
6300 7395 � 05/2000 RO Pentru firma de instalaţii

Vă rugăm să citiţi cu atenţie înainte de punerea în funcţiune

Buderus

Instrucţiuni de service

Aparat de reglare Logamatic
4311 / 4312

temp. cazanalui
temp. exterioară

10 °C

45 °C

Circuit de încălzire 2
NIVEL DE SERVICE



2

Prefaţă

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări având la bază îmbunătăţiri tehnice!

Instrucţiuni de service aparat de reglare Logamatic 4311 / 4312 � Ediţia 05/2000

Buderus Heiztechnik GmbH � http://www.heiztechnik.buderus.de

Indicaţii importante de ordin general

Instalaţia se va utiliza numai conform destinaţiei sale şi 
numai cu respectarea instrucţiunilor de service. 
Întreţinerea, reparaţiile şi diagnoza defecţiunilor se vor 
face numai de către personal calificat.
La toate intervenţiile, care diferă de reglajele şi 
modificările descrise, se pierd condiţiile de garanţie.
Instalaţia se va exploata numai în combinaţie cu 
accesoriile şi piesele de schimb indicate în instrucţiunile 
de service, montare şi întreţinere. Utilizarea altor 
combinaţii, accesorii sau piese de uzură este permisă 
numai cu condiţia ca acestea să fie destinate aplicaţiilor 
prevăzute şi să nu diminueze caracteristicile de putere 
sau cerinţele de securitate.

H AVERTIZARE!
Înainte de a deschide aparatul, instalaţia trebuie 
deconectată de la reţeaua de curent prin 
intermediul comutatorului de avarie sau a 
siguranţei.

Producătorul î-şi rezervă dreptul de a proceda la 
modificări tehnice!

Datorită permanentelor perfecţionări, ilustraţiile, 
funcţionarea sau caracteristicile tehnice pot prezenta 
abateri minore.

Indicaţii privind reciclarea

În modulul CM 431 se găseşte o baterie cu litiu.
Înlocuirea ei este permisă numai cu una de acelaşi tip 
sau cu un tip echivalent recomandat de producător.

A AVERTIZARE!
În caz de înlocuire necorespunzătoare există 
pericol de explozie.

U INDICAŢIE!
Înainte de debarasarea modulului se va scoate 
bateria şi se va debarasa în conformitate cu 
indicaţiile producătorului.
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1 Instrucţiuni de reglare pentru termostatul de siguranţă (STB)

Demontarea carcasei şi scoaterea
termostatului de siguranţă
� Pentru reglarea temperaturilor cerute, termostatul de

siguranţă (STB) trebuie sa fie extras (fig. 1, poz. 2)
din interiorul carcasei.

� Pentru a scoate termostatul de siguranţă, ambele
şuruburi trebuie deşurubate (fig. 1, poz. 1).

� Se scoate capacul (fig. 1, poz. 3). 
� Se deşurubează capacul de protecţie (fig. 1, poz. 2).
� Se scoate şurubul. 
� Se scoate termostatul de siguranţă şi se efectuează

următoarele reglaje. 

J INDICAŢIE!
Termostatul de siguranţă se va regla în 
conformitate cu prevederile locale, la o 
temperatura maxim admisibilă a instalaţiei de 
încalzire.

J INDICAŢIE!
Reglajul din fabrică este de 110 °C.

Reglare termostat de siguranţă

Fig. 2 Varianta A

� Se deşurubează şurubul (fig. 2, poz. 1).
� Componenta de tablă cu scala de temperatură 

(fig. 2, poz. 2) se poziţionează pe marcaj la 
temperatura dorită (fig. 2, poz. 3).

� Şurubul se înşurubează (fig. 2, poz. 1) din nou.

Fig. 3 Varianta B

� Indicatorul se poziţionează (fig. 3, poz. 1) la 
temperatura corespunzătoare.

Fig. 1 Aparat de reglare Logamatic 4�

Fig. 2 Varianta A

Fig. 3 Varianta B

1 1
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2 Instrucţiuni de reglare pentru termostat cazan (TR)

J INDICAŢIE!
Trecere termostat de cazan de la 90 °C la 
105 °C (numai în cazul reglării termostatului de 
siguranţă la 120 °C).

Pentru instalaţii la care temperatura apei din cazan
depaşeşte 90 °C (Atenţie la indicaţie!) termostatul de
cazan poate fi trecut de la 90 °C la 105 °C.
� Se scoate butonul de reglaj.
� Se rupe opritorul (fig. 4, poz. 1).
� Se introduce din nou butonul de reglaj.

J INDICAŢIE!
Aparatele de reglare Logamatic pot funcţiona 
cu maxim 99 °C. Vezi instrucţiunile de service 
"Temperatură maxima de deconectare".

Fig. 4 Buton de reglaj

1
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3 Parametrii de setare şi datele afişate pe dispay
Unele modalităţi de selectare sunt afişate numai în
funcţie de modulele existente şi de setărileanterioare

Date tehnice generale
Temperatură exterioară minimă
Tip clădire
Ceas cu radiofrecvenţă activ
Reglare de la distanţă

Alegere modul
Loc A
Loc 1
Loc 2
Loc 3
Loc 4

Date tehnice cazan
Tip cazan 
Combustibil
Reglaj tur
Timp de funcţionare element de reglaj
Funkţie restabilire temperatură retur
Reglaj Ecostream
Tip arzător 
Putere minimă de modulare 
Timp de funcţionare servomotor arzător 
Comunicare cu automatul de ardere 
Limitare de sarcină de la temperatura exterioară 
Funcţie pompă cazan 
Timp de funcţionare pompei cazan după oprire arzător 
Timp minim funcţionare arzător 
Temperatura de logică a pompelor 
Temperatura minimă de conectare 
Temperatura maximă de deconectare 
Limita gazelor de evacuare 
Restabilirea temperaturii maxime a gazelor de
evacuare
Caracteristică cazan
Temperatură punct de bază
Temperatura de referinţă
Reducere temp. cu

Circuit de încălzire 1
Sistem de încălzire
Nume circuit de încălzire
Temperatură punct de bază
Temperatura maximă de referinţă 
Temperatura minimă tur 
Temperatura maximă tur 
Telecomandă
Influenţa maximă a încăperii 
Mod de reducere 
Regim noapte � de la temperatura exterioară 
Reducere pe tur 
Offset temperatură încăpere 
Adaptare automată 
Optimizare comutare 
Optimizare deconectare 
Protecţie la îngheţ de la 
Prioritate preparare ACM 
Element de reglaj 
Timp de funcţionare element de reglaj 

Ridicare temperatură cazan 
Comutare externă Zi / Noapte / Aut 
Mesaj deranjament extern pompă
Şapă - Uscare 
Şapă - Ridicare temperatură 
Şapă - Timp de încălzire 
Şapă - Temperatură maximă 
Şapă - Durată maximă
Şapă - Scădere temperatură
Şapă - Durată de scădere 
Circuit de încălzire 2, 3, 4
vezi circuit de încălzire 1

ACM
ACM da / nu 
Domeniu temp. ref. ACM până la 
Optimizare comutare 
Utilizare caldură reziduală
Histereză
Ridicare temperatură cazan 
Înştiinţare deranjament extern WF1/ WF2 
Contact extern WF1/ WF3 
Dezinfecţie termică 
Temperatura dezinfecţie
Ziua din săptămână - dezinfecţie
Ora - dezinfecţie 
Circulaţie (frecvenţa pornirilor pe oră) 

Strategie
Număr cazane
Ore funcţionare succesiune inverasă
Temperatură exterioară succesiune inversă
Succesiune cazane
Limitare sarcină
Temperatura exterioară blochează cazanul
succesor 1 (Slave)
Temperatura exterioară blochează cazanul
succesor 2 (Slave)
Regim funcţionare
Decuplare hidraulică
Timp de funcţionare după oprirea arzătorului
cazanului prim (Master)
Timp de funcţionare după oprirea arzătorului
cazanului succesor (Slave)

Caracteristica de încălzire
Caracteristică de încălzire circuit cazan
Caracteristică circuit încălzire 1
Caracteristică circuit încălzire 2
Caracteristică circuit încălzire 3
Caracteristică circuit încălzire 4
Caracteristică circuit încălzire 5
Caracteristică circuit încălzire 6
Caracteristică circuit încălzire 7
Caracteristică circuit încălzire 8
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Test relee
Cazan
Circuit de încălzire 1
Circuit de încălzire 1
Circuit de încălzire 1
Circuit de încălzire 1
Circuit de încălzire 1
Circuit de încălzire 1
Circuit de încălzire 1
Circuit de încălzire 1
ACM
Strategie

Test - LCD
Eroare
Monitor

Cazan
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
ACM
Strategie

Versiune
Aparat de reglare 
Resetare 

Setare aparat de reglare
Ore de funcţionare arzător 
Protocol de eroare 
Temperatura maximă a gazelor de evacuare
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4 Aparat de reglare Logamatic 4311-Elemente de comandă

Echipare cu module

F1 F2
SiguranţăTermostat de 

siguranţă
Regulator Comutator I/O 
temperatură 
apă cazan 

Racord pentru 
aparate de 
service şi 
MEC2 

Comutator pentru 
funcţionare 
arzător în caz 
de avarie 

temp. cazanului
45 °C

temp. exterioară
10 °C

Circuit cazan
Arzător

Circuit de încălzire 5 apă caldă/ 
pompă ACM sau 

circuit de încălzire 5 
circuit de încălzire 6

Circuit de încălzire 3
Circuit de încălzire 4

Telecomanda MEC 2

Circuit de încălzire 1
Circuit de încălzire 2 

Soclu

Modulul

temp. cazanului

temp. exterioară
45 °C

10 °C

(la modulul FM 442 în soclul 3)

Strategie 
(la instalaţii de mai 

multe cazane)
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5 Aparat de reglare Logamatic 4311-Module
Modul pentru arzător, un circuit de
încălzire şi un circuit de apă caldă
menajeră ZM 432
Modulul ZM 432 face parte din echiparea de bază a
aparatelor de reglare Logamatic 4311 şi
Logamatic 4312.
Butoanele de pe modul au numai funcţii de service şi de
întreţinere.
Dacă butoanele nu se găsesc în poziţia de funcţionare
automata, pe MEC 2 apare un mesaj corespunzător şi 
indicatorul de deranjamente 0 se aprinde.
Nu folosiţi butoanele pentru deconectarea instalaţiei în
cazul absenţei Dvs. temporare.
Funcţiile de reglare în regim manual rămân active.
Funcţia arzător

Q Tasta "Coşar" pentru testul gazelor de evacuare

Se apasă tasta "Coşar" timp de câteva secunde.
Aparatul va comanda funcţionarea instalaţiei timp de 30
de minute cu o temperatură mai ridicata pe tur. 
În timpul testului gazelor de evacuare, clipesc alternativ 
LED-urile 0 pentru deranjamente şi 1 pentru
funcţionarea în regim de vară.
Dacă doriţi întreruperea testului gazelor de evacuare,
apăsaţi din nou pe tasta "Coşar".

Buton pentru arzător ] 

Butonul arzătorului trebuie sa se găsească întotdeauna
în poziţia AUT. Poziţiile 0, manual şi max I + II sunt
reglaje speciale, care trebuie efectuate numai de
personal specializat,de ex. la defectarea sistemului de
reglare sau la lucrări de service şi întreţinere. 
Arzătorul poate fi comandat direct cu comutatorul
manual. 
3 Manual: În cazul arzătoarelor cu una sau două 

trepte, numai sarcina primei trepte este 
considerata sarcină de bază.
A doua treaptă nu este sub tensiune. 
Revenirea servomotorului arzătorului nu 
este posibila.
La arzătoarele modulante, puterea 
arzătorului poate fi mărită cu tasta 5 ţi 
redusă cu tasta 6.

AUT: Arzătorul funcţionează în regim automat.
0: Arzătorul este deconectat.

Excepţie, când comutatorul în caz de 
avarie al arzătorului se găseşte în poziţia 
4.

max. I+II: Arzătorul funcţioneaza permanent în 
sarcină maxima.

Simbol 0 Deranjamente diverse de ex. defecţiuni 
din fabricaţie, defecţiuni ale senzorilor, 
deranjamente externe, erori de cablare, defecţiuni
interne de modul, regim manual.
Mesajele de eroare apar ca text pe display-ul 
unitătii de comandă MEC 2

LED-uri de control pentru funcţia arzător

Simbol 9 deranjament la arzător

Simbol A arzător în funcţiune

Simbol U mărire modulantă a puterii

Simbol V reducere modulantă a puterii

LED-uri de control pentru funcţia circuitului cazanului

Simbol 1 cazanul în regim de vară

Simbol 8 pompa cazanului în funcţiune

Simbol  U vana cu trei căi se deschide pe direcţia cazanului

Simbol  V vana cu trei căi se deschide pe direcţia 

circuitului de încălzire



Aparat de reglare Logamatic 4311-Module5

10

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări având la bază îmbunătăţiri tehnice!

Instrucţiuni de service aparat de reglare Logamatic 4311 / 4312 � Ediţia 05/2000

Buderus Heiztechnik GmbH � http://www.heiztechnik.buderus.de

Funcţiile circuitului cazanului

Comutatorul manual pentru circuitul 

cazanului B 

Comutatorul manual trebuie să fie întotdeauna în poziţia
AUT. Poziţiile 0 şi manual sunt poziţii speciale a căror
manipulare este rezervată personalului de specialitate.
3 Manual: Dacă există o pompă pentru cazan, atunci 

aceasta se porneşte.
Elementul de reglare al circuitului 
cazanului poate fi deservit manual.

AUT: Circuitul cazanului funcţionează în regim 
automat.

0: Dacă există o pompă pentru cazan, atunci 
aceasta se opreşte.
Elementul de reglare al circuitului 
cazanului poate fi deservit manual.

Stările de funcţionare momentane sunt indicate de lămpi
de control.
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Modul pentru circuit de încălzire şi
apă caldă menajeră FM 441
Prin intermediul modulului funcţional FM 441 se
comandă un circuit de încălzire cu mixer cât şi un circuit
de apă caldă menajeră cu pompă de recirculare. Acesta
poate fi montat o dată pentru fiecare sistem centralizat
de reglare şi plasat în zlotul dorit.
Comutatoarele manuale de pe modul au numai funcţii
de service şi de întreţinere. 

Dacă comutatorul manual B nu se află în poziţia
automat, atunci pe MEC 2 apare un mesaj
corespunzător şi afişajul 0 defecţiune este aprins.

Pe perioada regimului manual, funcţiile de reglaj
continuă să fie active.

Regimul de încălzire

Comutatorul manual pentru circuitul de

încălzireB
3 Manual: Este pornită pompa circuitului de încălzire. 

Elementul de reglaj al circuitului de 
încălzire poate fi deservit manual.

AUT: Circuitul de încălzire funcţionează în regim 
automat.

0: Numai pompa circuitului de încălzire este 
oprită. Funcţiile de reglare continuă să 
lucreze.
Elementul de reglaj al circuitului de 
încălzire este scos de sub tensiune şi 
poate fi deservit manual.

Funcţia de furnizare ACM menajere 

Comutatorul manual pentru apă caldă menajeră

B
3 Manual: Este pornită pompa de alimentare a 

rezervorului.
AUT: Circuitul apei calde menajere funcţionează 

în regim automat.
0: Numai pompa de umplere a rezervorului 

este oprită.
Funcţiile de reglare continuă să lucreze. 

Afişajul 0 defecţiune generală de ex. defecţiuni constructive,
defecţiuni ale senzorilor, defecţiuni externe, 
cablare greşită, defecţiune internă 
a modulului, regim manual 
Mesajele de eroare apar ca text în clar pe 
telecomanda MEC 2

Lămpi de control pentru regimul de încălzire

Afişajul 1 Circuitul de încălzire în regim de vară

Afişajul 8 Pompa circuitului de încălzire în funcţiune

Afişajul  U Vana cu trei căi se deschide

Afişajul  V  Vana cu trei căi se închide

Lămpi de control pentru regimul de furnizare al apei 
calde menajere

Afişajul X apa caldă menajeră este rece

Afişajul  8L pompa de boiler în funcţiune

Afişajul  Z dezinfecţie termică în funcţiune

Afişajul  8Z pompa de recirculare în funcţiune
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Modul pentru circuitul de încălzire
FM 442
Modulul funcţional FM 442 comandă două circuite de
încălzire independente cu vane cu trei căi.
Pot fi montate până la patru bucăţi pe fiecare sistem
centralizat de reglare.
Comutatoarele manuale de pe modul, au numai funcţii
de service şi de întreţinere. 
Dacă comutatorul manual B nu se află în
poziţia automat, atunci pe telecomanda MEC 2 apare un
mesaj corespunzător şi afişajul 0 defecţiune este
aprins.

Pe perioada regimului manual, funcţiile de reglaj
continuă să fie active.

Regimul de încălzire 1

Comutatorul manual pentru circuitul cazanului

B
3 Manual: Este pornită pompa circuitului de încălzire. 

Elementul de reglaj al circuitului de 
încălzire poate fi deservit manual.

AUT: Circuitul de încălzire funcţionează în regim 
automat.

0: Numai pompa circuitului de încălzire este 
oprită. Mixerul este scos din funcţiune.
Funcţiile de reglare continuă să lucreze. 
Elementul de reglaj al circuitului de 
încălzire este scos de sub tensiune şi 
poate fi deservit manual.

J INDICAŢIE!
Regimul de încălzire 2 este identic cu regimul 
de încălzire 1

Afişajul 0 defecţiune generală de ex. defecţiuni constructive,
defecţiuni ale senzorilor, defecţiuni externe, 
cablare greşită, defecţiune internă 
a modulului, regim manual 
Mesajele de eroare apar ca text în clar pe
telecomanda MEC 2

Lămpi de control pentru regimul de încălzire

Afişajul 1 circuitul de încălzire în regim de vară

Afişajul 8 pompa circuitului de încălzire în funcţiune

Afişajul  U vana cu trei căi deschide

Afişajul  V vana cu trei căi închide

Z

L
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Modulul de strategie FM 447
Modulul de strategie serveşte reglării unei instalaţii cu
mai multe cazane şi execută funcţii speciale, de ex.
mesaje ale defecţiunilor colective.
Modulul de strategie nu este prevăzut cu elemente de
deservire.
Se poate utiliza numai un singur modul de strategie la o
instalaţie. Modulul se introduce în aparatul a cazanului
conducător cu adresa 1.

Afişajul  0 defecţiune generală de ex. defecţiuni constructive, 
defecţiune a senzorului, defecţiuni externe, 
eroare de cablare, defecţiune internă a 
modulului, regim manual 
Mesajele de eroare apar ca text pe telecomanda
MEC 2

Lămpi de control pentru funcţia arzătorului

Afişajul U conectarea altei trepte a cazanului.

Afişajul V deconectarea altei trepte a cazanului.

Afişajul [ 1. treapta sau sarcina de bază a respectivului
cazan (arzător)

Afişajul [[ 2. treapta sau sarcina de modulare a respectivului
cazan (arzător)

1 a afişajul pentru cazan 1 (arzătorul 1)

2 a afişajul pentru cazan 2 (arzătorul 2)

3 a afişajul pentru cazan 3 (arzătorul 3)
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6 Aparatul de reglare Logamatic 4311-Unitate de comandă MEC 2

La un aparat de reglare poate fi ataşată numai o unitate
de comandă MEC 2. Unitatea de comandă MEC 2 este
inserată direct în aparatul de reglare printr-un cablu
online sau legată de aparatul de reglare prin cleme BF.

Tur instalaţie
45 °C

Temp. exterioară
10 °C

Unitate de comandă MEC 2

Recepţie semnal ceas 

Display

Indicator (LED) pentru 

 reglată a încaperii

Reglare temperatură ACM/
încălzire suplimentară ACM

Setarea orei

Schimbarea valorilor 

Comutare
vară/iarnă
Intoarcere la
afişajul standard

Alegere program

Alegere circuite de încălzire /circuit apa caldă 

Buton 

Funcţionare permanenta 

Regim automat de încălzire
după un program

Funcţionare permanenta
în regim economic (redus)

Introducere zile din 

Introducere zile de 

Alegere afişare standard

cu radiofrecvenţa

temperatura nominală

a încălzirii

temperaturii

săptămâna

concediu

menajeră
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7 Punerea în funcţiune a unitaţii de comanda MEC 2
Unitatea de comandă MEC 2 poate fi folosită pentru
diferite aparate de reglare, de exemplu:

Logamatic 4211
Logamatic 4311/4312
Logamatic 4111

Unitatea de comandă MEC 2 poate fi
- inserată direct în aparatul de reglare,
- introdusă într-un suport de perete, ca telecomandă,
- ataţată unui adaptor cu componentă separată de 

retea.
Dacă MEC 2 este introdus într-un aparat de reglare sau
într-un suport de perete, acesta recunoaşte automat
aparatul de reglare cu care este în legătura
(recunoaştere automată). Aparatul de reglare nu trebuie
să fie selectat. 
În funcţie de modul de utilizare, apar diferite indicaţii pe
display. 

MEC 2 nou inserat în aparatul de reglare

Dacă un MEC 2 nou este inserat în aparatul de reglare
şi este realizată o legătură cu acesta, datele sunt
preluate de la aparatul de reglare. 
Pe display apare mesajul "Datele se transmit".

MEC 2 inserat în alt aparat de reglare

Dacă MEC 2 are o versiune de software care nu poate
comunica cu aparatul de reglare, pe display apare
mesajul "aparat de reglarj necunoscut".
Se scoate MEC 2 din aparatul de reglare şi se
înlocuieşte cu un MEC 2 cu o versiune potrivită de
software.

MEC 2 nou inserat într-un adaptor

Dacă o unitate noua MEC 2 este inserată într-un adaptor
cu componentă separată de reţea, trebuie ales aparatul
de reglare potrivit.
Pe display apare mesajul "aparat de reglarj
Logamatic 4211, Logamatic 4311/4312 sau Logamatic
4111".

MEC se
iniţializează

Datele se
transmit
de la ap. regl.

aparat de reglaj
necunoscut

aparat de reglaj

Logamatic
4311/4312
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MEC 2 programat inserat în aparatul de reglare

Se diferenţiaza datele din tipul de aparat de reglare de 
cele din unitatea MEC 2 programată, datele pot fi 
preluate numai din aparatul de reglare.

� Se apasă tasta F.
Pe display apar mesajele alăturate.

Aceleaşi mesaje apar şi când mai multe sisteme
centralizate de reglare de acelaşi tip urmează a fi
comandate cu o telecomandă MEC 2, de ex. la o
instalaţie cu mai multe cazane.
În acest caz, pe display apare anterior pentru câteva
secunde mesajul de avertizare "Atenţie alt aparat de
reglarj".

alt
Tip aparat regl.
Tastă reg.noapte
Recepţie

Datele se
transmit
la ap. de regl.

Atenţie
alt
aparat de reglaj
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Datele modificate la MEC 2 sunt transmise la
aparatul de reglare sau preluate de la aparatul de
reglare

Dacă MEC 2 este separat de aparatul de reglare şi sunt
modificate date, la reinserare pe acelaşi aparat de
reglare apare mesajul "Tasta reg. aut. emisie, Tasta reg.
noapte recepţie". Aparatul de reglare interoghează dacă
să preia noile date sau să utilizeze vechile date.

� Se apasă tasta D = Datele sunt transmise la
aparatul de reglare.

� Se apasă tasta F = Datele sunt preluate de la
aparatul de reglare

Aceleaşi mesaje apar când cu un MEC 2 urmează să fie
deservite mai multe aparate de reglare de acelaşi tip, de
ex. cazul substaţiilor.
În acest caz, la început se afiţează pe display, pentru
câteva secunde, mesajul de avertizare "Atenţie alt
aparat de reglarj".

Tasta reg. aut.
emisie
Tasta reg.noapte
recepţie

Datele se
transmit
la ap. de regl.

Datele se
transmit
de la ap. regl.

Atenţie
alt
aparat de reglaj
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8 Cod de sigurantă, privire de ansamblu asupra programului

Apelarea nivelului de service

Accesul la nivelul de service este asigurat printr-un cod
de sigurantă. Nivelul de service trebuie accesat numai
de către o firmă specializată. 

J INDICAŢIE!
În cazul accesului neautorizat, se pierde 
garanţia.

Pe display apare în penultimul rând prima secvenţă de
meniu. În ultimul rând apare valoarea setata pentru
acest secvenţă de meniu.
Valoarea se poate modifica astfel: se apasa tasta N,
se menţine apasata şi se roteşte simultan butonul. La
eliberarea tastei N valoarea este memorată.

Introducerea codului de 
sigurantă

N + C + G
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Sistem de deservire: apăsare şi rotire
Nivelul de service este structurat în mai multe meniuri. 
Dacă în ultimul rând nu este afişată nici o valoare, 
secvenţei de meniu aleasa îi corespund secvenţe de 
submeniuri.

Apelarea secvenţelor de meniu

S
Se rasfoieşte meniul.
Secvenţele de meniu sunt ordonate într-o structură 
circulara şi ruleaza din nou după ultima secvenţă.
� Date tehnice generale
� Alegere modul
� ����

� ����

� ����

� Versiunea
� Date tehnice generale

NSe apeleaza submeniul.
� Date tehnice generale
� Temperatura exterioară minimă

- ����

- ����

- ����

� Temperatura exterioară minimă
- Alegere modul

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.
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Apelarea şi modificarea setarilor

N + C + GIntroducere cod siguranţă.

S
Se alege o secvenţa de meniu din submeniu.
Unele secvenţe de meniu sunt afişate când sunt
instalate modulele şi senzorii corespunzători
(recunoaştere automată şi logică).
Parametrii de intrare discordanţi sunt evitaţi prin
selectarea unor maşti corespunzatoare. Prin această
conexiune logică se evită setarile greşite.

N
Se apeleaza secvenţa de meniu.

Pe display apar valorile setate la secventele de meniu.

N + S
Se introduc valori noi.
Se eliberează tasta. Valoarea este memorată.

K
Intoarcerea la meniul anterior.
- Date tehnice generale

- Temperatura exterioară minimă
- Tip clădire
- Ceas cu radiofrecvenţa activ
- Reglare de la distanţă

Întoarcerea la meniul supraordonat
Se apasă tasta K.
Prin apăsări succesive se revine la afişajul standard.

Aparatul de reglare comută automat la afişajul standard,
dacă în decurs de 5 minute nu se apasă nici o tasta.

DATE TEHN. GEN.

Temp. ext. min.
-10 °C

DATE TEHN. GEN.

Temp. ext. min.
-12 °C

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

Temp. cazan
22 °C

Temp. ext.
10 °C
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9 Verificarea termostatului de siguranţă STB

Se conecteaza instalaţia şi se apeleaza nivelul de
service

N + C + GIntroducere cod siguranţă

Se roteşte butonul până S apare secvenţa de meniu "Test relee".

N Se apasă de două ori tasta.

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
N + S Valoarea afişata clipeşte.

Butonul se roteşte pâna se afişeaza
"treapta 1. pornită".

 NSe eliberează tasta.

Arzătorul porneşte.

� Se scoate masca butonului aparatului de reglare.
� Se apasă pârghia sau tasta (în funcţie de aparatul de

reglare) cu ajutorul unei şurubelniţe şi se ţine apasat
până se declanşeaza termostatul de siguranţă.

Se întrerupe sau se abandoneaza verificarea

Tasta K sfârşeşte sau întrerupe verificarea.

� Se pune la loc masca butonului aparatului de reglare
şi se poziţioneaza pe "AUT".

� Pentru deblocarea termostatului de siguranţă, se
scoate piuliţa înfundata şi se apasă butonul de
deblocare care se afla dedesubt.

NIVEL DE SERVICE

Test relee

Test relee

Arzător
 treapta 1 pornit

AUT
0

I+II

II

I

max

AUT
0

M

AUT

z

L

0
AUT

0

M

AUT
0

I+II

II

I

max

AUT
0

M

AUT

z

L

0
AUT

0

M

temp. cazan

10 °C

45 °C
temp. ext.

temp. cazan

10 °C

45 °C
temp. ext.
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10 Date tehnice generale
In cazul afişarii "Date tehnice generale" pot fi reglate 
valorile următorilor parametri pentru instalaţia de 
încalzire şi pentru caracteristicile cladirii:
- Temperatura exterioară minimă
- Tip clădire
- Ceas activ cu radiofrecvenţa
- Reglare de la distanţă

N + C + GIntroducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până apare S secvenţa "Date tehnice generale".

N Se apasa şi se elibereaza tasta.

Temperatura exterioară minimă
Temperatura exterioară minimă este o valoare medie, 
determinată statistic, şi nu are influenţă asupra 
temperaturii de referinţa a cazanului.
� Se considera valoarea medie pentru temperatura 

exterioară minimă cea din harta climatică a regiunii 
respective.
Sau se întreaba autoritaţile competente.

Se roteşte butonul până apareS "Temperatura exterioară minimă".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea afişata clipeşte.

N + S Butonul se poziţioneaza pe
"Temperatura exterioară minimă".

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

DATE TEHN. GEN.

Temp. ext. min.
- 10 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Temp. ext. min. -30 °C - 0 °C -10 °C
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Tip clădire
La secvenţa de meniu "Tip clădire" se introduce
necesarul de energie determinat de firma de
specialitate, în funcţie de tipul de cladire respectiv. 
Necesarul de energie este împărţit în trei clase:
uşor - clădire cu un necesar de energie
peste 100 W/m2

mediu - clădire cu un necesar de energie
între 60 şi 100 W/m2

greu - clădire cu un necesar de energie
până la 60 W/m2

N + C + GIntroducere cod siguranţă.

N Se apasa şi se eliberează tasta.

Se roteşte butonul până S apare secvenţa "Tip clădire".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea afişata clipeşte.

N + S Butonul se poziţioneaza la tipul de
clădire dorit.

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

DATE TEHN. GEN.

Tip clădire
mediu

DATE TEHN. GEN.

Tip clădire
greu

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Tip clădire uşor
mediu
greu

mediu
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Conectarea şi deconectarea ceasului
cu radiofrecvenţă

N + C + G Introducere cod siguranţă.

N Se apasă şi se eliberează tasta.

Se roteşte butonul până apare S "Ceas cu radiofrecvenţa activ".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea afişata clipeşte.

N + S Butonul se poziţioneaza pe "da" sau
"nu".

N Se eliberează tasta.

Indicaţie:
Când se alege "nu", la toate aparatele de reglare care
prezinta direcţionare de informaţii, recepţia de
radiofrecvenţa este deconectată.care sunt legate la o
linie de date. Acest lucru este valabil şi pentru semnalele
de radiofrecvenţa ale telecomenzilor BFU/F şi pentru
alte unitaţi de comanda MEC 2 cu recepţie de
radiofrecvenţă.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

DATE TEHN. GEN.

Ceas radio activ
da

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Ceas cu radiofrecvenţa activ da/nu da
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Reglare de la distanţă
Telereglajul oferă posibilitatea ca datele sa poata fi
introduse sau modificate de la distanţa, prin intermediul
sistemelor de acţionare de la distanţa, cum ar fi sistemul
de acţionare Logamatic.

da = Telereglaj posibil prin intermediul
   sistemului de acţionare Logamatic

nu = Nu se poate realiza telereglajul.
   Datele instalaţiei pot fi totuşi citite şi
   supravegheate.

N + C + G Introducere cod siguranţă

N Se apasa şi se eliberează tasta.

Se roteşte butonul până S apare "regl. prin telec.".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea afişata clipeşte.

N + S Se poziţioneaza butonul pe "da" sau
"nu".

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

DATE TEHN. GEN.

regl.prin.telec.
da

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Telereglaj da / nu da



Alegere modul11
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11 Alegere modul
În cazul unei telecomenzi MEC 2 noi sau după ce s-a
efectuat o comandă "Reset", modulele sunt depistate şi
citite automat.
In cazul unei unitaţi de comanda MEC 2 noi sau dupa un
"Reset", modulele sunt recunoscute şi citite automat.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până apare S "Alegere modul".

N Se apasă tasta.

In pozitia A este afişat modulul ZM 432.

N Se eliberează tasta.

S Se roteşte butonul până apare
următoarea poziţie.

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
N + S Valoarea afişata clipeşte. 

Se roteşte butonul pâna la modulul de
funcţionare corespunzător.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Alegere modul

ALEGERE MODUL
Soclu A
Modul cazan

ZM 432

ALEGERE MODUL
Soclu 1
2 circ. încălz.

FM 441

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Poziţia A
Modul cazan

ZM 432

nici unul

nici unul, când
MEC 2 este racordat 

numai la 
 alimentare cu curent 

electric.

Poziţiile 1-4
Modul de funcţionare

nici unul
FM 441
FM 442
FM 447



Date tehnice cazan 12
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12 Date tehnice cazan
Se alege tipul de cazan
În funcţie de tipul cazanului ales, sunt afişate posibilităţi
speciale de reglare (vezi cap. 25, pagina 115)

Cazan de încălzire în regim de joasă
temperatură
Cazanul de încălzire în regim de joasă temperatură
funcţioneaza cu un software al pompei, prestabilit din
fabricaţie, care este dependent de tipul de arzator ales.

N + C + GIntroducere cod siguranţă

Se roteşte butonul pâna apare secvenţaS de meniu "Date tehnice cazan".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Afişajul se schimba pe "Tip cazan". 

N + S Tipul de cazan se aprinde cu
intermitenţă. Butonul se poziţioneaza pe
"Temperatură joasa".

N Se eliberează tasta.

Temperatura de referinţă a pompelor
In funcţie de temperatura de referinţa a pompelor, sunt
conectate pompele de circulaţie ale circuitelor de
încălzire şi, în masura în care este prezenta, este
conectata şi pompa cazanului. Temperatura de referinţă
presetata a pompelor trebuie sa fie schimbata numai în
cazuri deosebite.
Temperatura de referinţă a pompelor este reglata din
fabrica cu 5 K sub temperatura minimă de deconectare
a cazanului.

Butonul se poziţioneaza pe S "Temperatura de referinţă a pompelor".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea afişata se aprinde cu 
intermitenţă. 

N + S Butonul se poziţioneaza pe temperatura
dorită.

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. cazan

DATE TEHN. CAZAN

Tip cazan
Joasă temp.

DATE TEHN. CAZAN
Logica pompei
Temperatură

40 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Tip cazan Temperatură joasa
JT/temp. min. retur

Ecostream
Condensaţie
JT /Palier de 
temperatură

Temperatură joasa

Temperatura de referinţă a 
pompelor

15 °C - 60 °C treapta 1: 40 °C
treapta 2: 45 °C
modulant: 50 °C



Date tehnice cazan12
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Cazan de încălzire de joasă
temperatură cu temperatură minimă
pe retur
Pe baza tipului de combustibil şi de arzător introduse,
aparatul de reglare va calcula temperatura minimă de
retur. 
La funcţia "Reglare retur prin intermediul" se întreabă
dacă reglarea temperaturii de retur urmează să fie
efectuată printr-un element de reglaj separat al
circuitului cazanului sau printr-o supracomandă a
elementelor de reglaj ale circuitului de încălzire.
- Reglajul arzătorului lucrează cu o întîrziere automată 

de cuplare, astfel că elementele de reglare 
constructive pot doza debitul protejând cazanul.

- În ajutorul reglării temperaturii cazanului, pompele de 
circulaţie sunt deconectate automat pentru scurt 
timp, atunci când apar solicitări de sarcină mari. Die 
Intrările în sarcină mari sunt depistate pe baza 
comportamentului la reglare al vanelor cu trei căi.

- Pentru reglarea elementului de reglaj separat al 
circuitului cazanului sau pentru comanda suprapusă 
a elementelor de reglaj ale circuitelor de încălzire, 
trebuie conectat un senzor de retur FZ separat. În 
caz contrar apare un mesaj de eroare.

- Valoarea impusă pentru temperatura minimă a turului 
cazanului este cu 10 K mai mare la arzătoarele cu 2 
trepte şi cu 20 K mai mare la arzătoarele cu 
modulare decât caracteristica temperaturii de retur.

- Când este activată funcţia de ridicare, valoarea 
nominală a returului este urcată la 50 °C şi valoarea 
nominală a coloanei de tur la 75 °C, pentru cazul că 
temperatura de retur scade cu 8 K sub valoarea 
nominală.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

 Se roteşte butonul până când S  apare "Date tehnice cazanului".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Afişajul trece pe "Tipul de cazan"

N + S Valoarea se aprinde cu intermitenţă. 
Butonul în poziţia "NT/retur minim".

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn.gen.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. cazan

DATE TEHNICE CAZAN
Tip de cazan

NT/retur-minim



Date tehnice cazan 12
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Reglare temperatură retur
La tipul de cazan "NT/retur minim" sunt editate ecrane
de reglaj suplimentare care vă permit o adaptare optimă
a tipului de cazan. Prin indicarea tipului de combustibil,
aparatul de reglare ţine cont de temperatura diferită a
punctului de rouă a gazelor de evacuare la diferitele
tipuri de combustibil.
Prin intermediul tipului de combustibil se comandă o
valoare de referinţă fixată de producător pentru
temperatura de retur.

Tipul de combustibil
Se roteşte butonul până când apareS "Tipul de combustibil".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
N + S Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

Butonul se poziţionează pe "Tipul de
combustibil".

N Se eliberează tasta.
Indicaţie:
La instalaţiile cu mai multe cazane de încălzire de joasă
temperatură cu temperatura minimă de retur şi tipuri
diferite de combustibil, la aparatul de reglare 1, trebuie
selectat în principiu ca tip de combustibil "gaz". 
Funcţia "Inversarea succesiunii" nu este afectată de
acest reglaj.

Element de reglare - retur
LED-urile de pe modulul circuitului cazanului ZM 432
indică dacă elementul de reglaj a circuitului cazanului
este pe deschidere sau închidere.
5 = vana cu trei căi blochează cazanul, 

   atunci când returul cazanului este prea
   rece.

6 = vana cu trei căi deschide în direcţia
   circuitului de încălzire, când returul
   cazanului este prea cald.

Se roteşte butonul până când apareS "Tipul de combustibil".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
N + S Valoarea se aprinde cu intrmitenţă.

Butonul se pe tipul de combustibil folosit.

N Se eliberează tasta.

Date tehn. cazan

Combustibil
Gaz

Date tehn. cazan
Retur
Reglaj prin
el.reglaj. cazan

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Tipul de combustibil gaz, motorină gaz

Reglare retur prin Element de reglare 
cazan

Element de reglare al 
circuitului de încălzire

Element de reglare 
cazan



Date tehnice cazan12
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Indicaţie: 

Dacă a fost selectat "Element de reglare circuit de
încălzire", atunci la instalaţiile cu mai multe cazane
fiecare Aparat de reglare trebuie reglat la "Element de
reglare circuit de încălzire", în caz contrar apărând
mesajul de eroare "Configuraţie RL". Condiţia este, ca
toate circuitele de încălzire să fie prevăzute cu un mixer
(fără circuite de încălzire nemixate).

Durata de lucru a elementului de reglare

Durata de lucru a elementului de reglare este fixată de
la început şi în mod normal nu trebuie modificată.

Se roteşte butonul până când apareS "Timp. funct. element reglaj".

Se apasă tasta şi se menţine apăsat.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Din butonul se selectează durata de
lucru dorită.

N Se eliberează tasta.

Funcţia ridic. a returului

Funcţia ridic. a returului poate fi activată, pentru a
optimiza faza de pornire la instalaţiile cu un singur
cazan. În momentul recunoaşterii fazei de pornire,
temperaturile impuse pentru coloanele de tur şi retur
sunt ridicate pentru scurt timp. În reglajul iniţial, funcţia
este activată.

Se roteşte butonul, până când apareS "Funcţie ridic. temp. Retur".

Se apasă tasta şi se menţine apăsat.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul pe opţiunea dorită.

N Se eliberează tasta.

Date tehn. cazan
Timp. funct. element 
reglaj

120 sec

Date tehn. cazan 
Funcţia ridic. 
temp. retur

da

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Durata de lucru a elementului de 
reglare

10 - 600 sec 120 sec

Funcţia de urcare a returului da / nu da



Date tehnice cazan 12
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Cazan de încălzire - Ecostream
Condiţiile de funcţionare pentru cazanule de încalzire
Ecostream sunt presetate din fabrica şi sunt luate
automat în considerare. La secvenţa de meniu "Reglare
Ecostream prin" se selecteaza modul de reglare
temperaturii de funcţionare a cazanului.
La o instalaţie cu un singur cazan cu reglare-Ecostream
cu element separat de reglare cu 3 căi în circuitul
cazanului, trebuie instalat senzorul suplimentar FZ.
Sistemul de reglaj sesizează prin senzorul suplimentar,
dacă necesarul de căldură al consumatorilor este
acoperit sau dacă trebuie să rămână conectată în
continuare o treaptă a arzătorului. Temperatura de
regim a cazanului este asigurată de senzorul FK al
cazanului prin efect conjugat cu elementul de reglare a
circuitului cazanului.
La instalaţiile din mai multe cazane�Ecostream,
senzorul suplimentar nu este necesar. Sarcina acestuia
este preluată de senzorii comuni de tur FVS ai
sistemului strategic.
Din fabrica, temperatura de funcţionare a cazanului este
reglata la 50 °C. Valoarea nominala pentru temperatura
pe tur a cazanului este mai mare cu 4 K (54 °C).
In cazul opţiunii "clapeta cazan" pompele de circulaţie
ale circuitului de încălzire pornesc la atingerea
temperaturii de regim a cazanului şi se opresc când
temperatura scade cu 2 K.
In cazul opţiunii "Element de reglare pentru circuit
încălzire" sau "Element de reglare cazan" pompele de
circulaţie ale circuitelor de încălzire pornesc când
temperatura este cu 5 K sub temperatura de regim a
cazanului şi se opresc când temperatura este cu 7 K sub
aceasta.

N + C + GIntroducere cod siguranţă

Butonul se roteşte până apare secvenţaS de meniu "Date tehnice cazan".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Afişajul se schimba pe "Tip cazan"

N + S Valoarea afişata se aprinde cu
intermitenţă. 
Butonul se poziţioneaza pe
"Ecostream".

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. cazan

DATE TEHN. CAZAN

Tip cazan
Ecostream



Date tehnice cazan12
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Reglaj Ecostream

Selectaţi una dintre următoarele posibilităţi de reglare
- "Element de reglaj cazan". Când reglajul Ecostream 

urmează să se facă printr-un element separat de 
reglare al circuitului cazanului.

- "Element de reglaj circuit de încălzire", când reglarea 
Ecostream urmează să se facă prin comanda 
suprapusă a elementelor de reglaj ale circuitelor de 
încălzire.

- "Reglaj extern", daca reglajul Ecostream se 
realizeaza printr-un reglaj extern, adică sistemul 
Logamatic 4311/4312 nu trebuie să îndeplinească 
nici o condiţie de funcţionare, de ex. cazanul duobloc 
cu reglare integrată pentru comanda clapetelor 
fluture ale blocurilor de cazan.

- "Clapetă cazan", când reglarea Ecostream urmează 
să se facă printr-o clapetă fluture externă separată, 
acţionată prin servomotor.

Se roteşte butonul până când apare S "Reglaj Ecostream prin".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul până când apare
reglajul corespunzător.

N Se elibereaza tasta.

Timp de funcţionare al elementului de reglaj

Durata de funcţionare a elementului de reglare este
presetata şi, în mod normal, nu trebuie modificată.
Atenţie! Introducerile incorecte de date pot conduce la
oscilaţii ale reglajului temperaturii. pe tur.

Se roteşte butonul până când apareS "Timp de funcţionare al elementului de
reglaj".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se poziţioneaza butonul pe timpul de
funcţionare dorit al elementului de reglaj.

N Se eliberează tasta.

DATE TEHN. CAZAN
Ecostream
reglaj prin
el. regl. cazan

DATE TEHN. CAZAN
Timp funct.
element reglaj

120 secunde.

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Reglaj Ecostream prin element de reglaj 
cazan

element de reglaj 
circuit de încălzire

clapetă cazan,
reglaj extern

element de reglaj 
cazan

Timp de funcţionare al elementului 
de reglaj

10 - 600 sec 120 sec
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Cazan de încălzire cu
condensaţie
Alegeţi tipul de cazan "Condensaţie" când a fost instalat
un cazan de încălzire cu condensaţie. Aici nu sunt
incluşi parametrii de funcţionare.

N + C + G Introducere cod siguranţă

Se roteşte butonul până apare "DateS tehnice cazan".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Afişajul se schimba pe "Tip cazan"

N + S Valoarea se aprinde cu intermitenţă. 
Butonul se poziţioneaza pe 
"Condensaţie".

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. cazan

DATE TEHN. CAZAN

Tip cazan
cu condensaţie



Date tehnice cazan12
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Cazan de încălzire în regim de
joasă temperatură cu palier de
temperatură
La alegerea acestui tip de cazan, sunt valabili automat
parametrii de funcţionare presetaţi din fabrica ce
corespund aparatului de reglare corespunzator.
Temperatura de functionare pe tur a cazanului este
reglată printr-un element de reglaj. Valorile nominale
sunt valabile întotdeauna atunci când există o
încarcare în sarcina pentru cazan, prin intermediul unui
utilizator, indiferent dacă arzătorul este conectat sau nu.
În sprijinul reglajului temperaturii de funcţionare, la
depaşirea temperaturii minime definite, pompele de
circulaţie ale circuitelor de încălzire şi pompa circuitului
cazanului sunt deconectate.

N + C + G Introducere cod sigurantă.

Se roteşte butonul până când apare S "Date tehnice cazan".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Afişajul se schimba pe

N + S "Tip cazan" Tipul de cazan selectat se
aprinde cu intermitenţă. Butonul se
poziţioneaza pe "JT/PT" (Joasa
temperatura/Palier temperatura)

N Se elibereaza tasta.

Combustibil

La aceasta secvenţă de meniu este setat tipul
combustibilului utilizat. Setarea influenţează valorile
nominale pentru elementul de reglaj şi arzător. Tipul de
combustibil "gaz" este presetat din fabrica, iar la
comutarea pe combustibil lichid sunt valabile valori
nominale mai mici.

Se roteşte butonul până apareS "Combustibil"

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
N + S Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

 Butonul se poziţioneaza pe tipul de
combustibil.

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. cazan

DATE TEHN. CAZAN

Tip cazan
JT/PT

DATE TEHN. CAZAN

Combustibil
Gaz
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Reglajul JT/PT prin

Prin această alegere se stabileşte prin care element de
reglare se face reglajul temperaturii de lucru prestabilite
pentru tur. Reglajul trebuie să fie făcut în funcţie de
particularităţile hidraulice existente sau proiectate. El se
manifestă asupra comenzii respectivului element de
reglaj cât şi asupra valorilor nominale presetate.
Se poate alege una din următoarele posibilităţi de reglaj:
- Element de reglaj cazan

când reglajul palierului de temperatura urmează să 
se facă printr-un element de reglaj separat al 
circuitului cazanului (element de reglare cu 3 căi). 
Funcţia de reglare are o durată de 120 s.
Situaţie specială, numai la instalaţii cu un singur 
cazan:
Trebuie montat senzorul suplimentar FZ după 
elementul de reglaj, pe partea de consum termic 
al sistemului şi racordat la bornele prevăzute în 
aparatul de reglare.

Se roteşte butonul până când S apare "Reglare prin".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
N + S Valoarea se aprinde cu intrmitenţă.

 Butonul se poziţionează pe 
elementul de reglaj corespunzător

N Se eliberează tasta.

- Cazan cu clapetă flutureatunci când reglajul 
palierului de temperatura urmează să se facă printr-o 
clapetă fluture externă acţionată prin servomotor 
(element de reglare cu 2 căi). Se vor utiliza clapete 
cu o durată de lucru de maximum 20 s. Dacă se 
utilizează respectiv folosesc clapete fluture cu o 
durată de funcţionare mai mare, atunci trebuie să se 
selecteze "Element de reglaj cazan".

- Element de reglaj al circuitului de încălzire atunci 
când reglajul palierului de temperatură urmează să 
se facă prin comanda suprapusă a elementelor de 
reglare a circuitelor de încălzire (elemente de reglare 
cu 3 căi). Circuitele de încălzire trebuie să fie 
prevăzute cu elemente de reglaj, comandate de 
module ale circuitelor de încălzire din aceeaşi serie 
constructivă Logamatic (fără reglare străină!). 
Funcţia de reglaj este dimensionată pentru o durată 
de 120 s.

DATE TEHN. CAZAN
JT/PT
reglaj prin
el. regl. cazan

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Combustibil gaz, motorină gaz

Reglaj prin JT/PT Element de reglaj 
cazan

Clapetă de reglaj 
cazan

Element de reglaj al 
circuitului de încălzire

Element de reglaj 
cazan
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Setare tip arzător
În funcţie de tipul arzătorului ales, sunt afişate setari
suplimentare.
Se poate alege din următoarele tipuri de arzătoare:
- "o treaptă"
- "două trepte"
- "modulant".
- "2 x o treaptă" se selectează în următoarele cazuri:
� la o succesiune de două cazane de încălzire cu o

treaptă, acţionate numai cu un Logamatic 4311 pe
1. cazanul 1 şi un aparat de reglaj constant pe
2. cazanul 2.

� La anumite cazane de încălzire duobloc cu două
arzătoare independente cu câte o treaptă.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Arzător într-o treaptă
Se roteşte butonul până apare S "Date tehnice cazan".

N Se apasă tasta.

 Se roteşte butonul până S  apare "Tip arzător".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Cu butonul se selectează arzătorul
corespunzător.

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. cazan

DATE TEHN. CAZAN

Tip cazan
cu condesaţie

DATE TEHN. CAZAN

Tip arzător
cu 1 tr.

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Tip arzător
cu o treaptă

cu două trepte
modulant

2 x o treaptă

cu o treaptă
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Arzător modulant
N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până apare "DateS tehnice cazan".

Se roteşte butonul până când apare "TipS arzător".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul pentru alegerea
arzătorului corespunzător.

N Se eliberează tasta.

Putere minimă de modulare
"Puterea minimă de modulare" reprezintă o parte din
puterea totală, până la care arzatorul poate modula, la
limita inferioara. Când cerinţa de putere scade sub
valoarea setata, arzătorul este deconectat. Setarile
eronate pot conduce la variaţii ale sistemului de reglare.

Se roteşte butonul până când S apare "Modulare minimă".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul puterea
minimă de modulare. 

N Se eliberează tasta.

Durata de funcţionare a servomotorului arzătorului
Se roteşte până apare afişat "Durata de funcţionare a
servomotorului arzătorului". Astfel aparatul de reglare
este informat asupra timpului necesar servomotorului
arzătorului pentru a parcurge drumul de la poziţia
"închis" la poziţia "deschis".

Se roteşte butonul până când apareS afişat "Timp funcţ. a servomot. arzăt.".
Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul durata de
funcţionare a servomotorului arzătorului 

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. cazan

DATE TEHN. CAZAN

Tip arzător
cu modulare

DATE TEHN. CAZAN
Minimum
modulare

30 %

DATE TEHN. CAZAN
Timp. funct.
servomot. arzăt.

12 sec

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

putere minimă de modulare 10 - 60 % 30 %

Durata de funcţionare a 
servomotorului arzătorului

5 - 60 s 12 s
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arzător 2 x o treaptă
N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când apare S "Date tehnice cazan".

Se roteşte butonul până când apare "TipS arzător".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul până când apare 
"2 x o treaptă".

N Se eliberează tasta.

Comunicare cu automatul arzătorului
Introduceţi informaţia dacă automatul arzatorului este
apt de comunicare.

Butonul se poziţionează pe S "comunicaţie automat arzător".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul opţiunea
dorită.

N Se eliberează tasta.

Limitare sarcină
Dacă a fost selectat tipul de arzător "2 x o treaptă",
atunci la secvenţa de meniu "Limitare sarcină" se poate
introduce o temperatură exterioară, de la care treapta a
2-a este blocată în mod automat. 
Exemplu:
Începând cu o anumită temperatură exterioară,
prepararea apei calde menajere în regim de vară este
limitată la o treaptă a arzatorului sau la un bloc de cazan.

Butonul se poziţioneaza pe "LimitareS sarcină de la temperatura exterioară".
Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul până când este
atinsă temperatura exterioară, de la care
a doua treapta poate fi blocata.

N Se eliberează tasta.

La instalaţiile cu mai multe cazane mesajul "Limitare
sarcină" este ascuns.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. cazan

DATE TEHN. CAZAN

Tip arzător
2 x 1 tr.

DATE TEHN. CAZAN
comunicaţie
automat arzător

nu

DATE TEHN. CAZAN
Limitare sarcină
de la temp.ext.

17 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Comunicaţie cu automatul digital 
arzător

da / nu nu

Limitare sarcină de la temperatura 
exterioară

0 -30 °C, nici una 17 °C
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Setări generale pentru datele
tehnice ale cazanului

Următoarele selecţii sunt independente de tipul de
cazan şi de arzător.

- Reglarea funcţiilor pompelorÎn funcţie de sistemul 
hidraulic sau de condiţiile de regim ale anumitor 
cazane de încălzire, pompele de cazan sunt folosite 
ca pompe de alimentare, ocolire sau măsurare.
Sunt disponibile următoarele funcţii ale pompelor:
- Pompa circuitului cazanului

Logica de comandă şi comportamentul 
pompei circuitului cazanului depind de tipul 
de cazan selectat, adică eventualele condiţii 
de lucru ale cazanului au efect asupra 
comenzii pompei circuitului cazanului. În 
legătură cu elementul de reglare a circuitului 
cazanului se poate realiza un circuit propriu al 
cazanului. În cazuri excepţionale, timpul de 
funcţionare al pompei pe circuitul cazanului 
poate fi modificat dupa oprirea arzatorului.

- Pompa punctului de măsurare
Pompa serveşte, de exemplu, pentru 
acţionarea senzorului de cazan la instalaţiile 
cu cazane duble. Pompa punctului de 
măsurare funcţionează întotdeauna în paralel 
cu treapta 1-a a arzătorului. Comanda pompei 
este independentă de tipul de cazan reglat.
Dacă se alege acest reglaj, atunci pompa 
cazanului respectiv a punctului de măsurare 
nu depinde de condiţiile de lucru ale 
cazanului. În orice condiţii trebuiesc garantate 
condiţiile de funcţionare pentru cazanul de 
încălzire, conform fişei de lucru K6.

- Nici una

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când apare S "Date tehnice cazan".

N Se apasă tasta.

- Timpul de funcţionare al pompei pe circuitul 
cazanului dupa oprirea arzatorului 
Pentru a folosi optim căldura acumulată în cazanul 
de încălzire, se introduce o durată de timp în care 
pompa continuă să funcţioneze şi după oprirea 
arzătorului. La instalaţiile cu mai multe cazane, la 
care se foloseşte modulul strategic FM 447, acest 
secvenţă de meniu este apelata de la strategie.

- Durata minimă de funcţionare a arzătorului
Durata minimă de funcţionare a arzătorului indică 
durata minimă de funcţionare a arzătorului după 
pornire, independent de valoarea nominala actuală. 
În acest fel, se împiedică în diferite situaţii pornirea şi 
oprirea repetată a arzătorului. 

- Temperatura minimă de pornire
Arzătorul porneşte din nou cel târziu atunci când 
temperatura pe turul cazanului scade la temperatura 
minimă de pornire la o solicitare termică existentă.

- Temperatura maximă de oprireArzătorul se opreşte 
cel târziu atunci când temperatura pe turul cazanului 
atinge temperatura maximă de oprire.

- Limita pentru temperatura maximă a gazelor de 
evacuare
Pentru a măsura temperatura gazelor de evacuare 
trebuie montat un senzor pentru temperatura gazelor 
de evacuare. Dacă temperatura maximă a gazelor de 
evacuare este depăşită, atunci printr-un sistem de 
semnalizare la distanţă poate fi emis un mesaj de 
service.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. cazan
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Funcţia pompei

Se roteşte butonul până când S apare "Funcţia pompei".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul funcţia
corespunzătoare a pompei.

N Se eliberează tasta.

Setarea timpului de funcţionare pompă circuit
cazan, după oprirea arzătorului

La instalaţiile cu mai multe cazane, la care se foloseşte
modulul de strategie FM 447, aceasta secvenţa de
meniu este apelata de la strategie.
Valoarea presetata din fabrica de 60 min. nu trebuie
modificată decât în cazuri de excepţie.

Butonul se poziţionează pe "fcţ.dupaS opr. arz.".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul "Timp de
funcţionare dupa oprirea arzatorului".

N Se eliberează tasta.

Setarea timpului minim de funcţionare a arzătorului

Valoarea se modifică numai rareori.

Butonul se poziţionează pe "DuratăSminimă de funcţionare a arzătorului".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul durata minimă
de funcţionare a arzătorului.

N Se eliberează tasta.

DATE TEHN. CAZAN

Funcţie pompă
Pompă cazan

DATE TEHN. CAZAN
Pompă cazan
fct.după opr.arz

60 min

DATE TEHN. CAZAN
Arzător-minimum
timp de funct.

120 sec
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Reglarea temperaturii minime de pornire

Valoarea va fi modificată numai în caz de nevoie.

Butonul se poziţionează peS "Temperatură minimă de pornire".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul temperatura.

N Se eliberează tasta.

Reglarea temperaturii maxime de oprire

Valoarea va fi modificată numai în caz de nevoie.

Butonul se poziţionează peS "Temperatura de oprire".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul temperatura.

N Se eliberează tasta.

DATE TEHN. CAZAN
Minimum
temp. de pornire

5 °C

DATE TEHN. CAZAN
Maximum
temp. de oprire

80 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Funcţia pompei cazanului pompă a circuitului 
cazanului, pompă a 

punctului de măsurare,
nici una

pompa circuitului 
cazanului

Timp de funcţionare al pompei pe 
circuitul cazanului, dupa oprirea 
arzatorului

0 - 60 min
Regim permanent

60 min

Durata minimă de funcţionare a 
arzătorului

0 - 300 sec 120 sec

Temperatura minimă de pornire 5 - 65 °C 5 °C

Temperatura maximă de oprire 70 - 99 °C 80 °C
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Introducerea limitei pentru temperatura maximă a
gazelor de evacuare

Dacă se depăşeşte limita de temperatură a gazelor de
evacuare, apare un mesaj de eroare.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când apare S "Date tehnice cazan".

N Se apasă tasta.

Se poziţioneaza butonul pe "LimităS temp. gaze evac".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
N + S Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

Se selectează cu butonul temperatura.

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. cazan

DATE TEHN. CAZAN
Limită
temp. gaze evac.

180 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrică Reglaj propriu

Limita pentru temperatura maximă 
a gazelor de evacuare

nici una
50 - 250 °C

nici una
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Introducerea Date tehnicei cazanului
În mod normal, puterea cazanului de încălzire este
solicitată în funcţie de sarcină, adică depinde de
consumatorii controlaţi prin sistemele Logamatic 4311
sau Logamatic 4312. Dacă utilizatorii sunt însă
controlaţi total sau parţial de către un sistem de
comandă străin şi numai cazanele de încălzire sunt
controlate de aparatele de reglare Logamatic 4311 sau
Logamatic 4312, atunci pentru comanda arzătorului
poate fi prestabilită o valoare de referinţă proprie sub
forma unei Date tehnice proprii pentru a asigura astfel
aprovizionarea consumatorilor. 

N + C + G Introducere cod cheie.

Se roteşte butonul până când apare S "Date tehnice cazan".

N Se apasă tasta.

Butonul se poziţionează până laS "Caracteristica cazanului".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
N + S Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

Se selectează cu butonul temperatura.

N Se eliberează tasta.

Stabilirea temperaturii punctului de bază

Punctul de bază indică valoarea de referinţă la o
temperatură exterioară de +20 °C. 
Temperatura punctului de bază este afişată numai dacă
a fost introdus "Caracteristica cazanului da".

Butonul se poziţionează până la "PunctS de bază".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul temperatura
de punctului de bază.

N Se eliberează tasta.

Caracteristica este determinată printr-o dreaptă
rezultată din temperatura punctului de plecare şi din
temperatura de dimensionare. Pentru caracteristica
cazanului poate fi dată o reducere a temperaturii. 
Funcţiile comutare vară/iarnă şi de comutare a regimului
de lucru pot fi utilizate pentru caracteristica cazanului.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. cazan

DATE TEHNICE CAZAN

Caract. cazan
da

DATE TEHNICE CAZAN

Temp.punct bază
30 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Caracteristica cazanului da / nu nu

Temperatura punctului de bază 20 - 90 °C 30 °C



Date tehnice cazan12

44

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări având la bază îmbunătăţiri tehnice!

Instrucţiuni de service aparat de reglare Logamatic 4311 / 4312 � Ediţia 05/2000

Buderus Heiztechnik GmbH � http://www.heiztechnik.buderus.de

Alegerea temperaturii de referinţă

Temperatura de referinţă indică valoarea nominală la o
temperatură exterioară minimă de ex. de -10 °C. 
Temperatura exterioară minimă are ca bază
"Temperatura minimă exterioară" din "Date tehnice
generale" în conformitate cu harta climaterică a regiunii.

Se răsuceşte butonul de rotire până laS "Temp. ref.".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul temperatura
de referinţă.

N Se eliberează tasta.

Stabilirea reducerii

Se introduce diferenţa de temperatură în K (Kelvin), cu
care urmează să descrească caracteristica cazanului în
regimul de noapte faţă de cel de zi.

Butonul se poziţionează până laS "Reducere cu".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul diferenţa de
temperatură care reprezintă
descreşterea.

N Se eliberează tasta.

80

70

60

50

40

30

20
+15+20 +10 –10+5 –5±0

Setare din fabrică

Temp. exterioară °C

Temp. punct bază

Temp. ref. cazan

Temperatură apă 
caldă °C

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. cazan

DATE TEHNICE CAZAN

Temp.ref.
75 °C

DATE TEHNICE CAZAN

Reducere cu
30 K

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Temperatura de referinţă 30 - 90 °C 75 °C

Reducerea 0 - 40 K 30 K
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13 Datele circuitului de încălzire

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când S apare secvenţa de meniu "Circuitul de
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorit.
Exemplu: "Circuit de încălzire 1".

N Se apasă tasta.

Este afişat prima secvenţa de meniu "Sist. de încălz." a
circuitului de încălzire selectat.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 1

DATE CIRC.ÎNC.1

Sist.de încălz.
radiatoare
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Alegere sistem de încălzire

Se poate alege între următoarele sisteme de încălzit:

- Nici unul
când unul din modulele funcţionale FM 441 sau 
FM 442 a fost folosit în aparatul de reglare şi circuitul 
de încălzire nu este instalat. Toate punctele de 
submeniu pentru "Date circuit de încălzire" dispar.

- radiatoare, convectoare
Caracteristica de ardere este calculată automat 
corespunzător curbei necesare pentru radiatoare sau 
convectoare.

- Pardoseală
Este calculată automat o caracteristică de ardere 
constanta pentru o temperatură de dimensionare mai 
joasă.

Exemplu: 
Se alege sistemul de încălzire "Pardoseala" pentru
circuitul de încălzire 2.

N + C + G Introducere cod siguranţă

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de încălzire +
numărul circuitului de încălzire" dorită.
Exemplu: "Circuit de încălzire 2"

N Se apasă şi se eliberează tasta.

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Sistemul de încălzire selectat se aprinde
cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul până când apare
"Pardoseală".

N Se eliberează tasta.

- Punct de bază
Valoarea nominala este dependentă liniar de 
temperatura exterioară. Caracteristica de ardere este 
dreapta care uneşte punctul de bază şi un al doilea 
punct, determinat prin temperatura de referinţa a 
cazanului. 

- Constant
Acest sistem se utilizează pentru reglarea încălzirii 
unei piscine sau pentru reglarea preliminară a 
circuitelor de ventilaţie, atunci când independent de 
temperatura exterioară trebuie încălzit mereu la 
aceeaşi temperatură de referinţă a turului. Dacă a 
fost ales acest sistem, atunci pentru acest circuit de 
încălzire nu se poate instala o telecomandă.

- Termostat de cameră
Valoarea nominala depinde numai de abaterea de la 
valoarea de reglare a încăperii. Pentru aceasta 
trebuie să fie instalată o telecomandă în încăpere. 

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC.2

Sist.de încălz.
Pardoseală

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Sistem de încălzire

Nici unul,
Radiatoare,
Convector,
Pardoseală,
Constant,

Punct de bază,
Termostat de cameră

Radiatoare
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Redenumire circuit de încălzire
În locul secvenţei "Circuit de încălzire + număr circuit de
încălzire" se poate alege un alta denumire dintr-o listă
existentă.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când "Circuit deS încalzire + numar circuit de încalzire"
dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasă tasta şi se eliberează.

Se roteşte butonul până când S apare "Numele circuitului de încălzire".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Numele selectat se aprinde cu

N + S intermitenţă.
Se roteşte butonul până când apare
numele dorit.

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC. 2

Nume circ.încălz
Circuit încălz.

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Nume circuit de încălzire

Circuit de încălzire,
Locuinţă,

Pardoseală,
Etaj,
Baie,

Piscină,
Clădire,
Pivniţă

Circuit de încălzire
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Setarea temperaturii punctului
de baza
Dacă a fost selectat sistemul de încălzire "Punct de
bază", atunci din temperatura punctului de bază şi
temperatura de referinţa se determină o caracteristică
de ardere liniară. 

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"
Se apasă tasta N şi se menţine
apăsata.

Se roteşte butonul până când S apare "punct bază".

N Se eliberează tasta.

Se roteşte butonul până când S apare "Temp. punct bază".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul valoarea
nominala la +20 °C temperatură
exterioară.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC.2

Sist.de încălz.
punct bază

DATE CIRC.ÎNC.2

Temp. punct bază
30 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Temperatura punctului de bază 20 - 80 °C 30 °C
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Setarea temperaturii de referinţa a cazanului
Temperatura de referinţa trebuie să fie reglată cu cel
puţin 10 K mai sus decât temperatura punctului de bază.
Prin modificarea temperaturii de referinţa instalaţia
lucrează cu o caracteristică de încalzire mai dreaptă sau
mai înclinată.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasă şi se eliberează tasta. 

Se roteşte butonul până când apareS "Temp. ref. cazan".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul valoarea
nominala pentru temperatura exterioară
minimă conform hărţii climatică a
regiunii.

N Se eliberează tasta. 

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC.2

Temp. ref. cazan
75 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Temperatura de referinţa a 
cazanului

30 - 90 °C 75 °C 
la radiatoare

45 °C
la pardoseala
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Temperatura minimă pe tur
Temperatura minimă pe tur limitează caracteristica de
încalzire la o valoare nominala minimă.
Nu este afişată în cazul selectării sistemului de circuit de
încălzire "Constant". Valoarea trebuie modificată numai
în caz de nevoie.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. de încălz. 2"

N Se eliberează tasta. 

Se roteşte butonul până când apareS "Minimum temp. tur".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul temperatura
nominala, sub care nu trebuie să scadă
temperatura pe tur.

N Se eliberează tasta. 

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC.2
Minimum
temp. tur

5 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Temperatura minimă pe tur 5 - 70 °C 5 °C
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Temperatura maximă pe tur
Temperatura maximă pe tur limitează caracteristica de
încalzire la o valoare nominala maximă.
Nu este afişat la sistem de circuit de încălzire
"Constant". Valoarea trebuie modificată numai în caz de
nevoie.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de 
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"
Se apasă şi se eliberează tasta. 

Se roteşte butonul până când S apare "Maximum temp. tur".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul temperatura
nominala, pe care temperatura pe tur nu
trebuie să o depăşească.

N Se eliberează tasta. 

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC.2
Maximum
temp. tur

75 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Temperatura maximă a turului
la pardoseală

30 - 60 °C 50 °C

Temperatura maximă a turului
la radiatoare, convectoare,
Punct de bază

30 - 90 °C 75 °C
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Alegere telecomandă
In aceasta secvenţa de meniu se poate stabili daca
pentru circuitul de încalzire este instalata o
telecomanda. Se poate alege între
- fără telecomandă
- Telecomandă cu display (MEC 2) "Circuite de 

încălzire MEC".
- Telecomandă fără display (BFU sau BFU/F).
La sistemul de circuit de încălzire "Constant" şi la
"Comutare externă" activată, nu se poate instala
telecomandă.
Instalarea unei telecomenzi este premiza pentru
următoarele funcţii care supraveghează temperatura
încăperii:
- reducere pe timp de noapte în funcţie de temperatura 

încăperii
- influenţa maximă a încăperii
- Adaptare automată
- Optimizare
- Termostat de cameră

N + C + GIntroducere cod siguranţă

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasă tasta şi se eliberează.

Se roteşte butonul până când S apare "Telecomandă".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul pe "Cu
display", atunci când circuitul de
încălzire ales este atribuit la MEC 2.

N Se eliberează tasta.

Explicaţii privind "Circuitele de încălzire - MEC"
Instalarea secvenţei "Telecomandă cu display" poate fi
efectuată pentru fiecare circuit de încălzire. Aceste
circuite de încălzire sunt cuprinse sub denumirea de
"Circuite de încălzire - MEC". Astfel, toate reglajele de la
MEC 2 au efect simultan asupra tuturor acestor circuite
de încălzire.
Următoarele funcţii pot fi executate pentru "Circuitele de
încălzire - MEC"
- Comutarea regimului de funcţionare
- reglări valori nominale
- Comutare vară/iarnă
- funcţia "concediu"
- funcţia "Festivitate"
- funcţia "Pauza"
Circuitele de încălzire cuprinse sub denumirea "Circuite
de încălzire - MEC" pot fi selectate şi ca "Circuite de
încălzire individuale".
Funcţia de programare a timer-ului, "PROG" nu este
posibilă pentru "Circuite de încălzire - MEC". aFuncţia
de programare a timer-ului poate fi executată exclusiv la
"Circuit de încălzire individual".

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC. 2

Telecomandă
cu display

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Telecomandă
nici una

fără display
cu display

nici una
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Influenţa maximă a încăperii
Cu această funcţie se corectează automat factorii
perturbatori cum ar fi sursele de căldură suplimentare
sau un geam deschis, care pot să conducă la o abatere
temporară faţă de temperatura nominala. "Influenţa
maximă a încăperii" indică domeniul, în care pot fi
corectate abaterile faţă de valoarea nominala. Unitatea
de comandă MEC 2 nu trebuie expusa la surse străine
de căldură ca lămpi, televizoare sau alte surse
generatoare de căldură.
Punctul de submeniu este afişat numai atunci când a
fost înregistrată o telecomandă.

N + C + GIntroducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când S apare secvenţa "Circuitul de
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasa şi se eliberează tasta.

Se roteşte butonul până când apare S "Infl. max. încăp.".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul domeniul de
temperatură.

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ.încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC. 2

Infl.max.încăp.
3 K

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Influenţa maximă a încăperii 0 - 10 K 3 K
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Alegerea modului de reducere
Pentru regimul de reducere sau regimul de noapte se
poate alege între următoarele funcţii:
- La secvenţa "In funcţie de temperatura exterioara" 

temperatura limită este stabilită pentru temperatura 
exterioară. 
Când aceasta este depăşită, circuitul de încălzire 
este deconectat. Sub temperatura limită se 
încălzeşte la temperatura nominala pe timp de 
noapte a încăperii.

- La secvenţa "In funcţie de temperatura din încapere", 
temperatura limită este stabilită pentru încăpere.
Când aceasta este depăşită, circuitul de încălzire 
este deconectat. Sub temperatura limită se 
încălzeşte la temperatura nominala pe timp de 
noapte a încăperii.
Condiţia este ca unitatea de comanda să se 
găsească în încapere.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasa şi se eliberează tasta.

Se roteşte butonul până când S apare "Mod reducere".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul până când apare
modul de reducere dorit.

N Se eliberează tasta.

- lzLa secvenţa "Oprire" în funcţionarea la temperatura 
redusa, circuitul de încalzire este deconectat 
sistematic.

- La secvenţa "Regim economic", se încălzeşte în 
regim redus la temperatura nominala reglată pe timp 
de noapte a încăperii. Pompele circuitelor de 
încălzire continuă să lucreze.

Dacă la punctul de meniu al sistemului de încălzire a fost
selectat "Constant", atunci se poate alege numai
"Regim economic", "In funcţie de temperatura
exterioara" sau "Oprire".
- La "Termostat încăpere" este stabilită o temperatură 

limită pentru încăpere.
Când aceasta este depăşită, circuitul de încălzire 
este deconectat. Sub temperatura limită se 
încălzeşte la temperatura nominala pe timp de 
noapte a încăperii. 
Pompele circuitelor de încălzire continuă să lucreze. 
Condiţia este ca unitatea de comanda să se 
găsească în încăpere.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn.gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC.2
Mod reducere

în f. temp. ext.

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu
Mod reducere Oprire

Regim economic
In funcţie de 

temperatura din 
încapere

In funcţie de 
temperatura exterioara

In funcţie de 
temperatura exterioara
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Reglarea temperaturii pentru
modul de reducere "In funcţie de
temperatura exterioara"
Dacă se alege modul de reducere "In funcţie de
temperatura exterioara", se va introduce temperatura
exterioară, la care regimul de încălzire comuta între
"Oprire" şi "Regim economic".

N + C + GIntroducere cod siguranţă

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasa şi se eliberează tasta.

Se roteşte butonul până când apareS "f.temp.ext.de la"

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul temperatura în
funcţie de cea exterioara.

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

 Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC. 2

f.temp.ext.de la
5 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

In funcţie de temperatura exterioara 
de la

- 20 - +10 °C 5 °C
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Reglarea reducerii de
temperatura pe tur
Deoarece la sistemul de încălzire "Constant" nu se
poate conecta nici o telecomandă, la acest punct de
submeniu se poate introduce o valoare de reducere a
temperaturii pentru modurile de reducere "Regim
economic" şi "In funcţie de temperatura exterioara".

N + C + G Introducere cod siguranţă

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"
Se apasă tasta N şi se menţine
apăsata.

Se roteşte butonul până când S "Sist. de încalz."

N Se eliberează tasta.

Se roteşte butonul până când S apare "Tur scădere cu".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Prin rotirea butonului se introduce
valoarea de reducere a temperaturii pe
tur.

N Se eliberează tasta. 

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ.încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC. 2

Sist. de încălz.
constant

DATE CIRC.ÎNC. 2
Tur
scădere cu

30 K

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Tur scadere cu 0 - 40 K 30 K
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Offset- Temperatura încăpere
Dacă temperatura nominala a încăperii indicată pe
display diferă de cea reală măsurată cu un termometru,
atunci valorile pot fi echivalate prin "Offset". 
Prin echivalare, caracteristica de încalzire este
deplasată paralel.
Modificarea trebuie efectuată numai în cazul abaterilor.
Exemplu: 

Temperatura nominala afişată pentru
încăpere 22 °C 
Temperatura reala în încăpere 24 °C

Valoarea nominala se găseşte cu 2 °C sub valoarea 
măsurată.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasă şi se eliberează tasta.

Se roteşte butonul până când S apare "offset".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Deplasaţi temperatura încăperii 
cu 2 °C.

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn.gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ.încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC.2
Temp.încăpere
offset

-2 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Offset -5 - +5 °C 0 °C
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Adaptare automată
"Adaptarea automată" nu este activată de către
producător. Dacă în încăpere este instalată o
telecomandă cu senzor de temperatură, atunci
caracteristica de încalzire este adaptată automat la
condiţiile din încăpere prin supravegherea temperaturii
nominale a încăperii şi a temperaturii nominale pe tur.
Premizele sunt: 
1. O încăpere reprezentativă cu temperatură de

referinţă
2. robinetul termostatat din încăpere complet deschis
3. fără de surse de căldură străine schimbătoare

N + C + GIntroducere cod siguranţă

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasă şi se eliberează tasta. 

Se roteşte butonul până cândS apare "Adaptare autom."

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţa.

N + S Se răsuceşte butonul pe "da" când se
doreşte recalcularea permanentă a
curbei de încalzire.

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn.gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC. 2

Adaptare. autom.
da

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Adaptare automată nu/da nu
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Reglarea optimizării de
comutare
Funcţia "Optimizare" nu este activată de către
producător. Pentru optimizarea comutării trebuie să fie
instalată o telecomandă cu senzor pentru temperatura
încăperii. Sunt posibile următoarele variante:
- La secvenţa "Pornit" încălzirea începe deja înainte 

de punctul de comutare propriu-zis. Comanda 
calculează punctul de pornire astfel, încât 
temperatura nominala a încăperii să fie deja atinsă la 
momentul de comutare.

- La "Oprit" scăderea începe din timp pentru a 
economisi energie. Cu puţin înainte de începerea 
fazei de scădere, se blochează pornirea arzătorului. 
Concomitent se ţine seama, ca temperatura încăperii 
să nu scadă sub valoarea reglată.

- La pornit/oprit sunt folosite ambele variante de 
optimizare.

- La opţiunea "Nici una" nu are loc optimizarea 
comutării.

N + C + G Introducere cod siguranţă

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasă şi se eliberează tasta.

 Se roteşte butonul până când S  apare "Optimiz.comutare pentru".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul până când apare
varianta de optimizare dorită.

N Se elibereaza tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC. 2
Optimiz.comutare
pentru 
pornire/oprire

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj din propriu

Optimizare
nici una
pornit
oprit

pornit/oprit

nici una
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Reglarea timpului de optimizare
deconectare
Dacă a fost selectat "Oprit" sau "Pornit/Oprit", se poate
introduce termenul de la care urmează să înceapă
regimul de scădere. Setarea trebuie modificata doar în
caz de necesitate.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasă şi se eliberează tasta. 

Se roteşte butonul până când S apare "Timp optimizare deconectare".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
N + S Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

Selectaţi o durată până la 60 minute

N Se elibereaza tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn.gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ.încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC. 2
Timp optimizare
deconectare

60 minute

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Timpul de optimizare a deconectării 10 - 60 min 60 min



Datele circuitului de încălzire 13

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări având la bază îmbunătăţiri tehnice!

Instrucţiuni de service aparat de reglare Logamatic 4311 / 4312 � Ediţia 05/2000 

Buderus Heiztechnik GmbH � http://www.heiztechnik.buderus.de

61

Reglarea temperaturii de
protecţie împotriva îngheţului
Modificarea temperaturii de protecţie împotriva
îngheţului nu se va face decât în cazuri speciale.
De îndată ce a fost atins pragul prescris pentru
temperatura exterioară, pompa de circulaţie este pornită
automat.

N + C + GIntroducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când S apare secvenţa "Circuitul de 
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasă şi se eliberează tasta.

 Se roteşte butonul până când S  apare "Antiîngheţ de la".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul temperatura
de protecţie la îngheţ.

N Se eliberează tasta.

Suplimentar, reglajul permite o bună protecţie a
cazanului împotriva îngheţului.
Astfel la scăderea sub 5 °C a temperaturii apei
cazanului, este activată treapta 1-a a arzătorului iar
cazanul va fi încălzit până la temperatura minimă de
decuplare a arzătorului. Comandarea pompelor de
circulaţie nu are însă loc.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC. 2

Antiîngheţ de la
1 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Protecţie împotriva îngheţului de la -20 - +1 °C +1 °C
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Stabilirea priorităţii apei calde
menajere
Dacă a fost activată funcţia, în timpul fazei de preparare
a apei calde menajere se închid elementele de reglare
de la circuitele de încălzire controlate iar pompele de
circulaţie ale acestor circuite de încălzire sunt
deconectate.
Acest lucru este valabil pentru toate circuitele de
încălzire care sunt legate la o linie de date.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de
încălzire + numărul circuitului de
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasă şi se eliberează tasta. 

 Se roteşte butonul până când S  apare "Prioritate ACM".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S  Se răsuceşte butonul pe "da" sau "Nu".

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ.încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC. 2

Prioritate ACM
da

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Prioritate apă caldă menajeră da/nu da
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Introducerea elementului de
reglaj al circuitului de încălzire
Dacă circuitul de încălzire instalat este prevăzut cu un
element de reglare a circuitului de încălzire, atunci
aparatul de reglare comandă acest element de reglare.
Dacă nu există nici un element de reglare a circuitului de
încălzire, atunci circuitul de încălzire este comandat prin
temperatura pe tur a cazanului.

N + C + GIntroducere cod siguranţă

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Circuitul de încălzire+numărul
circuitului de încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasă şi se eliberează tasta.

Se roteşte butonul până când S apare "Element de reglaj".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul opţiunea
dorită.

N Se eliberează tasta.

Reglarea duratei de lucru a
elementului de reglaj
Durata de funcţionare a elementului de reglaj se
modifica doar în caz de necesitate.

Se roteşte butonul până când apare S "Timp de funcţ. element reglaj"

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul durata de lucru
dorită.

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ.încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC. 2

Element reglaj
da

DATE CIRC.ÎNC. 2
Timp de funct.
element reglaj

120 secunde

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Element de reglaj da / nu da

Timp de funcţionare element reglaj 10 - 600 s 120 s
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Ridicarea temperaturii cazanului
Dacă un circuit de încălzire este reglat printr-un element
de reglaj, trebuie să fie ceruta de la cazan o valoare
nominala a temperaturii mai mare decât cea fixata la
elementul de reglaj. "Ridicare temperatura cazan"
corespunde diferenţei dintre temperatura nominală a
cazanului şi temperatura nominală a circuitului de
încălzire.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până apare secvenţaS "Circuit încălzire + număr circuit
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasă şi se eliberează tasta.

Se roteşte butonul până când S apare "Ridicare t. cazan".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se poziţoineaza butonul pe temperatura
de ridicare dorită.

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC.2

Ridicare t.cazan
5 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Ridicare temp.cazan 0 - 20 °C 5 °C
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Comutare externă
Nu este posibilă la regimul de încălzire "Termostat de
cameră".
Secvenţa de meniu "Comutare externă" este afişata
numai dacă din secvenţa de meniu telecomandă a fost
aleasa opţiunea "nici una".
Secvenţa de meniu "Comutare externă" nu apare nici
atunci când este ales sistemul de încălzire "Regulator
încapere", care presupune sa fie instalată o
telecomandă. 
Funcţia este decuplată din fabrica. 
Se poate alege una din doua funcţii de comutare:

1. Comutare între regimurile de funcţionare 

Zi/noapte prin clemele WF1 şi WF3
Contactele WF1 şi WF3 închise = regim de zi
Contactele WF1 şi WF3 deschise = regim de noapte

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până apare secvenţaS "Circuit încălzire + număr circuit
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasă şi se eliberează tasta. 

Se roteşte butonul pâna apare "ExternS Zi/ Noapte/ Aut".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se poziţioneaza butonul pe opţiunea
dorită.

N Se eliberează tasta.

2. Comutare între regimurile de funcţionare 

Zi/Noapte/Aut prin clemele WF1, WF2, WF3
Activarea este posibilă numai dacă la clemele WF1 şi
WF2 nu apare secvenţa "Mesaj extern de deranjament
pompă".

Contactele WF1 şi WF3 închise = regim de zi
Contactele WF1 şi WF2 închise = regim de noapte
toate contactele deschise = regim automat

Indicaţie:
Dacă ambele contacte sunt închise simultan din
greşeală, atunci este utilizat permanent regimul de zi.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC.2
Extern
Zi/ Noapte/ Aut

făra

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Extern Zi/Noapte/Aut nici o zi
prin WF 1/3

prin WF 1/2/3

nici unul
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Mesaj extern deranjament pompă
Funcţia nu este setata din fabrica.
La aceasta secvenţa de meniu se poate seta opţiunea
dacă să se afişeze sau nu deranjamentele unei pompe.
La clemele WF1 şi WF2, unde nu exista tensiune, poate
fi transmis un deranjament extern.
La contactul deschis, este afişat un deranjament.
Se poate alege dintre:
1. "nici unul"
2. "Mesaj deranjament pompă prin WF 1/2"
Dacă din secvenţa de meniu a fost introdus "Extern Zi/
Noapte/Aut prin WF 1/2/3", aceasta funcţie nu poate fi
apelata deoarece contactele de intrare sunt deja
rezervate.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până apare secvenţaS "Circuit încălzire + număr circuit
încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasă şi se eliberează tasta. 

Se roteşte butonul până apare "Mesaj
extern defecţiune pompă fără"
Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se poziţioneaza butonul pe "prin 
WF1 / 2", pentru a activa mesajul de
deranjament.

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC.2
Mesaj extern
defecţiune pompă

fără

DATE CIRC.ÎNC.2
Mesaj extern
defecţiune pompă

prin WF 1/2

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Mesaj extern deranjament pompă nici unul
prin WF 1/2

nici unul
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Uscare şapă
Dacă instalaţia de încalzire este prevăzută cu încălzire
prin pardoseala nou instalată, reglajul se poate seta
pentru un interval de timp de uscare. 
Ca sistem de încălzire trebuie sa fie setat "Încălzire prin
pardoseala".

Uscare şapă

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până apare secvenţaS "Circuit încălzire+număr
circuit încălzire" dorita.
Exemplu: "Circ. încălz. 2"

N Se apasă şi se eliberează tasta. 

Se roteşte butonul până apare "UscareS şapă".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se poziţioneaza butonul pe opţiunea
corespunzatoare.

N Se eliberează tasta.

Următoarele secvenţe de meniu ţin de reglarea
temperaturilor şi timpilor pentru intervalul de uscare.
Indată ce este terminat procesul de uscare, se revine pe
"nu" în mod automat. 

Creştere cu 

Creştere la
fiecare 2 zile

Scădere cu

fiecare 2 zile

Timp de 
izotermie 3 zile

Menţ. 
temp. 
max

Te
m

pe
ra

tu
r

Exemplu: 

Scădere la
Zile 

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Circ. încălz. 2

DATE CIRC.ÎNC. 2
Uscare şapă

da

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Uscare şapă nu/da nu
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Reglarea creşterii de temperatură
Creşterea temperaturii începe de la temperatura reglată
a încăperii.

Se roteşte butonul până când S apare "Ridic. temp. cu".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul valoarea
creşterii de temperatură.

N Se eliberează tasta.

Reglarea timpului de încălzire
Ciclu zilnic în care are loc creşterea la valoarea reglată
a temperaturii.

Se roteşte butonul până când S apare "Ridicare temperatura".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul în care zi
urmează să aibă loc creşterea de
temperatura.

N Se eliberează tasta.

Setare temperatura maximă
Se roteşte butonul până când S apare "Temperatură maximă".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selecteaza cu butonul
temperatura maximă, care nu trebuie
în nici un caz depăşită.

N Se eliberează tasta.

DATE CIRC.ÎNC. 2
Uscare şapă
Ridic. temp.cu

5 K

DATE CIRC.ÎNC. 2
Uscare şapă
Ridicare temp.

zilnic

DATE CIRC.ÎNC. 2
Uscare şapă
temp. max.

45 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Ridicare temperatura cu 1 -10 K 5 K

Ridicare temperatura 1 - 5 zile zilnic

Temperatura maximă 25 - 60 °C 45 °C
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Reglarea timpului de menţinere
Se răsuceşte butonul de rotire pânăS când apare apare "Menţinere
temperatură maximă".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul intervalul în
care temperatura urmează a fi menţinută
la această valoare.

N Se eliberează tasta. 

Reglarea reducerii de temperatură
Se roteşte butonul până când S apare "Reducere temp. cu".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul valoarea
reducerii de temperatură.

N Se eliberează tasta.

Reglarea timpului de reducere a
temperaturii

Se roteşte butonul până când S apare Reducere temp.

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţa.

N + S Se selectează cu butonul zilele în care
urmează ca temperatura să fie redusă.
Dacă se alege "Fără reducere", atunci
uscarea şapei se încheie fără reducere
de temperatura.

N Se eliberează tasta.

Inapoi în meniul supraordonat
Se apasă tasta K.

DATE CIRC.ÎNC. 2
Uscare şapă
menţine t. max.

4 zile

DATE CIRC.ÎNC. 2
Uscare şapă
Reducere temp.cu

5 K

DATE CIRC.ÎNC. 2
Uscare şapă
Reducere temp.

fiecare zi

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Menţinere temperatură max. 0 - 20 zile 4 zile

Reducere temperatura cu 1 - 10 K 5 K

Scădere în fiecare a câta zi

fiecare zi
fiecare a 2-a zi
fiecare a 3-a zi
fiecare a 4-a zi
fiecare a 5-a zi

nici una

fiecare zi
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14 Date apă caldă menajeră

Dezactivare preparare apa calda
menajera
Meniul "Apă caldă menajeră" este afişat numai dacă
modulul circuitului de încălzire şi a apei calde menajere
FM 441 este montat pe aparatul de reglare şi a fost
înregistrat la meniul "Alegere modul".

N + C + GIntroducere cod siguranţă

Se roteşte butonul până cândS apare "Apă caldă menajeră".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Butonul se poziţionează pe "Nu", când
nu este nevoie de prepararea apei calde
menajere.

N Se eliberează tasta.

Toate datele de reglare următoare de la "Apa caldă
menajeră" dispar.

Stabilirea domeniului de reglaj
La aceasta secvenţa de meniu se stabileşte limita
superioară pentru temperatura nominala a apei calde
menajere.

Se roteşte butonul până cândS apare "Domeniu pâna la".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul
calde menajere.

N Se eliberează tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

DATE APĂ CALDĂ

Apă caldă
da

DATE APĂ CALDĂ

Domeniu până la
60 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Apă caldă menajeră da / nu da

Domeniu până la 60 - 80 °C 60 °C
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Optimizarea comutării
Dacă optimizarea comutării este activată, atunci
încălzirea apei calde menajere începe deja înainte de
punctul de conectare propriu-zis. Ţinând cont de căldura
remanentă a rezervorului, sistemul de reglare
calculează punctul de pornire astfel încât temperatura
apei calde menajere să fie deja atinsă la punctul de
conectare prestabilit.

Se roteşte butonul până cândS apare "Optimizare".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă

N + S Se selectează cu butonul opţiunea
dorită.

N Se eliberează tasta.

DATE TEHN. APĂ 
CALDĂ
Optimizare
pentru cuplare
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Utilizare căldură remanentă
"Utilizarea căldurii remanente" nu este posibilă la
instalaţii cu mai multe cazane. Punctul de meniu este
înlăturat automat.
De la punctul de meniu "Utiliz.rest căld da" se poate
utiliza căldura remanentă a cazanului pentru umplerea
rezervorului.

"Utilizare căldură remanentă da"
Dacă se introduce "Utilizare căldură remanentă da",
atunci sistemul de reglare calculează prin căldura
remanentă a cazanului, temperatura de deconectare a
arzătorului şi timpul de funcţionare a pompei de boiler
până la umplerea completă a boilerului. Arzătorul este
deconectat înainte de atingerea temperaturii nominale a
apei calde menajere. Pompa de boiler continuă să
funcţioneze Aparatul de reglare calculează durata de
funcţionare a pompei de boiler (între 3 şi 30 de minute)
pentru umplerea boilerului.

Se roteşte butonul până când S apare "Utiliz.rest căld".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul funcţia dorită

N Se eliberează tasta.

"Utilizare căldură remanentă nu"
La acest reglaj folosirea căldurii remanente este minimă.
Arzătorul funcţionează până când este atinsă
temperatura nominala a apei calde menajere. Pompa de
boiler funcţioneaza fix 3 minute după deconectarea
arzătorului.
Indicaţie: 
Dacă instalaţia este dotată cu un schimbător de căldură
cu plăci sistem LAP -, atunci trebuie trecut pe "Utiliz.rest
căld da".

DATE APĂ CALDĂ

Utiliz.rest căld
da

DATE APĂ CALDĂ

Utiliz.rest căld
nu

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu
Optimizarea comutării da / nu nu
Utilizare căldură remanentă da / nu da
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Setarea histerezei
Prin histereza se introduce cu câte grade Kelvin sub
valoarea nominala a apei calde menajere trebuie să
înceapă reumplerea boilerului. Reumplerea se face
numai dacă programul de apă caldă menajeră se
găseşte prin timpii de comutare în starea "Pornit".

Se roteşte butonul până când apareS "Histereză".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul funcţia dorită.

N Se eliberează tasta.

Ridicarea temperaturii cazanului
Pentru a atinge temperatura dorită a apei calde
menajere, trebuie ridicată temperatura apei din cazan. 
Creşterea temperaturii cazanului se adună la valoarea
nominala a apei calde menajere obţinându-se valoarea
nominala pe tur a cazanului pentru prepararea apei
calde menajere. Cel mai potrivit pentru optimizarea
comutării este reglajul din fabrica de 40 K.

Se roteşte butonul până cândS apare "Ridic.temp.cazan".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul diferenţa de
temperatură.

N Se eliberează tasta.

DATE APĂ CALDĂ

Histereză
-5 K

DATE APĂ CALDĂ

Ridic.temp.cazan
40 K

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Histereza -20 - -2 K -5 K

Ridicare temperatura cazan 10 - 40 K 40 K
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Deranjament extern
Pe bornele WF1 şi WF2 ale modulului funcţional
FM 441, poate fi conectat un deranjament extern fără
potenţial pentru pompa de boileranodul inert.
contactele WF1 şi WF2 închise = nici o defecţiune
contactele WF1 şi WF2 deschise = defecţiune existentă

Se roteşte butonul până când S apare "Contact extern WF1/2".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul până când apare tipul
de deranjament dorit.

N Se eliberează tasta.

DATE APĂ CALDĂ
Deranjament
extern W1/2

nici una

DATE APĂ CALDĂ
Deranjament
extern W1/2

Pompă

DATE APĂ CALDĂ
Deranjament
extern W1/2

anod inert

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Deranjament extern nici una
Anod inert

Pompa

nici una
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Contact extern
Dacă la bornele WF1 şi WF3 ale modulului circuitului de
încălzire FM 441 se conectează un buton fără potenţial,
atunci se poate acţiona fie "Comanda manuala ACM" fie
"Dezinfecţie termică". 

Comanda manuala ACM

Dacă prepararea apei calde este oprită după timpii de
comutare ai programului de apă caldă menajeră, atunci
"Comanda manuala ACM" se poate porni cu un buton.
Simultan este pornită pompa de recirculare. "Comanda
manuala ACM", comandată prin buton spre diferenţă de
Comanda manuala ACM comandată prin unitatea de
comanda MEC 2, nu poate să fie întreruptă prin
repetarea apăsării butonului. 
"Comanda manuala ACM" se întrerupe numai după ce
boilerul a fost umplut.

Se roteşte butonul până cândS apare "Contact extern WF 1/3".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se poziţioneaza butonul pe "Comanda
manuala ACM".

N Se eliberează tasta.

Dezinfecţie termică prin "Contact extern"

Dacă "Dezinfecţia termică" este activată prin declanşare
externă, atunci "Dezinfecţia termică" controlată de
programator se opreşte automat.

Se roteşte butonul până când S apare "Contact extern WF 1/3".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se poziţioneaza butonul "dezinfecţie".

N Se eliberează tasta.

DATE APĂ CALDĂ
Contact extern
WF1/3

comandă man. ACM

DATE APĂ CALDĂ
Contact extern
WF1/3

dezinfecţie

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Contact extern Comanda manuala 
ACM

Dezinfecţe
nici unul

nici unul
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Dezinfecţie termică
La dezinfecţia termică, apa caldă menajeră este
încălzită săptămânal la o temperatură suficient de mare
pentru omorârea algelor Legionella. 
Pe durata dezinfecţiei termice, atât pompa de boiler cât
şi pompa de recirculare funcţionează continuu.
Dacă a fost introdus "Dezinfecţie termică da", atunci
dezinfecţia porneşte după un program fixat de
producător.
In fiecare marţi la ora 1.00 de la 70 °C.
Regimul dezinfecţiei termice este afişat prin LED-ul
Z de pe modulul circuitului de încălzire/apă caldă
menajeră FM 441.

Setarea dezinfecţiei termice
Se roteşte butonul până când S apare "Dezinfecţie termică".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Butonul se poziţionează pe "da".

N Se eliberează tasta.

Indicaţie: 

Ecranele cu dezinfecţia termică nu sunt afişate, atunci
când aceasta se face prin contactul extern 1/3.
Dezinfecţia termică poate fi introdusă şi printr-un
program propriu.

Setarea temperaturii dezinfecţiei termice

Temperatura dezinfecţiei termice este fixată la 70 °C şi
poate fi modificată în caz de necesitate

Se roteşte butonul până cândS apare "Temperatura dezinfecţiei
termice".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă

N + S Se roteşte butonul până când apare
temperatura dorită.

N Se eliberează tasta.

DATE APĂ CALDĂ
Dezinfecţie
termică

da

DATE APĂ CALDĂ
Dezinfecţie
termică

70 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Dezinfecţie da / nu nu

Temperatura de dezinfecţie 65 - 75 °C 70 °C



Date apă caldă menajeră 14

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări având la bază îmbunătăţiri tehnice!

Instrucţiuni de service aparat de reglare Logamatic 4311 / 4312 � Ediţia 05/2000 

Buderus Heiztechnik GmbH � http://www.heiztechnik.buderus.de

77

Avertizare! 

Dacă circuitul apei calde menajere a centralei termice
nu este prevăzut cu vana cu trei cai reglata prin
termostat, 
atunci în această perioadă nu este permisă pornirea
apei calde menajere neamestecata cu apa rece!
Pericol de opărire!

Reglarea zilei săptămânii pentru dezinfecţie

Se roteşte butonul până cândS apare "Ziua săpt. Dezinfecţie"

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul până când apare ziua
dorită.

N Se eliberează tasta.

Setarea orei pentru dezinfecţia termica

Se roteşte butonul până cândS apare "Ora Dezinfecţie".

Se apasa tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul până când apare
ora dorită.

N Se eliberează tasta.

DATE APĂ CALDĂ
Ziua săpt.
Dezinfecţie

Marţi

DATE APĂ CALDĂ
Ora
Dezinfecţie

1:00

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Ziua pentru dezinfecţie Luni-Duminică Marţi

Oră dezinfecţie ora 0 - 23 ora 1
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Setarea frecvenţei de cuplare a
pompei de recirculare
Pompa de recirculare asigură permanent apa caldă
menajeră la punctele de consum şi este activată
automat simultan cu prepararea apei calde menajere.
Prin regimul de funcţionare în intervale se reduc
cheltuielile de exploatare ale pompei de recirculare.

Se roteşte butonul până când S apare secvenţa "Circulaţie pe oră".

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul până când apare
numărul de porniri pe oră dorit.

N Se eliberează tasta.

Numărul de porniri pe oră este valabil pe perioada în
care pompa de recirculare este acţionată cu un program
de funcţionare. Acesta poate fi
1. programul de apă caldă menajeră al producătorului
2. programul propriu de apă caldă menajeră
3. Program propriu pentru pompele de recirculare
Exemplu: 
Pentru prepararea apei calde menajere a fost introdus
un program propriu, de ex. ora 5.30 - 22.00.
Pompa de recirculare este pornită 

pentru 3 minute la 5.30
pentru 3 minute la 6,00
pentru 3 minute la 6,30
ş.a.m.d. până la ora 22.00

cu reglajul "Circulaţie 2 porniri pe oră".

Setare din fabrică: 2 pe oră 
Minute

 oră

pornit

oprit

DATE APĂ CALDĂ
Circulaţie
pe oră

2 porniri

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Circulaţie pe oră  oprit
1 porniri
2 porniri
3 porniri
4 porniri
5 porniri
6 porniri

Regim permanent

2 porniri
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15 Instalaţii cu mai multe cazane

Indicaţii de exploatare pentru
instalaţii cu mai multe cazane
La instalaţiile cu mai multe cazane sau la instalaţiile cu
multe circuite de încălzire, reglarea poate fi alcătuită din
mai multe aparate de reglare. Aparatul de bază este
întotdeauna un aparat de reglare Logamatic 4311,
celelalte sisteme de reglare fiind de tip Logamatic 4312.
Utilizarea aparatelor de reglare este identică.
Unitatea de comandă MEC 2 poate administra
întotdeauna numai datele unui aparat de reglare.
Aparatele de reglare trebuie comandate succesiv.
Pentru a trece la comandarea altui aparat de reglare, se
va lua unitatea de comandă MEC 2 de pe aparatul de
reglare precedent şi se va ataşa pe următorul.

Pe display vor apar următoarele mesaje.

Recepţia datelor

Se apasă tasta F, pentru a prelua datele instalaţiei
de încălzire din aparatul de reglare.

Transmiterea datelor

Când doriţi să comandaţi centrala termică cu date
modificate de la unitatea de comanda MEC 2, apăsaţi
tasta D.
Fiecare aparat de reglare al unei instalaţii cu mai multe
cazane poate fi dotat cu o telecomandă MEC 2 proprie.
În acest caz nu mai este necesară mutarea unitaţii de
comanda MEC 2 şi "Extragere/transmitere date".
Deservirea fiecărui aparat de reglare se face separat,
aşa cum este descris în instrucţiunile de exploatare, cu
unitatea de comanda MEC 2 proprie.

apare pentru cca. 3 secunde

 MEC se
iniţializează

Conectare cu
ap. reglaj de la
adresa
realizată.

Atenţie
alt
aparat de reglaj

Tasta reg.aut.
emisie
tasta reg.noapte
recepţie



Date strategie16

80

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări având la bază îmbunătăţiri tehnice!

Instrucţiuni de service aparat de reglare Logamatic 4311 / 4312 � Ediţia 05/2000

Buderus Heiztechnik GmbH � http://www.heiztechnik.buderus.de

16 Date strategie
Pentru a comanda o instalaţie cu mai multe cazane, se
introduce modulul strategic FM 447 cu adresa 1 în
aparatul de reglare Logamatic 4311 de pe cazan. Este
preferabil ca modulul să se monteze în dreapta, lângă
ultimul modul funcţional. Cazanele suplimentare ale
unei instalaţii cu mai multe cazane sunt echipate cu
aparatul de reglare Logamatic 4312.
Dacă modulul de strategie FM 447 a fost recunoscut
automat de către aparatul de reglare, atunci parametri
de reglare pentru o instalaţie cu mai multe cazane se pot
stabili de la punctul de meniu "Strategie".
Prin "Strategie" se coordonează producerea căldurii şi
eliberarea individuală a cazanelor ţinându-se cont de
întregul necesar de căldură a centralei termice. 

Stabilirea adreselor la instalaţiile cu
mai multe cazane
La instalaţiile cu mai multe cazane, aparatele de reglare
sunt legate între ele cu o linie de date cu 2 fire.
Sistemul poate fi completat cu alte (maximum 15)
aparate de reglare (substaţii).
Pentru supravegherea instalaţiei se poate conecta
suplimentar un calculator şi ca sistem de acţionare de la
distanţă un modem ECO-KOM C.
Premiza pentru o transmitere fără erori a datelor este: 
- o adresă proprie pentru fiecare aparat de reglare, 

adică fiecare adresă poate fi alocată doar o singură 
dată

- la aparatele ECO-KOM C, ECO-PORT şi calculator 
nu trebuie stabilite adrese. Acestea au fost deja 
presetate (recunoaştere automată a adreselor)

- conductorul de legătură nu trebuie să depăşească 
maximum 1000 m

Magistrală de date

Magistrală de date

Magistrală de date

Magistrală de date

Adresă 1

Adresă 2

Adresă 3

Recunoaştere automată
a adreselor

Recunoaştere automată
a adreselor



Date strategie 16

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări având la bază îmbunătăţiri tehnice!

Instrucţiuni de service aparat de reglare Logamatic 4311 / 4312 � Ediţia 05/2000 

Buderus Heiztechnik GmbH � http://www.heiztechnik.buderus.de

81

Introducerea adresei
Alegerea adresei se află pe modul în spatele MEC 2 la
modelul Logamatic 4311 şi pe displayul cazanului la
modelul Logamatic 4312.
� Se demontează MEC 2 sau display-ul cazanului.
� Cu ajutorul unei şurubelniţe se reglează numărul

adresei. Fiecare adresă poate fi folosită numai o
singură dată. În cazul folosirii unei adrese de două ori
apare un mesaj de eroare.

- Instalaţia cazanului 1
Reglare: producător = adresa 0

- Instalaţia cazanului 2
reglare cazan 1: adresa 1
În aparatul de reglare al cazanului 1 trebuie să fie 
montat modulul strategic FM 447
reglare cazan 2: adresa 2

- Instalaţia cazanului 3
reglare cazan 1: adresa 1
În aparatul de reglare a cazanului 1 trebuie să fie 
montat modulul strategic FM 447
reglare cazan 2: adresa 2
reglare cazan 3: adresa 3
Posibilitate maximă de reglare: 15 adrese

Rezistenţa terminală
Pentru a se asigura o transmitere fără erori a datelor la
instalaţiile cu mai multe cazane, rezistenţa terminală
trebuie introdusă la cele două sisteme centralizate de
reglare care sunt cele mai îndepărtate.
La instalaţiile cu 2 cazane rezistenţa terminală trebuie
introdusă la ambele sisteme centralizate de reglare.
La instalaţiile cu 3 cazane şi la instalaţiile cu mai multe
substaţii, rezistenţa terminală trebuie introdusă la cele
două sisteme centralizate de reglare care sunt cele mai
îndepărtate.
Rezistenţa terminală se găseşte pe partea din spate a
modulului de reţea NM 482 şi se conectează cu un
comutator cu clemă.
Reglaj din fabrica este
comutator cu clemă S 1 deschis = rezistenţa nu este
introdusă

1 2 3

ECO-BUS

HS4312 HS4312HS4311

Setare adresă 

Magistrală de date

Rezistenţă terminală 
setare din fabrică 
deschis 

Introducere
rezistenţă

Introducere
rezistenţă

 Substaţii  Substaţii

Comutator cu clemã
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Stabilirea datelor de strategie 

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Numărul de cazane

Se roteşte butonul până când S apare "Strategie".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă 

N + S Se roteşte butonul pe numărul de
cazane.

N Se eliberează tasta.

Dacă a fost aleasă o instalaţie cu două sau cu trei
cazane, apar alte afişaje legate de funcţia strategică.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Strategie

DATE STRATEGIE

Număr cazane
1

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Număr cazane 1 - 3 1



Date strategie 16

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări având la bază îmbunătăţiri tehnice!

Instrucţiuni de service aparat de reglare Logamatic 4311 / 4312 � Ediţia 05/2000 

Buderus Heiztechnik GmbH � http://www.heiztechnik.buderus.de

83

Inversare succesiune
Prin "Inversare succesiune" se introduc criteriile după
care urmează să aibă loc succesiunea de comutare a
cazanelor. Există următoarele opţiuni
- fără inversare de succesiune
- inversare de succesiune după ore de funcţionare
- Inversare după temperatura exterioară

Se roteşte butonul până când S apare "Ordine inversă".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul până când apare
succesiunea dorită a cazanelor.

N Se eliberează tasta.

DATE STRATEGIE

Ordine inversă
fără

DATE STRATEGIE

Ordine inversă
Ore funcţionare

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Succesiune cazane inversare 
succesiune

nici una
Ore de funcţionare

temperatura 
exterioară

nici una
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Introducerea succesiunii cazanelor
O succesiune fixă a cazanelor poate fi introdusă numai
dacă la inversarea succesiunii a fost introdus "Nici una".
În funcţie de numărul instalaţiilor de cazane există
următoarele posibilităţi

Se roteşte butonul până când apareS "Succesiune cazan".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul până când apare
succesiunea dorită a cazanelor

N Se eliberează tasta.

Inversare după ore de funcţionare
Sunt numărate numai orele de funcţionare ale cazanului
conducător (Master). Imediat ce a fost atins numărul
prestabilit de ore de funcţionare, succesiunea cazanelor
se schimbă ciclic. După comutare se numără orele de
funcţionare ale noului cazan conducător (începând cu 0
ore).

Se roteşte butonul până când S apare "Ordine inv. după"

Se apasă tasta şi se menţine apăsat.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul numărul de
ore după care urmează să se facă
comutarea.

N Se eliberează tasta.

la instalaţii cu 2 cazane la instalaţii cu 3 cazane

1 - 2
2 - 1

1 - 2 - 3
2 - 1 - 3
3 - 2 - 1
1 - 3 - 2
2 - 3 - 1
3 - 1 - 2

DATE STRATEGE

Succesiune cazan
1 -2 -3

DATE STRATEGIE

Ordine inv. după
250 de ore

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Succesiunea cazanelor la instalaţii 
cu 2 cazane

 1 - 2
2 - 1

1 - 2

Succesiunea cazanelor la instalaţii 
cu 3 cazane

1 - 2 - 3
2 - 1 - 3
3 - 2 - 1
1 - 3 - 2
2 - 3 - 1
3 - 1 - 2

1 - 2 - 3

Inversare de succesiune după ore 
de funcţionare

10 - 1000 250
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Inversare după temperatura
exterioară
Comutarea cazanelor are loc în funcţie de pragul
temperaturii exterioare reglată din fabrică şi de
succesiunea prestabilită a cazanelor.
O modificare se poate face numai cu calculatorul prin
Logamatic ECO-SOFT 4311.

Se roteşte butonul până când S apare "Ordine inversă după".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă

N + S Se roteşte butonul până când apare
afişată temperatura exterioară dorită.

N Se eliberează tasta.

Instalaţie cu 2 cazane

Instalaţie cu 3 cazane

temperatura exterioară  Succesiune cazane

până la 15 °C 1 - 2

peste 15 °C 2 - 1

temperatura exterioară  Succesiune cazane

până la 10 °C 1 - 2 - 3

peste 10 - 15 °C 2 - 3 - 1

peste 15 - 15 °C 3 - 1 - 2

DATE STRATEGIE

Ordine inv. după
Temp. exterioară
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Limitare sarcină
De la secvenţa de meniu "Limitare sarcină" pot fi blocate
anumite cazane de încălzire în funcţie de anumite
criterii.
Se poate selecta între următoarele criterii:

- nici una
Nu este blocat nici un cazan, astfel că la o solicitare 
termică corespunzătoare, pot fi puse în funcţiune 
succesiv toate cazanele.

- Temperatura exterioară 
Fiecare cazan succesor (Slave) poate fi blocat peste 
o anumită limită a temperaturii exterioare prestabilită. 

- Contact extern
Dacă, contactul EL pentru limitarea sarcinii de pe 
modulul strategic FM 447 a fost şuntat fără potenţial, 
atunci se blochează ultimul cazan din succesiunea 
momentană. 
Numărul de cazane ce urmează a fi blocate poate fi 
modificat numai cu calculatorul prin programul 
Logamatic ECO-SOFT 4311.

Se roteşte butonul până când S apare "Ordine inversă după".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul.

N Se eliberează tasta.

Dacă alimentarea cu căldură este periclitată de o
defecţiune a arzătorului sau a cazanului, atunci se
anulează limitarea sarcinii.

DATE STRATEGIE

Limitare sarcină
nici una

DATE STRATEGIE

Limitare sarcină
Temp. exterioară

DATE STRATEGIE

Limitare sarcină
Contact extern

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Limitare sarcină nici una
temperatura 
exterioară

Contact extern

nici una
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Limitarea sarcinii datorită
temperaturii pentru cazanul 1, atunci
când a fost selectat "Limitare sarcină
după temperatura exterioară"
Cazanele următoare pot fi blocate în funcţie de
temperatura exterioară. Cazanul următor 1 se
blochează, atunci când temperatura exterioară
depăşeşte valoarea introdusă.

Se roteşte butonul până când S apare "Cazan succesor 1 blocat de la".
Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul temperatura
exterioară.

N Se eliberează tasta.

Limitarea sarcinii datorită
temperaturii pentru cazanul 2, atunci
când a fost selectat "Limitare sarcină
după temperatura exterioară"
La trei cazane şi "Limitare sarcină după temperatura
exterioară" se poate introduce o temperatură exterioară,
începând de la care urmează să se blocheze "Cazanul
succesor 2". Valoarea introdusă trebuie să fie sub
valoarea temperaturii pentru "Cazanul succesor 1",
deoarece odată cu creşterea temperaturii exterioare se
blochează întâi ultimul cazan de încălzire din
succesiune.

Se roteşte butonul până când apareS "Cazan succesor 2 blocat de la".
Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul temperatura
exterioară.

N Se eliberează tasta.

DATE STRATEGIE
Cazan succesor 1
blocat de la

17 °C

DATE STRATEGIE
Cazan succesor 2
blocat de la

10 °C

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Cazan succesor 1 blocat de la  0 °C - + 30 °C 17 °C

Cazan succesor 2 blocat de la -10 °C - + 30 °C 10 °C
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Alegere mod de lucru
Prin modul de lucru se poate indica, în care succesiune
să fie crescute treptele de putere ale cazanelor de
încălzire. 

Mod de lucru serial

Ambele trepte ale unui cazan de încălzire sunt crescute
înainte de a creşte treptele cazanului următor
Exemplu:

treapta 1 cazan 1 - treapta 1 cazan 2
treapta 2 cazan 2 - treapta 1 cazan 2

Mod de lucru în paralel

Este pornită treapta 1-a a. celui de al 2-lea. cazan de
încălzire, în timp cazanul 1 se mai află încă regim de
funcţionare în sarcină parţială. 
Exemplu: 

treapta 1 cazan 1 - treapta 1 cazan 2
treapta 1 cazan 3, � 

Acest mod de lucru se alege, când pe baza proprietăţilor
specifice, anumite serii constructive pot fi exploatate mai
economic în regim de sarcină parţială decât în regim de
sarcină totală.

Se roteşte butonul până când S apare "Mod de exploat.".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Selectaţi cu butonul "serial" sau
"paralel".

N Se eliberează tasta.

DATE STRATEGIE

Mod de exploat.
serial

DATE STRATEGIE

Mod de exploat.
paralel

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Mod de exploatare serial
paralel

serial
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Decuplare hidraulică
Parametrul influenţează comanda pompei circuitului de
încălzire.La instalaţiile cu mai multe cazane şi cu reglajul
"Decuplare hidraulică da", pomparea se efectuează
doar cu pompa cazanului.
O "Decuplare hidraulică" poate fi:
- Macaz hidraulic
- Distribuitor fără presiune

Butonul se poziţionează până cândS apare "Decuplare hidraulică".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Butonul se poziţionează pe "da" în caz
că există decuplare hidraulică.

N Se eliberează tasta.

DATE STRATEGIE
Decuplare
hidraulică

nu

DATE STRATEGIE
Decuplare
hidraulică

da

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Decuplare hidraulică da / nu nu
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Timpul de retardare pentru cazanul
conducător
Prin timpul de retardare pentru cazanul conducător se
introduce timpul, în care pompa cazanului continuă să
funcţioneze după deconectarea cazanului conducător.

Butonul se poziţionează peS "Master fct.după opr.arz".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul timpul de
funcţionare dupa oprirea arzatorului.

N Se eliberează tasta.

Timpul de retardare pentru cazanele
următoare
Prin timpul de retardare pentru cazanele următoare se
introduce timpul după care are loc blocarea hidraulică a
următoarelor cazane. Astfel se închide elementul de
reglaj a circuitului cazanului şi pompa cazanului este
deconectată.

Butonul se poziţionează pe "SlaveS fct.după opr.arz".

Se apasă tasta şi se menţine apăsată.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se selectează cu butonul timpul de
funcţionare dupa oprirea arzatorului.

N Se eliberează tasta.

DATE STRATEGIE
Master
fct.după opr.arz

60 min

DATE STRATEGICE
Slave
fct.după opr.arz

5 min

Domeniu de reglaj Reglaj din fabrica Reglaj propriu

Timp de retardare cazan 
conducător

0 - 60 min
Regim permanent

60 min

Timp de retardare cazane 
succesoare

0 - 60 min
Regim permanent

5 min
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Bornele-U 1 - 4
Prin bornele-U de pe modulul strategic FM 447, pot fi
introduse şi extrase valori nominale externe din aparatul
de reglare.

Bornele-U 1 şi 2
0 - 10 intrarea V
Prin bornele U 1 şi U 2 de pe modulul strategic FM 447
se poate introduce din exterior un semnal de 0 - 10 V
pentru ghidarea valorii nominale.
Această valoare nominală reprezintă cerinţa minimă
pentru strategie. Valorile de referinţă mai mari, de ex. a
circuitelor de încălzire care sunt comandate de aparatul
de reglare Logamatic 4311/12, sunt luate în continuare
în consideraţie.

Bornele-U 3 şi 4
0 - 10 ieşirea V
Prin bornele U 3 şi U 4 de pe modulul strategic FM 447
se poate emite către exterior un semnal de 0 - 10 V
pentru ghidarea valorii nominale. Este vorba de
valoarea nominală maximă a tuturor circuitelor
consumatoare ale aparatelor de reglare 4000 din
instalaţie.

Elementul de legătură J 1
Valoarea nominală poate fi emisă alternativ şi ca un
semnal de 0 - 20 mA. Elementul de legătură (jumper) J
1 trebuie mutat atunci de la g la f.

1   2 3 4

U

U
1   2 3 41   21   21   21   2
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Setare din fabrică 0-10V

Cleme de tip U

Jumper
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17 Caracteristica de încălzire
La secvenţa de meniu "Caracteristica de încalzire" sunt
afişate datele tehnice ale circuitelor de încălzire, care
sunt active în momentul respectiv.
Sunt afişate temperaturile pe tur (VL) la temperaturile
exterioare (AT) +10 °C, 0 °C şi - 10 °C.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când apareS secvenţa "Curbe încălzire".

N Se eliberează tasta.

Pe afişaj apar valorile temperaturilor caracteristicilor de
încalzire pentru "Circuitul de încălzire 1"

N Se apasă şi se eliberează tasta.

Se roteşte butonul pentru a urmăriS succesiv cararcteristicile de încalzire ale
celorlalte circuite de încălzire.

Inapoi la meniul supraordonat
Se apasă tasta K.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Curbe încălzire

CURBĂ ÎNCĂLZIRE
Circ.încălz. 2
AT: 10 / 0 / -10
VL: 41 /56 / 66
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18 Test relee
Efectuarea testului de releu
Prin testul de releu se poate verifica dacă releele din
aparatul de reglare comută corect.
Afişajele depind de modulele instalate. În funcţie de
stările de regim actuale pot să apară întârzieri, care
determină o afişare întârziată a funcţionării releului.
Se pot apela următoarele relee:
cazan

- Arzător
- arzator treapta 1
- arzător treapta 2
- arzător modulant
- Pompa cazan
- element de reglare cazan

Circuite de încălzire 1 -8
- pompă de circulaţie
- Element de reglaj

Apă caldă menajeră
- pompa de boiler
- pompă de recirculare

strategie
- releu mesaj de eroare

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când S apare "Test relee".

N Se apasă şi se eliberează tasta.

 Se roteşte butonul până când S apare afişajul dorit.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Test relee

TEST RELEE

cazan
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N Pentru a ajunge la ecranul următor, se
apasă scurt tasta şi se eliberează.

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
Valoarea se aprinde cu intermitenţă.

N + S Se roteşte butonul pentru a modifica
starea de comutare a releului.

N Se eliberează tasta.

Se apasă tasta şi se menţine apăsata.
N + S Cu ajutorul butonului se comuta releul.

Inapoi în meniul supraordonat
Se apasă tasta K.

A ATENŢIE!
Pe durata efectuării testului de releu, nu se 
asigură alimentarea cu căldură a instalaţiei şi 
toate funcţiile legate de reglare sunt 
dezactivate.
După încheierea testului se părăseşte funcţia, 
pentru a evita apariţia de deteriorări la 
instalaţie.

TEST RELEE
Arzător
cu 2 tr.

oprit

TEST RELEE
Arzător
cu 2 tr.
tr1.+2. pornit

pornit
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19 Testul-LCD
Cu testul-LCD se verifică, dacă toate cifrele şi
simbolurile sunt afişate complet.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când apareS "Test-LCD".

N Se apasă tasta.

Trebuie să fie afişate toate semnele precum şi şirul de
simboluri.

Înapoi în meniul supraordonat
Se apasă tasta K.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Test-LCD

8Ccd8X8beP

hhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
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20 Eroare
La secvenţa de meniu "Eroare" pot fi afişate ultimele
patru mesaje de defecţiune ale centralei termice. 
Unitatea de comandă MEC 2 poate afisa numai
defectiunile aparatului de reglare de care este legată.
Pentru a indica defecţiunile altor aparate de reglare,
unitatea de comanda MEC 2 trebuie mutată.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

 Se roteşte butonul până când S  apare "Eroare".

N Se eliberează tasta.

Dacă au fost înregistrate mesaje de defecţiune, atunci
pe afişaj apare sursa defecţiunii cu începutul şi sfârşitul
acesteia. 

Se roteşte butonul şi se deruleazăS ultimele mesaje de defecţiune.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Protocol eroare

PROTOCOL EROARE
Fără defecţiuni

Defecţiune
senzor tur 2
de la 23:20
până la 23:45 13.10

13.10
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Afişarea deranjamentelor
Pot fi afişate următoarele deranjamente.

Nivel de service

Date tehnice generale

Alegere Modul

Date tehnice cazan

Circuit de încălzire XX

Caracteristica de încălzire

Test relee

Test LCD

Eroare

Monitor

Versiune

Resetare

ACM

Protocol de eroare

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Nici un deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Deranjament

Senzor tur 1-8

Senzor ACM 

ACM rămâne rece

 Dezinfecţie

Telecomandă 1-8

Senzor extern

FM � fără legătură

Senzor tur cazan

Cazan rece

Lanţ de siguranţă

 Arzător

Senzor gaze de evacuare

Limită gaze de evacuare

Pompă ext.1-8 

Recepţie ECO-BUS

Conflict de adrese BUS 

 Conflict de adrese 1-4 / A

Modul fals 1-4 / A

Modul necunoscut 1-4 / A 

Nici un master

Anod inert 

Intrare deranjament extern

Eroare internă XX

Eroare necunoscută

Aparat de reglare XY

Senzor tur strategie

Racorduri cazan 2-3

Deranjement extern KS

Configuraţie RL

Senzor retur

Configuraţie VL

Fără strategie
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.

Defecţiune Influenţe asupra
comportamentului 
reglajului

Cauze posibile ale 
deranjamentului

Remediere

Senzor de 
strategie 
pentru tur

- Sunt solicitate toate 
treptele disponibile.

- Senzorul de tur a instalaţiei nu 
este conectat sau este defect.

- Modulul strategic FM 447 sau 
aparatul de reglare defect.

- Verificarea conectării senzorului 
de tur a instalaţiei.

- Înlocuirea senzorului de tur sau 
a modulului strategic FM 447.

Senzorul 
extern

- Este adoptată 
temperatura exterioară 
minimă. 

- Senzorul extern este conectat 
greşit, de ex. la o instalaţie cu 
mai multe cazane nu se găseşte 
la aparatul de reglare cu adresa 
1, nu este conectat sau este 
defect.

- Modulul cazanului ZM 432 sau 
aparatul de reglare defect.

- Comunicarea cu aparatul de 
reglare cu adresa 1 întreruptă.

- Verificare dacă senzorul extern 
a fost conectat corect la 
aparatul de reglare (la instalaţii 
cu mai multe cazane la aparatul 
de reglare cu adresa 1).

- Verificarea comunicării cu 
adresa 1.

- Înlocuirea senzorului extern sau 
a modulului cazanului ZM 432.

Senzorul 
coloanei de tur 
1 - 8

- Vana cu trei căi 
porneşte complet.

- Senzorul nu este conectat, este 
conectat greşit sau este defect. 
Dacă din unitatea de comanda 
MEC 2 a fost selectat un element 
de reglare/vană cu trei căi, atunci 
comanda solicită senzorul 
coloanei de tur corespunzător.

- Modulul FM  441/FM  442 sau 
aparatul de reglare defect.

- Se verifică conectarea 
senzorului.

- Dacă circuitul de încălzire defect 
urmează a fi acţionat ca un 
circuit de încălzire neamestecat, 
se verifică la MEC 2 / nivel 
service / circuit de încălzire, 
dacă a fost selectat �elementul 
de reglare: "Nu".

- Se înlocuieşte modulul FM 441/
FM 442.

senzor apă 
caldă

- Nu se prepară apă 
caldă menajeră.

- Senzorul nu este conectat corect, 
nu este conectat sau este defect.

- Modulul FM 441 sau Aparatul de 
reglare defect.

- Se verifică conectarea 
senzorului.

- Se înlocuieşte modului FM 441. 
- Se verifică modul de fixare a 

senzorului la boiler.
Apa caldă 
menajeră 
rămâne rece

- Încercare permanentă 
de umplere a boilerului 
la o valoare a 
temperaturii nominale 
redusă pe tur a 
cazanului. 

- Termostatul / comutatorul manual 
nu se găseşte pe "AUT".

- Senzorul nu este conectat corect 
sau este defect.

- Dispoziţia senzorilor este greşită.
- Pompa de boiler nu este 

conectată corect sau este 
defectă.

- Modulul FM 441 sau aparatul de 
reglare defect.

- Se verifică, dacă termostatul 
sau comutatorul manual este pe 
"AUT".

- Se verifică funcţionarea 
senzorilor şi pompei de boiler.

- Se înlocuieşte modulul FM 441 
- Se verifică modul de fixare a 

senzorului pe boiler.

Dezinfecţie 
termică

- Dezinfecţia termică se 
întrerupe.

- Puterea termică a cazanului este 
insuficientă, deoarece de ex. alţi 
consumatori de căldură (circuite 
de încălzire) solicită căldură în 
timpul dezinfecţiei termice. 
Solicitare căldură pentru 
dezinfecţia termică.

- Senzorul nu este conectat corect 
sau este defect.

- Pompa de boiler nu este 
conectată corect sau este 
defectă.

- Modulul FM 441 sau aparatul de 
reglare defect.

- Dezinfecţia termică se alege 
astfel încât, în acel moment să 
nu existe solicitări suplimentare 
de căldură.

- Se verifică funcţionarea 
senzorilor şi pompei de boilerşi 
eventual se înlocuiesc.

- Se înlocuieşte modulul FM 441 
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Defecţiune Efectul asupra
comportamentului de 
reglare

Cauze posibile ale defecţiunii Remediere

Unitatea de 
comandă 1 - 
8

- Deoarece nu există 
nici o temperatură 
reală a încăperii, 
dispare influenţa 
încăperii, optimizarea 
pornirii şi opririi cât şi 
adaptarea automată.

- Aparatul de reglare 
lucrează cu ultimele 
valorile introduse la 
telecomandă.

- Unitatea de comandă este 
conectata greşit sau este 
defectă.

- Se verifică funcţionarea / 
conectarea unitaţii de 
comanda. În acest sens se 
verifică adresarea unitaţii de 
comanda.

- Se înlocuieţte unitatea de 
comandă / modulul functional.

Comunicarea 
HK 1 - 8

- Deoarece nu există 
nici o temperatură 
reală a încăperii, 
dispare influenţa 
încăperii, optimizarea 
pornirii şi opririi cât şi 
adaptarea automată.

- Unitatea de comandă are o 
adresa greşit atribuită.

- Unitatea de comandă este 
cablata greşit.

- Unitatea de comandă este 
defecta.

- Aparatul de reglare este defect.

- Se verifică funcţionarea / 
conectarea unitaţii de 
comanda. În acest sens se 
verifică adresarea unitaţii de 
comanda.

- Se înlocuieţte Unitatea de 
comandă / modulul functional.

Legătura 
cazan 2 - 3

- Se solicită treptele 
cazanului 2 sau 3.

- Aparatul de reglare nu este 
găsit cu adresa 2 sau 3 pe 
CAN-BUS, cu toate că la MEC 
2 a fost selectat strategie.

- Modulul strategic FM 447 sau 
Aparatul de reglare defect.

- Se verifică adresele 
aparatelorde reglare.

- Se verifică legătura CAN-BUS.
- Reglajul strategic MEC 2 este 

greşit, se verifică numărul de 
cazane.

- Se înlocuieşte modulul 
strategic FM 447.

Senzorul de 
cazan

- Cazanul este pornit la 
sarcină maximă.

- Este posibil un regim 
de avarie prin 
termostat.

- Senzorul nu este conectat sau 
este conectat greşit.

- Senzorul sau aparatul de 
reglare este defect.

- Se verifică conectarea 
senzorului.

- Se înlocuieşte senzorul de 
cazan sau modulul cazanului 
ZM 432.

Senzorul 
suplimentar 
al cazanului

- Nu mai este posibil 
reglajul temperaturii 
pe retur.

- Vanele cu trei sunt 
pornite la maximum.

- Nu mai este posibil 
reglajul Ecostream.

- Cazanul este pornit la 
sarcină maximă.

- Senzorul nu este conectat, este 
conectat greşit sau este defect.

- Modulul cazanului ZM 432 sau 
aparatul de reglare defect.

- Se verifică conectarea 
senzorului.

- Se înlocuieşte senzorul 
suplimentar al cazanului sau 
modulul cazanului ZM 432.

Cazan rece - Nu se poate asigura 
protecţia cazanului 
(împotriva îngheţului 
şi a apei de condens).

- Cazanul este pornit la 
sarcină maximă.

- Termostatul / comutatorul 
manual nu se găseşte pe 
"AUT".

- Nu mai este combustibil.
- Dispoziţia senzorilor este 

greşită.
- Senzorul de cazan este defect.

- Se verifică, dacă termostatul 
sau comutatorul manual este 
pe "AUT".

- Se verifică cantitatea de 
combustibil şi alimentarea cu 
combustibil.

- Se verifică dispunerea 
senzorilor.

- Se înlocuieşte senzorul de 
cazan.
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Defecţiune Efectul asupra
comportamentului de 
reglare

Cauze posibile ale defecţiunii Remediere

Arzător - Nu se poate asigura 
protecţia cazanului 
(împotriva îngheţului).

- Nu există apă caldă.

- Arzătorul este defect şi astfel 
apare un semnal de defecţiune 
de 230 V la borna BR 9.

- Modulul cazanului ZM 432 sau 
aparatul de reglare defect.

- Se apasă tasta de avarie a 
arzătorului.

- Se verifică semnalul de 
defecţiune al arzătorului la 
borna BR 9 (semnal de 230 V).

- Semnal de defecţiune: se 
verifică funcţionarea arzătorului.

- Nu există semnal de defecţiune: 
se înlocuieşte modulul 
cazanului ZM 432.

Lanţul 
sistemelor de 
siguranţă

- Nu se poate asigura 
protecţia cazanului 
(împotriva îngheţului).

- STB s-a declanşat.
- Aparatul de reglare este defect.

- Se caută cauza declanşării STB 
(se verifică funcţiile 
aparatelorde reglare) şi apoi se 
deblochează STB şi se confirmă 
prin butonul de avarie

- Se verifică dacă este conectat 
un STB extern.

Defecţiune. 
externă KS

- Nu au loc efecte 
asupra procesului de 
reglare.

- A fost conectată intrarea 
modulului cazanului ZM 432. 

- Componente conectate din 
exterior sunt defecte sau există 
acolo o defecţiune.

- Se verifică funcţionarea 
componentelor externe şi se 
repară / înlocuiesc.

Senzorul 
gazelor de 
evacuare

- Nu poate fi găsită 
valoarea limită a 
gazelor de evacuare.

- Senzorul nu este conectat sau 
este conectat greşit.

- Senzorul sau aparatul de reglare 
este defect.

- Se verifică conectarea 
senzorului.

Limita gazelor 
de evacuare

- Nu au loc efecte 
asupra procesului de 
reglare.

- Cazanul este înnegrit cu 
funingine.

- Senzorul gazelor de evacuare 
este defect.

- Cazanul trebuie curăţat.
- Se verifică conectarea şi 

funcţionarea senzorului.

Pompa. 
externă 
1 - 8

- Nu au loc efecte 
asupra procesului de 
reglare.

- Intrarea WF 1/2 de la modulul 
funcţional FM 441/ FM 442 s-a 
deschis. 

- Pompa circuitului de încălzire 
conectată din exterior este 
defectă sau există acolo o 
defecţiune.

- Se verifică funcţionarea pompei 
circuitului de încălzire.

- Se înlocuieşte modulul în 
cauză.

Recepţia 
ECO-BUS

- Nu există efecte asupra 
procesului de reglare.

- Comutatorul de codificare din 
spatele MEC 2 în modulul 
controlerului CM 431 aparatului 
de reglare este incorect adresat. 

- Exemplu de defecţiune: Instalaţie 
cu un aparat de reglare şi poziţia 
comutatorului de codificare > 0.

- Se verifică poziţia comutatorului 
de codificare.

- poziţia 0: există numai 1 
participant bus.

- poziţia 1: Aparat de reglare 
principal (este aşteptat alt 
participant bus!).

- poziţia > 0: alţi participanţi bus.
Fără cazan 
principal

- Nu se poate asigura 
protecţia cazanului.

- Nu mai este posibilă 
prioritatea de apă 
caldă.

- Se calculează cu 
temperatura exterioară 
minimă.

- Aparatul de reglare principal 
(adresa 1) deconectat sau nu 
există principal (adresa 1).

- Se verifică adresele tuturor 
participanţilor bus. Aparatul de 
reglare principal trebuie să aibă 
adresa 1 (comutatorul de 
codificare din spatele MEC 2 în 
CM 431 al aparatului de 
reglare).

- Se verifică legătura bus la 
adresa 1.
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Defecţiune Efectul asupra
comportamentului de 
reglare

Cauze posibile ale defecţiunii Remediere

Conflict de 
adrese bus

- Nu mai este posibilă 
nici o comunicare bus.

- Toate funcţiile de 
comandă, care 
necesită un schimb de 
date prin CAN-BUS, nu 
mai pot fi executate.

- Există mai multe adrese identice.
- Fiecare adresă poate fi atribuită 

numai o singură dată în CAN-
BUS.

- Se verifică adresele tuturor 
participanţilor bus (comutatorul 
de codificare din spatele MEC 2 
în CM 431 al aparatului de 
reglare).

Conflict de 
adrese 1 - 4/A

- Funcţiile modulului pe 
care are loc conflictul 
de adrese nu se mai 
pot executa. Totuşi mai 
este posibilă 
comunicarea celorlalte 
module şi aparatelorde 
reglare prin CAN-BUS.

- Modulul este fixat pe locul greşit 
/ în Aparatul de reglare greşit: 
Anumite module pot fi acţionate 
numai cu anumite adrese CAN.

- Modulul strategic FM 447 poate 
fi folosit în Aparatul de reglare 
principal numai cu adresa 1.

- Modulul cazanului ZM 432 nu 
trebuie să aibă o adresă > 3.

- Se verifică dispunerea 
modulelor.

Modul greşit 1 
- 4/A

- De la modul se 
deconectează toate 
ieşirile şi se aprinde 
LED-ul defecţiunii 
corespunzătoare.

- Locaţii eronate ale modulului în 
Unitatea de comanda MEC 2.

- În aparatul de reglare este 
instalat un modul greşit.

- MEC 2, modulul corespunzător 
sau aparatul de reglare este 
defect.

- Se verifică datele preliminare 
ale modulului în nivelul service 
de la MEC 2.

- Se verifică modulele folosite în 
aparatul de reglare.

- Se înlocuieşte modulul MEC 2.

Modul 
necunoscut 1 - 
4/A

- De la modul se 
deconectează toate 
ieşirile şi se aprinde 
LED-ul defecţiunii 
corespunzătoare.

- Funcţia software a aparatului de 
reglare este prea veche, pentru 
a putea utiliza modulul.

- Modulul / Aparatul de reglare 
este defect.

- Se verifică în MEC 2 versiunea 
aparatului de reglare.

- Se înlocuieşte modulul.

Senzorul 
coloanei de 
retur

- Nu mai este posibil 
reglajul temperaturii 
coloanei de retur.

- Senzorul nu este conectat sau 
este conectat greşit sau este 
defect.

- Senzorul sau aparatul de reglare 
este defect.

- Se verifică conectarea 
senzorului.

Anod inert - Nici un fel de efecte - Există o tensiune la intrarea 
exterioară WF 1/2.

- Modulul sau aparatul de reglare 
este defect.

- Se înlocuieşte anodul inert.
- Se înlocuieşte modulul FM 441 

din aparatul de reglare.

Intrare 
exterioară 
pentru 
defecţiuni

- Nici un fel de efecte - Există o tensiune la intrarea 
exterioară WF 1/2.

- Modulul sau aparatul de reglare 
este defect.

- Se verifică funcţionarea 
componentelor exterioare 
(pompa de umplere a 
rezervorului sau pompa de 
circulare) şi se repară / 
înlocuiesc.

Configuraţia 
RL

- Nu se mai pot respecta 
condiţiile de regim ale 
cazanului.

- La configuraţia coloană de retur 
(strategie) au fost introduse tipuri 
diferite de cazane. 

- La reglarea coloanei de retur 
prin elementele de reglare ale 
circuitelor de încălzire, toate 
cazanele trebuie să aibă acelaşi 
reglaj.

- Se verifică reglajul tipului de 
cazan în MEC 2.
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Defecţiune Efectul asupra
comportamentului de 
reglare

Cauze posibile ale defecţiunii Remediere

Configuraţia 
VL

- Nu se mai pot 
respecta condiţiile de 
regim ale cazanului.

- La configuraţia coloană de tur 
(strategie) au fost introduse 
tipuri diferite de cazane. 

- La reglarea Ecostream prin 
elementele de reglare ale 
circuitelor de încălzire, toate 
cazanele trebuie să aibă acelaşi 
reglaj.

- Se verifică reglajul tipului de 
cazan în unitatea de comandă 
MEC 2.

Defecţiune 
internă nr. XX

- Se pot pierde 
informaţii.

- Pe termen scurt poate să se 
producă o blocare a datelor 
care însă se remediază după 
câteva minute.

- Există o defecţiune EMV.
- Aparatul de reglare este defect.

- Dacă defecţiunea durează mai 
mult timp sau apare repetat 
pentru un timp scurt atunci:

- modulul sau aparatul de 
reglare este defect şi trebuie 
înlocuit.

- există o defecţiune EMV care 
trebuie remediată.

Aparatul de 
reglare XY

- Se aşează MEC 2 pe Aparatul 
de reglare cu adresa 
respectivă. Se afişează tipul 
exact al defecţiunii.

Defecţiune 
necunoscută

- Nedeterminat, 
depinde de tipul de 
defecţiune.

- Defecţiunea nu este 
recunoscută de MEC.

- Aparat de reglare nou sau 
înlocuit cartela sistemului de 
reglare, însă versiune MEC mai 
veche.

- Se verifică tipul de versiune.
- În cazul dat se foloseşte MEC 

2 cu o versiune mai nouă.

Lipsa 
strategiei

- Cazanul 1 este pus în 
funcţiune. Toate 
celelalte cazane 
rămân deconectate.

- Mai multe sisteme de reglare 
ale cazanelor au fost legate prin 
ECO-CAN-BUS.

- Modulul strategic lipseşte sau 
nu este recunoscut.

- Se introduce modulul strategic 
în aparatul de reglare cu 
adresa 1.
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21 Date monitor
Valorile care au fost calculate pe baza reglajelor
dumneavoastră şi valorile senzorilor pot fi afişate la
secvenţa de meniu "Date monitor".
Sunt afişate următoarele date ale monitorului:
- cazan
- Circuitele de încălzire 1 - 8
- Apă caldă menajeră
- strategie

N + C + G Introducere cod siguranţă.

 Se roteşte butonul până când S  apare "Monitor".

Se apasă şi se eliberează tasta N.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Monitor

MONITOR

cazan
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Date monitor cazan

N Se apasă din nou tasta.

 Se roteşte butonul până când S  apare "Monitor".

Afişajele sunt dependente de tipul arzătorului selectat la
secvenţa de meniu "Caracteristici cazan".
Sunt afişate: 
arzător pornit/oprit
- 2. trepte
- modulant
- arzător 1
- arzător 2

Exemplu
Semnificaţia afişajului modulare...%"

0% = fără comandă
20% = Elementul de reglaj al arzătorului modulant

este comandat timp de 8 secunde într-un
ciclu de 40 secunde.

50% = Elementul de reglaj al arzătorului modulant
este comandat timp de 20 secunde într-un
ciclu de 40 secunde.

Semnificaţia afişajelor element de reglare...%"
0% = fără comandă

50% = Elementul de reglaj al circuitului cazanului
este comandat 5 secunde într-un ciclu de 10
secunde.

100% = Elementul de reglaj al circuitului cazanului
este comandat 10 secunde într-un ciclu de
10 secunde (permanent).

Înapoi în meniul supraordonat
Se apasă tasta K.

Exemplu pentru arzător modulant

8C56d8X8beP
MONITOR CAZAN
tur 65/65

8C56d8X8beP
MONITOR
exterior
amortizat
gaz.evac 0

CAZAN
10
12

max 0

8C56d8X8beP
MONITOR

Arzător
modulant

CAZAN

oprit
 0%

8C56d8X8beP
MONITOR

Pompa cazan
Elem. reglaj

CAZAN

 0%
oprit



Date monitor 21

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări având la bază îmbunătăţiri tehnice!

Instrucţiuni de service aparat de reglare Logamatic 4311 / 4312 � Ediţia 05/2000 

Buderus Heiztechnik GmbH � http://www.heiztechnik.buderus.de

105

Date monitor circuit de încălzire

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când apareS respectivul circuit de încălzire. 
Exemplu: Circuit de încălzire 1

N Se apasă tasta. 
Apare primul ecran cu datele monitorului
circuitului de încălzire pentru circuitul de
încălzire selectat.

Pentru temperatura pe tur şi pentru temperatura
încăperii este afişată valoarea nominala şi valoarea
măsurată. Temperatura încăperii este afişată numai
atunci când este instalată o telecomandă în încăpere. In
ultimele rânduri de pe display apare modalitatea de
funcţionare.
Sunt afişate următoarele modalitaţi de funcţionare:
- permanent noapte
- permanent zi
- automat noapte
- automat zi
- concediu
- vară
- optimizare pornit
- optimizare oprit
- şapă
- prioritate apă caldă menajeră

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

MONITOR

Circ. încălz. 1

8C56d8X8beP
MONITOR
tur
încăpere
regim noapte

HK 1
65/56
17/21
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Adaptare temperatura de referinţa

SSe roteşte butonul pâna apare ecranul
cu date de monitor ale circuitului de
încălzire.

Valoarea de temperatură calculată la "Adaptare
temperatură de referinţa" corespunde temperaturii de
referinţa La secvenţa "Optimizare pornit" este afişat
intervalul de timp calculat, la care instalaţia trece la
încălzire înainte de secvenţa proprie de comutare, astfel
încât, în momentul pornirii, temperatura nominala a
camerei sa fie deja atinsă.

SButonul se poziţionează pe ecranul cu
datele de monitor ale circuitului de
încălzire.

Element de reglaj

Indică impulsurile de reglaj ale elementului de reglare
calculate în procente.
Exemplu
Semnificaţia afişajului element reglaj...%"

0% = fără comandă
50% = Elementul de reglaj al circuitului cazanului

este comandat 5 secunde într-un ciclu de
10 secunde.

100% = Elementul de reglaj al circuitului cazanului
este comandat 10 secunde într-un ciclu de
10 secunde (permanent). 

În ultimul rând este afişat regimul de funcţionare a
pompei de circulaţie.

Înapoi în meniul supraordonat
Se apasă tasta K.

8C56d8X8beP
MONITOR
adap. ref.
opt. pornit
opt. oprit

45
HK 1

15 min
30 min

8C56d8X8beP
MONITOR
Elem.reglaj
p.circ.oprit

HK 1
50%
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Date monitor apa caldă menajeră

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când S apare "Monitor ACM".

N Se apasă tasta. 
Apare primul ecran cu datele apei calde
menajere.

Sunt afişate următoarele date:

- La secvenţa "Temperatură" se afişează valoarea 
nominala calculată şi valoarea măsurată pentru 
temperatura apei calde menajere.

- În rândul trei apare regimul de funcţionare.

Sunt afişate următoarele regimuri de funcţionare:

- oprit
- Regim permanent
- automat noapte
- automat zi
- concediu
- optimizare
- Dezinfecţie
- Suplimentare ACM
La secvenţa "Optimizare" este afişat intervalul de timp 
calculat, la care instalaţia trece la încălzire înainte de 
secvenţa proprie de comutare, astfel încât în timpul 
pornirii valoarea nominala a apei calde să fie deja 
atinsă.

S Se roteşte butonul 

Sunt afişate următoarele date:
- starea de funcţionare a pompei de boiler
- starea de funcţionare a pompei de recirculare

Înapoi în meniul supraordonat
Se apasă tasta K.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

MONITOR

Apă caldă

8C56d8X8beP
MONITOR ACM
temp.
regim aut. zi
optimiz.

65/56

120 min

8C56d8X8beP
MONITOR ACM
p. încărc.
Recircul.

oprit
pornit
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Date de strategie ale monitorului

N + C + G Introducere cod siguranţă.

Se roteşte butonul până când S apare "Monitor strategie".

N Se apasă tasta.
Apare primul ecran pentru strategie.

Pot fi afişate următoarele date:
- temperatura nominală şi reală a coloanei de tur
- temperatura nominală şi reală a coloanei de retur
- temperatura cazanului solicitată din exterior

S Se roteşte butonul 

Pot fi afişate următoarele date:
- succesiunea momentană a cazanelor,
- treptele cazanului care sunt eliberate
1 = 1. treapta pornit
2 = 2. treapta pornit (sarcină totală)
m = arzător modulant

- numărul maxim al treptelor disponibile la cazan.

Semnificaţia afişajului din exemplu:

În exemplu sunt eliberate treptele 1 + 2 ale cazanului 1.
Treapta de bază 1 şi modularea cazanului 2 sunt
eliberate.
Treptele cazanului 3 nu sunt eliberate.

Înapoi în meniul supraordonat
Se apasă tasta K.

1 Număr cazan
2 Treptele 1 + 2 ale cazanului 1 libere 
3 1. treaptă + modulare liberă de cazanul 2
4 6 trepte maxim disponibile

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

MONITOR

strategie

MONITOR STRATEG.
tur
Retur
reglaj solic. ext.

65/55
50/43

0

MONITOR STRATEG.
succesiune
liber
trepte maxim 6

1
12 1m

1

2

3
4

32
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22 Resetare

Pentru a readuce toate reglajele de la nivelul service la
valorile stabilite de producător, trebuie efectuată o
"resetare". Se pot alege diferite tipuri de resetare, pentru
a readuce parametri sau reglaje la valorile prevăzute de
producător, resp. la zero.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

 Se roteşte butonul până când S  apare "Resetare".

N Se apasă tasta.

� Aceste reglaje constituie premisa pentru toate
funcţiile de resetare descrise. De aceea, acestea nu
vor mai fi amintite în continuare.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Resetare
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Se pot executa mai multe feluri de "resetare":

- Resetarea parametrilor şi reglajelor aparatului de 
reglare
Toţi parametrii reglabili la nivelul service sunt resetaţi 
la valorile producătorului.

 Se roteste butonul până când S  apare "Setări aparat de reglare".

Se apasă tasta N şi se menţine
apăsata.
Blocurile dispar succesiv.
După dispariţia ultimului bloc se
efectuează "Resetarea reglajelor 
aparatului de reglare".
Dacă se eliberează tasta înainte de 
dispariţia tuturor blocurilor, resetarea se
întrerupe.

N Se eliberează tasta.

- Resetarea orelor de funcţionare a arzătorului
La înlocuirea arzătorului, această funcţie resetează 
orele de funcţionare a arzătorului la zero.

  Se roteşte butonul până când S  apare "Ore de funcţionare arzător".

Se apasă tasta N şi se menţine
apăsata.
Blocurile dispar succesiv.
După dispariţia ultimului bloc se
efectuează "Resetarea orelor de
funcţionare a arzătorului".
Dacă se eliberează tasta înainte de 
dispariţia tuturor blocurilor, resetarea se
întrerupe.

N Se eliberează tasta.

Indicaţie:
Dacă regimul arzătorului a fost ales "2 x o treaptă", pot
fi resetate toate orele de funcţionare pentru ambele
arzătoare împreună sau pentru fiecare arzător în parte.

RESETARE
setări
la ap.de regl.

hhhhhhhh

RESETARE
Ore funcţionare
Arzător

hhhhhhhh



Resetare 22

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări având la bază îmbunătăţiri tehnice!

Instrucţiuni de service aparat de reglare Logamatic 4311 / 4312 � Ediţia 05/2000 

Buderus Heiztechnik GmbH � http://www.heiztechnik.buderus.de

111

- Restabilirea protocolului de eroare
Poate fi resetată întreaga memorie cu defecţiuni. 
Astfel, se şterg toate erorile conţinute în protocolul de 
eroare.

  Se roteşte butonul până când S  apare "Protocolul eroare".

Se apasă tasta N şi se menţine
apăsata.
Blocurile dispar succesiv.
După dispariţia ultimului bloc se
efectuează "Reset la protocolul de
eroare".

Dacă se eliberează tasta înainte de
dispariţia tuturor blocurilor, resetarea
se întrerupe.

N Se eliberează tasta.

- Resetarea temperaturii maxime a gazelor de 
evacuare
Prin aceasta se şterge mesajul de eroare 
"Temperatura gazelor de evacuare depăşită".

 Se roteşte butonul până când S apare "Temperatura maximă a gazelor
de evacuare".

Se apasă tasta N şi se menţine
apăsata.
Blocurile dispar succesiv.
După dispariţia ultimului bloc se
efectuează "Resetarea temperaturii
maxime a gazelor de evacuare".
Dacă se eliberează tasta înainte de 
dispariţia tuturor blocurilor, resetarea se
întrerupe.

N Se eliberează tasta.

RESETARE

Protocol eroare
hhhhhhhh

RESETARE
Maximum
temp.gaze evac.

hhhhhhhh



Apelarea versiunii23

112

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări având la bază îmbunătăţiri tehnice!

Instrucţiuni de service aparat de reglare Logamatic 4311 / 4312 � Ediţia 05/2000

Buderus Heiztechnik GmbH � http://www.heiztechnik.buderus.de

23 Apelarea versiunii
Prin această secventă de meniu se pot afla versiunile 
software pentru unitatea de comandă MEC 2, cât si 
pentru aparatul de reglare Logamatic.

N + C + G Introducere cod siguranţă.

 Se roteşte butonul până când S  apare "Versiune".

N Se apasă tasta.

NIVEL DE SERVICE

Date tehn. gen.

NIVEL DE SERVICE

Versiune

VERSIUNE

MEC
Ap. reglaj

3.15
3.18
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24 Caracteristicile senzorilor

Înainte de orice măsurare se deconectează
instalaţia de la reţeaua de curent electric.

Se măsoară rezistenţa la capetele cablurilor.

Temperaturile comparate (temperatura încăperii, a
turului, exterioară şi a gazelor de evacuare) se vor
măsura întotdeauna în apropierea senzorilor.
Aceste caracteristici reprezinta valori medii şi sunt
prevazute cu toleranţe.

Senzor temperatură exterioară 
Rezistenţă (KΩ)

Temperatură exterioară (°C)

Rezistenţă (KΩ)

Temperatură apă (°C)

Senzor de temperatură pentru 
apă cazan, ACM şi tur 
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Senzor temperatură încăpere
Rezistenţă (KΩ)

Temperatură încăpere (°C)

Senzor temperatură gaze de evacuare
Rezistenţă (KΩ)

Temperatură gaze de evacuare (°C)
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25 Setare date specifice cazanului
Încadrarea tipului de cazan la cazanul de încălzit
Buderus corespunzător
Tipul de cazan se poate regla la nivelul service de la
date caracteristice ale cazanului (vezi cap. 12, pagina
27)

� Joasă temperatură: 
de activat la seriile constructive ale cazanelor de
încălzire: 
Logano G 124, G 134, G 234, G 334
Logano S 115, S 325, SE 425 3)

Logano G 115, G215, GE 315 3)

� Joasa temperatura / temperatura minimă retur
de activat la seriile constructive de cazane de încãlzire: 
Logano SK 425, SK 625, SK 725

� Condensaţie:
de activat la seriile constructive ale cazanelor de
încălzire: 
Logano plus SB 315, SB 615

� Ecostream: 
de activat la seriile constructive ale cazanelor de
încălzire: 
Logano GE 315 1) 3), GE 515 1), GE 615 1)

Logano SE 425 1) 3), SE 625 1), SE 725 1)

Logano GE 434 2)

Indicaţie:
Aceeaşi configuraţie a aparatelor de reglare există la
cazanele pe gaz cu schimbător de căldură exterior.
Logano plus, GE 315 1) 3), GE 515 1)GE 615 1)

Logano plus, SE 625 1), SE 725 1)

Logano plus GB 434 2)

1)Reglajul din fabrica al temperaturii prin elementele de
reglaj ale circuitului de încălzire sau printr-un element de
reglaj separat a circuitului cazanului
2)Reglajul din fabrica al temperaturii turului prin reglaj
extern
3) În funcţie de cuplarea hidraulică
� Joasa temperatura / Palier de temperatura
de activat la seriile constructive de cazane de încãlzire: 
Logano SK 425, SK 625, SK 725 4)

la temperaturi minime ridicate ale apei din cazan

4)Reglarea temperaturii minime a apei din cazan prin
elementele de reglaj ale circuitului de încălzire sau
printr-un element separat de reglaj a circuitului
cazanului
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26 Glosar

A
adaptare 106
Adaptare automată 52, 58
Afişarea defecţiunilor 97
Alegere mod de lucru 88
Alegere modul 26
Alegere sistem de încălzire 46
Alegere telecomandă 52
Anod inert 74
Arzător 2 x o treaptă 38
Arzător într-o treaptă 36
Arzător modulant 37

B
Borne-U 91
Buton arzător 9

C
Caracteristica cazanului 43
Caracteristica de încalzire 92
Caracteristicile senzorilor 113
Cazan conducător 84
Cazan de încălzire - Ecostream 31
Cazan de încălzire cu condensaţie 31
Cazan de încălzire în regim de joasă temperatură 27
Cazan de încălzire-JT cu reglarea returului 28
cazanul următor 83
Ceas cu radiofrecvenţa 24
Cod de sigurantă 18
Comanda manuala ACM 75
Comunicare cu automatul arzătorului 38
Comutare externă 65
Comutare vară/iarnă 43
Comutarea regimului de funcţionare 43
Constant 46
Contact extern 75
Convectoare 46

D
Date apă caldă menajeră 70
Date monitor 103
Date monitor apa caldă menajeră 107
Date monitor cazan 104
Date monitor circuit de încălzire 105
Date strategie 80
Date tehnice cazan 27
Date tehnice generale 22
Date tehnice senzor de temperatură 113
Datele circuitului de încălzire 45
Decuplare hidraulică 89

Deranjament extern 74
Dezinfecţie 76
Dezinfecţie termică 76
Distribuitor fără presiune 89
Durata de funcţionare a servomotorului arzătorului 37
Durată de funcţionare element de reglaj a 
circuitului de încălzire 63
Durata de lucru a elementului de reglaj 63
Durata de lucru a elementului de reglare 31
Durata minimă de funcţionare a arzătorului 39, 40

E
Echipare cu module 8
ECO-KOM C 80
ECO-PORT 80
Element de reglaj 63
Element de reglaj - Ecostream 32
Element de reglaj al circuitului cazanului 28
Element de reglaj al circuitului de încălzire 28, 31
Element de reglaj cazan 31
Element de reglaj Ecostream 31
Element de reglare retur 29
Elemente de comandă 8
Eroare 96

F
Frecvenţa de cuplare a pompei de recirculare 78
Funcţia de furnizare a apei calde menajere 11
Funcţia de ridicare a returului 30
Funcţiile arzătorului 9
Funcţiile circuitului cazanului 10

H
Histereza 73

I
Încălzire prin pardoseala 67
Influenţa maximă a încăperii 53
Instalaţie cu mai multe cazane 79, 80
Interval de timp pentru uscare şapă 67
Întîrziere la cuplare 28
Intrarea în sarcină mare 28
Introducere adrese 80, 81
Inversare după temperatura exterioară 85
Inversare succesiune 83
Inversarea succesiunii 29

L
Limita temperaturii exterioare 86
Limitare sarcină 38, 86
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Limitarea sarcinii datorită temperaturii 87
Linie de date 80

M
Macaz hidraulic 89
maximă 41
Mesaj extern deranjament pompă 66
Mod de lucru în paralel 88
Mod de lucru serial 88
Modalitate de reducere 54
Modul de reducere �In funcţie de temperatura 
exterioara 55
Modul pentru circuitul de încălzire 12
Modul pentru circuitul de încălzire şi apă 
caldă menajeră 11
Modul strategic 13
Modulare minimă 37
Modulul pentru apă caldă menajeră 11

N
Nivel de service 18
NT/retur-min 29
Numărul circuitului de încălzire 46
Numărul de cazane 82

O
Offset 57
Optimizare 52, 59
Optimizare 107
Optimizare comutare apă caldă menajeră 71
Optimizarea comutării 59
Ore de funcţionare 84
Ore de funcţionare pentru inversare 84

P
Pompa de recirculare 78
Principiul de comandă 19
Prioritate apă caldă menajeră 62
Program apă caldă menajeră 78
Program pentru pompele de recirculare 78
Punct de bază 43, 46
Puterea de modulare 37

R
Radiatoare 46
recunoaştere automată 15
Redenumire circuit de încălzire 47
Reducerea 44
Regimul de încălzire 11, 12
Reglare de la distanţă 25
Reglare durată de reducere şapă 69
Reglare punct de bază 48
Reglare retur 28

Reglare temperatură retur 28, 29
Reglarea reducerii de temperatura pe tur 56
Reglarea temperaturii cazanului 28
Reglarea temperaturii pentru modul de 
reducere "In funcţie de temperatura exterioara" 55
Resetare 109
Rezistenţa terminală 81
Ridicare temperatură cazan 73
Ridicarea temperaturii cazanului 64

S
Setarea temperaturii de referinţa a cazanului 49
Setarea temperaturii dezinfecţiei termice 76
Sistem de încălzire 45, 46
Succesiune cazane 84

T
Tasta �Coşar� 9
Telecomandă 52
Telecomandă fără display (BFU) 52
Telecomenzi BFU/F 24
Temperatura apei din cazan 61
Temperatura de funcţionare a cazanului 31
Temperatura de protecţie împotriva îngheţului 61
Temperatura de reducere temperatura şapă 70
Temperatura de referinţă 44
Temperatura exterioară minimă 22
Temperatura maxima a apei 70
Temperatura maximă a gazelor de evacuare 42
Temperatură maximă de oprire 41
Temperatura maximă şapă 68
Temperatura maximă pe tur 51
Temperatura minimă de pornire 41
Temperatura minimă pe tur 50
Temperatura nominala apă caldă menajeră 70
Temperatura nominala în încăpere 57
Temperatura punctului de bază 43, 48
Temperatura reală din încăpere 57
Temperatura turului 50
Termostat de cameră 46
Termostat de siguranţă 21
Test relee 93
Testul-LCD 95
Timp de funcţionare al elementului de reglaj 32
Timp de funcţionare al pompei pe 
circuitul cazanului, dupa oprirea arzatorului 41
Timp de încălzire şapă 68
Timp de menţinere şapă 69
Timp de retardare cazan conducător 89
Timp de retardare cazane următoare 90
Timpul de funcţionare al pompei pe circuitul 
cazanului dupa oprirea arzatorului 39
Timpul de optimizare a deconectării 60
Tip arzător 36
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Tip cazan 27
Tip clădire 23
Tipul de cazan 115
Tipul de combustibil 29

U
Uscare şapă 67
Utilizare căldură remanentă 72

V
Valoare nominala apă caldă menajeră 73
Variaţii ale reglajului 37
Versiune 112
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Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
http://www.heiztechnik.buderus.de

e-mail: info@heiztechnik.buderus.de

Firma specializată în instalaţii de încălzire:


