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Cuvânt înainte
Despre aceste instrucţiuni

Instrucţiunile de funcţionare prezente conţin informaţii 
importante pentru operarea corectă şi sigură 
a aparatului de reglare Logamatic 4313.

Aparatul corespunde cerinţelor de bază şi 
directivelor europene corespunzătoare.
Conformitatea a fost demonstrată. 
Documentele corespunzătoare şi originalul 
certificatului de conformitate sunt păstrate 
la producător.
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Modificări tehnice rezervate!

Datorită dezvoltării permanente pot diferi nesemnificativ 
imaginile, etapele funcţionale şi datele tehnice.

Actualizarea documentaţiei

Dacă aveţi propuneri pentru îmbunătăţire sau aţi 
constatat neregularităţi, vă rugăm să ne contactaţi.

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor pe baza îmbunătăţirilor tehnice!
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1 Introducere

Prin achiziţionarea aparatului de reglare 
Logamatic 4313, aţi ales un aparat de reglare prin care 
puteţi opera cu uşurinţă instalaţia dvs. de încălzire. 
Vă oferă un confort termic optim, cu consum minim de 
energie.

Aparatul de reglare Logamatic 4313 vă oferă 
posibilitatea de a utiliza instalaţia dvs. de încălzire astfel 
încât să îmbine aspectele economice şi cele ecologice. 
Bineînţeles, confortul dvs. se află pe primul plan.

Aparatul de reglare Logamatic 4313, comandat prin 
unitatea de comandă MEC2, este configurat din fabrică 
în aşa fel încât să fie pregătit de funcţionare. 
Bineînţeles, dvs. sau specialistul dvs. în instalaţii 
termice puteţi modifica setările şi le puteţi personaliza 
conform nevoilor dvs.

Cu puţine funcţii puteţi economisi energie fără a renunţa 
la confort. Astfel, de exemplu, puteţi porni oricând 
încălzirea apei potabile printr-o simplă apăsare de 
buton.

Unele funcţii de care aveţi nevoie se află în spatele unei 
clapete. Prin intermediul tastelor din spatele acestei 
clapete puteţi efectua diverse setări.

Setările dvs. se transmit de către unitatea de comandă 
MEC2 aparatului de reglare Logamatic 4313 a instalaţiei 
dvs. de încălzire.

Instalaţia dvs. de încălzire vă oferă multe alte funcţii 
utile. De exemplu: 

– comutarea automată vară/iarnă 

– funcţia Petrecere/Pauză 

– funcţia Vacanţă 

Aparatul de reglare Logamatic 4313 
(descriere sumară)

Aparatul de reglare Logamatic 4313 este un regulator 
modular al sistemului de reglare Logamatic 4000, 
ceea ce înseamnă că poate prelua, în funcţie de tipul şi 
complexitatea instalaţiei, până la patru module 
funcţionale suplimentare (consultaţi capitolul 9 "Module 
şi funcţia lor", pagina 71). În funcţie de echiparea cu 
module şi setări la MEC2 sunt disponibile sau nu 
anumite funcţii şi afişaje. Cu modulele corespunzătoare, 
sunt posibile, de exemplu, până la nouă circuite de 
încălzire.

Aparatul de reglare Logamatic 4313 este conceput ca o 
substaţie care se montează pe perete şi poate fi utilizat 
în relaţie cu alte aparate de reglare ale sistemului de 
reglare Logamatic 4000.

Aparatul de reglare Logamatic poate fi utilizat ca 
substaţie autonomă şi la generatori termici externi. 
Modulul ZM433 din dotarea de bază a aparatului de 
reglare conţine un circuit de încălzire mixt şi o pompă de 
alimentare cu care se transportă căldura generată 
extern la circuitele de încălzire.

Mai multe informaţii în acest sens se află în aceste 
instrucţiuni.



Ce trebuie să ştiţi despre instalaţia dvs. de încălzire2
2 Ce trebuie să ştiţi despre instalaţia dvs. de încălzire

De ce să vă ocupaţi dvs. de instalaţia de încălzire?

Instalaţiile termice din generaţia nouă oferă funcţii 
complexe, cu care puteţi economisi energie fără 
a renunţa la confort. Prima etapă în cunoaşterea acestei 
tehnici de încălzire este cea mai dificilă. După scurt timp 
însă, veţi vedea ce avantaje vă poate oferi instalaţia de 
încălzire reglată conform necesităţilor dvs. Cu cât ştiţi 
mai multe despre posibilităţile oferite de instalaţia dvs. 
de încălzire, cu atât puteţi avea mai multe beneficii.

Cum funcţionează instalaţia dvs. de încălzire?

Instalaţia de încălzire este compusă din cazanul de 
încălzire cu arzător, sistemul de reglare a încălzirii, 
conductele şi caloriferele. Un rezervor de apă caldă sau 
boiler încălzeşte apa pentru duş, baie sau spălat pe 
mâini. În funcţie de construcţie, instalaţia de încălzire 
poate fi utilizată pentru simpla încălzire sau în 
combinaţie cu un rezervor de apă caldă. Important este 
ca toate componentele să fie compatibile una cu 
cealaltă. Arzătorul arde combustibilul (de exemplu, gaz 
sau motorina) şi încălzeşte apa aflată în cazanul de 
încălzire. Apa caldă este transportată acum cu ajutorul 
pompelor, prin conductele din casă, la consumatori 
(calorifere, încălzire prin pardoseală etc.).
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Ce trebuie să ştiţi despre instalaţia dvs. de încălzire 2
În imaginea 1 este reprezentat circuitul de încălzire al 
unui sistem termic cu pompă: arzătorul (2) încălzeşte 
apa din cazanul de încălzire (1). Această apă pentru 
încălzire este pompată de către pompă (3) prin conducta 
de admisie (4) către calorifere (6). Apa pentru încălzire 
trece prin calorifere şi emite o parte din căldură. Prin 
conducta de retur (7) curge apa de încălzire înapoi în 
cazanul de încălzire, circuitul de încălzire începând din 
nou.

Cu ajutorul supapelor termostatice ale caloriferelor (5) 
poate fi adaptată temperatura camerei la nevoile 
individuale. Toate caloriferele se alimentează cu 
aceeaşi temperatură. Căldura emisă în cameră depinde 
de suprafaţa caloriferelor şi de debitul de apă de 
încălzire. Căldura emisă poate fi astfel influenţată de 
supapele termostatice ale caloriferelor.

De ce anume depinde nevoia de căldură a unei 
camere?

Nevoia de căldură a unei camere depinde puternic de 
următorii factori:

– temperatura exterioară

– temperatura dorită în cameră

– tipul construcţiei/al izolaţiei clădirii

– situaţia vântului

– radiaţia solară

– sursele interne de căldură (şemineu, persoane, 
lămpi etc.)

– ferestre închise sau deschise

Se va ţine cont de acestea pentru a obţine o 
temperatură confortabilă a camerei. 

Img. 1 Schema încălzirii cu pompa

Poz. 1: Cazan de încălzire

Poz. 2: Arzător

Poz. 3: Pompă

Poz. 4: Conductă de admisie

Poz. 5: Supape termostatice pentru calorifere

Poz. 6: Calorifer

Poz. 7: Conductă retur

Img. 2 Influenţe asupra climatului din încăpere
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Ce trebuie să ştiţi despre instalaţia dvs. de încălzire2
De ce aveţi nevoie de reglarea încălzirii?

Reglarea încălzirii asigură confortul termic cu economie 
de combustibil şi energie electrică în acelaşi timp. 
Aceasta porneşte generatorii de energie (cazanul de 
încălzire şi arzătorul) şi pompele când este nevoie de 
camere încălzite sau de apă caldă. Pentru aceasta, 
utilizează componentele instalaţiei dvs. de încălzire la 
momentul potrivit.

În continuare, reglarea încălzirii depinde de diferiţi 
factori care influenţează şi echilibrează temperatura 
camerei.

Ce calculează reglarea încălzirii?

Sistemele moderne de reglare a încălzirii calculează 
temperatura necesară în cazanul de încălzire 
(aşa-numita temperatură a turului) în funcţie de 
temperatura exterioară. Relaţia dintre temperatura 
exterioară şi temperatura turului se numeşte 
caracteristică termică. Cu cât este mai scăzută 
temperatura exterioară, cu atât trebuie să fie mai mare 
temperatura turului.

Reglarea încălzirii poate funcţiona în trei moduri:

– Reglarea în funcţie de temperatura exterioară

– Reglarea temperaturii camerei

– Reglarea temperaturii exterioare, pornind de la 
temperatura camerei

Img. 3 Caracteristica unui circuit termic (exemplu)

Temperatură exterioară în °C

Te
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Ce trebuie să ştiţi despre instalaţia dvs. de încălzire 2
Reglarea în funcţie de temperatura exterioară

La reglarea în funcţie de temperatura exterioară 
contează pentru mărimea temperaturii turului doar 
temperatura exterioară măsurată de senzorul extern. 
Variaţiile temperaturii camerei datorită radiaţiilor solare, 
persoanelor, focului din şemineu sau surselor de 
căldură similare nu sunt luate în considerare.

Dacă utilizaţi acest tip de reglare, trebuie ca supapele 
termostatice ale caloriferelor să fie reglate astfel încât să 
se atingă temperaturile dorite în diferitele camere.

Reglarea temperaturii camerei

O altă posibilitate de reglare a încălzirii este reglarea 
temperaturii camerei. În funcţie de temperatura setată şi 
cea măsurată pentru cameră, sistemul de reglare 
a încălzirii calculează temperatura turului.

Pentru a utiliza reglarea temperaturii camerei, aveţi 
nevoie de o cameră care să fie reprezentativă pentru 
toată locuinţa. Toate influenţele de temperatură din 
această "cameră de referinţă" – în care este montată şi 
unitatea de comandă – se transmit asupra tuturor 
celorlalte camere. Nu toate locuinţele dispun de 
o cameră care să îndeplinească această cerinţă. În 
acest caz, se impun limitări reglării simple a temperaturii 
camerei.

Dacă, de exemplu, deschideţi fereastra în această 
cameră în care se măsoară temperatura camerei, atunci 
regulatorul "gândeşte" că aţi deschis ferestrele în toate 
camerele din locuinţă şi începe să încălzească puternic.

Sau invers: dvs. măsuraţi temperatura într-o cameră 
îndreptată spre sud, cu surse de căldură diferite (soare 
sau şi alte surse de căldură, de exemplu un şemineu 
pornit). Atunci regulatorul "gândeşte" că în toate 
camerele este atât de cald ca în camera de referinţă şi 
reduce puternic randamentul de încălzire, astfel încât 
aceste camere, de exemplu cele de pe partea nordică, 
devin prea reci.

La acest tip de reglare trebuie, de asemenea, să 
deschideţi complet ventilele cu termostat ale 
caloriferelor.

Reglarea în funcţie de temperatura exterioară, 
pornind de la temperatura camerei

Reglarea în funcţie de temperatura exterioară, pornind 
de la temperatura camerei reuneşte avantajele celor 
două tipuri de reglare numite mai sus. Temperatura 
dorită a turului, care depinde în principal de 
temperatura exterioară, poate fi modificată de 
temperatura camerei numai într-un cadru limitat. Prin 
aceasta, temperatura camerei se poate păstra mai bine 
în camera cu unitatea de comandă, fără a ignora total 
celelalte camere.

La acest tip de reglare trebuie, de asemenea, să 
deschideţi complet supapele termostatice ale 
caloriferelor din camera de referinţă.

De ce trebuie deschise complet supapele 
termostatice?

Dacă, de exemplu, doriţi să reduceţi temperatura în 
camera de referinţă şi de aceea închideţi supapa 
termostatică, debitul prin calorifer se reduce şi astfel se 
emite mai puţină căldură în cameră. Prin aceasta scade 
temperatura camerei. Reglarea încălzirii încearcă să 
acţioneze împotriva scăderii temperaturii prin ridicarea 
temperaturii de alimentare. Ridicarea temperaturii 
turului nu conduce însă la o temperatură mai mare în 
cameră, deoarece supapa termostatică limitează în 
continuare temperatura camerei.

O temperatură prea mare a turului duce la pierderi de 
căldură inutile în cazanul de încălzire şi în conducte. În 
acelaşi timp, creşte temperatura în toate camerele fără 
supapă termostatică, printr-o temperatură mai mare 
a cazanului de încălzire.
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Ce trebuie să ştiţi despre instalaţia dvs. de încălzire2
Pentru ce am nevoie de un întrerupător orar?

Instalaţiile moderne de încălzire sunt echipate cu un 
întrerupător orar pentru a economisi energie. Prin 
întrerupătorul orar puteţi seta ca, în funcţie de oră, să se 
schimbe automat temperatura în cameră. Prin aceasta 
aveţi posibilitatea ca noaptea sau în momente în care 
este suficientă o temperatură mai scăzută a camerei să 
setaţi o temperatură a camerei redusă, iar ziua să 
funcţioneze instalaţia termică cu temperatura normală 
dorită. 

Aveţi patru posibilităţi de a reduce temperatura camerei 
prin regulator. În funcţie de cerinţe, specialistul în 
instalaţii termice va alege şi va configura pentru dvs. una 
dintre acestea:

– Oprire totală (nu se reglează nicio temperatură 
a camerei)

– Temperatură redusă în cameră (se reglează 
o temperatură redusă a camerei)

– Comutare între oprire totală şi încălzire redusă în 
funcţie de temperatura camerei

– Comutare între oprire totală şi încălzire redusă în 
funcţie de temperatura exterioară

La oprirea totală a instalaţiei de încălzire, pompele şi 
celelalte componente nu sunt comandate. Numai dacă 
există pericolul ca instalaţia de încălzire să îngheţe, se 
încălzeşte din nou.

Încălzirea cu o temperatură redusă a camerei (regim 
de noapte) se diferenţiază de funcţionarea normală 
(regim de zi) numai prin temperatură mai joasă a turului.

La comutarea între oprire totală şi încălzire redusă 
se activează oprirea totală în funcţie de temperatura 
camerei la depăşirea temperaturii în camera setată. 
Această funcţie este posibilă numai dacă se măsoară 
temperatura camerei.

La comutarea între oprire totală şi încălzire redusă 
se activează oprirea totală în funcţie de temperatura 
exterioară la depăşirea temperaturii exterioare setate.

Ce sunt circuitele de încălzire?

Un circuit de încălzire descrie circuitul pe care îl 
efectuează apa de încălzire de la cazanul de încălzire 
prin calorifere şi înapoi (Img. 1 deschis Pagina 7). 
Un circuit simplu de încălzire este compus din 
generatorul de căldură, conducta de admisie, 
caloriferul şi conducta de retur. Transportul apei de 
încălzire este preluat de o pompă care este montată pe 
ţeava de admisie. 

La un cazan de încălzire pot fi conectate mai multe 
circuite de încălzire, ca, de exemplu, un circuit de 
încălzire pentru alimentarea caloriferelor şi un alt circuit 
de încălzire pentru alimentarea încălzirii prin 
pardoseală. Caloriferele se utilizează cu temperatură 
de tur mai mare decât încălzirea prin pardoseală.

Temperaturile de tur diferite în diferite circuite de 
încălzire se realizează, de exemplu, prin montarea 
unui robinet cu trei căi între generatorul de căldură şi 
circuitul de încălzire pentru încălzirea prin pardoseală. 

Cu ajutorul unui senzor de temperatură suplimentar în 
turul circuitului de încălzire care trebuie alimentat, se 
amestecă în apa caldă de tur, prin robinetul cu trei căi, 
cantitatea de apă rece de retur necesară pentru 
menţinerea temperaturii scăzute. Reţineţi că pentru 
circuitul de încălzire cu robinet de amestec cu trei căi 
este necesară o pompă suplimentară. Prin intermediul 
pompei se poate utiliza al doilea circuit de încălzire 
independent de primul.
10
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Sfaturi pentru încălzire economisind energie 3
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3 Sfaturi pentru încălzire economisind energie 

Iată câteva sfaturi pentru economisirea energiei şi 
încălzirea confortabilă:

Încălziţi numai atunci când aveţi nevoie de căldură. 
Utilizaţi programele de încălzire presetate în aparatul 
de reglare (programe standard), respectiv 
programele dvs. de încălzire personalizate.

Aerisiţi corect în anotimpul rece: de trei până la patru 
ori pe zi, cu ferestrele deschise larg, timp de 
5 minute. Întredeschiderea continuă a ferestrei este 
inutilă pentru schimbul de aer şi risipeşte inutil 
energie.

La aerisire închideţi supapele termostatice.

Ferestrele şi uşile sunt zone în care se pierde multă 
căldură. De aceea, verificaţi dacă ferestrele şi uşile 
sunt etanşe. Noaptea închideţi jaluzelele. 

Nu poziţionaţi obiecte mari direct în faţa caloriferului, 
de exemplu canapea sau birou (distanţa minimă 
50 cm). Astfel, aerul încălzit nu poate circula pentru 
a încălzi camera.

În camerele în care vă petreceţi timpul ziua puteţi 
seta, de exemplu, o temperatură a camerei de 21°C, 
iar noaptea, dacă este posibil, sunt suficiente 17°C. 
Pentru aceasta, utilizaţi modul normal de încălzire 
(regim de zi) şi modul de funcţionare scăzută (regim 
de noapte), (consultaţi capitolul 6 "Funcţii de bază" la 
pagina 18).

Nu supraîncălziţi camera, camerele supraîncălzite 
nu sunt sănătoase, reprezintă consum de bani şi 
energie. Dacă reduceţi temperatura camerei în 
timpul zilei, de exemplu de la 21°C la 20°C, 
economisiţi în jur de şase la sută din costurile de 
încălzire. 

Încălziţi şi în perioada de tranziţie, ţinând cont de 
energie şi utilizaţi comutarea vară/iarnă (consultaţi 
capitolul 7 "Funcţie detaliată" la pagina 28).

Un climat corespunzător al camerei nu depinde 
numai de temperatura camerei, ci şi de umiditatea 
aerului. Cu cât aerul este mai uscat, cu atât camera 
pare mai răcoroasă. Puteţi optimiza umiditatea 
aerului cu plante de cameră.

Şi la pregătirea apei calde puteţi economisi energie: 
utilizaţi pompa de circulaţie numai cu întrerupătorul 
orar. Cercetările au arătat că, de regulă, este 
suficient dacă este comandată pompa de circulaţie 
numai trei minute la fiecare jumătate de oră.

Lăsaţi specialistul dvs. în instalaţii termice să 
efectueze o dată pe an o întreţinere a instalaţiei dvs. 
de încălzire.



Pentru siguranţa dvs.4
4 Pentru siguranţa dvs.

4.1 Utilizarea corespunzătoare

Aparatul de reglare Logamatic 4313 serveşte la reglarea 
şi verificarea în domeniul de putere medie şi mare 
a instalaţiilor de încălzire cu diverse tipuri de cazan, în 
case pentru mai multe familii, blocuri şi clădiri.

4.2 Respectaţi aceste indicaţii

Operaţi aceste aparate de reglare numai 
corespunzător şi în stare de funcţionare ireproşabilă.

Solicitaţi firmei specializate în instalaţii termice să vă 
instruiască cu privire la utilizarea acestei instalaţii.

Citiţi aceste instrucţiuni de utilizare cu atenţie.

Puteţi introduce şi modifica numai valorile de 
funcţionare indicate în aceste instrucţiuni. Alte date 
introduse modifică programele de comandă ale 
instalaţiei de încălzire şi pot cauza disfuncţionalităţi 
ale instalaţiei.

Solicitaţi efectuarea întreţinerii, reparaţiilor şi 
diagnosticarea defectelor numai de către personal 
de specialitate autorizat.

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE

prin electrocutare.

Nu deschideţi niciodată aparatul de 
reglare.

În caz de pericol, opriţi comutatorul de 
avarie pentru încălzire din camera în 
care este montat sau decuplaţi 
instalaţia de încălzire de la reţea prin 
siguranţa casei.

Remediaţi imediat defecţiunile 
instalaţiei de încălzire cu ajutorul firmei 
specializate în instalaţii termice.

AVERTIZARE!

PERICOL DE ARDERE!

La dezinfecţia termică se încălzeşte 
conform setărilor din fabrică întreaga apă 
caldă la 70°C (timp de pornire: marţi 
noaptea, ora 1:00). 

Timpul de pornire setat din fabrică 
poate fi modificat de către firma 
specializată în instalaţii termice dacă 
este nevoie (lucru pe schimburi) la un 
alt moment.

Dacă circuitul dvs. de apă caldă al 
instalaţiei de încălzire nu are un sistem 
de amestec controlat de termostat, nu 
puteţi în acest timp să porniţi apa caldă 
neamestecată!

Deoarece, începând cu circa 60°C, 
există pericolul de ardere, consultaţi 
firma specializată în instalaţii termice cu 
privire la temperatura reglată pentru 
apa caldă.

ATENŢIE!

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

provocate de îngheţ.
Instalaţia de încălzire poate îngheţa dacă 
este ger şi dacă nu este în funcţiune, 
de exemplu prin oprirea din cauza unei 
defecţiuni.

Lăsaţi instalaţia de încălzire pornită 
permanent.

În cazul unei defecţiuni, anunţaţi firma 
specializată în instalaţii termice.
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Pentru siguranţa dvs. 4
4.3 Curăţarea aparatului de reglare

Curăţaţi aparatul de reglare cu o lavetă umedă.

4.4 Eliminarea ecologică

Eliminaţi ecologic ambalajul aparatului de reglare.

Schimbarea bateriei de litiu de pe modulul CM431 
poate fi schimbată numai de firma specializată în 
instalaţii termice.
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Primii paşi cu aparatul dvs. de reglare5
5 Primii paşi cu aparatul dvs. de reglare 

5.1 Elemente de comandă ale aparatului de reglare 

Img. 4 Elemente de comandă (echipare de bază)

Img. 5 Echipare modul (echipare completă posibilă)

Conexiune pentru 
aparate externe de 
service şi MEC2

Comutator funcţionareF1 F2
Siguranţe

1 2 A B 3 4Slot:

Modul FM442 FM442 ZM433 MEC2
(CM431)

FM442 FM441

Circuit de încălzire 1
Circuit de încălzire 2

Circuit de încălzire 3
Circuit de încălzire 4

Dispozitiv alimentare 
pentru 

Generator de căldură
Circuit de încălzire 0

Unitatea de comandă externă
MEC2 Circuit de încălzire 5

Circuit de încălzire 6
Circuit de încălzire

Apă caldă
Pompă circulaţie

sau
Circuit de încălzire 7
Circuit de încălzire 8

(la modulul FM442 pe slotul 4)
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Primii paşi cu aparatul dvs. de reglare 5
5.2 Unitatea de comandă centrală MEC2

Img. 6 Unitate de comandă MEC2

AUT�

Tur instalaţie
45°C

Temperatură exterioară
10°C

Regim de zi
(regim de încălzire

normal)

Buton rotativ

Funcţionare automată
după întrerupătorul orar

Regim de noapte (regim
diminuatde încălzire)

Introducere zile
săptămână

Introducere zile vacanţă

Selectare afişaj
standard

Semnal ceas radio

Afisaj

Afişaj pentru temperatură 
setată cameră 

Introducere/completare 
temperatură apă caldă 

Setare timp

Modificare valori 
temperatură
Comutare vară/iarnă

Înapoi la afişajul de durată

Selectare program

Selectare circuite de 
încălzire/circuit de apă caldă
15

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor pe baza îmbunătăţirilor tehnice!

Instrucţiuni de utilizare Aparat de reglare Logamatic 4313 • Ediţia 04/2003



Primii paşi cu aparatul dvs. de reglare5
Unitate de comandă MEC2

Unitatea de comandă MEC2 este elementul central cu 
care operaţi aparatul dvs. de reglare Logamatic 4313.

Afisaj

Pe afisaj (Img. 7, Poz. 4) se afişează funcţiile şi valorile 
de operare, de exemplu temperatura măsurată a 
camerei.

Buton rotativ

Cu butonul rotativ (Img. 7, Poz. 5) puteţi seta valori noi 
şi vă puteţi deplasa în meniuri.

Taste

Cu ajutorul tastelor puteţi opera funcţiile, afişajele 
corespunzătoare ce apar pe afisaj. Dacă menţineţi 
apăsată o tastă, puteţi modifica valoarea prin butonul 
rotativ.

După eliberarea tastei, este preluată şi salvată noua 
valoare.

Unele funcţii ca, de exemplu, temperatură cameră pe 
timpul zilei, temperatură cameră pe timp de noapte, 
dacă este cazul temperatură apă caldă sau încălzire 
automată, pot fi operate direct prin tastele 
corespunzătoare (Img. 7, Poz. 1 până la 3 şi 6).

În spatele unei clapete (Img. 7 Poz. 7) se află tastele 
pentru alte setări, de exemplu introducerea zilelor 
săptămânii sau setarea ceasului.

Dacă după un timp nu se dă nici o comandă, aparatul 
comută automat la afişajul standard.

Img. 7 Unitate de comandă MEC2

Poz. 1: Tastă "Regim de noapte" (Plan de operare 1)

Poz. 2: Tastă "AUT" (Plan de operare 1)

Poz. 3: Tastă "Regim de zi" (Plan de operare 1)

Poz. 4: Afisaj

Poz. 5: Buton rotativ

Poz. 6: Tastă "Apă caldă"

Poz. 7: Clapetă pentru tastatura al 2-lea plan de operare 
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Primii paşi cu aparatul dvs. de reglare 5
5.3 Pornirea aparatului de reglare

Verificaţi dacă comutatorul manual de pe aparatul de 
reglare şi modulele utilizate sunt pe poziţia "AUT".

Porniţi aparatul de reglare prin poziţionarea 
comutatorului de funcţionare pe "I" 
(vezi Img. 5 pe Pagina 14).

După circa 2 minute sunt recunoscute toate modulele de 
la aparatul de reglare şi apare afişajul standard.

5.4 Oprirea aparatului de reglare

Opriţi aparatul de reglare prin poziţionarea 
comutatorului de funcţionare pe "0" 
(vezi Img. 5 pe Pagina 14).

În caz de pericol: cu ajutorulcomutatorului de avarie 
pentru încălzire sau cu ajutorul siguranţelor 
corespunzătoare ale casei, scoateţi instalaţia de 
încălzire de sub tensiune.

Img. 8 Comutator manual, de exemplu la modulul central 
ZM433

Poz. 1: Comutator manual pe poziţia "AUT"

1
1
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Funcţii de bază6
6 Funcţii de bază

În acest capitol găsiţi informaţii referitoare la funcţiile de bază ale unităţii de 
comandă MEC2 şi la utilizarea acestora. Funcţiile de bază sunt:

– Setare moduri de funcţionare

– Setare temperatură cameră

– Setare temperatură apă caldă

– Încărcare unică apă caldă

6.1 Operarea simplă

Funcţiile de bază se apelează prin apăsarea uneia dintre tastele din tastatura 
"Funcţii de bază" sau prin învârtirea butonului rotativ.

Exemplu: Setare temperatură cameră pentru funcţionare pe timp de zi

Apăsaţi tasta "Regim de zi" pentru a selecta modul normal de funcţionare 
a încălzirii (regim de zi). LED-ul tastei "Regim de zi" se aprinde, regimul de zi 
este activ.

Setaţi cu butonul rotativ temperatura dorită a camerei. (Premisă: clapeta unităţii 
de comandă trebuie să fie închisă.) 

Pe afisaj se afişează valoarea setată.

��� ���� ���	


���� ������ �����

������� ��������� �����

������

Cameră reglată

 permanent pe
timp de zi

 21°C
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Funcţii de bază 6
INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Dacă instalaţia de încălzire are mai multe circuite de încălzire, mai întâi veţi 
alege circuitul de încălzire corespunzător (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea 
circuitului de încălzire"). Numai ulterior puteţi seta modul de funcţionare şi 
temperatura camerei.

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Următoarele afişaje MEC2 descriu afişajele posibile ale modulului ZM433 
(echiparea de bază) şi a celor mai des utilizate module FM441 şi FM442 
(echipare suplimentară).

În funcţie de modul în care a configurat firma specializată în instalaţii termice 
instalaţia, e posibil ca un afişaj sau altul din MEC2 să nu apară, chiar dacă în 
aparatul de reglare sunt montate modulele sus numite.

Afişajele MEC2 ale altor module sunt descrise detaliat în documentaţia 
modulelor corespunzătoare.

6.2 Afişare de durată

Există două afişaje de durată diferite. În funcţie de locaţia de montare a MEC2 
în aparatul de reglare sau pe perete, apar în timpul funcţionării pe afisaj afişajele 
de durată respective setate din fabrică.

Afişajul de durată din fabrică, dacă MEC2 este montat în aparatul de reglare.

Afişajul de durată din fabrică, dacă MEC2 este montat în suportul de perete.

Tur instalaţie

Temperatură 
exterioară  21°C

 45°C

Cameră măsurată

Temperatură 
exterioară  0°C

19,5°C
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Funcţii de bază6
6.3 Selectarea modului de funcţionare

Puteţi utiliza unitatea de comandă MEC2 în două moduri:

– Mod de funcţionare automată

– Mod de funcţionare manuală

Funcţionarea automată

În mod normal, noaptea se încălzeşte mai puţin decât în timpul zilei. Cu unitatea 
de comandă MEC2 nu trebuie să reglaţi supapele termostatice ale caloriferelor 
seara şi dimineaţa. Acest lucru este efectuat de comutarea automată a unităţii 
de comandă MEC2. Aceasta comută între Regim de zi (mod normal de 
încălzire) şi Regim de noapte (mod de încălzire redusă).

Momentele la care instalaţia termică comută între regimul de zi şi regimul de 
noapte şi invers sunt presetate prin programe standard (consultaţi capitolul 7.10 
"Selectare program standard") din fabrică. Dvs. sau specialistul dvs. în instalaţii 
termice poate însă modifica aceste setări (consultaţi capitolul 7.12 "Modificare 
program standard prin decalarea punctelor de comutare"). 

Modul de funcţionare manual

Dacă, de exemplu, seara doriţi să încălziţi mai mult sau dimineaţa doriţi să 
încălziţi mai târziu, puteţi alege modul de funcţionare pe timp de zi sau pe timp 
de noapte manual (consultaţi capitolul 6.3.2 "Selectarea modului de funcţionare 
manuală"). Modul de funcţionare manual poate fi utilizat şi pentru a încălzi într-
o zi răcoroasă de vară.

��� ���� ���	


���� ������ �����
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Funcţii de bază 6
6.3.1 Selectarea modului de funcţionare automată

În modul de funcţionare automată instalaţia dvs. termică funcţionează cu 
programul de ore de comutare presetat, ceea ce înseamnă că se încălzeşte la 
o oră fixă prestabilită şi se pregăteşte apă caldă.

Exemplu: activarea funcţionării automate

Apăsaţi tasta "AUT".

LED-ul tastei "AUT" se aprinde, funcţionarea automată este activă.

Suplimentar, se aprinde LED-ul "Regim de zi" sau LED-ul "Regim de noapte". 
Aceasta depinde de timpii setaţi pentru regimul de zi şi regimul de noapte 
(vezi "Pentru ce am nevoie de un întrerupător orar?" pe pagina 10.).

Modul de funcţionare automată pe timp de zi şi pe timp de noapte

La momentul stabilit, se încălzeşte, respectiv se reduce, temperatura camerei. 

���

Cameră reglată

 Automat pe timp
de zi

 21°C

Img. 9 Schimbarea între regimul de zi şi regimul de noapte la orele stabilite (exemplu)

Regim de zi

Regim de noapte
5:30 22:00

21°C

17°C
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Funcţii de bază6
6.3.2 Selectarea modului de funcţionare manuală

Apăsaţi tasta "Regim de zi" sau "Regim de noapte", pentru a comuta în modul 
de funcţionare manuală.

Apăsaţi tasta "Regim de zi".

LED-ul tastei "Regim de zi" se aprinde. Instalaţia dvs. de încălzire se află acum 
permanent în modul de funcţionare pe timp de zi (funcţionare încălzire normală).

Apăsaţi tasta "Regim de noapte".

LED-ul tastei "Regim de noapte" se aprinde. Instalaţia dvs. de încălzire se află 
acum permanent în modul de funcţionare de noapte (funcţionare încălzire 
redusă).

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Dacă aţi ales modul de funcţionare manuală, se opresc şi alte automatizări, ca, 
de exemplu Comutarea vară/iarnă (consultaţi capitolul 7.13 "Setare comutare 
vară/iarnă"). 

Cameră reglată

 permanent pe timp
de zi

 21°C

Cameră reglată

 permanent pe timp
de noapte

 17°C
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Funcţii de bază 6
6.4 Setare temperatură cameră

Puteţi seta temperatura camerei cu butonul rotativ, când este închisă clapeta. 
Cu clapeta deschisă apăsaţi suplimentar tastele "Regim de zi", respectiv 
"Regim de noapte".

Puteţi seta temperatura camerei cu butonul rotativ în etape de mărimea unui 
grad, în intervalul 11°C (zi), respectiv 2°C (noapte) şi 30°C. Temperatura setată 
este afişată printr-un LED de la butonul rotativ. La temperaturi sub 15°C sau 
peste 25°C, se aprinde LED-ul "–" sau "+".

Setarea din fabrică pentru temperatura camerei în timpul zilei este 21°C.
Setarea din fabrică pentru temperatura camerei în timpul nopţii este 17°C.

Setarea acţionează asupra circuitelor de încălzire care sunt subordonate unităţii 
de comandă MEC2 (consultaţi capitolul 7.7 "Setarea temperaturii camerei 
pentru alt circuit de încălzire"). 

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Temperatura setată a camerei este valabilă pentru modul de încălzire tocmai 
activat, aşadar regim de zi sau regim de noapte. Recunoaşteţi modul de 
funcţionare al încălzirii pe baza LED-ului verde.

6.4.1 Pentru modul de funcţionare actual

Vă aflaţi în modul de funcţionare automată "Zi" şi doriţi să modificaţi temperatura 
camerei.

(Premisă: clapeta unităţii de comandă trebuie să fie închisă.)

Setaţi cu butonul rotativ temperatura dorită a camerei în timpul zilei (aici: "23°C"). 

Temperatura camerei în timpul zilei este setată acum la 23°C. Apoi apare din 
nou afişajul permanent.

��� ���� ���	
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Cameră reglată

 Automat pe timp
de zi

23°C
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Funcţii de bază6
6.4.2 Pentru modul de funcţionare care nu este actual

Puteţi seta temperatura camerei şi pentru un mod de funcţionare care nu este 
activ la momentul respectiv.

Vă aflaţi în modul de funcţionare automată "Zi" şi doriţi să modificaţi temperatura 
de noapte setată.

Menţineţi apăsată tasta "Regim de noapte" şi setaţi cu butonul rotativ 
temperatura dorită a camerei în timpul nopţii (aici: "16°C"). 

Eliberaţi "Regim de noapte". 

Temperatura camerei în timpul nopţii este setată acum la 16°C. Apoi apare din 
nou afişajul permanent. 

Apăsaţi tasta "AUT".

LED-ul tastei "AUT" se aprinde, funcţionarea automată este activă din nou.

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Dacă vă aflaţi în modul de funcţionare automată "Noapte" şi doriţi să setaţi 
modul de funcţionare pe timp de zi, trebuie să procedaţi după cum este descris 
mai sus, dar să menţineţi apăsată tasta "Regim de zi".

+

Cameră reglată

 permanent pe timp
de noapte

16°C

���
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Funcţii de bază 6
6.5 Pregătirea apei calde

Unitatea de comandă vă oferă posibilitatea să încălziţi şi apa caldă cu economie 
de energie. Pentru aceasta, pregătirea apei calde este prevăzută cu un 
întrerupător orar. Puteţi alege între valoarea setată pentru apa caldă şi "Oprit", 
pentru a opri pregătirea apei calde.

Pentru a economisi energie, se opreşte pregătirea apei calde în afara 
intervalului de timp programat, ceea ce înseamnă că în modul de funcţionare pe 
timp de noapte nu se pregăteşte apă caldă.

Temperatura apei calde este setată în modul automat de funcţionare din fabrică, 
în rezervorul de apă caldă, la 60°C. 

Vă recomandăm să umpleţi o dată rezervorul de apă caldă dimineaţa, înainte de 
începutul încălzirii şi, dacă este nevoie, să se completeze o dată seara (vezi 
Img. 10).

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Dacă este aprins LED-ul verde al tastei "Apă caldă", temperatura apei calde 
a scăzut sub valoarea setată.

��� ���� ���	
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Img. 10 Exemplu: pregătirea apei calde

Regim de zi

Regim de noapte 5:30 21:009:00 18:00

60°C

Oprit
25

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor pe baza îmbunătăţirilor tehnice!

Instrucţiuni de utilizare Aparat de reglare Logamatic 4313 • Ediţia 04/2003



Funcţii de bază6
6.5.1 Setare temperatură apă caldă

PERICOL DE ARDERE

Temperatura apei calde din rezervor este presetată la 60°C. Dacă specialistul 
firmei de instalaţii termice a setat temperatura apei calde mai sus sau dacă 
a activat funcţia "Dezinfecţie termică", iar circuitul de apă caldă nu are un 
dispozitiv de amestecare reglat prin termostat, există pericolul de opărire cu apă 
fierbinte. Aveţi grijă, deoarece şi armăturile pot deveni foarte fierbinţi.

În acest caz, deschideţi numai apa amestecată.

Puteţi modifica temperatura apei calde astfel:

Menţineţi apăsată tasta "Apă caldă" şi setaţi cu butonul rotativ temperatura 
dorită pentru apa caldă.

Eliberaţi tasta "Apă caldă". Noua temperatură setată a apei calde este salvată 
după circa 2 secunde. Apoi apare din nou afişajul permanent.

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

La dezinfecţia termică se încălzeşte apa caldă o dată sau de mai multe ori pe 
săptămână, la o temperatură de minim 60°C, pentru a ucide agenţii de 
îmbolnăvire existenţi (de exemplu, legionela).

AVERTIZARE!

+

Apă caldă

60°C

setat
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Funcţii de bază 6
6.5.2 Încărcarea unică a apei calde

Dacă este aprins LED-ul tastei "Apă caldă", se află doar o cantitate limitată de 
apă caldă în rezervor. Dacă aveţi nevoie la un moment dat de o cantitate mai 
mare de apă caldă, procedaţi după cum urmează:

Apăsaţi tasta "Apă caldă".

LED-ul tastei "Apă caldă" luminează intermitent, pregătirea unică a apei calde 
se porneşte.

În funcţie de mărimea rezervorului şi a puterii cazanului este pregătită apa caldă 
după circa 10 până la 30 minute. Pentru boilere, respectiv încălzitoare de apă 
combinate, apa caldă este disponibilă aproape imediat.

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Dacă aţi pornit funcţia din greşeală, apăsaţi tasta "Apă caldă" a doua oară. 
După suplimentare, se întrerupe.

Apă caldă

Încărcare 
suplimentară

măsurat  55°C
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Funcţie detaliată7
7 Funcţie detaliată

În acest capitol vă sunt explicate funcţiile speciale. Aveţi nevoie de funcţiile 
speciale pentru a modifica presetările instalaţiei dvs. de încălzire. Puteţi utiliza 
următoarele funcţii:

– Afişare valori de funcţionare actuale ale instalaţiei de încălzire

– Setare oră

– Setare dată

– Setare circuite de încălzire

– selectarea unui program de încălzire

– Setare temperatură cameră pentru alte circuite de încălzire

Tastele pentru funcţiile detaliate se află sub clapeta unităţii de comandă MEC2.

7.1 Taste pentru funcţii detaliate 

Img. 11 Taste pentru funcţii detaliate

Setare timp

Modificare valori 

Vară/iarnă
Comutare
Afişaj de durată 
Afişaj standard

Selectare program

Selectare circuite de încălzire/ 

Introducere zile săptămână

Introducere zile concediu

Selectare afisaj standard temperatură

circuit de apă caldă
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Funcţie detaliată 7
7.2 Utilizarea funcţiilor detaliate

Prin funcţiile detaliate aveţi acces la un plan de operare mai larg. Lucraţi aici 
după principiul "apăsaţi şi rotiţi". Desfăşurarea comenzii este întotdeauna 
asemănătoare:

Deschideţi clapeta.

Menţineţi apăsată tasta dorită, de exemplu tasta "Oră" şi învârtiţi simultan 
butonul rotativ.

Prin învârtirea butonului rotativ, modificaţi valorile care sunt afişate şi clipesc 
intermitent.

Eliberaţi tasta. Valorile modificate sunt salvate.

7.3 Afişare valori de funcţionare

Puteţi afişa şi controla diferitele valori de funcţionare ale cazanului de încălzire, 
ale circuitului de încălzire ales şi ale instalaţiei. 

Se afişează numai datele de funcţionare ale circuitului de încălzire setat, 
de exemplu "Circuit de încălzire 0" (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea 
circuitului de încălzire").

Deschideţi clapeta.

Învârtiţi butonul rotativ spre dreapta, fără a apăsa o tastă suplimentară.

+

Tasta "Înapoi" = Părăsire meniu.

AUT�
29

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor pe baza îmbunătăţirilor tehnice!

Instrucţiuni de utilizare Aparat de reglare Logamatic 4313 • Ediţia 04/2003



Funcţie detaliată7
În funcţie de module, pot fi solicitate următoarele afişaje de funcţionare diferite:

– Temperatură măsurată a camerei circuitului de încălzire

– Temperatură setată a camerei circuitului de încălzire

– Starea de funcţionare a circuitului de încălzire

– Temperatură măsurată a turului circuitului de încălzire

– Temperatură măsurată a apei calde*

– Temperatură setată a apei calde*

– Mod de funcţionare apă caldă*

– Stare de funcţionare pompă de recirculare şi stare de funcţionare pompă de 
încărcare a rezervorului*.

*Numai dacă este inclus un modul de apă caldă.

7.4 Modificarea afişajului permanent 

Puteţi stabili propriul afişaj permanent pentru unitatea de comandă.

Sunt disponibile următoarele afişaje permanente:

– Tur instalaţie (dacă MEC2 este în suport pe perete)

– Temperatură exterioară

– Apă caldă*

– Oră

– Dată

*Numai dacă este inclus un modul de apă caldă.

Menţineţi apăsată tasta "Afişare" şi setaţi cu butonul rotativ afişajul permanent 
dorit (aici: "Data"). 

Eliberaţi tasta "Afişare". Afişajul permanent selectat este salvat.

Circuit de încălzire 0

20°C
Cameră reglată

AUT�

+

Tur instalaţie

Dată
20.08.2001

 45°C
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Funcţie detaliată 7
7.5 Setarea datei şi a orei

INSTRUCŢIUNE PENTRU  UTILIZATOR

Data este setată din fabrică.
MEC2 dispune de un receptor pentru ceas radio, care monitorizează şi 
corectează permanent întrerupătorul orar din aparatul de reglare. Setarea orei 
la punerea în funcţiune, după o pană mai lungă de curent, după o oprire mai 
lungă a instalaţiei termice prin comutatorul de oprire de avarie sau la trecerea 
de la ora de vară la cea de iarnă nu mai este necesară.
Pivniţele pentru instalaţia termică ecranate puternic pot influenţa negativ 
semnalul ceasului radio, astfel încât, dacă este cazul, trebuie să setaţi ceasul 
manual.

Deconectarea semnalului ceasului conectat prin radio este descrisă în 
instrucţiunile de service.

* Informaţi firma dvs. specializată în termoficare în vederea deconectării
semnalului ceasului comandat prin radio.

La unitatea de comandă MEC2, recepţia semnalului ceasului radio depinde 
de locaţie şi poziţie.

Recepţia semnalului ceasului radio se afişează prin simbolul  pe display.

La probleme de recepţie, trebuie să ţineţi cont de:

– În spaţii din beton armat, în pivniţe, blocuri etc. semnalul recepţionat este mai 
slab.

– Distanţa faţă de surse perturbatoare, ca monitoare de calculator şi 
televizoare, trebuie să fie de minim 1,5 m.

– Noaptea, recepţia radio este de obicei mai bună decât ziua.

Dacă nu este posibilă recepţia radio, puteţi seta data şi ora manual la MEC2.

AUT�

/
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Funcţie detaliată7
Setare dată

Menţineţi apăsată tasta "Zi săptămână" şi rotiţi butonul rotativ până la data zilei 
dorite (aici: "20").

Dacă a fost setată data zilei cu butonul rotativ (aici: "20"), se modifică automat 
şi numele zilei respective (aici: "Luni"). 

Eliberaţi tasta "Zi săptămână", pentru a salva valoarea introdusă.

Apăsaţi tasta "Zi săptămână" din nou, pentru a introduce luna. 

Apăsaţi tasta "Zi săptămână" din nou, pentru a introduce anul.

Locaţia care luminează intermitent în acest timp poate fi modificată cu butonul 
rotativ.

Setare ceas

Menţineţi apăsată tasta "Oră" şi rotiţi butonul rotativ la ora dorită. 

Ora se modifică în intervale de un minut.

Eliberaţi tasta "Oră", pentru a salva valoarea introdusă.

+

Setare dată

 Luni

 20.08.2001

+

Setare oră
 15:52:58
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Funcţie detaliată 7
7.6 Selectarea circuitului de încălzire

Instalaţia dvs. de încălzire poate fi echipată cu mai multe circuite de încălzire. 
Dacă doriţi să modificaţi o setare – de exemplu programul de încălzire –, 
selectaţi mai întâi circuitul de încălzire ale cărui setări doriţi să le modificaţi.

Sunt disponibile următoarele circuite de încălzire, în funcţie de echiparea 
instalaţiei de încălzire:

– MEC2 circuite de încălzire (toate circuitele de încălzire care sunt 
subordonate MEC2, consultaţi capitolul 7.8 "Circuite de încălzire cu unitatea 
de comandă MEC2")

– Circuit de încălzire 0–8

– Apă caldă

– Circulaţie

Deschideţi clapeta.

Menţineţi apăsată tasta "Circuit de încălzire" şi setaţi cu butonul rotativ circuitul 
de încălzire dorit (aici: "Circuit de încălzire 2"). 

Eliberaţi tasta "Circuit de încălzire". Circuitul de încălzire afişat este selectat.

După selectarea circuitului de încălzire, afisajul comută înapoi la afişajul de 
durată. 

AUT�

+

Selectare circuit de 
încălzire
Circuit de încălzire 2
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Funcţie detaliată7
7.7 Setarea temperaturii camerei pentru alt circuit de încălzire

Instalaţia de încălzire poate fi echipată cu mai multe circuite de încălzire. Dacă 
doriţi să modificaţi temperatura camerei pentru un alt circuit de încălzire decât 
cel ales, selectaţi mai întâi circuitul de încălzire dorit.

Sunt disponibile următoarele circuite de încălzire, în funcţie de echiparea 
instalaţiei termice:

– MEC2 circuite de încălzire (toate circuitele de încălzire care sunt 
subordonate MEC2, consultaţi capitolul 7.8 "Circuite de încălzire cu unitatea 
de comandă MEC2")

– Circuit de încălzire 0–8 

Dacă mai multe circuite de încălzire sunt subordonate MEC2, se poate seta 
temperatura pentru aceste circuite numai împreună. În caz contrar, apar 
mesajele de eroare "Setare imposibilă." Selectarea circuitelor de încălzire MEC 
În acest caz selectaţi "Circuit de încălzire MEC". 

Deschideţi clapeta.

Menţineţi apăsată tasta "Circuit de încălzire" şi setaţi cu butonul rotativ circuitul 
de încălzire dorit (aici: "Circuit de încălzire 2"). 

Eliberaţi tasta "Circuit de încălzire". Circuitul de încălzire afişat este selectat.

După selectarea circuitului de încălzire, afisajul comută înapoi la afişajul de 
durată. 

AUT����

+

Selectare circuit de 
încălzire
Circuit de încălzire 2

Cameră măsurată

Temperatură 
exterioară  0°C

19,5°C
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Funcţie detaliată 7
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta "Temperatură". Mai întâi apare circuitul de 
încălzire pentru care setaţi temperatura. După circa 2 secunde, afisajul indica 
temperatura existentă setată şi modul de funcţionare.

Setaţi cu butonul rotativ temperatura dorită (aici: "21°C") pentru circuitul de 
încălzire. 

Eliberaţi tasta, pentru a salva valoarea introdusă.

Temperatura camerei în timpul zilei este setată acum la 21°C. Apoi apare din 
nou afişajul permanent.

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Dacă doriţi să setaţi temperatura pentru modul de funcţionare care nu este 
actual, selectaţi mai întâi modul corespunzător de funcţionare (de exemplu, cu 
tasta "Regim de noapte"). După ce aţi modificat temperatura, setaţi ca mod de 
funcţionare modul iniţial.

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

La circuite de încălzire cu telecomandă proprie (de exemplu, BFU), puteţi seta 
temperatura camerei numai prin această telecomandă (pentru aceasta, 
consultaţi instrucţiunile acestei telecomenzi).

+

Cameră reglată

 Automat zi

21°C
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Funcţie detaliată7
7.8 Circuite de încălzire cu unitatea de comandă MEC2

La instalare au fost stabilite de către firma specializată în instalaţii termice 
circuitele de încălzire care urmează să fie reglate de către unitatea de comandă 
MEC2. Aceste circuite de încălzire sunt numite "Circuite de încălzire MEC".

Circuite de încălzire MEC

Următoarele setări se efectuează simultan cu MEC2 la toate "Circuitele de 
încălzire MEC":

– Setare temperatură cameră

– Setare comutare vară/iarnă

– Selectare mod de funcţionare

– Setare funcţie Vacanţă

– Setare funcţie petrecere sau funcţie pauză

Dacă aţi ales un singur circuit de încălzire care este subordonat lui MEC2 şi 
doriţi apoi să efectuaţi una dintre setările de mai sus, apare mesajul de eroare: 
"Setare imposibilă. Selectarea circuitelor de încălzire MEC".

Selectaţi "Circuite de încălzire MEC" pentru a programa aceste setări (consultaţi 
capitolul 7.6 "Selectarea circuitului de încălzire"). 

Circuite de încălzire individuale

Următoarele setări pot fi efectuate pentru fiecare circuit de încălzire individual 
separat:

– Selectare program standard

– Modificare program standard prin decalarea punctelor de comutare

– Introducere sau ştergere puncte de comutare

– Ştergere sau unire faze de încălzire

– Generare program nou de încălzire, apă caldă sau de circulaţie

Dacă aţi selectat "Circuite de încălzire MEC" şi doriţi apoi să efectuaţi una dintre 
setările de mai sus, apare mesajul de eroare: "Ceas de comutare imposibil. 
Selectaţi circuit de încălzire individual ".

Programaţi aceste setări pentru fiecare circuit de încălzire separat (consultaţi 
capitolul 7.6 "Selectarea circuitului de încălzire"). 

Setare

 MEC selectare
Circuite de încălzire
imposibilă

Întrerupător orar

individual selectare
Circuit de încălzire 
imposibil
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Funcţie detaliată 7
7.9 Selectarea şi modificarea programului de încălzire

7.9.1 Ce este un program de încălzire?

Un program de încălzire asigură comutarea automată a modului de funcţionare 
(funcţionare pe timp de zi şi pe timp de noapte) la timpii stabiliţi. Comutarea 
automată se realizează printr-un întrerupător orar.

Înainte de a utiliza această posibilitate, ţineţi cont de:

– La ce oră trebuie să fie cald dimineaţa? Este dependentă ora de ziua 
săptămânii?

– Există zile în care nu doriţi să încălziţi în timpul zilei?

– După ce oră nu mai aveţi seara nevoie de încălzire? Şi aceasta poate 
depinde de ziua săptămânii.

Durează un timp până când instalaţia termică a încălzit camerele. Acesta 
depinde de temperatura exterioară, de izolaţia clădirii şi de nivelul temperaturii 
camerei.

Funcţia "Optimizare" a unităţii de comandă preia sarcina de calcul a diferiţilor 
timpi de încălzire. Întrebaţi specialistul dvs. în instalaţii termice dacă a activat 
această funcţie. Dacă da, introduceţi în programul de încălzire numai 
momentele începând cu care doriţi să fie cald.

Buderus oferă prin unitatea de comandă opt programe de încălzire diferite 
presetate, ca programe standard.

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

După punerea în funcţiune, verificaţi dacă programul de încălzire este compatibil 
cu obiceiurile dvs. Dacă nu este cazul, aveţi mai multe posibilităţi de adaptare 
a programului de încălzire la nevoile dvs. individuale.

Img. 12 Exemplu pentru program standard (aici: "Program de familie" de luni până joi)

Regim de zi

Regim de noapte
5:30 22:00
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Funcţie detaliată7
7.9.2 Programul întrerupătorului orar pentru apă caldă 

Pentru a putea pregăti apă caldă, puteţi introduce un program de încălzire. 
Astfel economisiţi energie.

Stabiliţi momentele în aşa fel încât apa caldă să se pregătească întotdeauna 
numai atunci când circuitul de încălzire este în modul normal de încălzire (regim 
de zi). Apa se încălzeşte o jumătate de oră înainte de începutul funcţionării pe 
timp de zi pentru primul circuit de încălzire, pentru a fi disponibilă la momentul 
ales. 

Dacă aveţi nevoie suplimentar de apă caldă, o puteţi pregăti în scurt timp, prin 
funcţia "Apă caldă încărcare unică" (consultaţi capitolul 6.5.1 "Setare 
temperatură apă caldă").

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Dacă utilizaţi circuitul de încălzire în modul de funcţionare "Manual" (regim de zi 
sau regim de noapte), iar apa caldă se pregăteşte "conform circuitelor de 
încălzire", nu are loc o scădere de temperatură a apei calde.

Img. 13 Pregătirea apei calde începe cu 30 de minute înainte de funcţionarea pe timp 
de zi a primului circuit de încălzire şi se sfârşeşte cu funcţionarea pe timp de 
noapte a ultimului circuit de încălzire

Regim de zi

Regim de noapte
6:30 23:00

Regim de zi

Regim de noapte 6:00

Circuit de încălzire 1

Circuit de încălzire 2

Regim de zi

Regim de noapte 5:30 23:00

Apă caldă

-0:30

22:00
38

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor pe baza îmbunătăţirilor tehnice!

Instrucţiuni de utilizare Aparat de reglare Logamatic 4313 • Ediţia 04/2003



Funcţie detaliată 7
7.10 Selectare program standard

Unitatea de comandă MEC2 este echipată cu opt programe de încălzire diferite, 
presetate ca programe standard. O privire de ansamblu asupra timpilor presetaţi 
ai programelor standard se află pe pagina următoare.

Verificaţi ce program standard se potriveşte cel mai bine nevoilor dvs. Ţineţi cont 
mai întâi de numărul de puncte de comutare şi apoi de ore. Din fabrică, este 
presetat programul "Familie".

Deschideţi clapeta.

Alegeţi circuitul de încălzire (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea circuitului de 
încălzire").

Menţineţi apăsată tasta "PROG". Mai întâi apare circuitul de încălzire pentru 
care selectaţi programul standard. După circa 2 secunde apare numele 
programului standard setat momentan.

Cu butonul rotativ selectaţi programul standard dorit (aici: "Vârstnici").

Eliberaţi tasta "PROG". Programul afişat este selectat acum.

Pe display apar numele programului şi primul punct de comutare al programului 
de încălzire selectat (aici: "Program vârstnici").

Apăsaţi tasta "Înapoi", pentru a vă întoarce la afişajul de durată.

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Programele standard au efect numai în modul de funcţionare automată 
(consultaţi capitolul 6.3.1 "Selectarea modului de funcţionare automată").

AUT�

+

Întrerupător orar

Selectare program
Vârstnici

Program vârstnici

Luni
21°Cla 05:30
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Funcţie detaliată7
7.11 Vedere de ansamblu asupra programelor standard 

Nume program Ziua săptămânii Pornit Oprit Pornit Oprit Pornit Oprit

"Familie" 

(Setări din fabrică)

L - J
V
S
D

5:30
5:30
6:30
7:00

22:00
23:00
23:30
22:00

"Dimineaţa"

Tură de dimineaţă

L - J
V
S
D

4:30
4:30
6:30
7:00

22:00
23:00
23:30
22:00

"Seara"

Tură de seară

L - V
S
D

6:30
6:30
7:00

23:00
23:30
23:00

"Înainte de prânz"

Lucru cu jumătate de 
normă dimineaţa

L - J
V
S
D

5:30
5:30
6:30
7:00

  8:30
  8:30
23:30
22:00

12:00
12:00

22:00
23:00

"După amiaza"

Lucru cu jumătate de 
normă după amiază

L - J
V
S
D

6:00
6:00
6:30
7:00

11:30
11:30
23:30
22:00

16:00
15:00

22:00
23:00

"Prânz"

La prânz acasă

L - J
V
S
D

6:00
6:00
6:00
7:00

  8:00
  8:00
23:00
22:00

11:30
11:30

13:00
23:00

17:00 22:00

"Single"

L - J
V
S
D

6:00
6:00
7:00
8:00

  8:00
  8:00
23:30
22:00

16:00
15:00

22:00
23:00

"Vârstnici" L - D 5:30 22:00

"Nou"

Aici puteţi introduce programul dvs. propriu:

"Propriu 1"
Dacă nu vi se potriveşte nici un program standard, puteţi lăsa specialistul în instalaţii termice să îl 
modifice sau să introducă un nou program de încălzire (consultaţi capitolul 8.2 "Generarea unui program 
nou de încălzire"). Acesta se salvează sub numele de "Propriu" şi numărul circuitului de încălzire.

Tab. 1 Programe standard ("Pornit" = regim de zi, "Oprit" = regim de noapte)
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Funcţie detaliată 7
7.12 Modificare program standard prin decalarea punctelor de comutare

Dacă se potrivesc punctele de comutare, adică orele unui program standard, la 
care se comută între funcţionare pe timp de zi şi pe timp de noapte, numai 
parţial, le puteţi modifica sau puteţi solicita modificarea acestora de către firma 
specializată în instalaţii termice. Programul standard modificat se salvează sub 
numele de "Propriu" şi numărul circuitului de încălzire. Pentru aceasta este 
disponibilă o memorie pentru programe de încălzire.

În continuare este descris pe baza unui exemplu cum se modifică punctele de 
comutare a programului standard "Program de familie" pentru zilele săptămânii, 
de luni până joi. 

Deschideţi clapeta.

Selectaţi circuitul de încălzire (aici: "Circuit de încălzire 2", consultaţi 
capitolul 7.6 "Selectarea circuitului de încălzire").

AUT�

Img. 14 Modificarea punctului de comutare de la ora 05:30 la ora 06:30 şi de la ora 
22:00 la ora 23:00 (exemplu)

Regim de zi

Regim de noapte

Regim de zi

Regim de noapte

5:30 22:00

5:30 6:30 22:00

"Program familie"

Program nou "Program-propriu 2"

23:00
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Funcţie detaliată7
Menţineţi apăsată tasta "PROG" şi selectaţi cu butonul rotativ programul 
standard dorit. 

Eliberaţi tasta "PROG".

Apare primul punct de comutare (luni, ora 5:30).

Menţineţi apăsată tasta "PROG" şi setaţi cu butonul rotativ ora dorită. 
Exemplu: "06:30".

Eliberaţi tasta "Oră". Ora nou setată pentru punctul de comutare "Pornire" este 
salvată.

Punctul de comutare modificat se salvează sub numele de "Propriu" şi numărul 
circuitului de încălzire (aici: "2").

Învârtiţi mai departe butonul rotativ, până când se afişează următorul punct de 
comutare care trebuie modificat.

Apare punctul de comutare "Oprit" pentru luni. Acum puteţi modifica ora pentru 
punctul de comutare "Oprit".

Menţineţi apăsată tasta "PROG" şi setaţi cu butonul rotativ ora dorită. 
Exemplu: "23:00".

Eliberaţi tasta "Oră". Ora nou setată pentru punctul de comutare "Oprire" este 
salvată.

+

Întrerupător orar

Selectare program
Familie

Program Familie

Luni
21°Cla 05:30

+

Program Propriu 2

Luni
21°Cla 06:30

+
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Funcţie detaliată 7
Următorul punct de comutare

Învârtiţi mai departe butonul rotativ, până când se afişează următorul punct de 
comutare.

Apare primul punct de comutare (marţi, ora 5:30).

Modificaţi şi următoarele puncte de comutare la ora 6:30 şi la ora 23:00. Acum 
se încălzeşte de luni până joi, de la ora 6:30 până la ora 23:00.

Apăsaţi tasta "Înapoi", pentru a vă întoarce la afişajul de durată.

INSTRUCŢUNE PENTRU UTILIZATOR

Dacă apăsaţi în locul tastei "Oră", tasta "Ziua săptămânii", puteţi modifica ziua 
săptămânii.

Dacă apăsaţi în locul tastei "Ziua săptămânii", tasta "Afişaj" sau tasta "Oră", 
puteţi modifica ziua stării de comutare ("Pornit"/"Oprit"). Starea de comutare 
stabileşte modul de funcţionare: "Pornit" = regim de zi, "Oprit" = regim de 
noapte.

Aveţi grijă ca la fiecare punct de pornire să existe un punct de oprire.

Programul standard modificat se salvează sub numele de "Propriu" şi numărul 
circuitului de încălzire.
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Funcţie detaliată7
7.13 Setare comutare vară/iarnă

Aparatul dvs. de reglare Logamatic 4313 ţine cont, pe lângă temperatura 
exterioară, de capacitatea de înmagazinare şi de izolaţia termică a clădirii 
(numită în continuare "Temperatură exterioară atenuată", vezi Img. 15), şi 
comută cu întârziere automat în modul de funcţionare de vară sau de iarnă.

Funcţionare pe timp de vară 

Dacă "Temperatura exterioară atenuată" depăşeşte pragul de comutare setat în 
fabrică, de 17° C, se opreşte modul de funcţionare de încălzire cu o întârziere 
care depinde de capacitatea de înmagazinare şi de izolaţia termică a clădirii. 
Modul de funcţionare pe timp de vară este afişat cu simbolul corespunzător .
Încălzirea apei rămâne în funcţiune. 

Apăsaţi tasta "Regim de zi", dacă doriţi să încălziţi vara pentru scurt timp.

Dacă apăsaţi tasta "AUT", instalaţia revine automat în modul de funcţionare pe 
timp de vară.

AUT����

Img. 15 Temperatura actuală şitemperatura exterioară atenuată în comparaţie

Poz. 1: temperatură exterioară actuală

Poz. 2: temperatură exterioară atenuată
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Funcţie detaliată 7
Funcţionare pe timp de iarnă 

Dacă "Temperatura exterioară atenuată" scade sub valoarea de comutare 
setată în fabrică de17° C, sunt în funcţiune încălzirea şi încălzirea apei.

Setare comutare automată vară/iarnă

Înainte de apelarea comutării vară/iarnă, trebuie selectat circuitul de încălzire 
dorit. Pentru aceasta, poate fi selectat fie un singur circuit de încălzire, fie toate 
circuitele de încălzire subordonate MEC2.

Selectaţi circuitul de încălzire (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea circuitului 
de încălzire").

Exemplu: Circuit de încălzire 2

Setare temperatură de comutare 

Menţineţi apăsată tasta "Vară/Iarnă". Pe display se afişează pentru scurt timp 
circuitul de încălzire. Apoi învârtiţi butonul rotativ până la temperatura de 
comutare dorită sub care doriţi să încălziţi (aici: "18°C").

Pe afisaj este indicata valoarea setată de comutare.

Eliberaţi tasta "Vară/Iarnă", pentru a salva valoarea introdusă.

Setaţi în mod permanentfuncţionarea pe timp de vară

Selectaţi circuitul de încălzire (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea circuitului 
de încălzire").

Exemplu: circuit de încălzire 2

Menţineţi apăsată tasta "Vară/Iarnă". Pe display se afişează pentru scurt timp 
circuitul de încălzire. Apoi învârtiţi butonul rotativ, până la o temperatură de 
comutare sub 10° C.

Pe display se afişează "Permanent vară".

Eliberaţi tasta "Vară/Iarnă", pentru a salva valoarea introdusă.
Instalaţia dvs. funcţionează permanent în modul de vară.

+

Vară/iarnă

Vară în jos
18°C

+

Vară/iarnă

Permanent pe
timp de vară
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Funcţie detaliată7
Setaţi în mod permanentfuncţionarea pe timp de iarnă

Selectaţi circuitul de încălzire (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea circuitului 
de încălzire").

Exemplu: Circuit de încălzire 2

Menţineţi apăsată tasta "Vară/Iarnă". Pe afisaj apare pentru scurt timp circuitul 
de încălzire. Apoi învârtiţi butonul rotativ până la o temperatură de comutare de 
peste 30° C. 

Pe afisaj este indicat "Permanent iarnă".

Eliberaţi tasta "Vară/Iarnă", pentru a salva valoarea introdusă.
Instalaţia dvs. funcţionează permanent în modul de iarnă.

7.14 Setare mod de funcţionare pentru apă caldă

Puteţi seta încălzirea apei în rezervorul de apă caldă.

Deschideţi clapeta.

Menţineţi apăsată tasta "Circuit de încălzire" şi selectaţi cu butonul rotativ "Apă 
caldă". 

Eliberaţi tasta "Circuit de încălzire".

Pe afisaj apare din nou afişajul de durată. 

+

Vară/iarnă

Permanent pe
timp de iarnă

AUT����

+

Selectare circuit de 
încălzire
Apă caldă

Cameră măsurată

Temperatură 
exterioară  0°C

19,5°C
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Funcţie detaliată 7
Alegeţi unul din următoarele moduri de funcţionare pentru apă caldă:

– "Funcţionare permanentă"
Apa din rezervorul de apă caldă se menţine permanent la temperatura 
setată. 

Apăsaţi tasta "Regim de zi", pentru a alege modul normal de funcţionare de 
durată. După circa trei secunde apare afisaj din nou afişajul de durată. 

– "Automat"
Rezervorul de apă caldă începe să încălzească apa caldă la temperatura 
setată, cu 30 de minute înainte de pornirea primului circuit de încălzire şi se 
opreşte după oprirea ultimului circuit de încălzire (setare din fabrică). 
Alternativ, puteţi introduce programul dvs. propriu (consultaţi capitolul 8.3 
"Generarea unui program nou de apă caldă") pentru apă caldă.

Apăsaţi tasta "Automat" pentru a selecta modul normal de funcţionare automată. 
După circa trei secunde apare afisaj din nou afişajul de durată. 

– "Apă caldă oprită"
Încălzirea apei este oprită. Cu tasta "Apă caldă" porniţi încălzirea pentru 
durata încărcării unice. 

Apăsaţi tasta "Regim de noapte", pentru a opri încălzirea apei calde. După circa 
trei secunde apare afisaj din nou afişajul de durată. 

7.15 Setare mod de funcţionare pentru recirculare

Pompa de recirculare asigură o alimentare aproape fără întârzieri cu apă caldă 
la robinete. Pentru aceasta, apa caldă este trecută printr-o instalaţie separată de 
recirculare, de două ori pe oră, pentru trei minute. Acest interval poate fi adaptat 
de firma specializat în instalaţii termice pe planul de service. 

���

AUT����
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Funcţie detaliată7
Modul de funcţionare al circulaţiei poate fi modificat după cum urmează.

Deschideţi clapeta.

Menţineţi apăsată tasta "Circuit de încălzire" şi selectaţi cu butonul rotativ 
"Apă caldă". 

Eliberaţi tasta "Circuit de încălzire".

Pe afisaj apare din nou afişajul de durată. 

Selectaţi unul din următoarele moduri de funcţionare pentru pompa de 
recirculare:

– "Funcţionare permanentă"
Pompa de recirculare funcţionează independent de circuitele de încălzire, la 
intervalul setat.

Apăsaţi tasta "Regim de zi" pentru a selecta modul de funcţionare de durată. 
După circa trei secunde apare din nou afişajul de durată. 

– "Automat"
Recircularea începe să funcţioneze cu 30 de minute înainte de pornirea 
primului circuit de încălzire la intervalul setat şi se opreşte la oprirea ultimului 
circuit de încălzire (setare din fabrică). Alternativ, puteţi introduce programul 
dvs. propriu (consultaţi capitolul 8.4 "Generarea unui program nou pentru 
pompa de recirculare") pentru pompa de circulaţie.

Apăsaţi tasta "Automat" pentru a selecta modul de funcţionare automată. 
După circa trei secunde apare din nou afişajul de durată. 

– "Circulaţie oprită"
Pompa de recirculare nu se comandă la intervale. Cu tasta "Apă caldă" 
porniţi pompa de recirculare pentru durata încărcării unice. 

Apăsaţi tasta "Regim de noapte" pentru a opri pompa de recirculare. După circa 
trei secunde apare din nou afişajul de durată 

+

Selectare circuit de 
încălzire
Circulaţie

Cameră măsurată

Temperatură 
exterioară  0°C

19,5°C

���
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Funcţie detaliată 7
7.16 Setare funcţie Vacanţă

Cu funcţia Vacanţă puteţi încălzi pentru o perioadă mai lungă de absenţă, 
cu o temperatură mai joasă pentru camere. 

Exemplu: 

Sunteţi în vacanţă pentru următoarele cinci zile şi doriţi să încălziţi mai puţin în 
acest timp, de exemplu circuitul de încălzire 2 să fie utilizat cu o temperatură 
scăzută pentru cameră de 12°C.

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Pentru că funcţia de vacanţă este activă imediat după apelare, este necesar să 
se introducă această funcţie în ziua plecării. 

Selectaţi circuitul de încălzire (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea circuitului 
de încălzire").

Exemplu: Circuit de încălzire 2

Introducerea funcţiei Vacanţă:

Menţineţi apăsată tasta "Vacanţă" şi rotiţi butonul rotativ până la numărul de zile 
dorit (aici: "5").

Pe afisaj apare "5".

Eliberaţi tasta "Vacanţă", pentru a salva valoarea introdusă.

AUT�

+

Zile vacanţă

Cameră reglată
17°C

 5
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Funcţie detaliată7
Menţineţi apăsată tasta "Temp" şi rotiţi butonul rotativ până la valoarea dorită 
(aici: "12°C").

Pe afisaj apare 12°C.

Eliberaţi tasta "Temp", pentru a salva valoarea introdusă.

Funcţia "Vacanţă" este activată imediat după introducere.

Puteţi anula funcţia "Vacanţă" procedând după cum este descris mai sus şi 
selectând ca număr de zile de vacanţă "0".

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Dacă se prepară apa caldă în funcţie de circuitele de încălzire ("Selectare 
program după circuit de încălzire" consultaţi capitolul 8.3 "Generarea unui 
program nou de apă caldă") şi toate circuitele de încălzire sunt în funcţia 
"Vacanţă", se opreşte automat încălzirea apei şi recircularea. Introducerea unei 
funcţii separate de vacanţă pentru apă caldă nu este posibilă.

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Dacă apa caldă este pregătită după un program de comutare de timp ("Program 
propriu de apă caldă" consultaţi capitolul 8.3 "Generarea unui program nou de 
apă caldă"), poate fi selectată o funcţie separată de vacanţă pentru apa caldă. 
În timpul funcţionării de vacanţă pentru apa caldă se opreşte automat pompa de 
recirculare.

+

Zile vacanţă

Cameră reglată
12°C

 5
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Funcţie detaliată 7
7.17 Întreruperea şi continuarea funcţiei Vacanţă

Puteţi întrerupe oricând funcţia de vacanţă şi încălzi la temperatura setată pe 
timp de zi şi pe timp de noapte.

Dacă un circuit de încălzireeste în modul de funcţionare Vacanţă, este aprins 
numai LED-ul tastei "AUT".

Întreruperea funcţiei Vacanţă

Apăsaţi tasta "Regim de zi".

Pe display apare "Permanent pe timp de zi".

Funcţia Vacanţă se poate întrerupe în orice moment, cu ajutorul tastei "Regim 
de zi". În acest caz, se încălzeşte la temperatura setată a camerei (consultaţi 
capitolul 6.4 "Setare temperatură cameră").

Reluarea funcţiei Vacanţă

Apăsaţi tasta "AUT", pentru a continua funcţia Vacanţă întreruptă.

Apăsaţi tasta "Regim de noapte".

Pe afisaj apare "Permanent pe timp de noapte".

Funcţia Vacanţă se poate întrerupe în orice moment, cu ajutorul tastei "Regim 
de noapte". În acest caz, se încălzeşte la temperatura de noapte setată 
a camerei (consultaţi capitolul 6.4 "Setare temperatură cameră").

Apăsaţi tasta "AUT", pentru a continua funcţia "Vacanţă" întreruptă.

AUT����

Cameră reglată

 Permanent pe
timp de zi

21°C

���

Cameră reglată

Permanent pe
timp de noapte

17°C

���
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Funcţie detaliată7
7.18 Setarea funcţiei Petrecere

Această funcţie este posibilă numai pentru circuite de încălzire pentru care 
MEC2 este subordonat ca telecomandă ("Circuite de încălzire MEC"). Toate 
circuitele de încălzire fără MEC2 funcţionează normal în continuare.

Introduceţi timpul de încălzire al instalaţiei la temperatura presetată a camerei.

Exemplu: 

Aveţi o petrecere şi doriţi să încălziţi pentru următoarele patru ore la temperatura 
presetată a camerei. 

Menţineţi apăsată tasta "Regim de zi", deschideţi simultan capacul MEC2. 
Funcţia Petrecere este activată acum. Menţineţi apăsată tasta "Regim de zi" 
şi rotiţi butonul rotativ până la valoarea dorită în ore (aici: "4").

Pe afisaj apare funcţia Petrecere cu numărul de ore setat.

Eliberaţi tasta "Regim de zi".
Funcţia Petrecere porneşte imediat. După scurgerea timpului setat, instalaţia 
comută înapoi în modul automat de încălzire.

Dacă doriţi să întrerupeţi funcţia Petrecere, apelaţi funcţia Petrecere după cum 
este descris mai sus şi rotiţi butonul rotativ la "0" ore.

+

Funcţie Petrecere

4 ore
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7.19 Setarea funcţiei Pauză

Această funcţie este posibilă numai pentru circuite de încălzire pentru care 
MEC2 este subordonat ca telecomandă ("Circuite de încălzire MEC"). Toate 
circuitele de încălzire fără MEC2 funcţionează normal în continuare.

Introduceţi timpul de încălzire al instalaţiei la temperatura presetată a camerei.

Exemplu: 

Părăsiţi locuinţa pentru trei ore şi doriţi să încălziţi mai puţin în acest timp.

Menţineţi apăsată tasta "Regim de zi", deschideţi simultan capacul MEC2. 
Funcţia Pauză este activată acum. Menţineţi apăsată tasta "Regim de zi" şi rotiţi 
butonul rotativ până la valoarea dorită în ore (aici: "3").

Pe afisaj apare funcţia Pauză cu numărul de ore setat.

Eliberaţi tasta "Regim de noapte".
Funcţia Pauză porneşte imediat. După scurgerea timpului setat, instalaţia 
comută înapoi în modul automat de încălzire.

Dacă doriţi să întrerupeţi funcţia Pauză, apelaţi funcţia Pauză după cum este 
descris mai sus şi rotiţi butonul rotativ la "0" ore.

+

Funcţie Pauză

3 ore
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Funcţie detaliată7
7.20 Egalizarea temperaturii camerei

Această funcţie este posibilă numai dacă MEC2 este instalată în camera de zi. 
Dacă temperatura camerei afişată diferă de temperatura camerei măsurată cu 
un termometru, se pot egaliza valorile prin "Calibrare MEC".

Setarea din fabrică este 0°C. Intervalul de corectură este de la +5° C până la -5° C.

Exemplu: 

Temperatură cameră afişată 22°C, temperatură cameră măsurată 22,5°C

Deschideţi clapeta

Apăsaţi tasta "Afişare" şi tasta "Temp" simultan şi apoi eliberaţi-le.

Pe afisaj apare "Calibrare MEC".

Menţineţi apăsată tasta "Temp" şi învârtiţi butonul rotativ până la valoarea dorită 
(aici: "0,5°C").

Pe afisaj apare valoarea setată.

Eliberaţi tasta "Temp", pentru a salva valoarea introdusă.

Apăsaţi tasta "Înapoi", pentru a vă întoarce la afişajul de durată.

Pe afisaj apare temperatura corectată (aici: "22,5°C").

+

CALIBRARE MEC

Corectare
 

Temperatură cameră

+ 0,0°C

+

CALIBRARE MEC

Corectare
 

Temperatură cameră

+ 0,5°C
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7.21 Mesaj automat de întreţinere

Dacă firma specializată în instalaţii termice (după discuţia cu dvs.) a activat 
"Semnalul automat de întreţinere" pe display apare la ora stabilită un mesaj de 
întreţinere "Indicaţie mesaj de întreţinere".

Deschideţi clapeta.

Învârtiţi butonul

Se afişează "Întreţinere după data".

Informaţi firma specializată în instalaţii termice despre efectuarea inspecţiei 
şi a lucrărilor de întreţinere.

Cu ajutorul sistemului de comandă la distanţă Logamatic, se poate transmite 
opţional mesajul de întreţinere automat pe mobilul, PC-ul sau faxul dvs.

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Mesajul automat de întreţinere rămâne atâta timp până când firma specializată 
în instalaţii termice îl anulează.

Indicaţie

Mesaj de întreţinere

Întreţinere după

necesară
Dată
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Posibilităţi de programare suplimentare8
8 Posibilităţi de programare suplimentare

Acest capitol se adresează clienţilor noştri interesaţi care doresc să se 
familiarizeze mai bine cu funcţiile instalaţiei de încălzire. 

Pe următoarea pagină vă explicăm cum puteţi modifica un program standard, 
dacă nici unul dintre programele standard presetate (consultaţi capitolul 7.11 
"Vedere de ansamblu asupra programelor standard") nu corespunde 
obiceiurilor dvs.

Vi se explică cum puteţi efectua un nou program de încălzire într-un mod simplu, 
perfect compatibil cu viaţa dvs. personală.

8.1 Modificarea programului standard prin introducerea/ştergerea punctelor de comutare

8.1.1 Introducerea punctelor de comutare

Prin introducerea punctelor de comutare (indicaţii: zi 
săptămână/oră/temperatură) într-un program de încălzire existent, puteţi 
întrerupe fazele de încălzire.

Exemplu: 

În programul standard "Familie" se încălzeşte vineri, de la ora 5:30 până la ora 
23:00. Dacă vineri între ora 10:00 şi ora 13:00 nu trebuie să se încălzească, 
trebuie să introduceţi două puncte noi de comutare.

Programul modificat astfel de dvs. se salvează sub numele de "Propriu" şi 
numărul circuitului de încălzire. 

AUT�

Img. 16 Introducerea punctelor de comutare pentru întreruperea unei faze de încălzire

5:30 23:00

5:30 10:00 23:00

Regim de zi

Regim de noapte

Regim de zi

Regim de noapte

"Program Familie"

Program nou "Program Propriu 2"

13:00
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Posibilităţi de programare suplimentare 8
Selectaţi circuitul de încălzire (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea circuitului 
de încălzire").

Exemplu: circuit de încălzire 2

Selectaţi programul standard pentru circuitul de încălzire stabilit (consultaţi 
capitolul 7.10 "Selectare program standard").

(aici: "Alegere Program Familie")

Eliberaţi tasta "Prog", pentru a activa programul standard selectat 
(aici: "Program Familie").

Pe afisaj apare programul standard ales.

Învârtiţi butonul rotativ o dată spre stânga, până se afişează "Punct de comutare 
nou".

Pe afisaj apare o mască goală "Punct de comutare nou", pentru noul punct de 
comutare.

Ţineţi apăsată tasta "Zi săptămână" şi rotiţi butonul rotativ până la ziua dorită 
(aici: "Vineri").

Zilele pot fi selectate separat sau în bloc:

– Luni – Joi

– Luni – Vineri

– Sâmbătă - Duminică

– Luni – Duminică

Eliberaţi tasta "Zi săptămână", pentru a salva valoarea introdusă.

Program Familie

Luni
21°Cla 05:30

Punct nou de 
comutare
--------------

----la ---

+

Punct nou de 
comutare
Vineri

----la ---
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Posibilităţi de programare suplimentare8
Ţineţi apăsată tasta "Oră" şi rotiţi butonul rotativ până la ora dorită (aici: "10:00").

Ca nou punct de comutare este setat acum "Vineri, la ora 10:00".

Eliberaţi tasta "Oră", pentru a salva valoarea introdusă.

Ţineţi apăsată tasta "Temp" şi rotiţi butonul rotativ până la temperatura dorită 
(aici: "17°C").

Pe afisaj apare valoarea setată.

Eliberaţi tasta "Temp", pentru a salva valoarea introdusă.

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Aici nu puteţi introduce temperaturi la întâmplare. Sunt disponibile numai 
temperaturile pe timp de zi şi cele pe timp de noapte setate din fabrică, pe care 
însă le puteţi (consultaţi capitolul 6.4 "Setare temperatură cameră") modifica.

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

După setarea tuturor celor trei date (zi/oră/temperatură) pentru noul punct de 
comutarese salvează noul punct de comutare automat, la "Program Propriu" şi 
numărul circuitului de încălzire (aici: "2"). Această salvare nu este vizibilă pe 
afisaj. Pe afisaj apare o mască goală "Punct de comutare nou" pentru următorul 
punct de comutare.

Pentru a introduce următorul punct de comutare (de exemplu, "vineri, 13:00, 21°C"), 
trebuie să repetaţi procedura descrisă.

Apăsaţi tasta "Înapoi", pentru a reveni la afişajul de durată.

+

Punct nou de 
comutare
Vineri

----la 10:00

+

Punct nou de 
comutare
Vineri

 17°Cla 10:00

Punct nou de 
comutare
--------------

----la ---
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8.1.2 Ştergerea punctelor de comutare

Exemplu: 

În "Programul Familie", trebuie şters punctul de comutare pentru circuitul de 
încălzire 2 "Luni, 22:00".

Programul modificat astfel de dvs. se salvează sub numele de "Propriu" şi 
numărul circuitului de încălzire. 

Selectaţi circuitul de încălzire (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea circuitului 
de încălzire").

Exemplu: circuit de încălzire 2

Selectaţi programul standard pentru circuitul de încălzire stabilit (consultaţi 
capitolul 7.10 "Selectare program standard").

Exemplu: program Familie

Se afişează pe display primul punct de comutare (punct de pornire): 
"Luni la 05:30" la "21°C".

AUT�

Img. 17 Ştergerea punctului de comutare

5:30 22:00

Regim de zi

Regim de noapte

Regim de zi

Regim de noapte

"Program Familie"

5:30

Program nou "Program Propriu 2"

Program Familie

21°Cla 05:30
Luni
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Învârtiţi butonul rotativ până la punctul de comutare dorit, care trebuie şters 
(aici: "22:00").

Punctul de comutare care trebuie şters este afişat pe display.

Apăsaţi simultan tastele "Vacanţă" şi "Afişare" şi menţineţi-le apăsate.

Pe rândul de jos se afişează opt blocuri care se şterg în ritmul secundelor, de la 
stânga la dreapta. După ce au dispărut blocurile, este şters punctul de 
comutare.

Dacă eliberaţi tastele înainte, se întrerupe procesul de ştergere.

Eliberaţi simultan tasta "Vacanţă" şi tasta "Afişare", pentru a salva valoarea 
introdusă.

Apăsaţi tasta "Înapoi", pentru a reveni la afişajul de durată.

Program Familie

Luni
17°Cla 22:00

+

+
Program Familie

Luni 
 

22:00
Ştergere
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8.1.3 Ştergerea unei faze de încălzire

O fază de încălzire este compusă din două puncte de comutare, un punct de 
pornire şi un punct de oprire. Dacă trebuie ştearsă o fază de încălzire, trebuie 
şterse ambele puncte de comutare.

Exemplu:

În "Programul Prânz" pentru circuitul 2 se va şterge faza de încălzire de luni de 
la ora 11:30 până la ora 13:00, pentru a se forma o pauză de încălzire de la ora 
8:00 până la ora 17:00.

Programul modificat astfel de dvs. se salvează sub numele de "Propriu" şi 
numărul circuitului de încălzire. 

Selectaţi circuitul de încălzire (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea circuitului 
de încălzire").

Exemplu: "Circuit de încălzire 2"

Selectaţi programul standard pentru circuitul de încălzire stabilit (consultaţi 
capitolul 7.10 "Selectare program standard").

Exemplu: "Program Prânz"

Se afişează primul punct de comutare (punct de pornire): "Luni la 06:00" la "21°C". 
Temperatura afişată este dependentă de temperatura setată a camerei.

AUT�

Img. 18 Ştergerea fazei de încălzire

Regim de zi

Regim de noapte
6:00 22:00

Regim de zi

Regim de noapte

8:00 11:30 13:00 17:00

6:00 8:00 22:0017:00

"Program Prânz"

Program nou "Program Propriu 2"

Ştergere

Program Prânz

21°Cla 06:00
Luni
61

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor pe baza îmbunătăţirilor tehnice!

Instrucţiuni de utilizare Aparat de reglare Logamatic 4313 • Ediţia 04/2003



Posibilităţi de programare suplimentare8
Învârtiţi butonul rotativ până la punctul de pornire a fazei de încălzire care 
trebuie şters (aici: "11:30").

Ţineţi apăsată tasta "Oră" şi învârtiţi butonul rotativ până la punctul de oprire al 
fazei de încălzire care trebuie şters (aici: "13:00").

Dacă a fost selectat punctul final de comutare a fazei de încălzire care trebuie 
şters, apar pe rândul de jos din afisaj opt blocuri care sunt şterse în ritmul 
secundelor, de la stânga la dreapta. După ce au dispărut blocurile, este ştearsă 
faza de încălzire.

Dacă eliberaţi tasta "Oră" înainte sau dacă învârtiţi butonul rotativ înapoi, se 
întrerupe procesul de ştergere. Punctele de timp de comutare ale fazei de 
încălzire sunt menţinute.

Eliberaţi tasta "Oră", pentru a salva valoarea introdusă.

Pe afisaj apare următorul punct de comutare. 
Noul program modificat prin procedeul de ştergere se salvează ca "Program 
Propriu" şi numărul circuitului de încălzire (aici: " 2").

Puteţi apela programul dvs. nou, prin apăsarea tastei "Prog" şi învârtirea 
butonului rotativ (consultaţi capitolul 7.10 "Selectare program standard").

Apăsaţi tasta "Înapoi" pentru a reveni la afişajul de durată.

Program Prânz

Luni
 21°Cla 11:30

+

Perioada de 
comutare
se şterge
 

Program propriu 2

21°Cla 17:00
Luni

Program propriu 2

Luni
 21°Cla 17:00
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8.1.4 Unirea fazelor de încălzire

O fază de încălzire este compusă din două puncte de comutare, un punct de 
pornire şi un punct de oprire. Pentru a uni două faze de încălzire consecutive, 
stabiliţi punctul de oprire al primei faze după punctul de pornire al fazei 
următoare.

Exemplu:

În "Programul Prânz", pentru circuitul 2 doriţi să uniţi faza de încălzire de luni de 
la ora 11:30 până la ora 13:00, cu faza de încălzire de la ora 17:00 până la ora 
22:00. Astfel încălziţi permanent de la 11:30 până la 22:00. 

Programul modificat astfel de dvs. se salvează sub numele de "Propriu" şi 
numărul circuitului de încălzire. 

Selectaţi circuitul de încălzire (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea circuitului 
de încălzire").

Exemplu: circuit de încălzire 2

Selectaţi programul standard pentru circuitul de încălzire stabilit (consultaţi 
capitolul 7.10 "Selectare program standard").

(aici: "Program Prânz")

Se afişează primul punct de comutare (punct de pornire): "Luni la 06:00" la "21°C". 

AUT�

Img. 19 Unirea a două faze una cu cealaltă

Regim de zi

Regim de noapte
6:00 22:00

Regim de zi

Regim de noapte

8:00 11:30 13:00 17:00

22:00

"Program Prânz"

Program nou "Program Propriu 2"

11:30
rotiţi de la 13:00 

la 17:006:00 8:00

Program Prânz

21°Cla 06:00
Luni
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Posibilităţi de programare suplimentare8
Învârtiţi butonul rotativ până la punctul de oprire al primei faze de încălzire care 
trebuie unită (aici: "13:00").

Pe afisaj apare punctul de oprire care trebuie unit.

Ţineţi apăsată tasta "Oră" şi învârtiţi butonul rotativ spre dreapta până se 
afişează punctul de pornire al următoarei faze de încălzire care trebuie unită 
cu prima (aici: "17:00").

Dacă a fost selectat punctul de pornire al fazei de încălzire următoare, apar pe 
rândul de jos din afisaj opt blocuri care sunt şterse în ritmul secundelor, de la 
stânga la dreapta După ce au dispărut blocurile, sunt unite una cu cealaltă cele 
două faze de încălzire

Dacă eliberaţi tasta "Oră" înainte sau dacă învârtiţi butonul rotativ înapoi, se 
întrerupe procesul de ştergere. Momentele de comutare ale fazei de încălzire 
sunt menţinute.

Eliberaţi tasta "Oră", pentru a salva valoarea introdusă.

Noul program modificat prin procedeul de corelare se salvează ca "Program 
Propriu" şi numărul circuitului de încălzire (aici: " 2").

Puteţi apela programul dvs. nou prin apăsarea tastei "Prog" şi învârtirea 
butonului rotativ (consultaţi capitolul 7.10 "Selectare program standard").

Apăsaţi tasta "Înapoi" pentru a reveni la afişajul de durată.

Program Prânz

Luni
 17°Cla 13:00

+

Perioada de 
comutare
se leagă
 

Program propriu 2

17°Cla 22:00
Luni
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Posibilităţi de programare suplimentare 8
8.2 Generarea unui program nou de încălzire

Pentru generarea unui nou program de încălzire, puteţi introduce în circuitul de 
încălzire până la 42 de puncte de comutare pe săptămână. Un punct de 
comutare este compus din trei date: zi săptămână, oră şi temperatură.

Programul nou de încălzire compus astfel se salvează sub numele "Program 
Propriu" şi numărul circuitului de încălzire corespunzător.

Exemplu: 

Luni – Vineri, 
de la ora 5:00 21°C, de la ora 21:00 17°C

Sâmbătă - Duminică, 
de la ora 09:30 21°C, de la ora 23:30 17°C 

Selectaţi circuitul de încălzire (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea circuitului 
de încălzire").

Exemplu: Circuit de încălzire 2

Selectaţi programul standard "Selectare program nou" pentru acest circuit de 
încălzire (consultaţi capitolul 7.10 "Selectare program standard"). 

Pe afisaj apare masca goală "Punct de comutare nou".

AUT�

Img. 20 Program nou de încălzire

5:00 21:00

Regim de zi

Regim de noapte

Program nou de încălzire "Program Propriu 2"

9:30 23:30

Regim de zi

Regim de noapte

Luni – Vineri

Sâmbătă - Duminică

21°C

17°C

21°C

17°C

Punct nou de 
comutare
--------------

----la ---
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Introduceţi primul punct de comutare (Luni – Vineri, ora 5:00, 21°C) 

Zilele pot fi selectate separat sau în bloc:

– Luni – Joi

– Luni – Vineri

– Sâmbătă - Duminică

– Luni – Duminică

Ţineţi apăsată tasta "Zi săptămână" şi rotiţi butonul rotativ până la ziua sau 
blocul dorit (aici: "Luni-Vineri").

Eliberaţi tasta "Zi săptămână", pentru a salva valoarea introdusă.

Ţineţi apăsată tasta "Oră" şi rotiţi butonul rotativ până la ora dorită 
(aici: "05:00").

Pe afisaj apare noul punct de comutare.

Eliberaţi tasta "Oră", pentru a salva valoarea introdusă.

Ţineţi apăsată tasta "Oră" şi rotiţi butonul rotativ până la temperatura dorită 
(aici: "21°C").

Aici nu puteţi introduce temperaturi la întâmplare. Sunt disponibile numai 
temperaturile pe timp de zi şi cele pe timp de noapte setate din fabrică, pe care 
însă le puteţi (consultaţi capitolul 6.4 "Setare temperatură cameră") modifica.

Eliberaţi tasta "Oră", pentru a salva valoarea introdusă.

+

Punct nou de 
comutare
Luni – Vineri

----la ---

+

Punct nou de 
comutare
Luni – Vineri

----la 05:00

+

Punct nou de 
comutare
Luni – Vineri

 21°Cla 05:00
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După setarea tuturor celor trei date (zi/oră/temperatură) pentru noul punct de 
comutare se salvează noul punct de comutare automat la "Program Propriu" şi 
numărul circuitului de încălzire (aici: "2"). Această salvare nu este vizibilă pe 
afisaj. Pe afisaj apare o mască goală "Punct de comutare nou" pentru următorul 
punct de comutare.

Introduceţi al doilea punct de comutare (Luni – Vineri, ora 21:00, 17°C) 

Introduceţi al treilea punct de comutare (Sâmbătă – Duminică, ora 09:30, 21°C) 

Introduceţi al patrulea punct de comutare (Sâmbătă – Duminică, ora 23:30, 17°C) 

Pentru a introduce al doilea până la al patrulea punct de comutare trebuie doar 
să repetaţi modul de procedură descris.

După ce au fost introduse toate punctele de comutare corect, apăsaţi tasta 
"Înapoi", pentru a reveni la afişajul de durată.

Programul de încălzire funcţionează acum după "Program Propriu". Puteţi apela 
programul dvs. "Program Propriu" prin apăsarea tastei "Prog" şi învârtirea 
butonului rotativ.

Punct nou de 
comutare
--------------

----la ---
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8.3 Generarea unui program nou de apă caldă

Încălzirea apei potabile poate fie să funcţioneze după setarea din fabrică 
"Selectare program după circuite de încălzire", fie după un program de comutare 
propriu, "Selectare program propriu apă caldă". 

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

În setarea din fabrică, "Selectarea programului după circuitele de încălzire" 
începe cu încălzirea automată a apei potabile cu 30 de minute înainte de cel mai 
devreme punct de comutare al tuturor circuitelor de încălzire din acest aparat de 
reglare şi se încheie cu oprirea ultimului circuit de încălzire.

Dacă încălzirea apei potabile nu trebuie să funcţioneze dependent de circuitele 
de încălzire, puteţi introduce programul dvs. propriu nou de apă caldă, după cum 
urmează:

Exemplu: 

În zilele săptămânii să fie pregătită apă caldă de la 6:30 până la ora 9:00.

Selectaţi circuitul de încălzire (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea circuitului 
de încălzire").

(aici: "Apă caldă")

Selectaţi programul "Apă caldă" pentru circuitul de încălzire (consultaţi 
capitolul 7.10 "Selectare program standard").

(aici: "Selectare program nou")

Pe afisaj apare o mască goală "Punct de comutare nou" pentru noul punct de 
comutare.

Introduceţi (consultaţi capitolul 8.2 "Generarea unui program nou de 
încălzire") punctele de comutare. 

După setarea tuturor celor trei date (zi/oră/temperatură) pentru noul punct de 
comutare, se salvează noul punct de comutare automat sub "Program propriu 
apă caldă" şi selectarea circuitului de încălzire "Apă caldă". Această salvare nu 
este vizibilă pe afisaj. Pe afisaj apare o mască goală "Punct de comutare nou" 
pentru următorul punct de comutare. Repetaţi această procedură pentru toate 
punctele de comutare dorite. 

Punct nou de 
comutare 
--------------

----la ---
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Încălzirea apei potabile funcţionează acum după "Program propriu apă caldă". 
Puteţi apela programul dvs. "Program propriu apă caldă" prin apăsarea tastei 
"Prog" şi învârtirea butonului rotativ (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea 
circuitului de încălzire").

8.4 Generarea unui program nou pentru pompa de recirculare

Pompa de recirculare poate fie să funcţioneze după setarea din fabrică 
"Selectare program după circuite de încălzire", fie după un program de comutare 
propriu, "Selectare program propriu pompă circulaţie". 

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

În setarea din fabrică, "Selectarea programului după circuitele de încălzire" 
porneşte pompa de recirculare automat, cu 30 de minute înainte de cel mai 
devreme punct de comutare al tuturor circuitelor de încălzire din acest aparat de 
reglare şi se opreşte cu oprirea ultimului circuit de încălzire.

Dacă pompa dvs. de recirculare nu trebuie să funcţioneze dependent de 
circuitele de încălzire, puteţi introduce programul dvs. propriu nou pentru pompa 
de recirculare, după cum urmează:

Exemplu: 

În toate zilele săptămânii să fie pregătită apă caldă de la 6:30 până la ora 9:00.

Selectaţi circuitul de încălzire (consultaţi capitolul 7.6 "Selectarea circuitului 
de încălzire").

(aici: "Circulaţie")

Selectaţi programul "Circulaţie" pentru circuitul de încălzire (consultaţi 
capitolul 7.10 "Selectare program standard").

(aici: "Selectare program nou")
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Pe afisaj apare o mască goală "Punct de comutare nou" pentru noul punct de 
comutare.

Introduceţi (consultaţi capitolul 8.2 "Generarea unui program nou de 
încălzire") punctele de comutare. 

După setarea tuturor celor trei date (zi/oră/temperatură) pentru noul punct de 
comutare se salvează noul punct de comutare automat la "Program Propriu ZP" 
şi selectarea circuitului de încălzire "Circulaţie". Această salvare nu este vizibilă 
pe afisaj. Pe afisaj apare o mască goală "Punct de comutare nou" pentru 
următorul punct de comutare. Repetaţi această procedură pentru toate punctele 
de comutare dorite. 

Pompa de recirculare funcţionează acum după "Program propriu pompă de 
circulaţie". Puteţi apela programul dvs. "Program propriu pompă de circulaţie" 
prin apăsarea tastei "Prog" şi învârtirea butonului rotativ.

Punct nou de 
comutare
--------------

----la ---
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9 Module şi funcţia lor

Aici sunt enumerate toate modulele cu care este echipat 
aparatul dvs. de reglare Logamatic 4313, respectiv cu care 
poate fi echipat.

O = Echipare de bază

X = Echipare suplimentară

În următoarele pagini se descriu, pe lângă modulul central 
ZM433 care aparţine echipării de bază a aparatului de 
reglare Logamatic 4313, şi modulele funcţionale care se 
utilizează cel mai frecvent, FM441 şi FM442.

Aparat de reglare

Logamatic 4313

Modul

 Unitate de comandă MEC2 O

Modul controller CM431 O

Modul central ZM433 

Dispozitiv de alimentare pentru producere externă de agent 
termic + circuit de încălzire

O

Modul funcţional FM441

Circuit de încălzire + apă caldă menajera
X

Modul funcţional FM442

2 circuite de încălzire
X

Modul funcţional FM443

Circuit solar
X

Modul funcţional FM445

LAP/LSP
X

Modul funcţional FM446

EIB
X

Modul funcţional FM448

Mesaj defecţiune generală
X

Tab. 2 Echipare de bază şi echipare posibilă cu module

Meniurile reprezentate pentru MEC2 din aceste 
instrucţiuni de service se referă la aceste module.

Toate celelalte module sunt explicate separat în 
documentaţia tehnică a modulelor.
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9.1 Modulul central ZM433 (echipare de bază)

Modulul ZM433 comandă o pompă de alimentare, care 
transportă căldură de la generatorii externi de căldură la 
instalaţie, dacă este necesar. În continuare, modulul 
reglează un circuit de încălzire cu dispozitiv de amestecare.

Comutatoarele manuale de pe modul au numai funcţii de 
service şi de întreţinere.

În cazul în care comutatoarele manuale nu se află în poziţie 
automată, apare în unitatea de control MEC2 mesajul 
corespunzător şi se aprinde  semnalul defecţiune.

Img. 21 Modulul central ZM433

Poz. 1: Comanda pentru pompa de alimentare

Poz. 2: Circuit de încălzire cu dispozitiv de amestecare 

1
2

Afisare Defecţiune generală, 
de exemplu erori din 
construcţie, erori senzori, 
influenţe externe, greşeli de 
cablare, erori module interne, 
funcţionare manuală. 
Mesajele de eroare apar sub 
formă de text în unitatea de 
comandă MEC2.

LED-uri pentru funcţii

Afisare "Amestecarea se deschide" 
(mai cald)

Afisare "Amestecarea se închide" 
(mai rece)

Afisare Circuit de încălzire în modul de 
funcţionare pe timp de vară

Afisare Pompă de alimentare, 
respectiv a circuitului de 
încălzire în funcţiune

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Nu utilizaţi comutatorul manual pentru 
deconectarea instalaţiei în cazul absenţei 
scurte.

În acest scop, utilizaţi funcţia Vacanţă 
(consultaţi capitolul 7.16 "Setare funcţie 
Vacanţă").
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Funcţie de alimentare

Comutator manual pompă de alimentare  Img. 22, 
Poz. 1)

Poziţiile 0 şi 3 (funcţionare manuală) sunt setări speciale 
care trebuie selectate numai de personal de specialitate. 

Funcţie de încălzire

Comutator manual circuit de încălzire pentru circuitul de 
încălzire 0  Img. 22 Poz. 2)

Poziţiile 0 şi 3 (funcţionare manuală) sunt setări speciale 
care trebuie selectate numai de personal de specialitate. 

Funcţiile actuale sunt semnalate prin LED-uri.

Img. 22 Modulul central ZM433

Poz. 1: Comutator manual pompă de alimentare

Poz. 2: Comutator manual circuit de încălzire

1
2

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

În modul normal, comutatorul manual trebuie 
să se afle pe poziţia "AUT".

3: Se porneşte pompa de alimentare

AUT: Pompa de alimentare funcţionează 
automat.

0: Se opreşte pompa de alimentare. Funcţiile 
de reglare funcţionează în continuare.

INSTRUCŢUNE PENTRU UTILIZATOR

În modul normal, comutatorul manual trebuie 
să se afle pe poziţia "AUT".

3: Se porneşte pompa circuitului de încălzire 
Dispozitivul de amestecare se decuplează 
şi poate fi acţionat manual.

AUT: Circuitul de încălzire funcţionează în mod 
automat.

0: Se opreşte pompa circuitului de încălzire 
Dispozitivul de amestecare este scos de 
sub tensiune Funcţiile de reglare 
funcţionează în continuare.
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9.1.1 Modul funcţional FM441 (echipare suplimentară)

Modulul FM441 reglează un circuit de încălzire şi un circuit 
de preparare apa calda menajera. 

Comutatoarele manuale de pe modul au numai funcţii de 
service şi de întreţinere.

În cazul în care comutatoarele manuale nu se află în poziţie 
automată, apare în unitatea de control MEC 2 mesajul 
corespunzător şi se aprinde  semnalul de defecţiune.

Img. 23 Modul funcţional FM441

Poz. 1: Circuit de încălzire

Poz. 2: Apă caldă 

1

2

Afisare Defecţiune generală, 
de exemplu erori din 
construcţie, erori senzori, 
influenţe externe, greşeli de 
cablare, erori module interne, 
funcţionare manuală. 
Mesajele de eroare apar sub 
formă de text în unitatea de 
comandă MEC2.

LED-uri pentru funcţii

Afisare "Dispozitivul de amestecare se 
deschide" (mai cald)

Afisare "Dispozitivul de amestecare se 
închide" (mai rece)

Afisare Circuit de încălzire în modul de 
funcţionare pe timp de vară

Afisare Apa caldă este în 
Regimul de noapte, 
subtemperatura setată.

Afisare Pompă circuit de încălzire în 
funcţiune

Afisare  - L Pompă de încărcare rezervor 
în funcţiune

Afisare  - Z Pompă de recirculare în 
funcţiune

Afisare Dezinfecţie termică activă

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Nu utilizaţi comutatorul manual pentru 
deconectarea instalaţiei în cazul absenţei 
temporare.

În acest scop, utilizaţi funcţia Vacanţă 
(consultaţi capitolul 7.16 "Setare funcţie 
Vacanţă").
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Funcţii circuit de încălzire şi apă caldă

Comutator manual circuit de încălzire Img. 24 Poz. 1) şi apă 
caldă Img. 24 Poz. 2) 

Poziţiile 0 şi 3 (funcţionare manuală) sunt setări speciale 
care trebuie selectate numai de personal de specialitate. 

Funcţiile actuale sunt semnalate prin LED-uri.

Img. 24 Modul funcţional FM441

Poz. 1: Comutator manual circuit de încălzire

Poz. 2: Comutator manual apă caldă

1
2

pentru circuitul de încălzire:

pentru alimentarea cu apă caldă:

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

În modul normal, comutatorul manual trebuie 
să se afle pe poziţia "AUT".

3: Se porneşte pompa circuitului de încălzire, 
respectiv pompa de încărcare. 
Dispozitivul de amestecare se decuplează şi 
poate fi acţionat manual. 
Pompa de reciculare este oprită.

AUT: Circuitul de încălzire, respectiv circuitul de 
apă caldă funcţionează în mod automat.

0: Pompa circuitului de încălzire şi, dacă este 
cazul, pompa de încărcare a rezervorului se 
opresc. 
Dispozitivul de amestecare este scos de sub 
tensiune. Funcţiile de reglare funcţionează 
în continuare.
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Module şi funcţia lor9
9.1.2 Modul funcţional FM442 (echipare suplimentară)

Modulul FM442 reglează două circuite de încălzire cu 
dispozitiv de amestecare, independente unul faţă de 
celalalt. 

Pot fi utilizate mai multe module FM442 într-un aparat de 
reglare. 

Comutatoarele manuale de pe modul au numai funcţii de 
service şi de întreţinere.

În cazul în care comutatoarele manuale nu se află în poziţie 
automată, apare în unitatea de control MEC2 mesajul 
corespunzător şi se aprinde  semnalul de defecţiune.

Funcţie de încălzire

Comutator manual circuit de încălzire pentru, de exemplu, 
circuitul de încălzire 1 sau 2 

Poziţiile 0 şi 3 (funcţionare manuală) sunt setări speciale 
care trebuie selectate numai de personal de specialitate. 

Funcţiile actuale sunt semnalate prin LED-uri.

Img. 25 Modul funcţional FM442

Poz. 1: Circuit de încălzire x

Poz. 2: Circuit de încălzire y 

1

2

Afisare Defecţiune generală, 
de exemplu erori din 
construcţie, erori senzori, 
influenţe externe, greşeli de 
cablare, erori module interne, 
funcţionare manuală. 
Mesajele de eroare apar sub 
formă de text în unitatea de 
comandă MEC2.

LED-uri pentru funcţii

Afisare "Dispozitivul de amestecare se 
deschide" (mai cald)

Afisare "Dispozitivul de amestecare se 
închide" (mai rece)

Afisare Circuit de încălzire în modul de 
funcţionare pe timp de vară

Afisare Pompă circuit de încălzire în 
funcţiune

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Nu utilizaţi comutatorul manual pentru 
deconectarea instalaţiei în cazul absenţei 
temporare.

În acest scop, utilizaţi funcţia Vacanţă 
(consultaţi capitolul 7.16 "Setare funcţie 
Vacanţă").

INSTRUCŢUNE PENTRU UTILIZATOR

În modul normal, comutatorul manual 
trebuie să se afle pe poziţia "AUT".

3: Se porneşte pompa circuitului de încălzire 
Dispozitivul de amestecare se decuplează 
şi poate fi acţionat manual.

AUT: Circuitul de încălzire funcţionează în mod 
automat.

0: Se opreşte pompa circuitului de încălzire 
Dispozitivul de amestecare este scos de 
sub tensiune. Funcţiile de reglare 
funcţionează în continuare.
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Remediere defecţiuni şi erori 10
10 Remediere defecţiuni şi erori

Remediaţi imediat defecţiunile sistemului termic, cu 
ajutorul unei firme specializate în instalaţii termice.

Defecţiunile instalaţiei dvs. sunt afişate în unitatea de 
comandă MEC2.

Comunicaţi telefonic firmei specializate în instalaţii termice 
defecţiunile apărute.
Dacă este cazul, poziţionaţi comutatorul de pe module 
conform capitolului 11 "Funcţionare în caz de defecţiune".

Pot apărea următoarele defecţiuni, în măsura în care 
aparatul dvs. de reglare este echipat cu module 
suplimentare.

– Cazan Senzor extern
– Circuit de 

încălzire x 
Senzor tur

– Apă caldă Senzor apă caldă
– Apă caldă este rece
– Apă caldă Dezinfecţie termică
– Apă caldă Avertizare apă caldă
– Circuit de 

încălzire x
Telecomandă

– Circuit de 
încălzire x

Comunicare

– Circuit de 
încălzire x

Mesaj de defecţiune Pompă

– Sistem 
magistrală

Ecobus nu are recepţie

– Sistem 
magistrală

Nici un Master

– Sistem 
magistrală

Conflict de adrese

– Adrese Conflict locaţie y
– Adresă Modul greşit locaţie y
– Adresă Modul necunoscut locaţie y
– Apă caldă Anod inert
– Apă caldă Intrare externă de defecţiune
– Circuit de 

încălzire x
În mod de funcţionare manuală

– Apă caldă În mod de funcţionare manuală
– Substaţie Subalimentare căldură
– Substaţie Senzor tur
– Solar Rezervor X în mod de funcţionare 

manuală
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Remediere defecţiuni şi erori10
10.1 Remedierea simplă a defecţiunilor

Dacă în pofida camerelor reci, respectiv a apei reci, nu 
se afişează mesaje de eroare, e posibil să existe o 
setare greşită care a fost efectuată involuntar.

Observaţie Cauză(e) posibilă(e) Măsură

Aparatul de reglare este întunecat, 
respectiv nu funcţionează

– Comutator funcţionare pe "OPRIT".

– Nu există tensiune de alimentare.

– Comutator funcţionare pe 
"PORNIT".

– Verificaţi siguranţa casei.

– Comutator avarie încălzire 
pe "PORNIT".

MEC2 întunecat – MEC2 nu este conectat corect 
(Probleme de contact).

– Conectaţi corect MEC2.

Cameră rece – Temperatura măsurată a camerei nu 
este afişată corect pentru circuitul 
corespunzător de încălzire.

– Verificaţi atribuirea 
circuitelor de încălzire.

– Reglarea se află în modul de încălzire 
redusă.

– Verificaţi ora şi programul 
de încălzire, dacă este 
cazul modificaţi-le.

– Temperatura setată a camerei prea 
scăzută.

– Corectaţi valoarea 
nominală pentru cameră.

– Alimentarea cu apă caldă funcţionează 
prea mult timp.

– Verificaţi încălzirea apei 
potabile.

– Generatorii externi de căldură nu 
furnizează destulă energie termică. 

– Verificaţi generatorii 
externi de căldură

– Senzorul de temperatură pentru cameră 
nu este egalizat corect.

– Egalizare senzor. 

Apa caldă rece – Valoarea nominală pentru apa caldă nu 
este corect setată.

– Verificaţi valoarea 
nominală pentru apa 
caldă.

– Programul de comutare nu este setat 
corect.

– Reprogramaţi programul 
de comutare.

Apa caldă rece 
(dacă apa caldă este încălzită prin 
generatori externi de energie 
termică)

– Generatorii externi de căldură nu 
furnizează destulă energie termică.

– Verificaţi generatorii 
externi de căldură
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Remediere defecţiuni şi erori 10
10.2 Remedierea defecţiunilor

MEC2-Mesaj Efect Ajutor

Avertizare apă caldă

Apa caldă este rece

Apa caldă este prea rece. Poziţionaţi comutatorul de funcţionare manuală apă 
caldă la modulul FM441pe modul manual. Anunţaţi 
firma specializată în instalaţii termice.

Telecomandă 

Defecţiune

Aparatul de reglare 
funcţionează cu ultimele 
valori setate în unitatea de 
comandă MEC2.

Anunţaţi firma specializată în instalaţii termice.

Defecţiune senzor 
extern

Defecţiune senzor tur

Dacă este cazul, sistemul de 
încălzire încălzeşte cu 
temperaturi mai mari şi 
asigură astfel alimentarea cu 
căldură. 

Anunţaţi firma specializată în instalaţii termice.

Comunicaţi firmei specializate în instalaţii termice ce 
senzor termic este defect.

Defecţiune senzor tur Poate deveni prea cald. Dacă este cazul, reglaţi manual dispozitivul de 
amestecare.

Anunţaţi firma specializată în instalaţii termice.

Circuit de încălzire 
xcomunicare.

Defecţiune

Nu funcţionează 
comunicarea BFU 
a circuitului de încălzire x cu 
aparatul de reglare.

Este posibil ca telecomanda să fie defectă. 

Anunţaţi firma specializată în instalaţii termice.

Defecţiune senzor apă 
caldă

Dacă senzorul de apă caldă 
este defect, din motive de 
siguranţă nu se produce apă 
caldă.

Anunţaţi firma specializată în instalaţii termice.

Circuitul de încălzire x 
în mod de funcţionare 
manuală

Pompele, elementele de 
poziţionare etc. se comandă 
manual, în funcţie de poziţia 
comutatorului. 

Comutatorul a fost poziţionat pe funcţionare manuală 
(pentru lucrări de întreţinere sau pentru a remedia 
defecţiunea). După remedierea defecţiunii, poziţionaţi 
comutatorul manual din nou pe "AUT".

Substaţie senzor tur

Defecţiune

E posibilă supraalimentarea 
sau subalimentarea.

Anunţaţi firma specializată în instalaţii termice.

Substaţie

Subalimentare căldură

Defecţiune

Circuitul de încălzire x este 
subalimentat. E posibil ca 
circuitul de apă caldă 
existent să nu se încarce.

Generatorul extern de căldură trebuie să furnizeze 
mai multă căldură, respectiv suficientă căldură.
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Funcţionarea în cazul defecţiunilor11
11 Funcţionarea în cazul defecţiunilor

11.1 Funcţionare în regim de avarie

În cazul defectării sistemului electronic, aparatul de 
reglare dispune de un mod de funcţionare de avarie. În 
modul de avarie, funcţionează toate pompele, iar 
dispozitivele de amestec nu sunt alimentate. Acestea 
pot fi reglate manual. În acest caz, anunţaţi firma 
specializată în instalaţii termice.

11.2 Mod de încălzire prin comutator 
manual

În majoritatea cazurilor se afişează defecţiunile în MEC2 2, 
dacă acestea se referă la aparatul de reglare.

Informaţi firma specializată în instalaţii termice cu privire 
la eroarea afişată pe afisajul MEC. Pe baza acestor 
date, firma specializată în instalaţii termice vă poate 
oferi ajutor la obiect şi rapid în vederea remedierii 
defecţiunii apărute.

Dacă nu puteţi contacta imediat firma specializată în 
instalaţii termice, puteţi, dacă este cazul, să setaţi un 
mod de funcţionare manuală cu comutatorul manual. 

ATENŢIE!

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

Dacă este instalat un sistem termic cu 
încălzire prin pardoseală: înainte de a 
utiliza instalaţia de încălzire cu 
comutatorul manual, trebuie să verificaţi 
temperatura setată a termostatului la 
cazan. Dacă nu este setată corect 
temperatura, se poate supraîncălzi 
sistemul de încălzire prin pardoseală.

Pe aparatul de reglare şi pe module se află 
comutatoare manuale pentru modul de funcţionare 
manual.

Pompa respectivă se porneşte în poziţia 3. 
Dispozitivele de amestecare rămân fără curent şi pot 
fi reglate manual.

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE

prin electrocutare.

Înainte de deschiderea aparatului de 
reglare, instalaţia se va deconecta de 
la reţeaua electrică prin comutatorul 
de avarie al sistemului de încălzire 
sau prin siguranţa casei.

Toate lucrările care necesită 
deschiderea aparatului de reglare 
trebuie efectuate de o firmă 
specializată în instalaţii termice.
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Funcţionarea în cazul defecţiunilor 11
Funcţionare manuală Logamatic 4313 
(modul central ZM433)

Înainte de a face setările pentru funcţionarea manuală, 
verificaţi setările modulelor, pentru a nu exista eventuale 
setări greşite. Dacă există o defecţiune a instalaţiei de 
reglare, puteţi utiliza temporar sistemul dvs. de încălzire 
în mod manual.

Porniţi regulatorul cu comutatorul de funcţionare.

Circuit alimentare Img. 26 Poz. 1) la comutatorul 
selectiv

 setaţi pe Manual 3.

Circuit de încălzire Img. 26 Poz. 2) la comutatorul 
selectiv

 setaţi pe Manual 3.

În caz de defecţiune, anunţaţi imediat firma specializată 
în instalaţii termice. Aceasta oferă service 
corespunzător. Comunicaţi mesajul de eroare afişat pe 
MEC2.

Decuplaţi manual dispozitivul de amestec al circuitului 
de încălzire şi poziţionaţi-l în direcţia mai cald sau mai 
rece, până se atinge temperatura dorită a camerei. 

Img. 26 Modul central ZM433

Poz. 1: Comutator manual circuit de alimentare

Poz. 2: Comutator manual circuit de încălzire 0

1
2

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Pentru a evita subalimentarea, trebuie să 
vă asiguraţi înainte de setarea modului 
de funcţionare manual pentru pompa de 
alimentare, că generatorul extern de 
căldură poate furniza suficientă energie 
termică. 

INSTRUCŢIUNE PENTRU UTILIZATOR

Nu este permisă închiderea completă 
a circuitelor de amestecare, din cauza 
siguranţei în funcţionare a instalaţiei.
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Funcţionarea în cazul defecţiunilor11
Mod de funcţionare manuală, module funcţionale 
FM441 şi FM442 (echipare suplimentară)

După cum este descris în Pagina 81, puteţi poziţiona şi 
pentru aceste module, în caz de defecţiune, comutatorul 
manual pentru apă caldă şi/sau încălzire pe Manual 3.

La apă caldă aveţi grijă: la o instalaţie cu generator 
extern de căldură, asiguraţi-vă înainte de setarea 
modului de funcţionare manuală pentru pompa de 
încărcare, că generatorul de căldură poate furniza 
suficientă energie termică, deoarece, în caz contrar, 
s-ar putea răci rezervorul de apă caldă.

AVERTIZARE!

PERICOL DE ARDERE!

Cu apă fierbinte.

Dacă se transportă apă prea fierbinte 
prin pompa de încărcare în rezervorul 
de apă caldă, este interzisă preluarea 
apei calde neamestecate la robinete.
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Protocol de reglare 12
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12 Protocol de reglare 

Atribuirea circuitelor de încălzire

Specialistul dvs. în instalaţii termice atribuie la punerea 
în funcţiune fiecare circuit de încălzire în parte al 
instalaţiei dvs. de încălzire, de exemplu circuit de 
încălzire 1 = "Parter stânga". 

Valori de funcţionare Domeniu de introducere Setări din fabrică Setare

Selectare program Familie

Dimineaţa

Seara

Înainte de prânz

După amiaza

Prânz

Single

Vârstnici

Nou

Familie

Apă caldă 30° C – 60° C 60° C

Comutare vară/iarnă 10° C – 30° C
Permanent pe timp de vară
Permanent pe timp de iarnă

17° C

Temperatură cameră pe timp de zi 11° C – 30° C 21° C

Temperatură cameră pe timp de 
noapte

2° C – 29° C 17° C

Temperatură cameră vacanţă 10° C – 30° C 17° C

Dezinfecţie termică Da/Nu Nu

Circuit de încălzire Atribuire

Circuit de încălzire 0

Circuit de încălzire 1

Circuit de încălzire 2

Circuit de încălzire 3

Circuit de încălzire 4

Circuit de încălzire 5

Circuit de încălzire 6

Circuit de încălzire 7

Circuit de încălzire 8
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