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Declaraţie de conformitate 42/2010 
 

Prin prezenta, declarăm pe propria răspundere că termoregulatorul ST-
431N 230V, 50Hz fabricat de TECH, cu sediul în Wieprz 1047A, 34-122 
Wieprz, este în conformitate cu: 
 regulamentul Ministerului Economiei, Muncii şi Politicii sociale (Jurnal 
legislativ Nr. 155, Art. 1089) din 21 august 2007, ce implementează 

prevederile Directivei privind tensiunea joasă (DTJ) 2006/95/CE,  
 o lege din 13 aprilie 2007 cu privire la compatibilitatea 
electromagnetică (Jurnalul legislativ 07.82.556) ce implementează 
prevederile directivei CEM 2004/108/EC, 
 regulamentul Ministerului economiei din 8 mai 2013 cu privire la 
cerinţele esenţiale referitoare la  restricţiile de utilizare a anumitor 
substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronic , ce 
implementează prevederile directivei RoHS 2011/65/UE.  
  
 Controlerul ST-431N a fost testat pentru compatibilitatea 
electromagnetică (CEM) cu sarcini optime aplicate. 

Pentru evaluarea conformităţii s-au utilizat standarde armonizate: 
PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2012 

Data marcajului CE :  03-2010 

 

 

 

Wieprz, 09 IX 2014 
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I.  Siguranţă 
Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, utilizatorul trebuie să citească cu atenţie următoarele 

regulamente. Nerespectarea regulilor incluse în acest manual poate conduce la vătămări personale sau 

deteriorarea controlerului. Manualul de utilizare trebuie să fie depozitat într-un loc sigur pentru referinţă 

ulterioară. Pentru a evita accidentele şi erorile trebuie să vă asiguraţi că fiecare persoană care utilizează 

dispozitivul s-a familiarizat cu principiul de funcţionare precum şi cu funcţiile de securitate ale 

controlerului. În cazul în care dispozitivul urmează să fie vândut sau amplasat într-o locaţie diferită, 

asiguraţi-vă că manualul de utilizare este disponibil împreună cu dispozitivul astfel încât orice utilizator 

potenţial să aibă acces la informaţii esenţiale despre dispozitiv. 

Producătorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru orice vătămări sau deteriorări provocate din 

neglijenţă; prin urmare, utilizatorii sunt obligaţi să ia măsurile de siguranţă necesare menţionate în 

acest manual pentru a-şi proteja vieţile şi proprietatea.  

 

 

      AVERTISMENT 

 Tensiunea înaltă! Asiguraţi-vă că regulatorul este deconectat de la reţea înainte de efectuarea 

oricăror activităţi ce implică sursa de alimentare (instalarea cablurilor, instalarea dispozitivului 

etc.) 

 Dispozitivul trebuie să fie instalat de către un electrician calificat .  
 Înainte de pornirea controlerului, utilizatorul trebuie să măsoare rezistenţa la împământare a 

motoarelor electrice precum şi rezistenţa de izolare a cablurilor.  

 Regulatorul nu trebuie operat de către copii. 

 

 

 

 

       AVERTISMENT 

 Dispozitivul poate fi deteriorat dacă este lovit de fulger. Asiguraţi-vă că ştecherul este 

deconectat de la sursa de alimentare în timpul unei furtuni. 

 Se interzice orice altă utilizare cu excepţia celor specificate de către producător.  

 Înainte şi în timpul sezonului călduros, trebuie verificată starea cablurilor controlerului. De 

asemenea, utilizatorul trebuie să verifice dacă controlerul este montat corespunzător şi să îl 

cureţe dacă este prăfuit sau murdar. 
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II.  Aplicaţie 
   Termoregulatorul de tipul ST-431N este destinat pentru operarea valvelor de mixare cu trei sau patru 

căi cu posibilitatea conectării unei pompe cu valvă suplimentară. Opţional, controlerul poate coopera 

cu două module ST-61, ce permite controlul total a trei valve de mixare. Controlerul este echipat cu 

funcţie de control meteorologic, program de 1 săptămână şi poate coopera cu regulatorul de cameră. 

 Un avantaj suplimentar al dispozitivului îl reprezintă protecţia de temperatură de retur, ce 

îndeplineşte funcţia de protecţie împotriva fierberii apei în circuitul scurt al boilerului sau împotriva 

temperaturii prea scăzute a apei ce se reîntoarce în boilerul de apă. 

 

III.  Principiu de funcţionare 
Descrierea panoului de comandă 

 

 

 Principiul de funcţionare al controlerului la servomotorul valvei se bazează pe amestecul apei 

circulate de alimentare cu apa ce se reîntoarce din circuitul de încălzire, pentru a seta temperatura 

dorită şi pentru a o menţine la acelaşi nivel. 
      O pompă conectată la fiecare valvă ar trebui să ajute la distribuirea apei în sistemul ce nu se 

bazează pe circulaţia gravitaţională. Pompa trebuie instalată în spatele valvei de mixare, în timp ce 

senzorul de temperatură trebuie amplasat în spatele valvei şi pompei pentru un control foarte precis al 

temperaturii la ieşirea valvei. 

 

ATENŢIE:  

Dacă controlerul valvei funcţionează simultan într-un circuit comun cu controlerul boilerului, pompa 

trebuie să fie conectată de la controlerul boilerului (ieşirea pompei de la regulatorul ST-431N va rămâne 

deconectată). 

 Dispozitivul este controlat cu butoane. Intrarea în meniul principal sau confirmarea setărilor este 

urmată de apăsarea butonului meniu. Cu ajutorul butonului Plus şi Minus, clientul poate naviga cu 

uşurinţă în fiecare meniu. Pentru a accepta submeniul selectat, apăsaţi butonul meniu. Pentru a naviga 

la pagina principală (sau un nivel superior al meniului), utilizaţi butonul Ieşire (Exit). Toate setările sunt 

modificate în acelaşi mod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatura 
presetată 

Temperatură 
valvă 

Procentaj de 
deschidere 

Meniu Ieşire 
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III.a)  Pagina principală 
 În timpul funcţionării normale a regulatorului, afişajul grafic arată pagina de pornire pe care 

sunt afişate următoarele: 

 

 

 

             

 

 

 Apăsând butoanele plus şi minus, temperatura presetată poate fi schimbată cu uşurinţă. După 

apăsarea tastei <meniu >, utilizatorul se deplasează la meniul principal. 

 Pentru a schimba aspectul paginii de pornire la afişajul senzorilor de temperatură sau una din 

valvele suplimentare (dacă este activă), apăsaţi IEŞIRE. Apoi, după alegerea unui alt ecran, vizualizarea 

paginii de pornire este modificată. 

 

IV.  MENIU PRINCIPAL 

IV.a)  Setare temperatură      
 Cu această opţiune, se setează temperatura necesară pe care valva trebuie să o menţină. În 

decursul funcţionării corespunzătoare, temperatura apei din spatele valvei se va apropia de temperatura 

presetată a valvei. 

 

IV.b)  Activat 
Această opţiune este utilizată 

pentru activarea valvei de mixare. 

Atunci când valva este dezactivată, 

nici pompa nu funcţionează. În 

ciuda faptului că valva este 

dezactivată, calibrarea are loc 

întotdeauna după comutarea 

controlerului la reţea. Acest lucru 

împiedică rămânerea valvei într-o poziţie periculoasă pentru circulaţie. 

 

 
 

Funcţionare 

Protecţie boiler 

Oră 

Module active 

Funcţionare 
pompă 

Valvă activă 

- CH 

- planşeu 
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IV.c)  Vizualizare ecran 
 Cu ajutorul acestei funcţii, 

aspectul paginii de pornire poate 

fi comutat între vizualizările 

valvei de bază, vizualizarea 

temperaturilor senzorilor sau 

vizualizarea parametrilor uneia 

dintre valvele suplimentare 

(numai atunci când valvele sunt 

active). După selectarea vizualizării temperaturilor senzorilor, pe pagina de pornire sunt vizibile 

următoarele temperaturi: a valvei (setată şi curentă), temperatura de retur şi temperatura externă. În 

mod contrar, selectând vizualizare valvă 1 sau valvă 2 are ca rezultat afişarea pe pagina de pornire a 

parametrilor valvei închise: temperatura presetată şi curentă, temperatura externă şi temperatura de 

retur, precum şi procentajul de deschidere a valvei selectate. 

 

IV.d)  Calibrare valvă 
 Cu ajutorul acestei funcţii, 

setarea iniţială a valvei este 

controlată. În timpul calibrării, 

valva este setată într-o poziţie de 

siguranţă, şi anume, pentru valva 

CO o poziţie complet deschisă, în 

timp ce pentru valva de podea - o 

poziţie închisă. În timpul calibrării, 

în partea inferioară a ecranului este afişat următorul simbol. 
 

IV.e)   Funcţionare manuală 

 După selectarea opţiunii funcţionare manuală, utilizatorul are posibilitatea de a deschide/închide 

manual valva (şi valvele suplimentare, dacă sunt disponibile) şi de a porni sau opri pompa în scopul 

verificării funcţionării corespunzătoare a dispozitivului.      

 

IV.f)  Meniul de instalare 
 Funcţiile incluse în meniul de instalare vor fi descrise în detaliu 

în capitolele ulterioare din acest manual. 

 

 

 

 

 

IV.g)  Meniul de întreţinere 
 Funcţiile incluse în meniul de 

întreţinere sunt protejate de cod şi 

nu sunt disponibile pentru utilizator. 
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IV.h)  Selectare limbă 
 Un utilizator poate selecta 

versiunea de limbă a 

controlerului. 

 

 

 

 

 

 

IV.i)   Setări din fabrică 
Regulatorul este pre-configurat 

pentru funcţionare. Totuşi, trebuie 

reglat pentru necesităţile proprii. 

Revenirea la setările din fabrică 

este posibilă în orice moment. Prin 

activarea opţiunii setărilor din 

fabrică, toate reglajele sunt 

înlocuite cu setările salvate de 

către producător. Din acel moment, parametrii proprii pot fi setaţi din nou. 
 
IV.j)  Despre program 
 După activarea acestei 

opţiuni, afişajul indică sigla 

producătorului boilerului împreună 

cu versiunea de software a 

regulatorului. 
 

 

 

V.  Meniul de instalare 
V.a)  Modul de vară 
 În acest mod regulatorul închide valva CO, pentru a nu încălzi 

în mod inutil carcasa însă în cazul atingerii unei temperaturi prea 

ridicate a boilerului (necesită activarea protecţiei de retur!), valva va 

fi deschisă în modul de urgenţă. Acest mod nu este activ în cazul 

controlului valvei de planşeu. 

 
V.b)  Anti-oprire pompă 
 După activarea acestei opţiuni, valva pompei se va activa la 

fiecare 10 zile timp de 2 minute. Acest lucru împiedică stagnarea prea 

îndelungată a apei în afara anotimpului călduros. 
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V.c)  Controler TECH 
Un controler de cameră ce suportă comunicare RS poate fi conectat 

la controlerul ST-431N . Această funcţie permite controlerului să fie 

configurat prin selectarea opţiunii "ON" . 

NOTĂ: Este necesară setarea comunicării la modul "principal" pentru 

a permite funcţionarea controlerului ST-431N împreună cu un 

controler de cameră ce suportă comunicarea RS (vezi pct. IV.w). În 

plus, este necesară selectarea unei opţiuni corespunzătoare a "Controlerului de cameră". 

 

V.d)  Controler de cameră 
 Un controler de cameră poate fi conectat la controlerul UE-4 31N.  Această funcţie permite 

determinarea tipului de controler ce poate fi operat împreună cu controlerul: 

 Controler Tech controler - un controler de camera ce suportă comunicarea RS. Este necesară 

setarea modului de comunicare la "principal" şi selectarea opţiunii "ON" în Controlerul TECH 

("Regulator TECH") pentru a permite o configurare corespunzătoare a controlerului (vezi pct. 

IVc). Acesta funcţionează corespunzător după configurarea opţiunii presetate a valvei şi 

diferenţa de temperatură a camerei. 

 Controler standard - un controler de cameră cu două stări. Acesta funcţionează corespunzător 

după configurarea opţiunii de reducere a temperaturii camerei. 

 

V.e)  Senzor boiler 
 În acest submeniu, utilizatorul determină parametrii de bază 

pentru protecţia boilerului şi activarea pompei. 

 

 
 

V.e.1)  Protecţie de retur 

 Această funcţie permite setarea protecţiei boilerului împotriva returului apei prea reci din 

circuitul principal, ce ar putea determina coroziunea boilerului la temperatură scăzută. Protecţia la retur 

funcţionează astfel încât atunci când temperatura este prea scăzută, valva se închide până ce circuitul 

boilerului atinge temperatura corespunzătoare. După activarea, utilizatorul pre-configurează 

temperatura acceptabilă minimă de retur. 

 

V.e.2)  Protecţie boiler 

 Protecţia împotriva unei temperaturi de retur prea ridicate serveşte la prevenirea creşterii 

periculoase a temperaturii boilerului. Utilizatorul setează temperatura acceptabilă maximă de retur.  În 

cazul creşterii periculoase a temperaturii, valva începe să se deschidă spre instalaţia carcasei pentru a 

răci boilerul. Această funcţie este activată permanent (posibilitatea de dezactivare se află numai în 

meniul de întreţinere). 
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V.e.3)  Activare pompă 

 Această opţiune permite selectarea modului de lucru al pompei. O pompă va fi activată: 

întotdeauna (pompa funcţionează tot timpul, indiferent de temperaturi), niciodată (pompa este 

dezactivat permanent şi regulatorul controlează numai funcţionarea valvei, deasupra pragului 

(pompa este activată deasupra temperaturii setate de activare). În cazul în care pompa de circulare 

este conectată la controlerul boilerului, se recomandă dezactivarea funcţionării de la motorul de 

acţionare al valvei ST-431N. 

 
V.f)  Comandă temperatură 
 Acest parametru determină 

frecvenţa de măsurarea a 

temperaturii apei (control) în 

spatele valvei de instalare CH sau 

HWT. Dacă senzorul indică o 

schimbare de temperatura 

(deviaţie de la valoarea setată), 

atunci valva electrică se va 

deschide sau închide cu pragul setat, pentru a permite revenirea la temperatura presetată. 

 

V.g)  Reducerea temperaturii camerei 
 Această funcţie este activă 

numai dacă valva este operată 

împreună cu controlerul de 

cameră. Acest parametru 

presupune activarea reducerii 

temperaturii valvei  atunci când 

temperatura controlerului de 

cameră a atins valoarea pre-setată 

(temperatura camerei este atinsă). 
Observaţie: Dacă opţiunea "Închidere" a fost selectată în funcţia "Controler de cameră", funcţia 

"Reducere temperatură cameră" nu este activă. 

 

 

V.h)  Funcţie temperatură cameră 
Această opţiune este utilizată 

pentru a defini răspunsul valvei la 

semnalul ce indică faptul că 

temperatura presetată a camerei 

este atinsă (semnalul este trimis 

de către controlerul de cameră 

pentru selectare în element - 

Controler cameră). Dacă opţiunea 

"Reducere temperatură cameră" a fost selectată, valva va reduce temperatura în avalul valvei (după ce 

controlerul de cameră a semnalat atingerea temperaturii presetate a camerei), în conformitate cu 

valoarea presetată a parametrului "Reducere temperatură cameră" . Dacă opţiunea "Închidere" a fost 

selectată, valva se va închide complet ca răspuns la semnalul ce indică faptul că temperatura presetată 

a camerei este atinsă iar pompa va fi închisă. 
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V.i)  Coeficientul de proporţionalitate 
Coeficientul de proporţionalitate 

este utilizat pentru a defini cursa 

valvei. Cu cât temperatura 

presetată este mai aproape, cu 

atât mai mică este cursa. Dacă 

acest coeficient este mare, valva 

va atinge mai rapid deschiderea 

apropiată de cea relevantă. Cu 

toate acestea, deschiderea nu va fi precisă. Procentajul unic de deschidere este calculat pe baza 

formulei: 
     (SET_TEMP - SENSOR_TEMP) * (PROP_COEFF /10) 

 

V.j)   Temperatură maximă planşeu 
Aceasta este temperatura 

maximă, care nu deteriorează 

instalarea în planşeu. Setarea 

acestei temperaturi este utilizată 

atunci când tipul valvei este setat 

drept tip planşeu. După atingerea 

acestei temperaturi, are loc o 

închidere completă a valvei şi 

utilizatorul este informat despre acest lucru prin intermediul unei alarme relevante. Dacă se atinge 

temperatura maximă a planşeului, funcţia protecţie boiler este dezactivată. În acest caz, protecţia 

instalării în planşeu va avea o prioritate mai mare. 

 
V.k)  Direcţie deschidere 
Dacă după conectarea valvei la 

controler se dovedeşte că a fost 

conectat invers, în acest caz 

cablurile de alimentare nu trebuie 

comutate; este suficientă 

modificarea direcţiei de 

deschidere în cadrul acestui 

parametru. 
                    STÂNGA * 

                    DREAPTA * 

 
V.l)  Moduri de operare 
În această funcţie, utilizatorul selectează modul de funcţionare între 

: 

 

STANDARD - controlerul menţine temperatura presetată la nivelul 

ieşirii valvei. 

CONTROL CAMERĂ - controlerul menţine temperatura valvei până 

la momentul în care regulatorul de cameră transmite semnalul 

privind încălzirea camerei (deschidere contact). Apoi temperatura 

presetată va fi redusă de valoarea temperaturii setată pentru 

parametrul REDUCERE ÎN CONTROLUL CAMEREI (consultaţi 

capitolul: IV.e). Temperatura presetată redusă nu va fi afişată pe 

ecranul principal al controlerului. Informaţiile cu privire la faptul că 

regulatorul de cameră a indicat încălzirea camerei, sunt semnalate 

de către simbolul regulatorului de cameră <p>(afişare continuă, fără 

pulsaţii). 

Control meteorologic - temperatura presetată a valvei depinde de temperatura exterioară. Aceasta 

este calculată pe baza parametrilor salvaţi în funcţiile Control bazat pe vreme (consultaţi capitolul IV.s). 

CONTROL CAMERĂ ŞI VREME - în acest mod, atunci când regulatorul de camera nu atinge 

temperatura setată, supapa funcţionează la fel ca în controlul meteorologic. La momentul încălzirii 
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camerei la temperatura setată a regulatorului, valva începe operarea în modul control cameră (la 

controlul atins al camerei). În timp ce acest mod este activ, pe afişaj, simbolurile control meteorologic 

şi control cameră pulsează alternativ. După atingerea temperaturii presetate de către controler, simbolul 

<p>(regulator cameră încălzit) va fi afişat permanent. 

 

V.m)  Timp de deschidere 
Parametru care specifica perioada 

de timp necesară pentru 

deschiderea valvei servomotorului 

de la 0% până la poziţia 100%. 

Această perioadă trebuie selectată 

conform servomotorului valvei 

deţinut (indicat pe plăcuţă). 
 
V.n)  Pas unitate 
 Acesta reprezintă o singură 

cursă maximă (deschidere sau 

închidere) pe care valva o poate 

efectua în timpul unei singure 

eşantionare a temperaturii. Dacă se 

află lângă temperatura presetată, 

cursa este calculată pe baza poziţiei 

parametrului WSP PROPORCJON. 

Cu cât este mai scurtă cursa unică, cu atât mai precis poate fi atinsă temperatură setată. Totuşi, 

temperatura presetată este fixată pentru o perioadă mai lungă de timp. 

 
V.o)  Deschidere minimă 
 Parametrul determină care 

deschidere a valvei poate fi cea mai 

mică. Mulţumită acelui parametru, 

valva poate fi deschisă la minimum 

pentru a menţine debitul cel mai 

mic. 

 

 

V.p)  Tip valvă 
Prin intermediul acestei setări, 

utilizatorul selectează tipul valvei 

controlate între:  

CH - este setată pentru a regla 

temperatura de circulare CH. 

PLANŞEU - este setată pentru a 

regla temperatura de circulare a 

încălzirii planşeului. Tipul planşeului protejează instalaţia împotriva temperaturilor periculoase. Dacă 

tipul valvei este setat drept CH şi este conectată la sistemul planşeului, acest lucru poate avea ca 

rezultat distrugerea instalaţiei fragile în planşeu. 

 

 

V.q)  Schimbare în punctul de setare al valvei 
Această setare determină cu câte grade se poate mări sau micşora 

temperatura valvei cu modificarea unei singure unităţi în temperatura 

camerei. Această funcţie este strâns legată de parametrul Diferenţa 

de temperatură a camerei. 
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V.r)  Diferenţă temperatură cameră 
Această stare este utilizată pentru a defini modificarea unei singure 

unităţi în temperatura curentă a camerei (precizie de până la 0.1°C) 

la care poate interveni o modificare specifică a temperaturii setate a 

valvei. 

Exemplu: 

       setare: Diferenţă temperatură cameră 0.5ºC 

       setare: Modificare temperatură setată a valvei 1ºC 

       setare: Temperatură setată a valvei   40ºC 

       setare: Temperatură setată termostat cameră  23ºC 

Cazul 1. Dacă temperatura camerei se ridică până la 23.5ºC (cu 0.5ºC) valva se va închide astfel încât 

să aibă un punct de setare de 39ºC (cu 1ºC). 

Cazul 2. Dacă temperatura camerei scade până la 22ºC (cu 1ºC) valva se va deschide astfel încât să 

aibă un punct de setare de 42ºC (cu 2ºC). 

 

V.s)  Valva 1 

NOTĂ:  

Controlarea unei valve suplimentare este posibilă după achiziţionarea şi conectarea la controler a 

modulului de comandă ST-61, care nu este prevăzut în versiunea standard a controlerului. Pentru a 

controla două valve, trebuie conectate două module ST-61. 

 Această opţiune este utilizată pentru a seta operarea unui modul suplimentar al valvei de mixare. 

Pentru a vă asigura că valva funcţionează corespunzător în conformitate cu aşteptările utilizatorului, 

aceasta trebuie înregistrată prin introducerea numărului modulului (acesta este numărul valvei în 

conformitate cu documentaţia) şi apoi trebuie setaţi mai mulţi parametri. 

 

1. Activat 
Pentru activarea valvei selectate, alegeţi opţiunea <Activat> Da. Atunci când este necesară 

dezactivarea valvei pentru o perioada de timp, utilizatorul selectează: Activat>> Nu. 

 

2. Comandă temperatură 
Acest parametru determină frecvenţa de eşantionare (control) a temperaturii apei din spatele valvei 

pentru sistemul CH sau HUW. Dacă senzorul indică o schimbare de temperatura (deviaţie de la valoarea 

setată), atunci valva electrică se va deschide sau închide cu pragul setat, pentru a permite revenirea la 

temperatura setată. 

 

3. Timp de deschidere 
În cadrul acestei funcţii se setează timpul pentru deschiderea totală a valvei, cu alte cuvinte, timpul în 

care valva este deschisă la valoarea de 100%. Această perioadă trebuie selectată conform 

servomotorului valvei deţinut (indicat pe plăcuţă). 

 

4. Pas unitate 
În cadrul acestei funcţii, se setează procentul cursei de deschidere a valvei, şi anume ce procent maxim 

de deschidere sau închidere poate fi efectuat de fiecare dată de către valva de mixare (mişcarea maximă 

a valvei într-un singur ciclu de măsurare). 

 

5. Deschidere minimă 
În cadrul acestei funcţii se setează valoarea minimă a deschiderii valvei. Sub această valoare, valva de 

mixare nu se va mai închide. 

 

6. Tip valvă 
Prin intermediul acestei setări, utilizatorul selectează tipul valvei: CH sau planşeu 
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7. Control meteorologic 
Prin intermediul acestui parametru se poate regla temperatura setată pentru valva 1, pentru valorile 

respective le temperaturilor exterioare. Pe baza punctelor agreate, sunt calculate valorile pentru 

punctele intermediare. 

 TEMP PENTRU -20 

 TEMP PENTRU -10 

 TEMP PENTRU 0 

 TEMP PENTRU 10 

 O descriere detaliată a acestei funcţii este inclusă în Capitolul. 

 

8. Protecţie de retur 
Această funcţie permite setarea protecţiei boilerului împotriva returului apei prea reci din circuitul 

principal, ce ar putea determina coroziunea boilerului la temperatură scăzută. Protecţia la retur 

funcţionează astfel încât atunci când temperatura este prea scăzută, valva se închide până ce circuitul 

boilerului atinge temperatura corespunzătoare. Această funcţie protejează de asemenea boilerul 

împotriva temperaturilor ridicate periculoase de retur pentru a preveni fierberea apei. 

 După autorizarea acestei funcţii, utilizatorul setează temperatura acceptabilă minimă şi maximă 

de retur. 

 

9. Senzori suplimentari 
După selectarea acestei funcţii, utilizatorul are posibilitatea de a selecta senzori de la care se pot colecta 

date cu privire la temperaturile valvei. Temperaturile pot fi colectate de la senzorii modulului (proprii) 

sau conform senzorilor controlerului principal. 

 

10. Îndepărtare valvă 
 Această funcţie este utilizată pentru o îndepărtare completă a valvei de la memoria controlerului. 

Funcţia îndepărtare valvă este utilizată de exemplu la demontarea valvei sau înlocuirea modulului 

(reînregistrarea unui nou modul este necesară).   

V.t)  Valva 2 
 Dacă utilizatorul doreşte să controleze cea de-a doua valvă opţională, trebuie să înregistreze 

valva 2 (suplimentară) şi să configureze în mod corespunzător toate setările în acelaşi mod ca şi în 

cazul valvei 1. 

V.u)  Mod comunicare 
 Utilizatorul poate seta modul 

de comunicare drept principal 

(independent) sau subordonat (în 

cooperare cu controlerul primar 

montat la boiler). În cazul în care se 

selectează modul subordonat, 

controlerul valvei operează în 

calitate de modul şi toate setările 

acestuia sunt efectuate de la controlerul boilerului. 
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V.v)  Control meteorologic 
 Prin intermediul acestui parametru se poate regla 

temperatura setată a valvei pentru valorile respective le 

temperaturilor exterioare. Pe baza punctelor agreate, sunt calculate 

valorile pentru punctele intermediare. 

 TEMP PENTRU -20 

 TEMP PENTRU -10 

 TEMP PENTRU 0 

 TEMP PENTRU 10 

Curbă de încălzire – reprezintă o curbă, conform căreia 

temperatura setată a controlerului este determinată pe baza 

temperaturii exterioare. În cazul controlerului nostru, această curbă 

este construită pe baza a patru puncte de temperaturi setate pentru 

valorile respective 

ale temperaturilor 

exterioare. 

Temperaturile setate trebuie să fie determinate 

pentru temperaturi exterioare - 20ºC, - 10ºC, 0ºC şi 

10ºC. 

 Cu cât există mai multe puncte care constituie 

curba, cu atât mai mare este precizia acesteia, ceea 

ce permite modelarea flexibilă. În cazul nostru, 

patru puncte par a fi un compromis bun pentru o 

precizie mare şi pentru uşurinţa setării cursului 

acestei curbe. 
Acolo unde, în controlerul nostru: 

XA = -20ºC, 

XB = -10ºC, 

XC = 0ºC, 

XD = 10ºC, 
YA, YB, YC, YD – temperaturi presetate ale valvei pentru temperaturi exterioare respective: XA, XB, XC, XD 

 

 

V.w)  Control săptămânal 

 Această funcţie este utilizată pentru programarea modificărilor zilnice ale temperaturii din 

spatele valvei. Devierile temperaturii setate sunt în intervalul +/-10  0  C. 

Pasul unu: 

 Un utilizator trebuie să seteze data şi ora curentă (Meniu instalare> Timer). 

Pasul doi: 

   Utilizatorul setează temperaturile pentru anumite zile ale săptămânii (Setare mod 1): 

 

 

 
 

 

 
Luni - Duminică 

În acest mod, trebuie marcate ore specifice şi devierile solicitate de temperatura presetată (cu 

câte grade ar trebui să crească sau să scadă temperatura în decursul unei anumite ore) pentru 

fiecare zi a săptămânii. În plus, pentru a facilita întreţinerea, există posibilitatea de a copia 

setările. 
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Exemplu 

Luni 

setat: 300 AM, TEMP -100 C (modificare temperatură – 100 C) 

setat: 400 AM, TEMP -100 C (modificare temperatură – 100 C) 

setat: 500 AM, TEMP -100 C (modificare temperatură – 100 C) 

 

În acest caz, dacă temperatura setată a valvei este de 600 C, luni de la ora 300 la 600, temperatura 

presetată a valvei va scădea cu 100 C, astfel încât să fie 500 

C. 

 

În loc de a seta temperaturile pentru zile diferite, temperaturile din 

modul secund pot fi setate colectiv pentru zile lucrătoare (de luni 

până vineri) şi weekend (de sâmbătă până duminică) - Setare mod 

2. 

 

Luni – Vineri; Sâmbătă - Duminică 

  În acest mod, ca şi în cel anterior, trebuie indicate ore specifice şi devieri solicitate de 

temperatura presetată pentru zile lucrătoare (luni-vineri) şi weekend (sâmbătă - duminică). 

Exemplu 

Luni-Vineri 

setat: 300 AM, TEMP -100 C (modificare temperatură – 100 C) 

setat: 400 AM, TEMP -100 C (modificare temperatură – 100 C) 

setat: 500 AM, TEMP -100 C (modificare temperatură – 100 C) 

Sâmbătă-Duminică 

setat: 4  00  PM, temperatură 5  0  C (modificare temperatură + 5  0  C) 

setat: 500 PM, temperatură 5  0 C (modificare temperatură + 50 C) 

setat: 600 PM, temperatură 5  0 C (modificare temperatură + 50 C) 

În acest caz, dacă temperatura presetată în boiler este de 60  0  C, atunci de la ora 3  00  a.m. 

până la 6  00 a.m. în fiecare zi, de luni până vineri, temperatura presetată a valvei va scădea cu 

10  0 C, devenind 50  0  C. În schimb, în timpul weekend-ului (Sâmbătă, Duminică) de la 4  00 

p.m. până la 7 .00 p.m, temperatura presetată a valvei va creşte cu 5  0 C devenind 65  0 C. 

Pasul trei (Mod): 

 Un utilizator activează unul din cele două moduri setate anterior (Mod1, Mod2), sau dezactivează 

complet opţiunea de control săptămânal. 

  După activarea unuia din aceste moduri, pe pagina de pornire a controlerului, în locul textului 

presetare (temperatura presetată), cifra cu valoarea curentă a devierii presetate va pulsa (aducând în 

acelaşi timp informaţii despre activitatea controlului săptămânal). 

 

V.x)  Temporizator 
 Prin setarea 

temporizatorului, un utilizator 

defineşte ora curentă şi ziua 

săptămânii. Fără setarea orei, 

operarea corectă a controlului 

săptămânal nu este posibilă. 

 

 

V.y)  Calibrare senzor temperatură exterioară 
Acest parametru este utilizat pentru calibrarea senzorului temperaturii exterioare. Calibrarea este 

efectuată în timpul instalării sau după perioade lungi de utilizare pentru a elimina devierile posibile de 

măsurare. Intervalul de calibrare este de +/-10°C cu creşteri de 0.1ºC. 

 

V.z)  Contrast 
Această funcţie permite reglarea contrastului afişajului. 
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VI.  Protecţii 
 Pentru asigurarea unei funcţionari sigure şi fiabile, regulatorul are mai multe protecţii.  În cazul 

alarmei, un semnal sonor este activat şi un mesaj relevant este afişat pe display. 

 În cazul alarmei este posibilă operarea manuală dar trebuie să ne asigurăm că activităţile noastre 

nu vor avea ca rezultate deteriorări. 

 

Controlerul are următoarele protecţii alarmă: 

1. Alarmă temperatură - opreşte regularizarea temperaturii valvei şi setează valva în poziţia cea mai 

sigură. În cazul valvei pentru planşeu -  aceasta de închide şi în cazul CH, aceasta se deschide. 

2. Alarma - SENZOR VALVĂ - semnifică o conectare incorectă sau lipsa unei conexiuni a senzorului 

valvei sau deteriorarea acestuia. Aceasta este sensibilă la senzor pentru funcţionarea valvei şi ar 

trebui înlocuită imediat.    

3. Alarmă - SENZOR RETUR - alarma intervine atunci funcţia protecţiei retur este activată şi survine 

deteriorarea acestui senzor. Senzorul retur trebuie atunci corectat sau înlocuit. 

    Există posibilitatea dezactivării acestei alarme prin oprirea funcţiei de protecţie retur, însă dacă 

circuitul nu este prevăzut cu protecţie împotriva fierberii apei în boiler, acest lucru poate cauza 

deteriorarea permanentă a boilerului sau a unei parţi a circuitului.     

4. Alarmă - SENZOR VREME - survine atunci când senzorul temperaturii exterioare este deteriorat. 

Această alarmă poate fi anulată atunci când senzorul deteriorat este instalat corect. Alarma va fi 

activată când modul de funcţionare a valvei este diferit de "control meteorologic" sau "control cameră 

cu control meteorologic". 

 Regulatorul este echipat cu o siguranţă fuzibilă tubulară WT 1.6A care protejează reţeaua. 

ATENŢIE:  Siguranţa de valoare mai ridicată nu trebuie utilizată. Asamblarea unei siguranţe cu o 

valoare mai ridicată poate provoca deteriorarea controlerului. 

 

VII.  Întreţinere 
 În cazul controlerului ST-431N, înainte de anotimpul călduros şi pe întreaga perioadă a acestuia, 

trebuie verificată condiţia tehnică a cablurilor. Fixarea controlerului trebuie de asemenea verificată; 

acesta trebuie curăţat de praf sau alte particule. 

 
 

Date tehnice 

Interval control temperatură  8oC :  90oC 

Alimentare cu curent 230V/50Hz +/- 10% 

Consum de energie max. 4W 

Rezistenţă temperatură a senzorilor -25oC : 95oC 

Temperatură ambient 5oC :  50oC 

Sarcină la fiecare ieşire 0,5A 

Introducere siguranţă 1,6A 

! ATENŢIE!  În cazul lipsei debitului în circuitul scurt al boilerului (sistem montat 

necorespunzător), senzorul de retur trebuie amplasat la ieşirea apei calde a boilerului, pentru a preveni 

fierberea. 
 

VIII.  Montare 
ATENŢIE: Instalarea trebuie efectuată de către o persoană autorizată! În acel moment, dispozitivul nu 

poate fi în stare de funcţionare (asiguraţi-vă că ştecherul este deconectat de la reţea)! 
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Conectarea cablurilor 

 
 

 

Diagramă schematică 
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SUNTEM ANGAJAŢI SĂ PROTEJĂM MEDIUL. FABRICAREA DISPOZITIVELOR ELECTRONICE IMPUNE OBLIGAŢIA DE 

A FURNIZA ELIMINAREA ECOLOGICĂ A COMPONENTELOR ŞI DISPOZITIVELOR ELECTRONICE UZATE. PRIN 

URMARE, AM FOST INCLUŞI ÎN REGISTRU DEŢINUT DE INSPECŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI. SIMBOLUL 

COŞ BARAT PE UN PRODUS SEMNIFICĂ FAPTUL CĂ ACEL PRODUS NU POATE FI ELIMINAT ÎN CONTAINERE PENTRU 

GUNOI CASNICE. RECICLAREA DEŞEURILOR AJUTĂ LA PROTEJAREA MEDIULUI. UTILIZATORUL ESTE OBLIGAT 

SĂ TRANSFERE ECHIPAMENTELE UZATE LA UN PUNCT DE COLECTARE UNDE TOATE COMPONENTELE ELECTRICE 

ŞI ELECTRONICE VOR FI RECICLATE. 
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Luni-Vineri 

Sâmbătă 


