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1.  Utilizare 
 
 
Placa de circuite suplimentară KM 2, împreună cu regulatorul TAC respectiv TAC-BUS 
(panou de control digital), cu comandă pe bază de procesor şi cu senzor de temperatură 
exterioară facilitează montarea în serie a două sau trei cazane în funcţie de putere precum şi 
racordarea unui sau a două circuite cu vane de amestec.  
 
Placa de circuite conţine sistemul de comandă a vanelor de amestec şi a pompelor precum şi 
conexiunile senzorului pentru conducta de tur şi senzorul de temperatură ambiantă 
(telecomanda) pentru fiecare vană de amestec. 
 
Imaginea 1:  Componentele livrate pentru KM 2 
 
În setul de componente livrate este inclusă şi o pungă cu şuruburi din oţel inoxidabil. Aceste 
şuruburi sunt necesare pentru montarea sistemului de colectare a gazului evacuat (accesoriu 
AF… sau AFM…). 
 
2. Montare 
2.1 Montare la SUPRASTAR KN/45 .. 117 – 7 D …  
 şi KN45…117 – 8 D… 
 
Imaginea 2 
 
• Capacul superior (1) se împinge spre partea din spate şi se îndepărtează. 
• Panoul de comandă se rabatează spre partea frontală după ce au fost îndepărtate 

şuruburile (2). 
 



Imaginea 3 
 
• Se îndepărtează tabla de ecranare (3). 
 
În partea dreaptă a plăcii principale de circuite se află locul de montare a diverselor plăci de 
circuite suplimentare.  
 
Imaginea 4: Orificiile pentru şuruburile plăcii de circuite suplimentare KM 2 
 
Imaginea 5: Panou de control TAC respectiv TAC-BUS 
 
• Suporturile pentru placa de circuite (6) se introduc în orificiile (5) cu ajutorul 

mecanismului de fixare. 
• În cazul în care şuruburile de inpamantare (7) nu sunt montate, acestea se introduc prin 

orificiile de montare din partea stângă a plăcii de circuite şi se introduc distanţiere (8). Cu 
ajutorul inelelor de etanşare din hârtie dură (9) se evită căderea distanţierelor.   

• Placa de circuite se fixează pe suporturile (6) (deocamdată nu se fixează complet), se 
înşurubează şuruburile de inpamantare (7) şi placa de circuite se fixează complet pe 
suporturi. 

• Se efectuează conexiunea între placa de circuite principală şi cea secundară cu ajutorul 
cablurilor (10) şi (11). Trebuie avut în vedere sistemul de codare al ştecherelor. 

• Cablul (11) se poziţionează sub plăcile de circuite, pe baza panoului de control. 
• Acesta nu trebuie poziţionat în nici un caz în faţa sau în spatele plăcilor (pentru evitarea 

influenţelor de inducţie). 
 
Imaginea 6 
 
• Se introduce cablul de legătură VK (12), se conectează ştecherul (13) pe placa de circuite 

KM 2 şi se efectuează conexiunea de siguranţă pe baza panoului de control (15).  
 
Important: Prima mufă (de la stânga la dreapta) este pentru cazanul secundar 2 iar a doua 

mufă este pentru cazanul secundar 3. În cazul unei instalaţii cu 2 cazane, mufa 3 
rămâne liberă. 

• Cablul de legătură VK (12) se conduce spre cazanul/cazanele secundar(e). 
 
Imaginea 7: Panou de control principal respectiv panou de control de bază  
 
• Releul de legătură (16) se montează pe peretele posterior al panoului de control al 

cazanului / cazanelor secundar(e) şi se conectează cu ajutorul ştecherelor CA1, CA2 şi a 
ştecherului cablului de legătură VK. 



• Cablul de legătură VK se fixează cu dispozitivul de prindere (14) pentru cabluri, de 
peretele stâng al panoului de control ale cazanelor. 

 
 
2.2 Montare la SUPRAMAX K/KN144…340…- 8 D… 
 
Imaginea 8 
 
• Se îndepărtează şurubul de fixare (1) şi se deschide panoul de control (2). 
 
Imaginea 9 
 
• După desfacerea şuruburilor de fixare se îndepărtează capacul(3). 
 
Imaginea 10: Orificiile pentru şuruburile plăcii de circuite suplimentare KM 2 
 
În partea dreaptă a plăcii principale de circuite se află locul de montare a diverselor plăci de 
circuite suplimentare. 
 
Imaginea 11 
 
• Suporturile pentru placa de circuite (10) se introduc în orificiile (4) cu ajutorul 

mecanismului de fixare. 
• Distanţierul anterior (12) se deşurubează de cel posterior (11). 
• În cazul în care şuruburile de inpamantare (7) nu sunt anterior montate , acestea se 

introduc din fata prin orificiile de montaj din partea stângă a plăcii de circuite şi 
distanţiere (8). Acestea se asigura impotriva caderii cu saibe de carton (9).   

• Placa de circuite se fixează pe suporturile (10) respectiv pe filetul piesei intermediare (11) 
din partea posterioară (deocamdată nu se fixează complet), se înşurubează şuruburile de 
înpământare (7) şi placa de circuite se fixează complet pe suporturi. 

• Distanţierul frontal (12) se înşurubează înapoi. 
• Se efectuează conexiunea între placa de circuite principală şi cea secundară cu ajutorul 

cablurilor (13) şi (14). Trebuie avut în vedere sistemul de codare al ştecherelor. 
• Cablul (14) se poziţionează sub plăcile de circuite, pe baza panoului de control. 
• Acesta nu trebuie poziţionat în nici un caz în faţa sau în spatele plăcilor (pentru evitarea 

influenţelor de inducţie). 
• Tabla pentru ecranare (3) se montează conform descrierii de mai sus. 
 
3. Conectarea electrică 
3.1 Conectarea la instalaţia de alimentare cu energie 
 electrică 



Alimentarea cu energie electrică a cazanelor secundare (cazanul 2 şi 3) se poate efectua doar 
prin intermediul cablurilor de legătură (accesoriu VK). Este interzisă alimentarea directă a 
cazanelor. 
În cazul în care cazanele sunt montate la o distanţă considerabilă, se recomandă utilizarea 
prelungitorului pentru cablul de legătură (accesoriu VLK). 
 
Reţeaua de alimentare cu energie electrică 
 230 V / 50 Hz 
     Cablu de legătură  VK 
 
 

Cazanul 1  Cazanul 2  Cazanul 3 
 

Imaginea 12 
 
Atenţie: 
Comutatoarele principale ale cazanelor secundare cu panou de control general (cazanul 2 şi 3) 
nu opresc complet alimentarea mufelor de pe panoul de control al cazanului respectiv. 
Numai în momentul în care a fost acţionat comutatorul cazanului principal (cazanul 1) se 
întrerupe alimentarea cazanelor secundare (cazanele 2 şi 3) prin intermediul cablului de 
legătură (accesoriu VK).  
 
Indicaţii prind amplasarea: 
În cazul în care utilizaţi un sistemul de colectare a gazului evacuat (accesoriu AF… sau 
AFM…) este necesară amplasarea cazanelor SUPRASTAR la o distanţă de 150 mm ± 50 mm 
respectiv a cazanelor SUPRAMAX la o distanţă de 495 mm ± 50 mm.  
 
3.2 Conectarea electrică a cazanelor principale şi secundare SUPRASTAR (seria 7) 
 
Reţeaua de alimentare cu energie electrică   230 V / 50 Hz 
 
       VF  
 
 Cazan 1 
  (K/KN…-7 D…) 
 
Placa de circuite principală   Placa de circuite suplimentară KM 2 
 
     Cazan 2  Cazan 3 
 
Panou de control digital 



      Cablu de legătură VK 
  
      În cazul în care cazanele sunt montate la o distanţă 

considerabilă, se recomandă utilizarea 
prelungitorului pentru cablul de legătură VLK. 

       
 
    Releu de legătură 
 
Cazan 2 
(K/KN…-7 G...) 
 
 
        Releu de legătură 
 
Important: 
Nu trebuie efectuată conectarea la  
reţeaua de alimentare cu energie electrică.   Cazan 3 
        (K/KN…-7 G…) 
    
        Important: 

Nu trebuie efectuată conectarea la  
reţeaua de alimentare cu energie 
electrică.  
 

 
Imaginea 13 
 
VF Senzor comun pentru conducta de tur.  
 
     * Atenţie: 
     Ordinea cazanelor nu trebuie inversată. În cazul unei 

instalaţii cu două cazane, mufa pentru cazanul 3 nu 
trebuie conectată.  

 
 
 
 
 
 
 



3.3 Conectarea electrică a cazanelor principale şi secundare SUPRASTAR (seria 8) 
 
Reţeaua de alimentare cu energie electrică   230 V / 50 Hz 
 
       VF  
 
 Cazan 1 
  (K/KN…-8 D…) 
 
Placa de circuite principală   Placa de circuite suplimentară KM 2 
 
     Cazan 2  Cazan 3 
 
Panou de control digital 
      Cablu de legătură VK 
  
      În cazul în care cazanele sunt montate la o distanţă 

considerabilă, se recomandă utilizarea 
prelungitorului pentru cablul de legătură VLK. 

       
 
    Releu de legătură 
 
Cazan 2 
(K/KN…-8...) 
 
 
        Releu de legătură 
 
Important: 
Nu trebuie efectuată conectarea la  
reţeaua de alimentare cu energie electrică.   Cazan 3 
        (K/KN…-8…) 
    
        Important: 

Nu trebuie efectuată conectarea la  
reţeaua de alimentare cu energie 
electrică.  
 

 
Imaginea 14 



 
VF Senzor comun pentru conducta de tur.  
 
     * Atenţie: 
     Ordinea cazanelor nu trebuie inversată. În cazul unei 

instalaţii cu două cazane, mufa pentru cazanul 3 nu 
trebuie conectată.  

 
3.4 Conectarea electrică a cazanelor principale şi secundare SUPRAMAX (seria 8) 
 
Reţeaua de alimentare cu energie electrică   230 V / 50 Hz 
 
       VF  
 
 Cazan 1 
  (K/KN…-8 D…începând cu 144 kW) 
 
Placa de circuite principală   Placa de circuite suplimentară KM 2 
 
  Modul - BUS 
 
   Cazan 2  Cazan 3 
 
Panou de control digital 
      Cablu de legătură VK 
  
      În cazul în care cazanele sunt montate la o distanţă 

considerabilă, se recomandă utilizarea 
prelungitorului pentru cablul de legătură VLK. 

       
 
    Releu de legătură 
 
Cazan 2 
(K/KN…-8...) 
 
 
        Releu de legătură 
 
Important: 
Nu trebuie efectuată conectarea la  



reţeaua de alimentare cu energie electrică.   Cazan 3 
        (K/KN…-8…) 
    
        Important: 

Nu trebuie efectuată conectarea la  
reţeaua de alimentare cu energie 
electrică.  
 

 
Imaginea 15 
 
VF Senzor comun pentru conducta de tur.  
 
     * Atenţie: 
     Ordinea cazanelor nu trebuie inversată. În cazul unei 

instalaţii cu două cazane, mufa pentru cazanul 3 nu 
trebuie conectată.  

 
3.5 Conectarea circuitelor cu vane de amestec 
 
134/1 134/2 146/1 37/2 146/2 37/3 
 
 
       97/1 
       97/2 
 
   OPRIT PORNIT  OPRIT PORNIT 
 
85 
 
INDICATOR PENTRU DEFECŢIUNI LA CAZAN Nr. 2-3 
 
POMPĂ DE RECIRCULARE  PENTRU CIRCUIT (C) 
 
VANĂ DE AMESTEC CU 3 CĂI PENTRU CIRCUIT (C) 
 
POMPĂ DE RECIRCULARE PENTRU CIRCUIT (C) 
 
VANĂ DE AMESTEC CU 3 CĂI PENTRU CIRCUIT (C) 
 
TUR PENTRU CIRCUIT (C) 



 
ÎNCĂPERE PENTRU CIRCUIT (C) 
 
TUR PENTRU CIRCUIT (C) 
 
ÎNCĂPERE PENTRU CIRCUIT (C) 
 
SENZOR    CONEXIUNI 230 V 
 
MONTARE ÎN CASCADĂ 
 
CAZAN   CAZAN 
2    3 
 
89/1    89/2 
 
Imaginea 16 
 
37/2 Pompă de recirculare pentru circuitul de încălzire B 
37/3 Pompă de recirculare pentru circuitul de încălzire C 
85 Mufă de conexiuni pentru placa de circuite suplimentară KM2 
89/1 Cablu de legătură pentru cazanul 2 
89/2 Cablu de legătură pentru cazanul 3 
 
 
97/1 Indicarea defecţiunii pentru cazanul 2 
97/2 Indicarea defecţiunii pentru cazanul 3 
134/1 Senzor pentru circuitul cu vană de amestec al circuitului de încălzire 

B 
134/2 Senzor pentru circuitul cu vană de amestec al circuitului de încălzire 

C 
146/1 Motor pentru circuitul cu vană de amestec al circuitului de încălzire 

B 
146/2 Motor pentru circuitul cu vană de amestec al circuitului de încălzire 

C 
 
 
Atenţie: 
În cazul conectării unui sistem de încălzire prin 
pardoseală, este necesară montarea unui dispozitiv 
mecanic de supraveghere a pompei de recirculare. 
 
 
4. Montarea instalaţie cu cazane multiple 



4.1 Model de montare 1 pentru circuite de cazane 
 
        VF 
SV   SV   SV   HV 
Cazan 1  Cazan 2  Cazan 3  este posibilă racordarea a max. 

4 circuite secundare.  
      AG 
         HR 
Imaginea 17 
  
 Vană motorizată 
 Pompa de circulaţie pentru circuitul de cazane 
 Sistem hidraulic de separare 
 
 
HV Turul circuitului de încălzire  
HR Returul circuitului de încălzire  
SV Ventil de siguranţă  
AG Vas de expansiune  
VF Senzor pentru conducta de tur 
 
În cazul în care se utilizează câte o pompă pentru circulaţia apei pentru fiecare cazan, acestea 
vor fi alimentate electric doar de cantitatea nominală de apă. Pot fi utilizate toate cele patru 
circuite secundare controlate de regulatoarele TAC respectiv TAC-BUS.    
 
Regulatorul TAC respectiv TAC-BUS controlează atât pompele pentru circuitul cazanelor cât 
şi vanele motorizate de pe returul cazanelor.  
 
Închiderea vanelor motorizate şi oprirea pompelor pentru circuitul cazanelor se efectuează 
cu ajutorul unui dispozitiv de programare a duratei de funcţionare. 
 
Circuitele secundare pot fi utilizate după cum urmează: 
- Circuitul 1 (A) = Circuit de încălzire direct (fără vană de amestec) 
- Circuitul 2 (B) = Circuit de încălzire controlat de vana de amestec 
- Circuitul 3 (C) = Circuit de încălzire controlat de vana de amestec 
- Circuitul 4      = Circuit de alimentare cu apă a cazanelor 
 
Pompele pentru circuitul de cazane şi vanele motorizate se conectează în panoul de control al 
fiecărui cazan în parte. Conectarea electrică a pompelor pentru circuitul de cazane şi a 
vanelor motorizate se efectuează conform indicaţiilor din manualul de instalare a vanelor 
motorizate. În cazul utilizării unor pompe cu o putere de peste 450 W, acestea se vor controla 
prin intermediul unei vane opritor. 



 
Pentru a asigura o funcţionare optimă a instalaţiei cu cazane multiple, fiecare cazan în parte 
ar trebui deconectat de la circuitele de reglare hidraulică.  
 
Deconectarea necesară se realizează prin utilizarea unui aşa numit "sistem hidraulic de 
separare".    
 
Indicaţie importantă: 
 
În cazul în care se alege modelul de montare 1, este necesară, în cazul domeniului de 
specialitate de pe pagina "#ANLAGENPARAMETER(PARAMETRII APARATULUI)", 
selectarea model de aparat 1 (Anlagetyp 1) la regulatorul TAC respectiv TAC-BUS (vezi 
indicaţiile de utilizare detaliate ale regulatorului TAC respectiv TAC-BUS).  
 
La livrare, regulatorul TAC respectiv TAC-BUS este deja programat la modelul de aparat 1 
(Anlagetyp 1).  
 
În cazul modelului de montare 1 este necesară montarea unei rezistenţe de rezervă de 1,43 
kΩ la mufele 29 şi 30 (mufa cu cleme pentru regulatorul TAC respectiv TAC-BUS) sau se 
conectează o telecomandă cu senzor de temperatură ambiantă (accesoriu TWR 1). În caz 
contrar, circuitul de încălzire A va funcţiona drept circuit de cazane.    
 
   
4.2 Model de montare 2 pentru circuite de cazane 
 
 
        VF 
SV   SV   SV   HV 
Cazan 1  Cazan 2  Cazan 3  este posibilă racordarea a max. 

4 circuite secundare.  
      AG 
         HR 
Imaginea 18 
  
 Vană motorizată 
 Pompa pentru circulare a circuitului de cazane 
 Sistem hidraulic de separare 
 
 
HV Turul circuitului de încălzire  
HR Returul circuitului de încălzire  
SV Ventil de siguranţă  



AG Vas de expansiune  
VF Senzor pentru conducta de tur 
 
 
 
În cazul de faţă se va utiliza numai o pompă (2) pentru circuitul de cazane. Pentru aceasta se 
va utiliza pompa circuitului de încălzire (A) ; circuitul de încălzire (A) nu mai poate fi folosit 
drept circuit secundar. 
 
Conectarea electrică a pompei se va efectua respectând indicaţiile din manualul de instalare a 
cazanelor (panoul de control digital). 
 
În total se vor putea utiliza numai 3 circuite secundare: 
 
- Circuitul 1 (B) = Circuit de încălzire controlat de vana de amestec 
- Circuitul 2 (C) = Circuit de încălzire controlat de vana de amestec 
- Circuitul 3   = Circuit de alimentare cu apă a cazanelor 
 
Pompa pentru circuitul de cazane comună se va conecta la cazanul principal (clemele 16, 17, 
18). În cazul utilizării unei pompe cu o putere de peste 450 W, aceasta se va controla prin 
intermediul unei vane opritor.  
 
Vanele de închidere se montează pe panoul de control al fiecărui cazan. 
 
Dacă în momentul opririi aparatului se închide şi vana motorizată, debitul de apă care trece 
prin restul cazanelor creşte proporţional.  
 
Pompa comună pentru circuitul de cazane se va opri numai în momentul în care se opreşte 
orice generare de căldură (toate cazanele sunt oprite). 
 
Şi în cazul acestui mod de montare se recomandă utilizarea unui sistem hidraulic de separare. 
 
Indicaţie importantă: 
 
În cazul în care se alege modelul de montare 2, este necesară, în cazul domeniului de 
specialitate de pe pagina "#ANLAGENPARAMETER(PARAMETRII APARATULUI)", 
selectarea model de aparat 2 (Anlagetyp 2) la regulatorul TAC respectiv TAC-BUS (vezi 
indicaţiile de utilizare pe larg ale regulatorului TAC respectiv TAC-BUS).  
 
4.3 Senzor comun pentru conducta de tur 
 



        Viteza de curgere a apei ≥ 0,2 m/s 
 
AF 
         VF 
          HV 
       Senzor comun pentru conducta de tur 
 
SV   SV   SV 
Cazan 1  Cazan 2  Cazan 3 

 
MDK   MDK   MDK 
KKP   KKP   KKP  AG 
 
HR 
   Îndepărtaţi senzorul pentru cazan! 
 
Imaginea 19 
 
AF Senzor de temperatură exterioară  
VF Senzor pentru conducta de tur 
KF Senzor pentru cazan (trebuie demontat !)  
HV Turul sistemului de încălzire 
HR Returul sistemului de încălzire 
SV Ventil de siguranţă 
MDK Clapă de obturare a motorului 
KKP Pompă pentru circuitul de cazane 
AG Vas de expansiune 
 
Stabilirea temperaturii pentru controlarea cazanelor montate în serie, prin intermediul 
regulatorului TAC respectiv TAC-BUS + KM 2 se efectuează prin intermediul unui senzor de 
temperatură exterioară şi a unui senzor comun pentru conducta de tur. Pentru aceasta este 
necesară înlocuirea senzorului pentru cazan (KF) livrat împreună cu cazanul 1 cu un senzor 
pentru conducta de tur VF (cu teacă de imersie). Senzorul comun pentru conducta de tur se 
conectează la cazanul principal (la clemele 33 şi 34) . Senzorul pentru conducta de tur este 
livrat împreună cu placa de circuite suplimentară KM 2.   
 
Indicaţie pentru instalare: 
 
Este necesară montarea senzorului pentru conducta de tur la cel puţin 1 m de ultima 
îmbinare a conductelor de tur, pentru a se putea efectua o măsurare corespunzătoare a 



tuturor curenţilor. Viteza de curgere a apei în dreptul senzorului trebuie să aibă o valoare de 
cel puţin 0,2 m/s.  
 
Senzorul comun pentru conducta de tur VF trebuie introdus în teaca de imersie cu pastă de 
transfer termic pentru a se efectua un transfer de temperatură corespunzător de la teaca de 
imersie la senzor, pentru a putea transmite o valoare corectă regulatorului TAC respectiv 
TAC-BUS şi pentru ca aceasta să controleze în mod corect cazanele montate în serie.     
 
 
4.4 Schemă de instalaţie cu 4 circuite secundare (model de montare 1) cu sistem hidraulic 

de separare 
  
 
Imaginea 20 
 
HKA Circuit de 

încălzire A 
MB Vană de amestec al 

HKB 
MAG Vas de 

expansiune 
TWR1 Telecomandă cu 

senzor de 
temperatură 
ambiantă 

HKB Circuit de 
încălzire B 

MC Vană de amestec al 
HKC 

E Aerisire LP Pompă de umplere 
a cazanului 

HKC Circuit de 
încălzire C 

ÜV Supapă de refulare MFB Senzor de 
amestec al 
HKB 

ZP Pompă de 
circulaţie 

UPA Pompă pentru 
circuitul de 
încălzire A 

RK Vană de reţinere MFC Senzor de 
amestec al 
HKC 

KKP Pompă pentru 
circuitul de cazane

UPB Pompă pentru 
circuitul de 
încălzire B 

RV Ventil de reţinere AF Senzor de 
temperatură 
exterioară 

MDK Vană motorizată 

UPC Pompă pentru 
circuitul de 
încălzire C 

SV Ventil de siguranţă SF Senzor 
pentru 
boiler 

SG Grup de siguranţă 

VK Cablu de legătură WMS Siguranţă în cazul 
absenţei alimentării cu 
apă * 

VF Senzor 
pentru 
conducta de 
tur 

  

 
* În cazul în care conductele de tur ale cazanelor sunt dispuse vertical, este necesară dotarea 
fiecărui cazan cu o siguranţă pentru cazul absenţei alimentării cu apă.  
 



4.5 Schemă de instalaţie cu 3 circuite secundare (model de montare 2) cu sistem hidraulic 
de separare 
 
Imaginea 21 
 
    MAG Vas de 

expansiune 
TWR1 Telecomandă cu 

senzor de 
temperatură 
ambiantă 

HKB Circuit de 
încălzire B 

MB Vană de amestec a HKB E Aerisire LP Pompă de umplere 
a cazanului 

HKC Circuit de 
încălzire C 

MC Vană de amestec a HKC MFB Senzor de 
amestec al 
HKB 

ZP Pompă de 
circulaţie 

UPA Pompă pentru 
circuitul cazanelor 

RK Vană de reţinere MFC Senzor de 
amestec al 
HKC 

  

UPB Pompă pentru 
circuitul de 
încălzire B 

RV Ventil de reţinere AF Senzor de 
temperatură 
exterioară 

MDK Vană motorizată 

UPC Pompă pentru 
circuitul de 
încălzire C 

SV Ventil de siguranţă SF Senzor 
pentru 
boiler 

SG Grup de siguranţă 

VK Cablu de legătură WMS Siguranţă în cazul 
absenţei alimentării cu 
apă* 

VF Senzor 
pentru 
conducta de 
tur 

  

 
 
* În cazul în care conductele de tur ale cazanelor sunt dispuse vertical, este necesară dotarea 
fiecărui cazan cu o siguranţă pentru cazul absenţei alimentării cu apă. 
 
5. Montarea senzorului pentru circuitele de amestec  
  
Senzorul pentru vanele de amestec trebuie montat la 500 mm după pompa fiecărui circuit de 
încălzire (circuitul de încălzire B respectiv C). Conductele trebuie să fie polizate în momentul 
în care sunt montate. Pe suprafaţa senzorului se aplică pasta de transfer termic livrată 
împreună cu aparatul.  
 
Senzorul se montează pe conductă cu ajutorul benzii elastice livrate. 
 



Atenţie:  
 
• Conductoarele senzorului nu trebuie poziţionate împreună cu cabluri de curent de 230 V 

în canale sau conducte pentru cabluri. Acestea trebuie poziţionate la distanţa minimă de 
100 mm. 

• În cazul conectării unui sistem de încălzire prin pardoseală, este necesară montarea unui 
dispozitiv mecanic de reglare a temperaturii din conducta de tur conform indicaţiilor 
producătorului. Numai astfel se evită supraîncălzirea circuitului.  

 
Valorile minime ale senzorului pentru vana de amestec şi ale senzorului pentru conducta de 
tur (NTC): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperatura din 
conducta de tur 

Rezistenţa 
senzorului 

Tensiunea senzorului 

°C  Ω V 
20 14772 3,74 
26 11500 3,42 
32 9043 3,08 
38 7174 2,76 
44 5730 2,44 
50 4608 2,14 
56 3723 1,87 
62 3032 1,62 
68 2488 1,40 
74 2053 1,21 
80 1704 1,04 
86 1421 0,90 
 
 
6. Telecomandă cu senzor de temperatură ambiantă   
 
Vanele de amestec se pot dota suplimentar cu o telecomandă TWR1 (Nr. comandă 7 719 001 
130). 
 



Imaginea 22 
 
Imaginea 23 
 

Cum ne puteţi contacta… 
 
Serviciul informaţii 
Telefon (01803) 337 333 
0,18 DM/min 
 
(nu este pentru consiliere tehnică sau pentru programare la service) 
 
Telefax (01803) 337 332 
e-mail: junkers.infodienstbosch@de.bosch.com 
 
Consiliere tehnică 
 
Telefon (01803) 337 330 
0,18 DM/min 
 
Programare la service 
Telefon (01803) 337 337 
0,18 DM/min 
Telefax (01803) 337 339 
 
Transmis de:  
 
 
 


