la punctul 
din meniu Modificare ( Cap. 5.5.3).

Următoarele etape de utilizare 
aferente resetării programului 
pentru apă caldă corespund în fond 
resetării unui program de încălzire 
( Cap. 5.4.3).
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5.6 Setarea programului de vacanţă
Dacă părăsiţi locuinţa pentru mai multe zile, 
puteţi seta în programul de vacanţă funcţionarea 
pe parcursul acestui interval a încălzirii sau a 
preparării apei calde. 

Programele de încălzire şi pentru apă caldă 
valabile până atunci nu vor fi modificate. 
Protecţia împotriva îngheţului este garantată şi în 
intervalul desfăşurării programului de vacanţă.

Programul de vacanţă funcţionează cu 
următoarea reglare de bază:

• Circuit de încălzire 1 şi Circuit de încălzire 2: 
Antiingheţ

• A.C.M. : 15 °C1)/ Oprit2)

• Pompă circulaţie: Oprit

• Dezinfecţie termică: Oprit.

5.6.1 Setarea momentului de începere a 
vacanţei

B Deschideţi clapeta.

B Apăsaţi tasta Meniu.
Se afişează MENIU PRINCIPAL, punctul din 
meniu Vacanţă este marcat. 

Fig. 19 Punct al meniului Vacanţă

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul de vacanţă, punctul din 
meniu Început este marcat. 

B Apăsaţi butonul de selectare.
Câmpul de introducere a anului luminează 
intermitent.

B Rotiţi butonul de selectare, pentru a seta anul. 

B Apăsaţi butonul de selectare pentru a 
confirma setarea.
Câmpul de introducere a lunii luminează 
intermitent.

B Setaţi luna şi ziua conform indicaţiilor pentru 
setarea anului. 
În urma confirmării zilei, punctul din meniu 
Început este marcat din nou.

1) Prepararea apei calde cu boiler 

2) Prepararea apei calde cu aparat de 
încălzire combinat

Prin reglarea de bază se 
garantează o funcţionare cu 
reducerea consumului de energie 
şi în condiţii de siguranţă pe timpul 
vacanţei dumneavoastră. 
În momentul în care doriţi să 
modificaţi din nou reglarea de 
bază, puteţi opta pentru setările 
posibile prezentate în 
instrucţiunile detaliate de instalare 
şi de utilizare.

Dacă data setată este ziua în curs, 
programul de vacanţă porneşte 
imediat. 
În caz contrar, programul de 
vacanţă va fi iniţiat la ora 00:00 a 
zilei programate.
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5.6.2 Setarea momentului de încheiere a 
vacanţei

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Final.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Câmpul de introducere a anului luminează 
intermitent.

B Rotiţi butonul de selectare, pentru a seta anul. 

B Apăsaţi butonul de selectare pentru a 
confirma setarea.
Câmpul de introducere a lunii luminează 
intermitent.

B Setaţi luna şi ziua conform indicaţiilor pentru 
setarea anului. 
În urma confirmării zilei, punctul din meniu 
Final este marcat din nou.

5.6.3 Iniţierea programului de vacanţă

B Apăsaţi tasta Meniu pentru a ieşi din meniu.
Programul de vacanţă este iniţiat la data 
programată.

• Pe parcursul desfăşurării programului de 
vacanţă, display-ul afişează  şi momentul 
setat de încheiere a vacanţei, de exemplu 
VACANTA PINA LA 30.09.2009.

• La finalizarea programului de vacanţă 
regulatorul funcţionează din nou conform 
programelor setate de încălzire şi pentru apă 
caldă.

5.6.4 Finalizarea programului de vacanţă 
înainte de termen:

B Deschideţi clapeta.

B Apăsaţi tasta Meniu.
Se afişează meniul principal, punctul din 
meniuVacanţă este marcat. 

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul de vacanţă, punctul din 
meniuÎnceput este marcat. 

B Apăsaţi butonul de selectare.
Câmpul de introducere a anului luminează 
intermitent.

B Apăsaţi tasta  pentru a şterge data de 
începere a vacanţei.
Display-ul afişează --.--.----.

B Apăsaţi butonul de selectare pentru a 
confirma setarea.
Data de încheiere a vacanţei este de 
asemenea ştearsă.

B Apăsaţi tasta Meniu pentru a ieşi din meniu.
Programul de vacanţă este finalizat.

Programul de vacanţă se încheie la 
ora 23:59 a zilei setate.
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5.7 Modificarea orei şi a datei

Acest capitol vă va prezenta modul de setare a 
orei şi datei precum şi de activare/dezactivare a 
orei de vară/iarnă.

5.7.1 Modificarea orei

B Deschideţi clapeta.

B Apăsaţi tasta Meniu.
Se afişează MENIU PRINCIPAL, punctul din 
meniu Vacanţă este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Setări generale.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul SETARI GENERALE, 
punctul din meniu Ora şi data este marcat.

Fig. 20 Punct al meniului Ora şi data

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul ORA SI DATA, punctul din 
meniu Ora este marcat.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Câmpul de introducere a orei luminează 
intermitent.

B Rotiţi butonul de selectare, pentru a seta ora.

B Apăsaţi butonul de selectare pentru a 
confirma setarea.
Câmpul de introducere a minutelor luminează 
intermitent.

B Setaţi minutele conform indicaţiilor pentru 
setarea orei.
În urma confirmării minutelor, punctul din 
meniu Ora este marcat din nou.

5.7.2 Modificarea datei

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Data.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Câmpul de introducere a anului luminează 
intermitent.

B Rotiţi butonul de selectare, pentru a seta anul.

B Apăsaţi butonul de selectare pentru a 
confirma setarea.
Câmpul de introducere a lunii luminează 
intermitent.

B Setaţi luna şi ziua conform indicaţiilor pentru 
setarea anului.
Ziua curentă a săptămânii este determinată în 
mod automat.

În urma confirmării zilei, punctul din meniu 
Data este marcat din nou.

B Apăsaţi tasta Meniu pentru a ieşi din meniu.
Regulatorul funcţionează conform setărilor 
modificate.

După o întrerupere mai îndelungată 
a curentului trebuie să setaţi din 
nou ora şi data.

6 720 619 932-17.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6



6 720 619 947 (2009/09)

Funcţionare cu clapeta deschisă | 29RO

5.7.3 Activarea/dezactivarea trecerii la ora de 
vară/iarnă.

Puteţi activa sau dezactiva trecerea automată de 
la ora de vară la cea de iarnă.

B Deschideţi clapeta.

B Apăsaţi tasta Meniu.
Se afişează MENIU PRINCIPAL, punctul din 
meniu Vacanţă este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Setări generale.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul SETARI GENERALE, 
punctul din meniu Ora şi data este marcat.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Se afişează meniul ORA SI DATA, punctul din 
meniu Ora este marcat.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a marca 
punctul din meniu Comutare orar  vară/iarnă.

B Apăsaţi butonul de selectare.
Câmpul de introducere a datelor Pornit / 
Oprit luminează intermitent.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a seta 
Pornit / Oprit.

B Apăsaţi butonul de selectare pentru a 
confirma setarea.
În urma confirmării setării, punctul din meniu 
Comutare orar  vară/iarnă este marcat din 
nou.

B Apăsaţi tasta Meniu pentru a ieşi din meniu.
Regulatorul funcţionează conform setării 
modificate.
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6 Informaţii cu privire la funcţiile suplimentare
Prezentele instrucţiuni de utilizare cuprind cele 
mai importante informaţii cu privire la 
funcţionarea zilnică a regulatorului.

În cazul în care vă doriţi „o prezentare mai 
detaliată a funcţiilor disponibile“, aceasta vă este 
oferită de instrucţiunile detaliate de instalare şi 
de utilizare.

Spre exemplu, acestea vă vor oferi informaţii cu 
privire la următoarele teme:

• Afişarea informaţiilor actuale cu privire la 
instalaţia dumneavoastră de încălzire.

• Modificarea temporară a următorului timp de 
comutare al programului de încălzire.

• Utilizarea celorlalte posibilităţi de setare 
aferente programului de încălzire şi pentru 
apă caldă, spre exemplu modificarea 
denumirii programelor, setarea vitezei de 
încălzire, adaptarea parametrilor pentru 
prepararea apei calde etc.

• Utilizarea dezinfecţiei termice cu temperaturi 
ale apei calde de peste 60 °C. În cazul în care 
folosiţi această funcţie, trebuie să respectaţi 
instrucţiunile de siguranţă pentru evitarea 
pericolului de opărire.

• Adaptarea informaţiilor afişate pe display, 
spre exemplu randamentul solar afişat pe 
display în capul coloanei, contrastul display-
ului, formatul datei, limba etc.

• Activarea dispozitivului de blocare a tastelor 
pentru a evita operarea acestora de către 
persoane neautorizate. Prin această măsură 
veţi evita modificarea neintenţionată a 
temperaturii şi schimbarea inoportună a 
setărilor stabilite de dumneavoastră.

• Optimizarea setărilor pentru instalaţia 
dumneavoastră solară.
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7 Protecţia mediului
Protecţia mediului reprezintă pentru Grupul 
Bosch o prioritate.
Calitatea produselor, eficienţa şi protecţia 
mediului: toate acestea sunt pentru noi obiective 
la fel de importante. Sunt respectate cu stricteţe 
legile şi prevederile referitoare la protecţia 
mediului.
Folosim pentru protecţia mediului cele mai bune 
tehnici şi materiale, luând totodată în 
considerare şi punctele de vedere economice.

Ambalaj

În cazul ambalajului participăm la nişte sisteme 
de valorificare specifice ţării care garantează o 
reciclare optimă.
Toate materialele de ambalaj sunt nepoluante şi 
revalorificabile.

Echipament uzat

Aparatele uzate conţin materiale ce ar trebuie 
revalorificate.
Unităţile constructive sunt uşor de separat iar 
materialele sintetice sunt caracterizate. În 
consecinţă diferitele unităţi constructive pot fi 
sortate şi reciclate sau eliminate ca deşeu.
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8 Remedierea defecţiunilor

8.1 Remedierea defecţiunilor „Senzoriale“
O defecţiune „Senzorială“ poate fi determinată 
de diferite cauze care pot fi remediate de cele 
mai multe ori prin efectuarea unor paşi simpli.

Dacă spre exemplu vă este prea cald sau prea 
rece, următorul tabel vă va fi de folos pentru a 
remedia aceste defecţiuni „Senzoriale“.

Reclamaţie Cauză Remediere
Temperatura dorită 
ambiantă nu este 
atinsă.

Valoarea setată pentru ventilele 
termostatate ale radiatoarelor sunt 
prea mici.

Setaţi o valoare mai mare pentru 
ventilul termostatat/ventilele 
termostatate.

Niveluri temperatură sunt setate la o 
valoare prea mică.

Setaţi o valoare mai mare pentru 
temperatura dorită a încăperii din 
punctul de meniu Niveluri 
temperatură pentru „Comfort“.

Regulatorul temperaturii pe tur1) de la 
nivelul aparatului de încălzire este 
setat la o valoare prea mică.

Setaţi regulatorul temperaturii pe 
tur1) la o valoare mai mare.
Dacă este cazul, reduceţi efectul de 
optimizare solară2). 

Incluziune de aer în instalaţia de 
încălzire.

Aerisiţi radiatoarele şi instalaţia de 
încălzire.

Încălzirea durează prea 
mult.

Viteză încălzire rapidă  sunt setate la o 
valoare prea mică.

Setaţi Viteză încălzire rapidă  spre 
exemplu la „Rapid“.

Temperatura dorită a 
încăperii a fost 
depăşită cu multe 
unităţi.

Radiatoarele devin prea calde. Setaţi o valoare mai mică pentru 
ventilul termostatat/ventilele 
termostatate.
Setaţi o valoare mai mică pentru 
temeperatura dorită a încăperii din 
punctul de meniu Niveluri 
temperatură pentru „Comfort“.

Locul în care s-a montat regulatorul nu 
este corespunzător, spre exemplu pe 
peretele exterior, în apropierea 
ferestrei, există curent de aer, ...

Contactaţi firma de specialitate 
autorizată sau serviciul de relaţii cu 
clienţii.

Oscilaţiile de 
temperatură sunt prea 
mari.

Există un efect temporar al căldurii 
exterioare asupra încăperii, datorat 
spre exemplu radiaţiei solare, 
iluminării încăperii, televizorului, 
căminului, etc.

Contactaţi firma de specialitate 
autorizată sau serviciul de relaţii cu 
clienţii.

Tab. 8 Remedierea defecţiunilor, Partea 1

1) Informaţiile suplimentare sunt disponibile în instrucţiunile de utilizare ale aparatului de încălzire.

2) Informaţiile suplimentare sunt disponibile în instrucţiunile de instalare şi de utilizare ale 
regulatorului.
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Reclamaţie Cauză Remediere
Se înregistrează o 
creştere, şi nu o 
scădere a temperaturii.

Ora din zi este setată greşit. Setaţi ora.

În timpul desfăşurării 
regimului de 
funcţionare 
„Economic“ şi/sau 
„Antiingheţ“ se 
înregistrează o 
temperatură a încăperii 
prea ridicată.

Clădirea stochează prea multă 
căldură.

Selectaţi un timp de comutare 
pentru „Economic“ şi/sau 
„Antiingheţ“ anterior celui stabilit.

Reglare greşită sau fără 
reglaj.

Exemplu: conexiunea dintre regulator 
şi aparatul de încălzire este defectă.

Contactaţi firma de specialitate 
autorizată sau serviciul de relaţii cu 
clienţii.

Se poate seta numai 
funcţionarea în 
regimautomat. 

Selectorul pentru regimurile de 
funcţionare este defect.

Contactaţi firma de specialitate 
autorizată sau serviciul de relaţii cu 
clienţii.

Boilerul nu se 
încălzeşte.

Regulatorul de temperatură pentru 
apa caldă1) de la nivelul aparatului de 
încălzire este setat la o valoare prea 
mică.

Setaţi o valoare mai mare pentru 
regulatorul de temperatură pentru 
apa caldă1).
Dacă este cazul, reduceţi efectul de 
optimizare solară2)

Regulatorul temperaturii pe tur 1)de la 
nivelul aparatului de încălzire este 
setat la o valoare prea mică.

Setaţi regulatorul temperaturii pe 
tur 1) la opritorul pe partea dreaptă.

Programul pentru apă caldă este setat 
necorespunzător.

Setaţi programul pentru apă caldă.

Configurare sistem setată pentru 
prepararea apei calde nu este 
adecvată pentru instalaţia de încălzire.

Contactaţi firma de specialitate 
autorizată sau serviciul de relaţii cu 
clienţii.

Tab. 9 Remedierea defecţiunilor, Partea 2

1) Informaţiile suplimentare sunt disponibile în instrucţiunile de utilizare ale aparatului de încălzire.

2) Informaţiile suplimentare sunt disponibile în instrucţiunile detaliate de instalare şi utilizare ale 
regulatorului.
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8.2 Remedierea defecţiunilor afişate
Orice defecţiune survenită la nivelul instalaţiei 
dumneavoastră de încălzire este afăşată pe 
display-ul regulatorului. Aceasta poate fi cauzată 
de o defecţiune a aparatului de încălzire sau a 
regulatorului.

Defecţiune la nivelul aparatului de încălzire

Dacă defecţiunea este determinată de aparatul 
de încălzire, codul de defecţiune afişat conţine 
cel puţin o literă, spre exemplu Avarie EA 
„Antiingheţ“ sau Avarie b1. 
Instrucţiunile de utilizare ale aparatului de 
încălzire vă pot oferi mai multe infomaţii cu 
privire la aceste defecţiuni.

Defecţiune la nivelul regulatorului

Dacă defecţiunea este cauzată de regulator sau 
de alte componente ale acestuia, codul de 
defecţiune afişat este alcătuit din două cifre, spre 
exemplu Avarie 11.

B Contactaţi firma de specialitate autorizată sau 
serviciul de relaţii cu clienţii şi comunicaţi 
codul de defecţiune, precum şi datele 
regulatorului.

Datele regulatorului:

Tip:.......................................................................

Cod de comandă:..................................................

Data fabricaţiei (FD...):.........................................

Datele regulatorului sunt 
menţionate pe clapeta acestuia.
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9 Instructiuni pentru economisirea energiei 

Încălzire economică

• Setaţi temperatura dorită a încăperii pentru 
cele trei „niveluri de temperatură“ conform 
nevoilor dumneavoastră personale; de 
asemenea, setaţi programul de încălzire în 
funcţie de stilul dumneavoastră propriu de 
viaţă.

– Comfort  = Locuire confortabilă

– Economic  = Locuire activă

– Antiingheţ  = Proprietarul este plecat 
sau se odihneşte

• Setaţi ventilele termostatate din toate 
încăperile astfel încât să se poată atinge 
temperatura dorită a încăperii. „Nivelurile de 
temperatură“ vor fi ridicate doar dacă 
temperatura dorită a încăperii nu este atinsă 
pentru o perioadă îndelungată de timp.

• Dacă regulatorul este montat în interiorul 
locuinţei, după conectarea corespunzătoare, 
acesta poate constata de asemenea 
temperatura încăperii în cadrul optimizării 
preciziei la reglare. Evitaţi acţiunea surselor 
de căldură străină (de exemplu radiaţia solară, 
soba de teracotă etc.). În caz contrar, se pot 
obţine oscilaţii nedorite ale temperaturii 
încăperii.

• Dacă reduceţi temperatura încăperii cu 1 K 
(1 °C), veţi economisi energie cu până la 5 %.
Nu se recomandă însă să lăsaţi temperatura 
încăperii să scadă sub +15 °C în încăperile 
care sunt încălzite în timpul zilei. Motivul este 
că pereţii se vor răci prea tare. În faza de 
încălzire, climatul încăperii va fi afectat de 
pereţii reci, care vor emana în continuare 
răcoare. În acest caz, dacă veţi seta o 
temperatură mai mare a încăperii, se va 
consuma mai multă energie în comparaţie cu 
admisia de căldură uniformă.

• În cazul în care clădirea prezintă o izolaţie 
termică ridicată, este posibil ca după o fază de 
încălzire temperatura dorită a încăperii să nu 
fie atinsă pentru Economic . Cu toate 
acestea, veţi economisi energie, deoarece 
încălzirea rămâne oprită.
Veţi putea economisi o cantitate mai mare de 
energie dacă veţi seta un timp de comutare 
pentru Economic  anterior celui stabilit.

Aerisire

Este preferabil să deschideţi complet ferestrele 
pentru puţin timp, în loc să le lăsaţi 
întredeschise. În cazul în care ferestrele sunt 
întredeschise, încăperea va pierde constant 
căldură, fără ca aerul din încăpere să cunoască o 
îmbunătăţire considerabilă a calităţii.
În timpul aerisirii, închideţi ventilele termostatate 
ale radiatoarelor prin răsucire sau răsuciţi 
selectorul pentru regimurile de funcţionare de la 
nivelul regulatorului în poziţia Antiingheţ .

Apă caldă

Setaţi programul de apă caldă în funcţie de 
necesarul personal de apă caldă.
Veţi economisi astfel o cantitate semnificativă de 
energie, fără a afecta confortul apei calde.

Optimizare solar

Regulatorul dispune de o funcţie de „Optimizare 
solară“. Informaţiile suplimentare sunt 
disponibile în instrucţiunile detaliate de instalare 
şi de utilizare ale regulatorului.
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10 Structura meniului
B Apăsaţi scurt tasta Meniu pentru a deschide sau închide meniul principal.

B Rotiţi butonul de selectare pentru a selecta punctul dorit din meniu.

B Apăsaţi butonul de selectare pentru a deschide punctul selectat din meniu.

MENIU 

Vacanţă

Început

Final

Circuit de încălzire 1

Circuit de încălzire 2

A.C.M. 

Pompă circulaţie

Dezinfecţie termică

A
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A

Încălzire

Program

Activare

Circuit de încălzire 1

Circuit de încălzire 2

Modificare

A: Program A ... F:Program F

Suprascriere cu program încălzire

Toate zilele ... Duminică P1, P2, ... P6

Resetare la reglajul de bază

Denumire  program

Vizualizare

A: Program A ... Seniori

Parametru

Circuit de încălzire 1

Niveluri temperatură

Comfort

Economic

Antiingheţ

Viteză încălzire rapidă 

Circuit de încălzire 2

Niveluri temperatură

Comfort

Economic

Antiingheţ

Viteză încălzire rapidă 

B
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B

A.C.M. 

A.c.m. şi pompă recirculare
1)

1) Acest punct din meniu este afişat doar atunci când programul pentru apă caldă este activat 
( Cap. 5.5.2).

Program a.c.m.

Modificare

Toate zilele ... Duminică P1, P2, ... P6

Resetare la reglajul de bază

Vizualizare

Toate zilele ... Duminică
1)

Prog.pompă recirc.

Modificare

Toate zilele ... Duminică P1, P2, ... P6

Resetare la reglajul de bază

Vizualizare

Toate zilele ... Duminică

Parametru

Temp. boiler la regim încălzire

Temp. boiler in  regim economic

Prioritate a.c.m

Cicluri pompă recirculaţie

Dezinfecţie termică

Regim de funcţionare

Stare de funcţionare

Ora

Interval timp

C
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C

Setări generale

Ora şi data

Ora

Data

Comutare orar  vară/iarnă

Adaptare oră

Format afişaj

Data

Contrast display

Informaţie în afişajul standard

Blocare tastatură

Limba

Solar

T2: Temp.max. boiler solar

TB: Temperatură max. boiler B

TC: Temperatură max. boiler C

Efect de  optimizare a.c.m.

Factor de optimizare Circuit de 

Factor de optimizare Circuit de 
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Concepte de specialitate

Funcţionare în regim automat

Încălzirea funcţionează conform programului de 
încălzire şi este modificată în mod automat în 
funcţie de regimurile de funcţionare Comfort / 

Economic / Antiingheţ.

Regim de funcţionare

Regimurile de funcţionare sunt următoarele: 
Comfort / Economic / Antiingheţ. Acestea sunt 
reprezentate prin simbolurile  /  / .
Fiecărui regim de funcţionare i se atribuie o 
temperatură „dorită“ a încăperii (nivel de 
temperatură), care poate fi modificată.

Selector pentru regimurile de funcţionare

Selectorul pentru regimurile de funcţionare 
permite comutarea între programul de încălzire şi 
funcţionarea continuă.

Funcţionare continuă

În cadrul funcţionării continue funcţionarea în 
regim automat respectiv programul de încălzire 
sunt întrerupte iar încălzirea se realizează la 
temperatura „dorită“ a încăperii.

Protecţia împotriva îngheţului

Protecţia împotriva îngheţului reprezintă cea mai 
joasă temperatură acceptată de regulator. Prin 
protecţia împotriva îngheţului se evită îngheţarea 
sistemului de încălzire.

Reglare de bază

Valorile memorate de regulator (de exemplu 
programe complete de încălzire), care sunt 
disponibile în orice moment şi care pot fi stabilite 
din nou în funcţie de necesitate.

Circuit de încălzire

Apa caldă trece printr-un circuit de încălzire, care 
constituie o parte a instalaţiei de încălzire. Într-o 
instalaţie de încălzire pot exista mai multe 
circuite de încălzire. Acest regulator poate regla 
două circuite de încălzire separate. În funcţie de 
instalaţia de încălzire instalată, un circuit de 
încălzire poate facilita, spre exemplu, încălzirea 
prin radiator, iar celălalt circuit de încălzire 
încălzirea prin pardoseală.

Program de încălzire

Programul de încălzire permite comutarea 
automată a regimurilor de funcţionare la timpii de 
comutare stabiliţi. Dacă programul pentru apă 
caldă este asociat cu programul de încălzire, 
acesta din urmă va determina totodată timpii de 
comutare pentru prepararea apei calde şi 
funcţionarea pompei de circulaţie.

Aparat de încălzire combinat

Aparat de încălzire, care poate încălzi deopotrivă 
apa potabilă şi apa caldă în cadrul unui 
echipament.

Timp de comutare

Ora stabilită spre exemplu pentru iniţierea 
funcţiei de încălzire sau de producere a apei 
calde. Timpul de comutare este parte integrantă 
a programului de încălzire sau a programului 
pentru apă caldă.

Grupuri de zile

Grupurile de zile vă stau la dispoziţie pentru a vă 
permite setarea unor condiţii confortabile pentru 
programul de încălzire sau programul pentru apă 
caldă (de exemplu, Luni-vineri, Sâmbătă şi 
duminică etc.). În funcţie de grupul de zile ales, 
se va efectua în acelaşi timp o setare pentru mai 
multe zile.
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Nivel temperatură

Temperatura „dorită“ a încăperii atribuită unui 
regim de funcţionare. Temperatura „dorită“ a 
încăperii poate fi modificată. Vă rugăm să 
respectaţi explicaţiile cu privire la regimul de 
funcţionare.

Dezinfecţie termică

Această funcţie încălzeşte apa caldă la o 
temperatură de peste 60 °C, necesară distrugerii 
agenţilor patogeni (de exemplu legionela). 
Respectaţi instrucţiunile de siguranţă pentru 
evitarea pericolului de opărire.

Program de vacanţă

Programul de vacanţă permite întreruperea 
setărilor valabile ale regulatorului pe o perioadă 
de mai multe zile. La finalizarea programului de 
vacanţă regulatorul funcţionează din nou 
conform setărilor regulatorului valabile înainte de 
iniţierea acestui program.

Temperatură tur

Temperatura apei încălzite care curge în circuitul 
de încălzire al încălzirii centrale de la aparatul de 
încălzire la suprafeţele de încălzire din camere. 
Pentru a reduce pierderile de căldură şi pentru a 
economisi energie, în prezent se proiectează 
temperaturi pe tur sau de retur cu mult mai joase, 
de exemplu 60/40 °C, comparativ cu 
temperaturile uzuale anterioare de 90/70 °C.

Program pentru apă caldă

Programul pentru apă caldă stabileşte timpii de 
comutare în care se va realiza prepararea apei 
calde şi în care pompa de circulaţie va începe să 
funcţioneze. Dacă programul pentru apă caldă 
este asociat cu programul de încălzire, acesta din 
urmă va determina totodată timpii de comutare 
pentru prepararea apei calde şi funcţionarea 
pompei de circulaţie.

Boiler

Boilerul păstrează cantităţi mari de apă potabilă 
încălzită (de exemplu 120 litri) şi aprovizionează 
locurile de alimentare (de exemplu robinetele de 
apă) cu cantităţi suficiente de apă caldă. Prin 
urmare, este ideal, spre exemplu, pentru duşuri 
cu apă din abundenţă.

Regulator cu senzor de exterior

Un regulator cu senzor de exterior reglează în 
mod automat temperatura pe tur în funcţie de 
temperatura exterioară şi conform unui program 
temporizat.

Pompă de circulaţie

Pompa de circulaţie permite circularea apei calde 
între dispozitivul de preparare a apei calde şi 
locul de alimentare (de exemplu robinetul de 
apă). Astfel că puteţi avea rapid la dispoziţie apă 
caldă.
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Note
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Note
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