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Instruc �iuni de siguran �� 
 
Generalit ��i 
� Respecta�i instruc�iunile pentru a se asigura o 

func�ionare irepro�abil�. 
� TA 270 se va instala �i va fi dat în exploatare 

numai de c�tre personal autorizat. 
� Aparatele se vor monta �i se vor da în 

exploatare în conformitate cu instruc�iunile 
aferente. 

 
Utilizare 
� TA 270 se va numai împreun� cu centralele 

termice pe gaz enumerate.  
Respecta�i planul de conexiuni! 

 
Partea electric � 
� TA 270 nu va fi conectat în nici un caz la 

re�eaua de alimentare de 230 V. 
� Înaintea mont�rii TA 270 �i a modulului bus: 

Se întrerupe alimentarea cu tensiune (230 V 
AC) la centrala de înc�lzire �i la alte 
componente bus. 

� Nu monta�i TA 270 în înc�peri umede. 
 

 
Explica �ii simboluri 
 

 

Instruc�iunile de siguran�� din text 
sunt marcate cu un triunghi �i fundal 
gri. 

 
Cuvintele de atragere a aten�iei caracterizeaz� 
gradul de pericol  care intervine în cazurile în care 
m�surile de diminuare a pagubelor / accidentelor 
nu sunt respectate. 
 
• Aten �ie înseamn� c� pot apare pagube 

materiale u�oare. 
• Avertizare  înseamn� c� pot apare accident�ri 

de persoane u�oare sau pagube materiale 
grave. 

• Pericol  înseamn� c� pot apare accident�ri 
grave de persoane, în special cazuri grave cu 
pericol de moarte. 

 

 

Indica�iile din text sunt marcate cu 
simbolul al�turat. Acestea vor fi 
caracterizate cu o linie orizontal� 
deasupra �i una sub text. 

 
Indica�iile con�in informa�ii importante în cazurile în 
care nu exist� nici un pericol pentru oameni �i 
aparat. 
 



 
1 Informa �ii despre aparat 
 

 

TA 270 poate fi conectat numai la o 
central� de înc�lzire cu Bosch 
Heatronic cu capacitate de bus. 

 
 
1.1 Kit de livrare 
 
• Regulator cu senzor pentru exterior TA 270 
• Scurte instruc�iuni de utilizare 
• Modul CAN-bus (BM 1) 
• Senzor pentru exterior cu material de fixare. 
 

 
Figura 1 Volum de livrare 
 
 
1.2 Date tehnice 
 

 
Figura 2 Dimensiuni aparat 
 

 
Tensiuni nominale: 
− Alimentare bus 

 
0...5 V DC 
17...24 V DC 

Consum de curent < 40 mA 
Ie�ire modul Bus 
Temperatur� mediu 
înconjur�tor permis�: 
- TA 270 
- Senzor temperatur� 

exterioar� 

 
 
0...+40ºC 
-30...+50ºC 

Zona de m�surare a 
senzorului de 
temperatur� exterioar� 

-20...+30ºC 

Rezerv� de func�ionare cca. 8 ore 
Tip protec�ie dup� 
montare 

IP 44 

 

 
Tabelul 1 Date tehnice 
 
Valori de m �sur� senzor temperatur � 
exterioar � 

ºC ΩAF ºC ΩAF 

-20 2392 4 984 
-16 2088 8 842 
-12 1811 12 720 
-8 1562 16 616 
-4 1342 20 528 
0 1149 24 454 

Tabelul 2 
 



  
1.3 Accesorii 
 
• RF 1: senzor temperatur� camer�  

Dac� locul de montare a TA 270 pentru 
m�surarea temperaturii este neadecvat 
(capitolul 2.1.2) 

• HSM: modul de cuplare instala�ie de înc�lzire 
(se permite maxim 1 HSM)  
pentru accesarea unui circuit de înc�lzire 
necombinat, a unei pompe de circula�ie �i a 
unei pompe de înc�rcare a boilerului.  
La conectarea în cascad� a unui senzor 
comun pentru tur 

• HMM: Modul de combinare înc�lzire  
Accesarea unui circuit de înc�lzire combinat 

• TF 20: telecomand� (op�ional) pentru 
comanda unui circuit de înc�lzire.  
Selectiv circuit de înc�lzire necombinat (HK0) 
sau combinat (HK1).  
Alte dispozitive TF 20 cu HMM combinat pot 
comanda �i câte un alt circuit de înc�lzire 
combinat (HK2...10) (capitolul 1.5). 

• BM 2:  modul bus  
pentru conect�ri în cascad�. Loc de montare: 
central� de înc�lzire 2 �i, dac� exist�, central� 
de înc�lzire 3 

• Întrerup �tor ac �ionat de la distan ��, partea 
constructiv�  
(de exemplu sub forma unei telecomenzi, vezi 
capitolul 2.2). 

 

 
1.4 Alte informa �ii 
 
Ceas programator digital 3 cicluri de comutare per 

zi din s�pt�mân� 
Senzor înc�pere comutabil 
Ap� cald� Program orar sau profil 

temperatur�-timp 
Circuit de combinare Un circuit de combinare 

comandabil prin HMM, 
altele prin TF 20 prin 
intermediul HMM 
asociat. 

Leg�turi în cascad� max. 3 centrale de 
înc�lzire (termice) cu 
BM 2 per alt� central�. 

Pomp� de circula�ie Program orar (cu HSM) 
Înc�lzire pardoseal�, 
pardoseli climaterice 

adecvat 

Tabelul 3 
 
 



 
 
1.5 Exemple de instala �ii 
 
TA 270 poate comanda un circuit de înc�lzire 
necombinat HK0 prin HSM �i un circuit de înc�lzire 
combinat HK1 prin HMM. 
 
Aceste circuite de înc�lzire pot fi comandate 
op�ional prin intermediul a câte un TF 20. 
 
Fiecare circuit de înc�lzire combinat HK2...HK10 va 
avea nevoie fiecare de câte un TF 20 �i un HMM 
(maxim 9, vezi figura 3). 
 
Prin aceasta, pe instala�iile cu TA 270 se pot folosi 
maxim 11 TF 20, maxim 10 HMM �i un HSM. 

� Participan�ii la bus (dispozitivele bus) (TA 270, 
TF 20, HSM �i HMM) vor fi coda�i 
corespunz�tor asocierii la circuitul de înc�lzire 
(vezi capitolul 3.1). 

Valorile valabile pentru fiecare circuit de înc�lzire 
în parte vor fi afi�ate numai la TF 20 asociat . 
TA 270 va afi�a valorile pentru HK0 (HK = circuit 
de înc�lzire) �i HK1 atâta timp cât TF 20 nu 
acceseaz� unul din cele dou� circuite de înc�lzire 
(afi�aj: telecomand �). 
TA 270 regleaz� întotdeauna prepararea apei 
calde menajere, pompele de circula�ie ZP, pompa 
cazanului din font� KP �i temperatura pe tur a 
centralelor termice corespunz�tor celui mai mare 
necesar de c�ldur� al tuturor circuitelor de 
înc�lzire. 

 

 
Figura 3 Schem� simplificat� a instala�iilor (reprezentare conform montajului �i alte posibilit��i în 
documenta�ia de planuri) 
AF Senzor temperatur� exterioar� SF Senzor temperatur� boiler (NTC) 
B2 Detector mecanic (din construc�ie) TA 270 Regulator cu senzor pentru exterior 
BM 1 Modul bus TF 20 Telecomand� 
HK0...10 Circuite de înc�lzire VF Senzor temperatur� pe tur 
HMM Modul combinare instala�ii de 

înc�lzire 
WS Boiler ap� cald� menajer� 

HSM Modul de comutare instala�ie de 
înc�lzire 

WW Ie�ire ap� cald� menajer� 

HW Separator hidraulic Z Bran�ament circula�ie 
KP Pomp� cazan din font� ZP Pomp� de circula�ie 
KW Intrare ap� rece   
LP Pomp� de umplere boiler 
M1...10 Servomotor combinator 
MF1...10 Senzor temperatur� tur circuit de 

înc�lzire combinat 
P0...10 Pomp� de circula�ie circuit de 

înc�lzire 

1) Dac� circuitul de înc�lzire are un TF 20 asociat, TA 270 poate fi 
montat lâng� produc�torul de c�ldur�. 
2) op�ional 



 
 
TA 270 cu un TF 20 pentru un circuit de 
înc�lzire necombinat 
Toate datele circuitului de înc�lzire necombinat vor 
fi afi�ate �i modificate numai la TF 20. 
Pentru regl�rile la comutatorul (n) al TA 270 
rezult� urm�toarele modific�ri: 
• Pozi�ie „Înc�lzire”:  

- se afi�eaz� telecomanda   
- nu sunt posibile reglaje 

• Pozi�ia „Info”:  
- nu se vor afi�a date despre circuitul de 
înc�lzire necombinat 

• Pozi�ia „Prog”:  
- nu sunt posibile regl�ri pentru circuitul de 
înc�lzire necombinat (circuit radiatoare).  
Printre acestea se num�r�, printre altele, 
Rapid, Mod RA, Punct de baz�, Punct final. 
- Setarea „Înc�lzire OFF la” este valabil� 
numai pentru circuitul de înc�lzire apar�inând 
de TA 270. 

La nivelul „expert” sunt anulate set�rile Cre�tere, 
Durat� �i Factor de p�trundere. 
 
TA 270 cu un TF 20 pentru circuit de înc �lzire 
combinat: 
Toate datele circuitului de înc�lzire combinat vor fi 
afi�ate �i modificate numai la TF 20. 
Pentru regl�rile la comutatorul (n) al TA 270 
rezult� urm�toarele modific�ri: 
• Pozi�ie „Combinator”:  

- se afi�eaz� telecomanda .  
- nu sunt posibile nici un fel de set�ri sau 
regl�ri. 

• Pozi�ia „Info”:  
- nu se vor afi�a nici un fel de date despre 
circuitul combinat. 

• Pozi�ia „Prog.”:  
- nu sunt posibile regl�ri �i set�ri referitoare la 
circuitul combinat.  
La aceasta se num�r�, printre altele, MSchnell 
(combina�ie rapid�), Mod MRS, Punct de baz� 
M, Punct final M.  
- Setarea „Înc�lzire OFF la” este valabil� 
numai pentru circuitul de înc�lzire apar�inând 
de TA 270. 

 
La nivelul „expert” sunt anulate set�rile Cre�tere 
M, Durat� M, Factor de p�trundere M �i 
Temperatur� Max M. 
 
 
1.5.1 Preparare ap � cald � menajer � cu boiler 
 
� Selectorul pentru temperatura boilerului 

centralei termice se va regla la temperatura 
maxim dorit� a boilerului. 

La bran�amentul hidraulic al unui boiler pentru ap� 
cald� menajer� înaintea  unui selector hidraulic  
sau a unui repartitor: 
� Se conecteaz� senzorul de temperatur� al 

boilerului la centrala termic�. 
� Se bran�eaz� la centrala termic� o supap� de 

inversare sau o pomp� de alimentare boiler. 
� În cazul unei conexiuni în cascad�:  

La centrala termic� nr. 1 se conecteaz� un BM 
1. 

La bran�amentul hidraulic al unui boiler pentru ap� 
cald� menajer� dup � un selector hidraulic sau un 
repartitor: 
� Se monteaz� senzorul de temperatur� al 

boilerului �i pompa de alimentare boiler la 
HSM.  
Centrala termic� sau centrala termic� nr. 1 (la 
bran�are în cascad�) cu BM 1 trebuie s� fie o 
central� pur� (de exemplu o central� ZR...). 

 

 

La bran�area unui boiler la HSM: 
� Selectorul de temperatur� pentru 

tur de la centrala termic� va 
trebui reglat cel pu�in la 
temperatura de alimentare 
pentru boiler dorit�. 

� Mod de func�ionare pentru var� 
cu prepararea apei calde 
menajere: Instala�ia de înc�lzire 
se va opri numai cu butonul de 
rotire „Înc�lzire” (k) în pozi�ia 

„OFF” �i tasta  (g) de la TA 

270 ap�sat�. 
 



 
1.5.2 Func �ionare în cascad � 
 
Dac� temperatura de pe tur solicitat� se situeaz� 
dup� 5 minute înc� cu 3 K sub valoarea nominal�, 
se ca activa în mod suplimentar �i centrala termic� 
nr. 2 (la nevoie, dup� 10 minute centrala termic� 
nr. 3). 
Pentru ca centralele termice s� fie solicitate în mod 
uniform, la miezul nop�ii se va schimba ordinea de 
activare. 
 
Condi�ii pentru func�ionarea în cascad�: 
• maxim 3 centrale termice cu Bosch Heatronic 
• BM 1 la centrala termic� nr. 1 

• BM 2 cu rezisten�� de codare „BM2/2” la 
centrala termic� nr. 2. 

• (dac� exist�) BM 2 cu rezisten�� de codare 
„BM2/3” în centrala termic� nr. 3. 

• HSM cu codare „1” la bran�amentul senzorului 
comun pentru tur (VL). 

 

 

Temperatura maxim� necesar� 
pentru apa de pe tur �i pentru nevoi 
menajere va trebui reglat� identic la 
toate centralele termice. 

 

 

 
Figura 4 Cascad� cu centrale murale 
 

 
Figura 5 Cascad� cu SUPRAPUR 
 
AF Senzor temperatur� exterioar� KKP Pomp� circuit cazan 
BM1 Modul bus KP Pomp� cazan din font� 
BM2 Modul bus pentru circuite în cascad� MAG Vas de expansiune cu membran� 
HSM Modul de comutare instala�ie de înc�lzire cu codare „1” PS Pies� leg�tur� 
HW Separator hidraulic VF Senzor comun pentru tur 



 
2 Instalare 
 
Rug�m extrage�i schema detaliat� a instala�iei 
pentru montarea componentelor hidraulice �i a 
elementelor de comand� aferente din planul 
instala�iei hidraulice sau din publica�iile aferente. 
 
 
2.1 Montaj 
 

 

Pericol:  Prin electrocutare! 
� Se va întrerupe alimentarea cu 

tensiune spre centrala de 
înc�lzire  �i spre ceilal�i 
participan�i bus (dispozitive bus) 
înainte de conectarea electric�. 

 

 
2.1.1 Montarea modulului bus BM 1 
 
BM 1 este din construc�ie preg�tit pentru 
conectare. 
 
SUPRAPUR (începând cu aprilie 2002, 
respectiv începând cu FD 284) sau cazan din 
font � cu Bosch Heatronic 
 
� La SUPRAPUR (începând cu aprilie 2002, 

respectiv FD 284):  
Bosch Heatronic se va aduce în pozi�ia de 
service dup� instruc�iunile de instalare ale 
acestuia. 

 

 
Figura 6  Scoatere capacul rabatabil 
 

 
Figura 7 Scoatere capac 
 



  

 
Figura 8 Se scoate capacul orb 
 

 
Figura 9 Se introduce BM 1 în �ina de ghidare 
pân� la blocare dup� care se va monta capacul 
orb. 
 

 

 
Figura 10 Se introduce �tec�rul BM 1 în muf� 
(modul TA ST 9). 
 
� Se conecteaz� TA 270 sau leg�tura bus 

(figura 19). 
� Se monteaz� la loc capacul (figura 7) �i apoi 

capacul rabatabil (figura 6). 
 



 
Centrale de înc �lzire cu Bosch Heatronic �i 
display text 
 
� Se scoate partea rabatabil� (figura 6). 
� Se de�urubeaz� capacul (figura 7). 
 

 
Figura 11 Demontare display text 
 
� Se monteaz� dispozitivul BM 1 a�a cum s-a 

descris mai înainte (figura 8, 9 �i 10). 
� Se monteaz� la loc display-ul text (figura 11). 
� Se conecteaz� TA 270 sau leg�tura bus 

(figura 19). 
� Se monteaz� la loc capacul (figura 7) �i 

capacul rabatabil (figura 6). 
 

 
SUPRAPUR (pân � în martie 2002, respectiv 
pân� la FD 283) cu Bosch Heatronic 
 
� Bosch Heatronic se va aduce în pozi�ia de 

service dup� instruc�iunile de instalare ale 
acestuia. 

� Se demonteaz� capacul rabatabil (figura 6). 
� Se de�urubeaz� capacul (figura 7). 
� Se îndep�rteaz� �tec�rul cu cleme în�urubate 

de la BM 1. 
� Se scoate �tec�rul (345) din loca�. 
� Se monteaz� dispozitivul BM 1 a�a cu s-a 

descris mai sus (figura 8, 9 �i 10). 
� Se introduce �tec�rul (345) la BM 2 (figura 

12). 
 

 
Figura 12  Introducere �tec�r 
 
� Se conecteaz� TA 270 sau leg�tura bus 

(figura 20). 
� Se monteaz� la loc capacul (figura 7) �i partea 

rabatabil� (figura 6). 



 
2.1.2 Montarea dispozitivului TA 270 
 
La cuplare înc �pere activat �: 
Calitatea de reglare a TA 270 depinde de locul de 
montare. 
 
Condi�ii impuse locului de montare: 
• Înc�perea de montare (= spa�iu de dirijare) va 

trebui s� fie adecvat regl�rii ambelor circuite 
de înc�lzire (HK0 �i HK1) (vezi capitolul 1.5). 

• (pe cât posibil) perete interior f�r� curen�i de 
aer sau radia�ii de c�ldur� (nici m�car din 
spate, de exemplu de c�tre o conduct� goal�, 
un perete cu goluri, �.a.m.d.). 

• circula�ie liber� a aerului din înc�pere prin 
orificii de aerisire deasupra �i sub dispozitivul 
TA 270 (suprafa�a ha�urat� din figura 13 se va 
p�stra liber�). 

 

 
Figura 13  Loc de montare recomandat pentru TA 
270 
 
În cazul ventilelor termostat în camera de dirijare: 
� Ventilele termostat deschise la maxim. 
� Se regleaz� puterea corpurilor de înc�lzire cât 

mai pu�in posibil cu ajutorul în�urub�rilor 
reglabile pe retur.  
Prin aceasta camera de dirijare se va înc�lzi 
în mod egal cu celelalte înc�peri. 

 

 
Dac� nu exist� un loc de montaj adecvat: 
 
� Se va monta un RF 1 (accesoriu) în camera 

ce necesit� cel mai mare necesar de c�ldur�, 
cum ar fi de exemplu camera de copii sau 
baie. 

 

 

Va trebui s� se afle în func�iune 
numai un senzor de camer�. 
� La nevoie se va monta un 

întrerup�tor care va întrerupe 
senzorul de camer� R 1.  
Senzorul montat în TA 270 va fi 
astfel cel activ. 

 



 
Montaj: 
 

 
Figura 14   Se scoate capacul superior (a) 
 
 
La montarea suportului va trebui ca descrierea 
clemelor s� fie lizibil�: 
• Suportul se va monta cu ajutorul a dou� 

�uruburi (c) pe o priz� pentru sub tencuial� 
obi�nuit� (d) cu ∅ 60 mm.  
 
sau 
 

• Se monteaz� suportul cu 4 �uruburi direct pe 
perete. 

 

 
Figura 15   Montare suport 
 
� Se realizeaz� bran�area electric� (vezi 

capitolul 2.2). 
� Se monteaz� partea superioar� (a). 
 

 
 



 
2.1.3 Montarea senzorului extern 
 
Senzorul de temperatur� pentru exterior AF livrat 
împreun� este prev�zut pentru montarea pe 
tencuial� de peretele exterior. 
 

 
 

 

 
H = suprafa�a de locuit ce trebuie monitorizat� 

 = loc de montare recomandat 
 = loc de montare evitare 

 

 
H, Y= suprafa�a de locuit ce trebuie monitorizat� 

 = loc de montare recomandat 

 = loc de montare evitare 
 

  

 
 

 
Figura 16   Locuri de montare ale senzorului pentru exterior 
 



 
� Se stabile�te pozi�ia adecvat� pentru 

montarea senzorului pentru exterior: 
− Pe latura de nord-est sau nord-vest a 

imobilului. 
−  În�l�imea optim� de montaj: centrul 

(vertical) fa�� de în�l�imea înc�lzit� de 
instala�ie (H 1/2 în figura 16). 

−  Cel pu�in 2 m peste nivelul solului. 
−  F�r� influen�e din partea ferestrelor, a 

u�ilor, a co�urilor, radia�ii directe ale 
soarelui, �i altele asem�n�toare. 

−  Nu se va alege ca loc de montaj ni�ele, 
balcoanele care ies din fa�ad� �i trecere 
acoperi�. 

−  Pozi�ia locuin�elor/camerelor principale: 
în aceea�i direc�ie cardinal�: AF 
(senzor exterior) pe aceea�i latur� a 
cl�dirii  
în diferite direc�ii cardinale: AF (senzor 
exterior) pe latura cl�dirii cu cea mai 
proast� pozi�ie climateric�. 

 

 

La montarea pe peretele estic: 
� Se va �ine cont de umbrele din 

primele ore ale dimine�ii (de 
exemplu datorit� unui imobil 
învecinat sau un balcon).  
Motivul:  Soarele de diminea�� 
perturbeaz� instala�ia de 
înc�lzire a imobilului dup� 
încheierea modului de 
func�ionare economic. 

 
� Se scoate capacul deta�abil. 
� Se fixeaz� carcasa senzorului de peretele 

exterior cu ajutorul a dou� �uruburi. 
 

 
Figura 17   Senzor exterior AF 
 

 
2.1.4 Montarea accesoriilor 
 
� Accesoriile se vor monta conform dispozi�iilor 

legale �i a instruc�iunilor de instalare livrate 
împreun� cu acestea:  
- senzor extern pentru înc�peri FR 1  
- modul de cuplare instala�ii de înc�lzire HSM 
- modul de combinare instala�ii de înc�lzire 
HMM  
- Telecomand� TF 20  
- Modul bus BM 2  
- Întrerup�tor ac�ionat de la distan�� (partea 
constructiv�)  
- NTC în boilerul pentru apa cald� menajer� 
(dac� exist�). 

 



 
2.2 Conect �ri electrice 
 
� Leg�tura bus a dispozitivului TA 270 la al�i 

participan�i la sistemul bus:  
se va folosi un cablu de cupru cu 4 
conductori ecrana �i prin folie cu un 
diametru al conductorului de cel pu �in 0,25 
mm 2.  
Prin aceasta, conductorii sunt ecrana�i 
împotriva influen�elor externe (de exemplu 
cablu de curent de înalt� tensiune, fire 
aeriene, sta�ii de transformare, aparate de 
radio �i televiziune, sta�ii de radio-amatori, 
aparate cu microunde, �i altele). 

� Toate cablurile de 24 V (curent de m�sur�) se 
vor poza separat de cablurile de 230 V sau 
400 V pentru evitarea influen�elor inductive 
(distan�� minim� 100 mm). 

� Lungimea maxime ale cablurilor în cazul 
leg�turilor bus: 

− între cei mai îndep�rta�i 
participan�i (dispozitive) bus cca. 150 
m. 

− Lungimea total� a tuturor 
cablurilor bus cca. 500m.  
Se poate economisi lungimi de cabluri 
prin instalarea de doze de deriva�ii. 

 

 

Se evit� func�ionarea defectuoas�: 
� Nu se realizeaz� o leg�tur� 

circular� sub participan�ii bus 
(dispozitivele bus). 

� Se leag� în general clema 1 la 
clema 1, �.a.m.d. 

 
Ocupare conductori: 
• 1 = alimentare cu tensiune 17 ... 24 V DC 
• 2 = cablu de date (BUS-High) 
• 4 = GND 
• 6 = cablu de date (BUS-Low) 
 

 
Figura 16   Leg�tura între participan�ii la sistemul 
bus 
 
A Doz� de deriva�ie 
B Participan�i la sistemele bus  
 (de exemplu Bosch Heatronic, HSM,  
 �.a.m.d.) 
 
 
� Lungimea �i diametrul cablului spre senzorul 

de temperatur� pentru exterior:  
- lungime pân� la 20 m 0,75 – 1,5 mm2  
- lungime pân� la 30 m 1,0 – 1,5 mm2  
- lungime peste 30 m 1,5 mm2 

 



 
Figura 19   Instala�ii termice cu cazan din font� �i SUPRAPUR (începând cu FD 284): TA 270 se 
conecteaz�, de exemplu, direct la BM 1. 
 

 
Figura 20   SUPRAPUR (pân� la FD 283): TA 270 se conecteaz�, de exemplu, la cutia de conexiuni 



 

 
Figura 21   Dac� exist�: se conecteaz� senzorul 
de camer� extern. 
 

 

La nevoie se vor prelungi cablurile 
senzorului RF 1: 
� Cablurile vor fi prelungite cu 

cabluri gemene cu conductori 
trifazici (min. 2 x 0,75 mm2 �i 
max. 40 m) 

 

 
 

 
Figura 22   Dac� exist�: se va conecta 
întrerup�torul de la distan�� (accesoriu; partea 
constructiv�). 
 
 
Modul de func �ionare al întrerup �torului 
ac�ionat de la distan ��: 
• La contact de cuplare închis:  

Mod de func�ionare economic a circuitelor de 
înc�lzire reglate de TA 270. 

• La contact de cuplare deschis:  
Se reia modul de func�ionare reglate la TA 
270. 

 

 

Întrerup�torul ac�ionat de la distan�� 
va trebui s� de�in� un contact f�r� 
poten�ial adecvat pentru 5 V DC. 

 



 
3 Deservire 
 
3.1 Preg�tirea de func �ionare 
 
3.1.1 Codarea participan �ilor la sistemul bus 
 
• TA 270 poate comanda urm�toarele module 

prin intermediul leg�turii bus:  
- modul de comutare instala�ie de înc�lzire 
HSM  
- Modul combinare instala�ii de înc�lzire HMM 

• Fiecare circuit de înc�lzire poate fi comandat 
cu câte un TF 20. 

• Modulele comand� la rândul lor aparate 
externe cum ar fi pompe, servomotor de 
combinare, senzori, �.a.m.d. 

• To�i participan�ii la sistemul bus – exceptând 
TA 270 – trebuie coda�i. Prin aceasta, fiecare 
dispozitiv conectat prin bus va „cunoa�te” 
sarcina sa în cadrul instala�iei. 

• TA 270 este responsabil în mod automat 
pentru urm�toarele circuite de înc�lzire (atâta 
timp cât nu este codat nici un TF 20 la unul 
dintre aceste circuite de înc�lzire):  
- circuit de înc�lzire necombinat HK0 (prin 
HSM)  
- circuit de înc�lzire combinat HK1 (prin HMM) 

 
� În cazuri standard, HSM atribuit dispozitivului 

TA 270 se va coda la „1”, chiar dac� la acesta 
se afl� conectat� pompa de circula�ie pentru 
circuitul de înc�lzire HK0 (vezi capitolul 1.5). 

� HMM atribuit dispozitivului TA 270 se va coda 
de asemenea la „1”. 

 
 
3.1.2 Codarea la conectarea  unui TF 20 cu 
asocierea unui circuit de înc �lzire necombinat 
HK0 
 
� Codarea la TF 20 se regleaz� la „0” �i HSM la 

„1” (vezi capitolul 1.5). 
 

 
3.1.3 Codarea la conectarea unuia sau a mai 
multor TF 20 cu asocierea unuia sau a ......mai 
multor circuite de înc �lzire combinate HK 1 ... 
HK10 
 
� Pentru circuitele combinate HK1, HK2...HK10: 

se regleaz� codarea la TF 20 aferent �i la 
HMM asociate conform num�rului circuitului 
de înc�lzire la „1, 2, ... 10” (vezi capitolul 1.5). 

 
Exemplu: 
HK1 = „1”: HMM = „1” �i TF 20 = „1” 
HK2 = „2”: HMM = „2” �i TF 20 = „2” 
�.a.m.d. 
 
 
3.2 Indica �ii generale de utilizare 
 
• La clapeta închis� sunt active toate func�iile 

(vezi „Timpi de reac�ie” de la pagina 46). 
• TA 270 lucreaz� cu diagramele (curbele) de 

înc�lzire stabilite (pentru circuitele de înc�lzire 
HK0 �i /sau HK1). Curbele de înc�lzire 
realizeaz� o leg�tur� între temperatura 
exterioar� �i temperatura turului (temperatura 
corpului de înc�lzire). 

• Dac� curbele de înc�lzire nu sunt reglate 
corect, rezult� o temperatur� a camerei 
uniform� în ciuda temperaturilor exterioare 
oscilante (corespunz�tor regl�rii ventilelor cu 
termostat ale corpurilor de înc�lzire). 

• Dac� cel pu�in un circuit de înc�lzire al TA 270 
regleaz� dup� butonul de rotire „Înc�lzire” (k), 
se aprinde lampa de control inferioar� (l). 

 

 

Selectorul temperaturii pe tur de la 
centrala termic� se regleaz� la 
temperatura maxim� necesar� pentru 
tur. 
� Interven�iile ulterioare se vor 

face numai prin intermediul TA 
270 sau TF 20. 

 



 
3.3 Reglare temperatur � de înc�lzire (k) 
 
� Temperatura de înc�lzire (= temperatura pe 

tur reglat� de TA 270 în „mod de func�ionare 
normal”) se modific� cu butonul de rotire 
„Înc�lzire” (k). Vezi capitolul 3.7.11 pentru 
valori exacte.  

  
(explica�ie desen: Heizen = înc�lzire; Aus = 
OFF; kälter = mai rece; wärmer = mai cald; 
Ein = ON)  
Curbele de înc�lzire sunt deplasate paralel �i 
circuitul de înc�lzire combinat va fi modificat 
cu o valoare util�.  
În momentul în care unul din circuitele de 
înc�lzire HK0 sau HK1 solicit� c�ldur�, TA 270 
regleaz� centrala termic� la temperatura 
solicitat�. 

 
 
3.4 Reglare temperatur � mod de 
func �ionare economic (m) 
 
� Se deschide clapeta. 
� Se modific� temperatura modului economic (= 

temperatura pe tur reglat� de TA 270 în 
„modul de func�ionare economic”) cu butonul 
rotativ „Temperatur� economic�” (m). Vezi 
capitolul 3.7.11 pentru valori exacte.  

  
(explica�ie desen: Spartemperatur = 
temperatur� economic�; Aus = OFF; kälter = 
mai rece; wärmer = mai cald)  
Curbele de înc�lzire vor fi deplasate paralel �i 
circuitul de înc�lzire combinat va fi modificat 
cu o valoare util�.  
În momentul în care unul din circuitele de 
înc�lzire HK0 sau HK1 solicit� c�ldur�, TA 270 
regleaz� centrala termic� la temperatura 
solicitat�. 

 
Recomand�ri: 
� Dac� cl�direa este izolat� suficient: butonul 

rotativ „Temperatur� economic�” (m) se 
pozi�ioneaz� în dreptul „OFF” (protec�ie anti-
înghe�). 

� Pentru a evita o r�cire puternic� a înc�perilor: 
se folose�te modul de func�ionare economic 
pentru înc�perea respectiv� (vezi capitolul 
3.7.11). 

 

 
3.5 Protec �ie înghe � 
 
Protec �ie înghe � la înc�lzire 
În cazul în care butoanele rotative „Înc�lzire” (k) �i 
„Temperatur� economic�” (m) în pozi�ia „OFF”, 
circuitele de înc�lzire reglate de TA 270 sunt 
protejate împotriva înghe�ului. 
Dac� numai unul din aceste butoane se afl� pe 
„OFF”, protec�ia la înghe� este valabil� pentru acea 
stare de func�ionare reglat� de butonul respectiv. 
� La temperaturi exterioare de peste +4ºC: 

Circuitele de înc�lzire reglate de TA 270 �i 
pompele de circula�ie asociate acestora sunt 
oprite. 

� La temperaturi exterioare sub +3ºC: 
Temperatura pe tur se regleaz� la 10ºC, 
pompele de circula�ie se afl� în func�iune 
(protec�ie la înghe� a instala�iei). 

� La o cuplare pentru înc�pere activat�, 
temperatura din înc�pere va fi men�inut� la 
valoarea de 5ºC (protec�ie la înghe� pentru 
înc�peri). 

 
Protec �ie înghe � pentru prepararea apei calde 
menajere 
Se asigur� protec�ia la înghe� în boilerul pentru 
ap� menajer� în func�ie de bran�amentul boilerului 
�i a programului reglat pentru apa cald� menajer� 
(vezi capitolul 3.7.7). 
 
 
3.6 Schimbare mod de func �ionare 
 
3.6.1 Mod de func �ionare automat (reglare de 
baz�) 
 
• Trecere automat� între modul de func�ionare 

normal �i modul de func�ionare economic 
conform programului orar introdus. 

• Mod de func�ionare înc�lzire (= „Zi”): TA 270 
va regla în func�ie de temperatura reglat� la 
butonul rotativ  „Înc�lzire” (k). 

• Mod de func�ionare economic (= „Noapte”): TA 
270 va regla în func�ie de temperatura reglat� 
la butonul rotativ „Temperatur� economic�” 
(m). 

 
Celelalte moduri de func�ionare vor fi afi�ate prin 
intermediul unei l�mpi de control. 
Se poate reveni oricând în modul de func�ionare 
automat. 
 



 
3.6.2 Înc�lzire permanent � (g) 
 
n cadrul „Înc�lzirii permanente” TA 270 va regla 
permanent în func�ie de temperatura de înc�lzire 
stabilit� la butonul rotativ „Înc�lzire” (k). Reglarea 
programului orar va fi ignorat�. 

� Se apas� tasta  (g).  
Modul de func�ionare  „Înc�lzire permanent�” 
este activat pentru ambele circuite de 
înc�lzire.  

  
(Ein = ON; Dauerheizen = înc�lzire 
permanent�)  
 

Modul de func�ionare „Înc�lzire permanent�” se 
men�ine pân� când: 

• se va mai ap�sa înc� o dat� tasta ; se va 
trece din nou în modul automatic. 

• se apas� tasta  (h); se seteaz� astfel pe 
modul de func�ionare economic. 

 
Recomand�ri pentru var�: 

� Se apas� tasta  �i butonul rotativ 
„Înc�lzire” (k) se va pozi�iona pe „OFF”.  
Pompele de circula�ie ale circuitelor de 
înc�lzire (HK0 �i/sau HK1) se opresc.  
Protec�ia la înghe� �i protec�ia de închidere a 
pompelor sunt active! 

 
 
3.6.3 Func �ionare economic (h) 
 
TA 270 regleaz� permanent în „Modul de 
func�ionare economic” „temperatura economic�” 
reglat� prin butonul rotativ (m) (vezi capitolul 3.4). 
Reglarea programului orar va fi ignorat�. 
 

� Se apas� tasta  (h).  
Modul de func�ionare economic pentru ambele 
circuitele de înc�lzire este activat.  

  
(Ein = ON; Sparbetrieb = mod de func�ionare 
econom) 

Modul de func�ionare economic r�mâne activ pân� 
când: 
• Miezul nop �ii  (00:00); se va trece din nou la 

mocul de func�ionare automatic. 

 

• se apas� din nou tasta ; se va trece din 
nou la mocul de func�ionare automatic. 

• se apas� tasta  (g); se va regla astfel 
modul de func�ionare „Înc�lzire permanent�”. 

 
Recomandare: 
Folosi�i func�ia dac� merge�i devreme la culcare 
sau dac� p�r�si �i locuin �a pe o perioad � mai 
lung � de timp . 
 
Dac� reveni�i înainte de miezul nop�ii: 

� Ap�sa�i tasta .  
TA 270 va func�iona din nou în modul de 
func�ionare automat �i va înc�lzi în mod 
corespunz�tor temperaturii valabile în acest 
mod de func�ionare. 

 
 
3.7 Programare 
 
O privire de ansamblu pentru basculare vezi foaia 
de clac din fa��. 
• Imaginile arat� întotdeauna regl�rile �i set�rile 

din fabric�. 
• Datorit� configura�iei modificate a instala�iilor, 

cum ar fi de exemplu prin introducerea de 
telecomenzi, se modific� �i afi�ajele, unele 
dintre ele vor fi chiar omise.  
Informa�ii am�nun�ite vezi descrierile pe larg 
respective. 

 
 
3.7.1 Indica �ii generale 
 
� Deschide�i clapeta la începutul procesului de 

programare. 

� Ap�sa�i scurt tasta  (p) sau  (o) 
pentru a modifica valoarea afi�at� cu o 
unitate.  
O ap�sare mai lung� modific� valoarea mai 
rapid. 

 
Pentru a prelua modific�rile: 
� Închide�i clapeta la încheierea procesului de 

programare.  
Pot trece maxim 3 minute pân� când 
modific�rile efectuate vor fi puse în practic�. 

 



 
3.7.2 Setare limb � (German � +/-) 
 
� Se rote�te comutatorul (n) în dreptul „Prog” 

(programare). 

� Se apas� scurt tasta  de atâtea ori, pân� 
când se afi�eaz� Deutsch +/- . 

� Se seteaz� limba dorit� cu tastele  sau 

. 
 
Limbi disponibile: 
• Germana 
• Franceza 
• Olandeza 
 

 
 

 
 
3.7.3 Privire de ansamblu programare (set �ri din fabric �) 
 

Pozi�ie buton rotativ Ap�sare tast� Afi�aj 
(setare din fabric�) 

Domeniu de 
reglare 

(Taste  sau 

) 

Reglat la TA 
270 

Descriere 
începând cu 

pagina 

- 

 
Setare ceas 

00:00 pân� la 
23:59 

- 

 
 

Setare zi de 
s�pt�mân� 

Luni 
pân� 

duminic � 

- 

  
Setare zile de 

concediu 

0 
pân� la 

99 

 

 
(Uhr stellen = setare 
ceas; Heizung = 
instala�ie de înc�lzire; 
Mischer = 
combinator; 
Warmwasser = ap� 
cald� menajer�; Info 
= informa�ii; Prog. = 
programare) 

 
 

Automatic 

Automatic 
sau 

înc�lzire 
permanent � 
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Pozi�ie buton rotativ Ap�sare tast� Afi�aj 
(setare din fabric�) 

Domeniu de 
reglare 

(Taste  sau 

) 

Reglat la TA 
270 

Descriere 
începând cu 

pagina 

- 

 
Selectare zi din 

s�pt�mân� 

Toate zilele din 
s�pt�mân�, 

luni  pân� 
duminic � 

 
 

1. Ini�iere înc�lzire 

00:00 pân� la 
23:50 

  
1. Ini�iere mod de 

func�ionare economic 

00:00 pân� la 
23:50 

Ini�ierea 2 �i 3 pentru mod de func�ionare înc�lzire �i 
economic vezi mai sus. 

�terge�i punctele de comand� nefolosite (se apas� scurt 
tasta „�tergere”, pe afi�aj apare --:--). 

vezi pagina 52 33 

 
(Uhr stellen = setare 

ceas; Heizung = 
instala�ie de înc�lzire; 
Mischer = combinator; 

Warmwasser = ap� 
cald� menajer�; Info = 

informa�ii; Prog. = 
programare) 

sau 

 
Telecomand� 

vezi TF 20 8  

- 
 

Selectare zi din 
s�pt�mân� 

Toate zilele din 
s�pt�mân�, 

luni  pân� 
duminic � 

 
 

1. Ini�iere înc�lzire 

00:00 pân� la 
23:50 

  
1. Ini�iere mod de 

func�ionare economic 

00:00 pân� la 
23:50 

Ini�ierea 2 �i 3 pentru mod de func�ionare înc�lzire �i 
economic vezi mai sus. 

�terge�i punctele de comand� nefolosite (se apas� scurt 
tasta „�tergere”, pe afi�aj apare --:--). 

vezi pagina 52 34 

 
(Uhr stellen = setare 

ceas; Heizung = 
instala�ie de înc�lzire; 
Mischer = combinator; 

Warmwasser = ap� 
cald� menajer�; Info = 

informa�ii; Prog. = 
programare) 

sau 

 
Telecomand� 

vezi TF 20 Vezi TF 20 8 

 



Pozi�ie buton rotativ Ap�sare tast� Afi�aj 
(setare din fabric�) 

Domeniu de 
reglare 

(Taste  sau 

) 

Reglat la TA 
270 

Descriere 
începând cu 

pagina 

- 

 
Imediat: nu +/- 

nu  
sau 
da 

 

  
Selectare zi din 

s�pt�mân� 

Toate zilele din 
s�pt�mân�, 

luni  pân� 
duminic � 

 
 

Deblocare 

00:00 pân� la 
23:50 

 
 

Blocare 

00:00 pân� la 
23:50 

 
(Uhr stellen = setare 

ceas; Heizung = 
instala�ie de înc�lzire; 
Mischer = combinator; 

Warmwasser = ap� 
cald� menajer�; Info = 

informa�ii; Prog. = 
programare) 

Ini�ierea 2 �i 3 pentru deblocare �i blocare vezi mai sus. 
�terge�i punctele de comand� nefolosite (se apas� scurt 

tasta „�tergere”, pe afi�aj apare --:--). 

vezi pagina 52 

34 

În cazul în care nivelul de programare Ap� cald � 
menajer �: or� + temperatur � +/- este setat altfel decât 

set�rile din fabric�: 
 

- 

 
Imediat: nu +/- 

nu  
sau 
da 

 

  
Selectare zi din 

s�pt�mân� 

Toate zilele din 
s�pt�mân�, 

luni  pân� 
duminic � 

 
 

1. Or� boiler 

00:00 pân� la 
23:50 

 
 

1. Temperatur� boiler 

10ºC pân� la 
60ºC, peste se 

apas�  cca. 
5 secunde (pân� 

la 70ºC) 

 
(Uhr stellen = setare 

ceas; Heizung = 
instala�ie de înc�lzire; 
Mischer = combinator; 

Warmwasser = ap� 
cald� menajer�; Info = 

informa�ii; Prog. = 
programare) 

Punctele de comand� 2 pân� la 6 vezi mai sus. 
�terge�i punctele de comand� nefolosite (se apas� scurt 

tasta „�tergere”, pe afi�aj apare --:--). 

vezi pagina 53 
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Pozi�ie buton rotativ Ap�sare tast� Afi�aj 
(setare din fabric�) 

Domeniu de 
reglare 

(Taste  sau 

) 

Reglat la TA 
270 

Descriere 
începând cu 

pagina 

 
(Uhr stellen = setare 

ceas; Heizung = 
instala�ie de înc�lzire; 
Mischer = combinator; 

Warmwasser = ap� 
cald� menajer�; Info = 

informa�ii; Prog. = 
programare) 

Afi �area valorilor setate 

Fiecare valoare va fi afi�at� timp de 3 secunde. Cu  

sau  se apeleaz� valorile dup� bunul plac. Ap�sa�i 

tasta . Valorile vor fi afi�ate din nou fiecare timp de 3 
secunde. 

- 37 

- 
 

Nivel de programare 
de programare 

- - 39 

 
 

Circuit radiatoare 

- - - 

 
 

Telecomand� 

Dac� exist� TF 
20 pentru 
circuitul de 

înc�lzire HK0, 
mai departe cu 
afi�ajul: Circuit 

combinator 

vezi TF 20 8 

 
 

Rapid OFF +/- 

OFF 
sau 
ON 

 39 

 
 

Mod RA 

OFF, economic 
sau ON  40 

  
Selectare curb� de 

înc�lzire 

- - 

 
(Uhr stellen = setare 

ceas; Heizung = 
instala�ie de înc�lzire; 
Mischer = combinator; 

Warmwasser = ap� 
cald� menajer�; Info = 

informa�ii; Prog. = 
programare) 

  
Punct de baz� circuit 

de înc�lzire 

10ºC pân� la 
85ºC, îns� nu 
mai mare de 
punctul final 
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Punct final circuit de 
înc�lzire 

10ºC pân� la 
85ºC, îns� nu 
mai mici decât 

punctul de baz� 

 

 

 
 

Circuit combinator 

- - - 

 

 
 

Telecomand� 

Dac� exist� TF 
20 pentru 
circuitul de 

înc�lzire HK1, 
mai departe cu 
afi�ajul: Circuit 

combinator  

Vezi TF 20 8 

 
 

 

Pozi�ie buton rotativ Ap�sare tast� Afi�aj 
(setare din fabric�) 

Domeniu de 
reglare 

(Taste  sau 

) 

Reglat la TA 
270 

Descriere 
începând cu 

pagina 

 

 

OFF 
sau 
ON 

 39 

 

 

OFF, economic  
sau ON  40 

  
Selectare curb� de 

înc�lzire 

- - 

 

 

10ºC pân� la 
85ºC îns� nu 

mai mare decât 
punctul final 

 

 

 

10ºC pân� la 
85ºC îns� nu 
mai mic decât 

punctul de baz� 
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(Uhr stellen = setare 

ceas; Heizung = 
instala�ie de înc�lzire; 
Mischer = combinator; 

Warmwasser = ap� 
cald� menajer�; Info = 

informa�ii; Prog. = 
programare) 

 
 

Ambele circuite 

- - - 



 
 

Înc�lzire OFF la +/- 

10ºC pân� la 
25ºC, 99ºC (= 
func�ie OFF) 

 42 

 
 

Ap� cald� menajer� 

numai orar  
sau 

or� + 
temperatur � 

 35 

 

 
 

Limb� 

Germana, 
franceza  sau 

olandeza 
 24 

 
 

 

Pozi�ie buton rotativ Ap�sare tast� Afi�aj 
(setare din fabric�) 

Domeniu de 
reglare 

(Taste  sau 

) 

Reglat la TA 
270 

Descriere 
începând cu 

pagina 

- 

 
Nivel programare 

- - 

 
≥ 5 s  

Programare pomp� 
de circula�ie 

- - 

 
 

Selectare zi 

Toate zilele din 
s�pt�mân� 

pân� 
duminica 

 
 

Început circula�ie 1 

00:00 pân� la 
23:50 

(are efect numai 
cu accesoriul 

HSM) 

 
 

Încheiere circula�ie 1 

00:00 pân� la 
23:50 

(are efect numai 
cu accesoriul 

HSM) 

 
(Uhr stellen = setare 

ceas; Heizung = 
instala�ie de înc�lzire; 
Mischer = combinator; 

Warmwasser = ap� 
cald� menajer�; Info = 

informa�ii; Prog. = 
programare) 

Început �i încheiere circula�ie 2 �i 3 vezi mai sus. 
�terge�i punctele de comand� nefolosite (se apas� scurt 

tasta „�tergere”, pe afi�aj apare --:--). 

vezi pagina 53 

38 

 



 
Set�ri pentru expert 

Pozi�ie buton rotativ Ap�sare tast� Afi�aj 
(setare din fabric�) 

Domeniu de 
reglare 

(Taste  sau 

) 

Reglat la TA 
270 

Descriere 
începând cu 

pagina 

- 

 
Nivel programare 

- - 

 
≥ 5 s  

Programare pomp� 
de circula�ie 

- - 

 
≥ 5 s 

 
Nivel expert 

- - 

42 

 
 

Ajust�ri 

- - 

 
 

Senzor înc�pere 

± 3 K (ºC) în 
trepte de câte 

0,1 K 
 

42 

 
 

Senzor distan�� 

Dac� exist�! 
± 3 K (ºC) în 

trepte de câte 
0,1 K 

 43 

 
 

Circuit radiatori 

- - - 

 
 

Telecomand� 

Dac� este 
prezent TF 20 
pentru circuitul 

de înc�lzire HK0, 
mai departe cu 
afi�ajul: Circuit 

combinator  

vezi TF 20 8 

 
(Uhr stellen = setare 

ceas; Heizung = 
instala�ie de înc�lzire; 
Mischer = combinator; 

Warmwasser = ap� 
cald� menajer�; Info = 

informa�ii; Prog. = 
programare) 

 
 

Înc�lzire rapid� 

- - 43 



 

 
 

Cre�tere 

10 K (ºC) pân � 
la 40 K (ºC)  în 

trepte de câte 5 
K 

 

 

 
 

 
Set�ri pentru expert 

Pozi�ie buton rotativ Ap�sare tast� Afi�aj 
(setare din fabric�) 

Domeniu de 
reglare 

(Taste  sau 

) 

Reglat la TA 
270 

Descriere 
începând cu 

pagina 

 
 

Durat� 

10 minute pân� 
la 2 ore în trepte 

de câte 10 
minute 

 43 

 
 

Penetran�� V 

0 pân� la 10  44 

 
 

Circuit combinator 

- - - 

 
 

Telecomand� 

Dac� este 
prezent TF 20 
pentru circuitul 

de înc�lzire HK1, 
mai departe cu 

afi�ajul: M 
Offset +/-  

vezi TF 20 8 

 
 

Înc�lzire rapid� 

- - 

 
 

Cre�tere 

10 K (ºC) pân� 
la 40 K (ºC) în 

trepte de câte 5 
K 

 

43 

 
 

Durat� 

10 minute pân� 
la 2 ore în trepte 

de câte 10 
minute 

 43 

 
(Uhr stellen = setare 

ceas; Heizung = 
instala�ie de înc�lzire; 
Mischer = combinator; 

Warmwasser = ap� 
cald� menajer�; Info = 

informa�ii; Prog. = 
programare) 

 
 

Penetran�� 

0 pân� la 10  44 



 
 

Temperatur� maxim� 

25ºC pân� la 
60ºC, 99ºC (= 
func�ie OFF) în 
trepte de câte 5 

K 

 44 

 

 

0 K (ºC) pân� la 
10 K (ºC) în 

trepte de câte 1 
K 

 44 

 

 

 

Prioritate 
par�ial� SP 

sau 
Prioritate SP 

 45 

 
 



 
3.7.4 Reglare zi din s �pt�mân�, ceas �i 
program pentru concediu 
 
În cazul lu�rii în exploatare sau dup� o îndelungat� 
c�dere de tensiune la re�eaua de alimentare cu 
energie electric� vor trebui setate mai întâi ziua din 
s�pt�mân� �i apoi ora. 
 
Zi din s �pt�mân� (Selectare zi +/-) 
 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Setare 

ceas”. Pe ecran se va afi�a Selectare zi +/- . 
� Dac� în loc de aceasta se va afi�a Setare or � 

+/-: se apas� tasta  (q). 
� Se seteaz� ziua actual� din s�pt�mân� cu 

tasta  sau . 
 
Ceas (Setar� ceas +/-) 
 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Setare 

ceas”. Pe ecran se va afi�a Setare ceas +/- . 
� Dac� în loc de aceasta se va afi�a Selectare 

zi +/-: se apas� tasta . 

� Se seteaz� ceasul cu tasta  sau . 
Secundele vor fi resetate la 0 la ap�sarea 
tastei. În momentul în care se elibereaz� 
tastele, ceasul va merge înainte. 

 
Pentru a regla ora de var�/iarn�: 
 
� Se seteaz� ceasul a�a cum s-a descris mai 

sus. 
� Nu se vor modifica punctele de 

comand�/comutare (ini�iere proces de 
înc�lzire, ini�iere mod de func�ionare 
economic, �.a.m.d.). 

 
Program concediu (Zile de concediu +/-) 
 
Programul de concediu va seta imediat circuitele 
de înc�lzire reglate de TA 270 la temperatura 
turului setat� la butonul rotativ în dreptul 
„Temperatur� mod de func�ionare economic”. 
 
În cazul în care toate sistemele participante la bus 
sunt setate concomitent pe modul concediu, 
boilerul pentru ap� cald� menajer� se r�ce�te �i 
pompa de circula�ie se opre�te. 
 
� Se rote�te comutatorul (n) la „Setare ceas”. 

� Se apas� tasta  de atâtea ori, pân� când 
se va afi�a Zile de concediu +/- . 

� Se vor seta zilele de concediu cu tastele  

sau  (maxim 99 de zile). 

 

 

Ziua actual� va fi considerat� zi de 
concediu, ceea ce înseamn� c� TA 
270 va ini�ia imediat programul de 
concediu. Ziua revenirii va conta 
numai dac� în acea zi nu  trebuie s� 
se înc�lzeasc�! 

 

� Se apas� tasta . 
� Modul de func�ionare dup � programul de 

concediu se va seta cu tastele  sau :
  
- Automatic , dac� va trebui s� se înc�lzeasc� 
începând cu 1. început de înc�lzire.  
- Înc�lzire permanent � dac� va trebui s� se 
înc�lzeasc� deja dup� miezul nop�ii, de 
exemplu deoarece dumneavoastr� v� 
întoarce�i deja înainte de prânz. 

� Se seteaz� temperatura de tip economic (= 
temperatura pe tur valabil� pe timpul absen�ei) 
la comutatorul rotativ „Temperatur� economic” 
(m). Se va �ine cont de compatibilitatea 
acesteia fa�� de animalele de cas�, plantele 
decorative, �.a.m.d. 

� Se închide clapeta.  
Modul de func�ionare concediu se va declan�a 
imediat. Pe display se vor afi�a permanent 
num�rul de zile r�mase. 

 
Dup� trecerea zilelor de concediu setate, 
dispozitivul TA 270 va încheia automat modul de 
func�ionare economic la miezul nop�ii �i va reveni 
la modul de func�ionare automatic sau la modul de 
func�ionare înc�lzire permanent�. 
 
Pentru a anula prematur modul de func�ionare 
concediu: 

� ap�sa�i de dou� ori tasta  (g),  
- sau -  
� seta�i num�rul de zile la „0”. 
 



 
3.7.5 Reglare program de înc �lzire pentru 
circuit de înc �lzire neamestecat (HK 0) 
 
Posibilit ��i de reglare 
• maxim trei începuturi de înc�lzire �i de moduri 

de func�ionare economic pe zi. 
• la alegere, acela�i orar pentru fiecare zi sau 

orar diferit pentru fiecare zi în parte. 
• program de înc�lzire pentru circuitul de 

înc�lzire HK0 pentru accesarea pompei de 
circula�ie a centralei termice.  
Dac� este bran�at un HSM cu pomp� de 
circula�ie pentru circuitul de înc�lzire HK0, se 
va accesa aceast� pomp�. 

 
 
Setare puncte de comand � 
(Început de înc �lzire �i început mod de 
func �ionare economic) 
 
În set�rile �i regl�rile din fabric� sunt setate un 
început de înc�lzire �i un început pentru modul de 
func�ionare economic. Punctele de comand� 
neocupate sunt afi�ate cu --.--. 
� Se rote�te comutatorul „n” în dreptul 

„Înc�lzire”.  
Se va afi�a Selectare zi +/- . 

� Se va selecta ziua s�pt�mânii cu tastele  

sau :  
- toate zilele din s �pt�mân�: se începe  
„Înc�lzirea” în fiecare zi la aceea�i or� �i în 
fiecare zi la aceea�i or� cu „Economic”.  
- zi individual � (de exemplu joia): programul 
aferent întotdeauna în aceast� zi din 
s�pt�mân� la ora stabilit�.  
Adic�: fiecare joi, la aceea�i or� pentru 
început de înc�lzire �i pentru modul economic. 

 

 

În cazul în care la o zi individual� s-a 
modificat orarul, în modul de afi�are 
toate zilele din s �pt�mân� se va 
afi�a ca timp --.--, adic� momentan 
nu exist� un punct de comand� 
comun  pentru toate zilele din 
s�pt�mân�. Sunt îns� active 
punctele de comand� pentru fiecare 
zi în parte. 

 

 

� Se apas� tasta  (q).  
Se afi�eaz� 1. început de înc �lzire . 

� Se seteaz� primul început de înc�lzire dorit cu 

tastele  sau . 

� Se apas� tasta .  
Se afi�eaz� 1. început economic . 

� Se seteaz� primul început al modului de 

func�ionare economic dorit cu tastele  sau 

. 

� Se apas� tasta . 
� Dac� se dore�te: se vor putea regla în 

continuare alte începuturi de înc�lzire �i 
începuturi pentru modul de lucru economic 
a�a cum s-a descris mai sus. 

- sau - 
� Se vor seta alte puncte de comand� pentru 

alte zile din s�pt�mân�.  

- Se apas� tasta  de atâtea ori, pân� 
când se va afi�a Selectare zi +/- .  
- Se selecteaz� ziua �i se va introduce orarul. 

 
 
Selectare punct de comand � 
 
Punctele de comand� care nu se doresc a fi 

modificate pot fi s�rite cu tasta  (q). 
 

� Se apas� tasta  de atâtea ori, pân� când 
se va afi�a punctul de comand� dorit. 

 
 
�tergere punct de comand � 
 

� Se apas� tasta  de atâtea ori, pân� când 
se va afi�a punctul de comand� dorit. 

� Se va ap�sa scurt tasta „�tergere” (r) cu un 
vârf de creion sau pix.  
Pe afi�aj va ap�rea --.—(vezi �i capitolul 
3.7.15). 

 

 

Dac� circuitul de înc�lzire nu este 
prezent: 
� se vor �terge toate punctele de 

comand�. 
� Punctul de baza �i punctul final a 

curbei de înc�lzire se seteaz� la 
10ºC (vezi capitolul 3.7.12). 

 



 
3.7.6 Reglare program de înc �lzire pentru 
circuit de înc �lzire amestecat (HK 1) 
 
Posibilit ��i de reglare 
• maxim trei începuturi de înc�lzire �i de moduri 

de func�ionare economic pe zi pentru 
înc�lzirea circuitului de înc�lzire combinat. 

• la alegere, acela�i orar pentru fiecare zi sau 
orar diferit pentru fiecare zi în parte. 

• program de înc�lzire pentru circuitul de 
înc�lzire HK1 pentru accesarea pompei de 
circula�ie la HMM. 

 
Setare puncte de comand � 
 
� Se rote�te comutatorul (n) în dreptul 

„Combinator”. 
� Se va proceda ca în capitolul 3.7.5 în 

conformitate cu sensul respectiv. 
 
 
3.7.7 Introducere program ap � cald � 
menajer � 
 
Generalit ��i 
• Programul pentru apa cald� menajer� se 

afi�eaz� �i se regleaz� exclusiv la TA 270. 
• Blocare/închidere preparare ap� cald� 

menajer� numai dac� este activat� una din 
urm�toarele func�ii la toate sistemele 
participante la bus:  
- Zile de concediu  (vezi „Program de 
concediu (Zile de concediu +/-)” la pagina 32) 
sau  
- Blocare/închidere de la distan �� (vezi 
capitolul 3.7.18). 

• În livrarea din fabric� este fixat un program 
orar pentru prepararea apei calde menajere. 

• Dac� la centrala termic� nu  este ap�sat 
butonul ECO, se poate bloca comutarea 
confort în func�ie de orar la centralele termice 
combi la care apa menajer� este înc�lzit� pe 
principiul circula�iei directe. Se va activa în 
acest caz înc�lzirea „normal�” a apei calde 
menajere pe principiul circula�iei directe (vezi 
instruc�iunile de utilizare ale centralei termice). 

• Centralele termice cu boilere pentru ap� cald� 
menajer� va alimenta pe acestea dependent 
de timp. 

• În „Setare ore �i temperaturi pentru 
prepararea apei calde menajere (Orar boiler �i 
Temperatur� boiler)” de la pagina 35 se 
descrie cum se poate comuta la centralele 
termice la care este bran�at un boiler pentru 
ap� menajer� la programul orar �i de 
temperatur�. 

 

 
• Programul poate fi întrerupt oricând pentru un 

proces de alimentare unic. 
• În cazul unui boiler pentru ap� cald� menajer� 

bran�at cu un senzor de temperatur� NTC se 
va asigura întotdeauna o protec�ie la înghe� 
(10ºC). 

• Se va executa, în func�ie de setare, prioritate 
pentru ap� cald� menajer� sau prioritate 
par�ial� pentru ap� cald� menajer�, vezi 
„Activare sau dezactivare prioritate par�ial� 
boiler (Prioritate par�ial� boiler +/-)” de la 
pagina 45.  
Informa�ii despre starea setat� vezi capitolul 
3.7.8. 

• Prioritate pentru ap � cald � menajer � 
înseamn� c� în timpul prepar�rii apei calde 
menajere nu se va deservi sistemul de 
înc�lzire. 

• Prioritatea par �ial� pentru ap � cald � 
menajer � înseamn� c� în timpul prepar�rii 
apei calde menajere nu se va deservi circuitul 
de înc�lzire necombinat, iar circuitul/circuitele 
de înc�lzire combinate vor continua s� fie 
înc�lzite. 

 

 

La bran�area unui boiler la HSM: 
� Selectorul de temperatur� pentru 

tur se va regla la centrala 
termic� cel pu�in la aceea�i 
valoare ca �i temperatura dorit� 
pentru alimentarea boilerului. 

� Mod de func�ionare program de 
var� cu prepararea apei calde 
menajere: înc�lzire se va opri 
numai cu comutatorul rotativ 
„Înc�lzire” (k) pe „OFF” �i tasta 

 (g) TA 270 ap�sat�. 
 

 

Aten �ie:  În cazul boilerelor pentru 
ap� menajer� cu contact termostat 
nu se va asigura o protec�ie la înghe� 
în timpul „Duratei de închidere” (vezi 
pagina 35). 

 



Pagina 35: 
 
Ap� cald � menajer �: imediat (= program omis o 
dat�) (imediat: nu +/-) 
 
� Se rote�te comutatorul (n) în dreptul „Ap� 

cald� menajer�”.  
Se va afi�a imediat: nu +/- . 

� Se opre�te programul automatic cu  sau 

. Ceea ce înseamn�:  
- imediat: nu  – program automatic normal 
(mod de func�ionare ap� cald� menajer� 
corespunz�tor programului orar setat, 
respectiv program orar/temperatur�).  
- imediat: da  – boilerul va fi înc�lzit, în ciuda 
închiderii prepar�rii apei calde menajere 
(imediat), o singur� dat�. În cazul în care 
boilerul este deja înc�lzit, afi�ajul va reveni 
imediat la imediat: nu . 
În cazul centralelor termice combi, modul de 
func�ionare confort este activ timp de dou� 
ore. 

 
În cazul unui profil orar/temperatur� fixat se va 
înc�lzi la ceam mai mare temperatur� programat� 
(maxim 60ºC). O eventual� dezinfec�ie termic� 
programat� va fi ignorat�. 
 
 
Setare ore pentru prepararea apei calde 
menajere (deblocare �i blocare) 
 
• Maxim trei puncte de pornire �i de oprire pe zi 

pentru prepararea apei calde menajere. 
• În timpul prepar�rii apei calde menajere se va 

completa �i înc�lzi boilerul numai la consum 
de ap� cald� menajer� sau la r�cirea 
acestuia. 

• Pentru instala �ii cu boiler pentru ap � cald � 
menajer �: Apa cald� menajer� va fi 
disponibil� �i în timpul de blocare, dar la un 
volum limitat.  
În func�ie de dimensiunea boilerului �i a 
consumului de ap� cald� menajer�, este 
suficient adesea numai o singur� înc�rcare a 
boilerului pe zi (de exemplu înaintea primului 
început de înc�lzire sau seara dup� ultima 
faz� de înc�lzire). 

• Pentru instala �ii cu centrale termice combi 
ce produc apa cald � menajer � în principiul 
de circula �ie direct �:  
În timpul orarului de închidere, robinetul pentru 
ap� cald� menajer� va trebui �inut deschis 
eventual o perioad� lung� de timp pân� când 
va curge ap� cald� menajer�, deoarece 
schimb�torul de c�ldur� din interiorul centralei 
termice cu se men�ine înc�lzit (de exemplu la 
centralele ZWBR...). 

 

 

 

Deoarece în timpul prepar�rii apei 
calde menajere sistemul de înc�lzire 
nu va fi deservit sau este deservit 
pu�in, este bine ca prepararea apei 
calde menajere s� fie evitat� în 
timpul primei faze de înc�lzire din 
ziua respectiv� (excep�ie: instala�ii în 
cascad�). 

 
� Se rote�te comutatorul (n) în dreptul „Ap� 

cald� menajer�”. 

� Se apas� tasta  (q).  
Se afi�eaz� Selectare zi +/- . 

� Se seteaz� ziua din s�pt�mân� cu  sau 

. 

� Se apas� tasta .  
Se afi�eaz� 1. deblocare . 

� Se seteaz� ora primei debloc�ri cu tastele 

 sau . 

� Se apas� tasta .  
Se afi�eaz� 1. blocare . 

� Se seteaz� ora primei bloc�ri cu tastele  

sau . 
� Toate celelalte puncte de comand� se vor 

regla a�a cum sunt descrise detaliat în 
capitolul 3.7.5. 

 
 
Setare ore �i temperaturi pentru prepararea 
apei calde menajere (or � boiler �i temperatur � 
boiler) 
 
Acest tip de setare este disponibil dac� la centrala 
termic� este bran�at un boiler pentru ap� 
menajer�. 
 
Dac� este bran�at un boiler pentru ap� menajer� 
prin intermediul unui contact termostat, se va 
putea folosi numai func�ia Ap� cald � menajer �: 
numai orar +/- . 
 



 

 

Func�ia „Program orar �i temperatur� 
pentru boilerul de ap� cald� 
menajer�” va trebui întâi selectat. 

 
Pentru fiecare fixare a orei va trebui s� se 
asocieze o temperatur� a boilerului ca va fi 
urm�rit� de TA 270. În cazul activ�rii priorit��ii 
pentru apa cald� menajer� se vor atinge mai rapid 
temperaturile mai înalte. 
 

 

R�cirea la un nivel inferior de 
temperatur� se realizeaz� în primul 
rând prin consumul de ap� cald� 
menajer�, ceea ce înseamn� c� �i 
atunci când se fixeaz� o temperatur� 
joas� a boilerului se poate ca la 
robinet s� curg� ap� fierbinte! 

 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Prog.”. 

� Se apas� tasta  (q) de atâtea ori, pân� 
când se va afi�a:  
- Ap� cald � menajer �: numai or � +/-  sau  
- Ap� cald � menajer �: numai temperatur � 
+/-. 

� Se va alege comand� orar� �i comand� 
temperatur� (Ap� cald � menajer �; Or� + 

temperatur � +/-) cu tastele  sau . 
 
 
Centrale termice cu boiler pentru ap � cald � 
menajer � 
 
Numai or �: în timpul închiderii, boilerul pentru apa 
cald� menajer� se r�ce�te (necontrolat) în func�ie 
de frecven�a de consumare a apei calde menajere 
�i a temperaturii apei de alimentare a boilerului 
pân� când se va atinge temperatura de protejare 
la înghe� (10ºC). 
 
Timp + temperatur �: se pot alege maxim �ase 
momente diferite cu temperatura boilerului 
aferent�. 
Boilerul va încerca s� ating� profilul de 
temperatur� fixat cât mai repede cu putin��. Viteza 
de r�cire depinde de consumul de ap� �i de 
temperatura apei reci! 
 
 
Centrale termice f �r� prepararea apei menajere  
 
Set�rile �i orarul stabilit nu vor fi luate în 
considera�ie! 
 

 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Ap� 

cald� menajer�”. 

� Se apas� tasta  (q).  
Se va afi�a Selectare zi +/- . 

� Se va seta ziua din s�pt�mân� cu tastele  

sau , de exemplu toate zilele din 
s�pt�mân�. 

� Se apas� tasta .  
Se va afi�a  1. timp boiler . 

� Se seteaz� ora cu tastele  sau . 

� Se apas� tasta .  
Se va afi�a  1. temperatur � boiler . 

� Se regleaz� temperatura boilerului cu  

sau . 
� Pentru a se atinge o „închidere” din acest 

moment se va seta temperatur� de închidere 
(blocare) la, de exemplu, 10ºC. 

 

 

Aten �ie:  Pericol de op�rire! 
� Temperaturile de peste 60ºC se 

vor folosi numai pentru scurt 
timp �i pentru dezinfec�ie 
termic�. 

 
� Pentru a regla temperaturi ale boilerului mai 

mari de 60ºC (pân� la 70ºC): se �ine ap�sat� 

tasta  cca. 5 secunde. 
 

 

Selectorul temperaturii apei menajere 
al centralei termice va trebui reglat 
întotdeauna la o temperatur� mai 
mare sau egal� cu cea solicitat� de 
TA 270. – Acest lucru este valabil �i 
dac� boilerul pentru apa menajer� 
este bran�at printr-un HSM. 

 

� Se apas� tasta . 
� Punctele de comand� 2 pân� la 6 se vor seta 

în acela�i mod. 
 

 

Afi�ajul --.-- înseamn� c� acest punct 
de comand�/comutare nu este 
ocupat. 

 



 
3.7.8 Afi�are valori reglate (Info) 
 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Info”.  

Valorile vor fi afi�ate timp de 3 secunde, dup� 
care TA 270 va trece la urm�toarea valoare. 

� Oprire trecere automat� mai departe : se 

apas� tasta  sau .  

-  salt la urm�toarea valoare.  

-  salt la valoarea anterioar�. 
� Relansare afi�are automat�: se apas� tasta 

 (q). 
 

 

Dac� se afi�eaz� --.--, valoarea 
temperaturii respective este ori 
disponibil� în cazul lu�rii în 
exploatare în cca. 1 minut, ori nu 
este disponibil� sau este întrerupt�. 

 
Se pot afi�a urm�toarele valori: 
 
Text afi �aj Descriere 
... Eventual o eroare/defect 

afi�at, vezi capitolul 5. 
Temperatur � 
exterioar � 

Temperatur� exterioar� 

Joi Ziua actual� din 
s�pt�mân� 

Valoare real � 
temperatur � înc�pere 

Valoare real� 
temperatur� înc�pere 
(daco nu este conectat 
nici un RF 1). 

Temperatur � înc�pere 
aici 

Temperatur� înc�pere la 
TA 270 (dac� nu este 
conectat nici un RF 1) 

Temperatur � înc�pere 
distan �� 

Temperatura înc�perii la 
RF 1 (dac� este 
conectat un RF 1) 

 

 
Text afi �aj Descriere 
Temperatur � maxim � 
pe tur Y 1) 

Temperatura maxim 
reglat� pe tur la centrala 
termic� nr. Y 

Mod de func �ionare 
iarn � Y1) 

Starea selectorului 
temperaturii pe tur la 
centrala termic� nr. Y 

Înc�lzire rapid � OFF Indic� dac� are loc o 
înc�lzire rapid� pentru o 
central� termic� 
asociat� 

Temperatura real � pe 
tur 

Temperatura pe tur la 
centrala termic� (la 
senzorul de temperatur� 
pe tur la HSM se va 
afi�a valoarea acestuia) 

Valoare nominal � tur 
instala �ie de înc �lzire 

Temperatura pe tur 
solicitat� de TA 270 
centralei termice 
(respectiv la senzorul de 
temperatur� pe tur al 
HSM) 

Flac�r� Y1) ON Starea arz�torului Y 
Pomp � central � Y1) ON Starea pompei de 

circula�ie a centralei 
termice Y 

Circuit pomp � 0 ON 
sau Telecomand � 0 

Starea pompei de 
circula�ie a circuitului de 
înc�lzire 0, numai cu 
HSM 
sau 
TF 20 pentru circuitul de 
înc�lzire 0 conectat 

 
1) Pentru Y se va afi�a num�rul centralelor 

termice într-o bran�are de tip cascad�. În 
cazul unei centrale individuale nu va apare 
nici un num�r. 

 
 



 
Text afi �aj Descriere 
Temperatur � real� 
combinator 
sau 
Telecomand � 1 

Temperatura pe tur a 
circuitului de înc�lzire 
combinat 1 
sau 
TF 20 pentru circuitul de 
înc�lzire 1 conectat 

Temperatur � nominal � 
combinator  

Temperatura pe tur 
solicitat� de TA 270 
centralei termice 
combinate 1 (dac� nu 
este conectat nici  un TF 
20 pentru circuitul de 
înc�lzire 1) 

Circuit pomp � 1 ON Starea pompei de 
circula�ie a circuitului de 
înc�lzire 1 (dac� nu este 
conectat nici un  TF 20 
pentru circuitul de 
înc�lzire 1) 

Închidere ap � cald � 
menajer � 

(numai la or� +/-) 
Starea programului 
pentru ap� cald� 
menajer� 

Preparare ap � 
menajer � ON 

Starea prepar�rii apei 
menajere central� 
termic� combi 

Înc�rcare boiler ON / 
OFF 
sau 

Iner �ie 
boiler 

Starea de înc�rcare a 
boilerului pentru ap� 
cald� menajer� 

Prioritate par �ial� 
boiler 

Modul de prioritate 
pentru ap� cald� 
menajer� setat (nu 
apare la centralele 
termice combi) 

Ap� cald � menajer � 
max. 

Temperatura maxim 
permis� a boilerului, 
respectiv temperatura la 
racordul de ap� cald� 
menajer� la centralele 
termice combi 

 

 
Text afi �aj Descriere 
Temperatur � ap� cald � 
menajer � 

Temperatur� boiler, 
respectiv temperatura la 
racordul de ap� cald� 
menajer� la centralele 
termice combi 

Ap� cald � menajer � 
nominal � 

Temperatura nominal� a 
apei calde menajere 

Pomp � de circula �ie 
OFF 

Starea pompei de 
circula�ie (numai cu 
HSW) 

 
 
3.7.9 Introducere program orar pentru pompa 
de circula �ie (început �i încheiere circula �ie) 
 
Func�ia este eficient� numai dac� exist� o pomp� 
de circula�ie bran�at� la un HSM (modul de 
comutare instala�ie de înc�lzire). 
 

 

La bran �area unui boiler cu 
umplere în etape: 
Dac� o pomp� de umplere în etape 
func�ioneaz� prin intermediul 
programului pentru ap� cald� 
menajer� se va trage ap� prin 
bran�amentul de circula�ie, existând 
astfel posibilitatea unei circula�ii f�r� 
pompe de circula�ie suplimentare. 

 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Prog.”. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 6 secunde pân� 
când se va afi�a PROGRAMARE POMP� DE 
CIRCULA�IE. 

� Se apas� scurt tasta  pân� când se va 
afi�a Selectare zi +/- . 

� Se regleaz� ziua din s�pt�mân� cu tastele 

 sau , de exemplu toate zilele din 
s�pt�mân�. 

� Se apas� tasta .  
Se va afi�a 1. început de circula �ie. 

� Se va regla ora la care va începe s� 
func�ioneze pompa de circula�ie cu ajutorul 

tastelor  sau . 
 
 



 

 

Adesea este suficient� o pornire de 
10 sau 20 de minute a pompei de 
circula�ie scurt timp înaintea trezirii. 
În timpul restului zilei, volumul din 
conducte r�mâne suficient de cald 
datorit� consumului des. 

 

� Se apas� tasta .  
Se afi�eaz� 1. încheiere circula �ie. 

� Cu tastele  sau  se regleaz� 
momentul în care pompa va fi oprit�. 

� Se apas� tasta . 
� Toate celelalte puncte de comand� se vor 

regla a�a cum s-a descris detaliat în capitolul 
3.7.5. 

 
 
3.7.10 Pornire sau oprire înc �lzire rapid � 
(Rapid OFF +/- sau M Rapid OFF +/-) 
 
Cu ajutorul înc�lzirii rapide se atinge, dup� „modul 
de func�ionare economic”, o înc�lzire cât se poate 
de rapid�. TA 270 va activa la fiecare schimbare 
de la „modul de func�ionare economic” la „modul 
de func�ionare înc�lzire” o temperatur� pe tur mai 
mare decât cea obi�nuit� pe o perioad� de timp 
stabilit� (valorile pot fi setate în planul expert, vezi 
capitolul 3.7.14 „Setarea cre�terii înc�lzirii rapide 
(Cre�tere +/- sau Cre�tere M +/-)” de la pagina 43 
�i „Setare durat� de înc�lzire rapid� (Durat� +/- 
sau Durat� M +/-)" de la pagina 43). 
 

 

Dac� înc�lzirea rapid� este activat�, 
aceasta poate fi pornit� �i prin 
ap�sarea de dou� ori a tastei 
economic. 

 

 

 

Dac� cuplarea pentru înc�pere se 
afl� în „modul de func�ionare 
economic” sau se afl� permanent în 
func�iune, înc�lzirea rapid� va fi 
întrerupt� în momentul în care se 
atinge temperatura din înc�pere 
reglate la comutatorul rotativ 
„Înc�lzire” (k) (vezi „Calibrare senzor 
distan�� (Accesoriu RF 1) (Senzor 
distan�� +/-)” la pagina 43). 

 
Temperatura maxim� reglat� la centrala termic� 
nu  va fi dep��it�! 
 
� Se rote�te comutatorul (n) în dreptul „Prog.”. 
� Circuit de înc�lzire necombinat: se apas� 

scurt tasta  (q) de atâtea ori pân� când 
pe display se afi�eaz�  Rapid +/- . 

 
- sau - 
 
� Circuit de înc�lzire combinat: se apas� scurt 

tasta  (q) de atâtea ori pân� când pe 
display se afi�eaz�  Rapid M +/- . 

� Se selecteaz� cu tastele  sau  Rapid 
ON +/- sau Rapid OFF +/- . 

 



 
3.7.11 Selectare ancla �are temperatur � 
camer� (Mod RA OFF +/- sau Mod MRA OFF +/-) 
 
Temperatura pe tur solicitat� de TA 270 depinde 
de curba de înc�lzire setat�, de temperatura 
exterioar� momentan� �i de pozi�ia comutatorului 
rotativ „Înc�lzire” (k) sau „Temperatur� mod 
economic” (m). 
 
F�r� cuplare înc �pere  se va seta urm�toarea 
deplasare a temperaturii nominale pe tur: 
 
Pozi �ie comutator 
rotativ „Înc �lzire” 

Deplasare 

OFF (Protec�ie la 
înghe�) 

10ºC nominal pe tur 

Mai frig -25 K 
Pozi�ie vertical� 0 K 
Mai cald +25 K 
 
Pozi �ie comutator 
rotativ „Temperatur � 
mod economic” 

Deplasare 

OFF (Protec�ie la 
înghe�) 

10ºC nominal pe tur 

Mai frig -50 K 
Pozi�ie vertical� -37 K 
Pozi�ie de mijloc -25 K 
Mai cald 0 K 
 
Cu modul de cuplare înc �pere  se va atribui 
comutatoarelor rotative „Înc�lzire” (k) �i 
„Temperatur� mod economic” (m) o valoare de 
temperatur� pentru înc�pere drept valoare 
nominal�. 
Valorile sunt sintetizate ca o valoare de reper 
aproximativ� în urm�toarele tabele: 
 
Pozi �ie comutator 
rotativ „Înc �lzire” 

Temperatur � înc�pere 

OFF (Protec�ie la 
înghe�) 

cca. 5ºC 

Mai rece cca. 17ºC 
Pozi�ie vertical� cca. 20ºC 
Mai cald cca. 23ºC 
 

 
Pozi �ie comutator 
rotativ „Temperatur � 
mod economic” 

Temperatur � înc�pere 

OFF (Protec�ie la 
înghe�) 

cca. 5ºC 

Mai rece cca. 10ºC 
Pozi�ie vertical� cca. 12ºC 
Pozi�ie de mijloc cca. 15ºC 
Mai cald cca. 20ºC 
 
Cuplarea pentru înc�pere poate fi activat� la 
alegere întotdeauna sau numai în „Modul de 
func�ionare economic”. 
 
� Se rote�te comutatorul(n) în pozi�ia „Prog.”. 
� Circuit de înc�lzire necombinat: se apas� 

scurt tasta  (q) de atâtea ori pân� când 
pe display se afi�eaz�   RA-Mode OFF +/- . 

- sau - 
� Circuit de înc�lzire combinat: se apas� scurt 

tasta  (q) de atâtea ori pân� când pe 
display se afi�eaz�  MRA-Mode +/- : 

� Se seteaz� modul de cuplare înc�pere cu 

tastele  sau :  
- RA-Mod OFF:  temperatura camerei nu va fi 
luat� în considerare.  
- RA-Mode ECONOMIC: Cuplarea pentru 
înc�pere este activ� numai în „Modul 
economic”. La trecerea de la „Mod de 
func�ionare înc�lzire” la „Mod de func�ionare 
economic”, centrala termic� se va opri pân� 
când temperatura din înc�pere scade la 
valoarea setat� prin comutatorul rotativ 
„Temperatur� mod economic” (m). În 
continuare se va regla în mod corespunz�tor 
valoarea setat� pentru cuplarea înc�perii..  
- RA-Mode ON:  cuplarea înc�perii este 
întotdeauna activ�. Valoarea nominal� va fi 
dat� în timpul modului de func�ionare înc�lzire 
de c�tre comutatorul rotativ „Înc�lzire” (k). 
Valoarea nominal� va fi stabilit� în „Mod de 
func�ionare economic” de c�tre comutatorul 
rotativ „Temperatur� mod economic” (m) a�a 
cum este descris la punctul RA-Mode 
ECONOMIC.  
În cazul în care în locuin�� exist� un sistem de 
înc�lzire str�in, cum ar fi de exemplu un 
�emineu deschis, o sob� de teracot� sau ceva 
asem�n�tor, raze de soare sau curen�i de aer 
care influen�eaz� temperatura în toate 
înc�perile, atunci ar putea avea sens aceast� 
cuplare permanent� a temperaturii din 
înc�peri. 

 



 

 

Cuplarea înc�perilor pentru circuitele 
de înc�lzire HK0 �i/sau HK1 va fi 
activat� numai dac� raporturile de 
temperatur� sunt adecvate pentru 
reglare la locul de montaj al TA 270, 
respectiv al RF 1. 
� Ventilele cu termostat din 

aceast� înc�pere vor fi deschise 
a�a de mult, încât s� se poat� 
atinge temperatura înc�perii 
setat� la TA 270. 

 
 
3.7.12 Stabilire curb � înc�lzire ...... (Selectare 
curb � înc�lzire) 
 
Curba de înc�lzire va fi stabilit� ca o dreapt� între 
dou� valori (punctul de baz� �i punctul final): 
 

 
(Vorlauftemperatur = temperatura pe tur; 
Außentemperatur = temperatura la exterior) 
Figura 23 
 
Setare punct de baz �: 
(Punct de baz � circuit de înc �lzire +/- sau 
puncte de baz � M +/-) 
Punctul de baz� al curbei de înc�lzire este 
temperatura de pe tur necesar� a fi prezent� în 
corpurile de înc�lzire pentru a înc�lzi locuin�a la o 
temperatur� exterioar� de 20ºC. 
 

 
Se pot seta valori între 10ºC �i 85ºC, îns� nu mai 
mare decât punctul final ales. 
 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Prog.”. 
� Circuit de înc�lzire necombinat: se apas� 

scurt tasta  (q) de atâtea ori pân� când 
pe display se afi�eaz�   Punct de baz � circuit 
de înc�lzire +/- . 

- sau - 
� Circuit de înc�lzire combinat: se apas� scurt 

tasta  (q) de atâtea ori pân� când pe 
display se afi�eaz�  Punct de baz � M +/-: 

� Se seteaz� punctul de baz� cu tastele  

sau . 
 
Setare punct final 
(Punct final circuit de înc �lzire +/- sau Punct 
final M +/-) 
Punctul final al curbei de înc�lzire este 
temperatura pe tur necesar� în corpurile de 
înc�lzire pentru a înc�lzi locuin�a la o temperatur� 
exterioar� de –15ºC. 
Se pot seta valori între 10ºC �i 85ºC îns� nu mai 
mici decât punctul de baz� ales. 
 
� Circuit de înc�lzire necombinat: se apas� 

scurt tasta  (q) de atâtea ori pân� când 
pe display se afi�eaz�   Punct final circuit de 
înc�lzire +/- . 

- sau - 
� Circuit de înc�lzire combinat: se apas� scurt 

tasta  (q) de atâtea ori pân� când pe 
display se afi�eaz�  Punct final M +/- : 

� Se seteaz� punctul final cu tastele  sau 

. 
La punerea în func�iune, TA 270 va prelua 
temperatura maxim� setat� la centrala termic� 
pentru circuitul de înc�lzire HK0 ca punct final. 
În cazul în care se modific� punctul final la TA 270, 
acesta va r�mâne valabil pân� când se va ap�sa 
scurt tasta „�tergere” (r), dup� care TA 270 va 
prelua din nou temperatura maxim� setat� la 
centrala termic� ca punct final. 
 



 

 

Temperatura maxim� pe tur va fi 
limitat� oricum de c�tre regulatorul 
pentru temperatura turului al centralei 
termice, valoare ce nu poate fi 
dep��it�. 

 
 
3.7.13 Stabilire temperatur � exterioar � atunci 
când instala �ia de înc �lzire se deconecteaz � 
(Instala �ie de înc �lzire OFF la +/-) 
 
Valoarea setat� din fabric� este de 99ºC. Asta 
înseamn� c� func�ia este dezactivat� �i instala�ia 
poate trece în modul de func�ionare la oricare 
temperatur� exterioar�. 
 
Func�ia este activat�: 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Prog.”. 

� Se apas� scurt tasta  (q) de atâtea ori 
pân� când pe display se afi�eaz� Instala �ie 
de înc�lzire OFF la +/- . 

� Cu ajutorul tastelor  sau  se va seta o 
valoare între 10ºC �i 25ºC. 

 

 

Circuitele de înc�lzire �i pompele de 
circula�ie aferente vor fi oprite 
automat în perioada de tranzi�ie �i pe 
timp de var�. Modul de func�ionare 
ap� cald� menajer� nu va fi 
influen�at. 

 
Func�ia se va dezactiva, de exemplu pentru 
punerea în func�iune a instala�iei pe timp de var�: 

� Se va seta cu ajutorul tastelor  sau  
valoarea 99ºC. 

 

 
3.7.14 Nivelul „Expert” 
 
În acest nivel se pot introduce urm�toarele valori: 
• Calibr�rile pentru senzorul înc�perii �i 

senzorul la distan��. 
• Cre�terea temperaturii pe tur la modul de 

func�ionare înc�lzire rapid�. 
• Durata acestuia. 
• Penetran�a temperaturii înc�perii la cuplarea 

înc�perii. 
• Limitarea temperaturii maxime pentru circuitul 

de înc�lzire combinat. 
• Cre�terea temperaturii pe tur pentru toate 

circuitele de înc�lzire combinate. 
• Prioritate par�ial� pentru boilerul apei calde 

menajere. 
 
 
Calibrarea senzorului temperaturii din înc �pere 
(Senzor înc �pere +/-) 
Calibrarea senzorului de temperatur� din înc�peri 
modific� afi�area temperaturii dispozitivului TA 
270. Valoarea poate fi corectat� în sus sau în jos 
cu valori în trepte de câte 0,1 K, maxim cu 3 K 
(ºC). 
 
� Instrumentul de m�surare de înalt� precizie 

adecvat (calibrat) se va amplasa în a�a fel, 
încât temperatura mediului ambiant a TA 270 
s� fie sesizat� cât mai bine posibil, dar s� nu 
primeasc� c�ldur� de la alte corpuri. 

� Se închide clapeta la TA 270. 
� TA 270 se va �ine la distan�� fa�� de toate 

sursele de c�ldur� (razele de soare, 
temperatura radiat� de corpuri, �.a.m.d.) cel 
pu�in 1 or� înaintea calibr�rii. 

� Se deschide clapeta. 
� Se cite�te imediat temperatura „corect�” a 

camerei la aparatul de m�surare de precizie 
(�i se memoreaz�). 

� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Prog.”. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Programare pomp � de 
circula �ie. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Nivel expert . 

 



 

� Se apas� scurt tasta  (q) de atâtea ori 
pân� când pe display se afi�eaz� Senzor 
înc�pere  +/- . Temperatura „înghe�at�” la TA 
270 se afi�eaz� cu o exactitate de 0,1ºC. 

� Se modific� calibrarea senzorului de înc�pere 

cu  sau . 
 
 
Calibrare senzor distan �� (accesoriu RF 
1)(Senzor distan �� +/-) 
 

 

Calibrarea senzorului de înc�pere ar 
trebui efectuat�, dac� este necesar, 
într-o opera�ie separat�. 

 
Calibrarea RF 1 modific� afi�area temperaturii a 
TA 270. Valoarea poate fi corectat� cu maxim 3 K 
(ºC) în sus sau în jos în trepte de câte 0,1 K. 
� Instrumentul de m�surare de înalt� precizie 

adecvat (calibrat) se va amplasa în a�a fel, 
încât temperatura mediului ambiant a RF 1 s� 
fie sesizat� cât mai bine posibil, dar s� nu 
primeasc� c�ldur� de la alte corpuri. 

� Se închide clapeta la TA 270. 
� RF 1 se va �ine la distan�� fa�� de toate 

sursele de c�ldur� (razele de soare, 
temperatura radiat� de corpuri, �.a.m.d.) cel 
pu�in 1 or� înaintea calibr�rii. 

� Se deschide clapeta. 
� Se cite�te imediat temperatura „corect�” a 

camerei la aparatul de m�surare de precizie 
(�i se memoreaz�). 

� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Prog.”. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Programare pomp � de 
circula �ie. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Nivel expert . 

� Se apas� scurt tasta  (q) de atâtea ori 
pân� când pe display se afi�eaz� Senzor 
distan �� +/-. Temperatura „înghe�at�” se 
afi�eaz� cu o exactitate de 0,1ºC. 

� Se modific� calibrarea RF 1 cu  sau . 
 

 
Reglarea cre �terii înc �lzirii rapide (Cre �tere +/- 
sau Cre�tere M +/-) 
Cre�terea curbei de înc�lzire poate fi setat� între 
10 K �i 40.0 K (ºC) în trepte de câte 5 K (ºC). 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Prog.”. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Programare pomp � de 
circula �ie. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Nivel expert . 

� Circuit de înc�lzire necombinat: se apas� 

scurt tasta  de atâtea ori, pân� când se 
va afi�a Cre�tere +/- . 

- sau - 
� Circuit de înc�lzire combinat: se apas� scurt 

tasta  de atâtea ori, pân� când se va 
afi�a Cre�tere M +/- . 

� Se modific� cre�terea curbei de înc�lzire cu 

tastele  sau . 
 
 
Setare durat � înc�lzire rapid � (Durat � +/- sau 
Durat � M +/-) 
Durata cre�terii curbei de înc�lzire poate fi setat� 
între 10 minute �i 2 ore în trepte de câte 10 
minute. 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Prog.”. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Programare pomp � de 
circula �ie. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Nivel expert . 

� Circuit de înc�lzire necombinat: se apas� 

scurt tasta  de atâtea ori, pân� când se 
va afi�a Durat � +/-. 

- sau - 
� Circuit de înc�lzire combinat: se apas� scurt 

tasta  de atâtea ori, pân� când se va 
afi�a Durat � M +/-. 

� Se modific� durata cre�terii curbei de înc�lzire 

cu tastele  sau . 
 



 
Penetran �� cuplare înc �pere (Penetran �� V +/- 
sau Penetran �� M +/-) 
Func�ia are efect numai dac� cuplarea înc�perii 
este activat� (vezi capitolul 3.7.11). 
Cu cât penetran�a este reglat� la o valoare mai 
mare, cu atât mai puternic� va fi influen�a 
senzorului de înc�pere (în TA 270 sau RF 1) 
asupra curbei de înc�lzire(= temperatur� nominal� 
tur). 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Prog.”. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Programare pomp � de 
circula �ie. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Nivel expert . 

� Circuit de înc�lzire necombinat: se apas� 

scurt tasta  de atâtea ori, pân� când se 
va afi�a Penetran �� V +/-. 

- sau - 
� Circuit de înc�lzire combinat: se apas� scurt 

tasta  de atâtea ori, pân� când se va 
afi�a Penetran �� M +/-. 

� Se regleaz� cu tastele  sau  între 0 
(nici un efect a senzorului de înc�pere asupra 
temperaturii nominale pe tur( �i 10 (efect 
maxim a senzorului de înc�pere asupra 
temperaturii nominale pe tur). 

 
Chiar �i la o penetran �� 0 vor r�mâne active 
urm�toarele func�ii, bineîn�eles dac� acestea sunt 
active: 
• Întreruperea înc�lzirii rapide la cuplarea 

senzorului înc�perii în momentul în care s-a 
atins temperatura nominal� a înc�perii setat� 
la comutatorul rotativ „Înc�lzire” (vezi capitolul 
3.7.10 de la pagina 39). 

• Pornirea instala�iei de înc�lzire în „Modul de 
func�ionare economic” de îndat� ce s-a atins 
temperatura nominal� a înc�perii setat� la 
comutatorul rotativ „Temperatur� mod 
economic” (vezi capitolul 3.7.11). 

 

 
Limitare temperatur � maxim � pentru circuitul 
de înc�lzire combinat (Temp. max. M +/-) 
 
Limitarea temperaturii maxime poate fi reglat� între 
25ºC �i 60 ºC în trepte de câte 5 K (ºC). 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Prog.”. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Programare pomp � de 
circula �ie. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Nivel expert . 

� se apas� scurt tasta  de atâtea ori, pân� 
când se va afi�a Temp. max. M +/- . 

� Se regleaz� valoarea pentru circuitul de 

înc�lzire combinat cu tastele  sau . 
 

 

Func�ia este util� la folosirea unei 
instala�ii de înc�lzire pentru 
pardoseal�. 
� Se va conecta neap�rat un 

detector mecanic pentru circuitul 
de înc�lzire la HMM. 

 
Func�ia poate fi dezactivat�: 

� Se regleaz� cu tastele  sau  la 
valoarea 99ºC. 

 
 
Cre�tere temperatur � tur pentru toate circuitele 
de înc�lzire combinate (M Offset +/-) 
Cre�terea temperaturii pe tur poate fi reglat� între 
0,0ºC �i 10,0ºC. 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Prog.”. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Programare pomp � de 
circula �ie. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Nivel expert . 

� se apas� scurt tasta  de atâtea ori, pân� 
când se va afi�a M Offset +/- . 

� Se regleaz� valoarea pentru toate circuitele de 

înc�lzire combinate cu tastele  sau . 
 



 

 

Temperatura pe tur a centralei 
termice se va m�ri cu aceast� 
valoare pentru ca temperaturile 
solicitate de circuitele de înc�lzire 
combinate s� poat� fi atinse. 
Adic� se vor compensa pierderile de 
r�cire între centrale termic� �i 
circuitele de înc�lzire combinate. 
� Selectorul temperaturii pe tur al 

centralei termice se va regla în 
mod corespunz�tor. 

 
 
Activare/dezactivare prioritate par �ial� boiler 
(Prioritate par �ial� boiler +/-) 
Prioritatea par�ial� este posibil� numai în leg�tur� 
cu o central� termic� �i un boiler bran�at prin 
HSM. 
În cazul utiliz�rii unei centrale combi, respectiv a 
unei centrale de înc�lzire cu boiler bran�at se 
activeaz� automat prioritatea pentru boiler. 
Excep �ie:  la centrala termic� este activ� 
prioritatea par�ial�. 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Prog.”. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Programare pomp � de 
circula �ie. 

� Se apas� tasta  (q) cca. 5 secunde pân� 
când se afi�eaz� Nivel expert . 

� se apas� scurt tasta  de atâtea ori, pân� 
când se va afi�a Prioritate par �ial� boiler +/- . 

� Se regleaz� cu tastele  sau  
Prioritate boiler +/- sau Prioritate par �ial� 
boiler +/- .  
- Prioritate boiler:  La înc�rcarea boilerului se 
vor opri pompele de circula�ie pentru circuitele 
de înc�lzire combinate �i necombinate. 
Combinatorii converg.  
- Prioritate par �ial� boiler: Se opre�te pompa 
de circula�ie bran�at� la HSM pentru circuitul 
de înc�lzire necombinat în momentul înc�rc�rii 
boilerului. Pompele de circula�ie pentru 
circuitele de înc�lzire combinate func�ioneaz� 
în continuare �i combinatorii regleaz� apa la 
temperaturile solicitate. 

 

 

 

În cazul unor temperaturi exterioare 
sc�zute se poate ajunge la o sc�dere 
nedorit� a temperaturii din înc�peri în 
momentul înc�rc�rii boilerului (cu 
prioritate pentru boiler) dac� imobilul 
are o izola�ie sc�zut�. În cazul unei 
priorit��i par�iale pentru boiler, 
circuitele de înc�lzire combinate vor fi 
alimentate cu un debit par�ial. Timpul 
de înc�rcare al boilerului pentru ap� 
cald� menajer� se va prelungi. 
Circuitul de înc�lzire necombinat este 
oprit în momentul înc�rc�rii boilerului 
pentru ca acest circuit s� nu devin� 
prea fierbinte. 

 



 
3.7.15 �tergere 
 
• Se pot �terge la alegere urm�toarele:  

- numai puncte de comand� individuale  
- un program (de exemplu numai programul de 
înc�lzire)  
- întregul con�inut al memoriei. 

• Tasta „�tergere” (r) este dispus� îngropat 
pentru a se exclude posibilitatea de ap�sare 
involuntar�. Aceasta poate fi ap�sat� foarte 
u�or cu un obiect de tip �tift (cum ar fi de 
exemplu vârful unui pix sau creion). 

 
 
�tergerea unui punct de comand � individual 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia dorit�. 

� Se apas� tasta  (q) de atâtea ori, pân� 
când pe display se va afi�a punctul de 
comand� dorit. 

� Se apas� scurt tasta „�tergere” (r). 
 
�tergerea tuturor punctelor de comand � 
personale 
În cazul în care dori�i s� efectua�i în cadrul unui 
program modific �ri ample , ar fi mai bine s� porni�i 
de la programul setat din fabrica�ie. 
Exemplu: �tergere program complet de înc�lzire al 
unui circuit necombinat. 
 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia 

„Înc�lzire”. Se va afi�a Selectare zi +/- . 
� Se apas� scurt  tasta „�tergere” (r). Se revine 

astfel la starea în care a fost livrat dispozitivul: 
1. început de înc�lzire 06:00, 1. început mod 
de func�ionare economic la ora 22:00, alte 
puncte de comand�: --.--. 

 
Resetarea tuturor set �rilor la starea ini �ial� de 
livrare 
� Se apas� tasta „�tergere” (r) mai mult de cca. 

15 secunde.  
Dup� cca. 5 secunde, pe display se va afi�a: 
!!! Aten �ie !!!  
Se va �terge în cca. 9 secunde,  
În 8 secunde se va opera �TERGEREA,  
În 7 secunde se va opera �TERGEREA,  
- 

 

 
3.7.16 Alte indica �ii 
 
Rezerv� de func �ionare  
TA 270 dispune, dup� prima zi de func�ionare, de 
o rezerv� de func�ionare de cca. 8 ore. 
În cazul c�derii de tensiune, afi�ajul se stinge. 
Dup� dep��irea rezervei de func�ionare se va 
�terge ora exact�. Toate celelalte set�ri se men�in. 
 
� Dup� dep��irea rezervei de func�ionare: 

ceasul va trebui setat din nou (vezi capitolul 
3.7.4, „Ceas (Setare ceas +/-)”. 

� Nu opri�i înc�lzirea pe timp de var�, ci selecta�i 
la TA 270 o temperatur� mai sc�zut� (vezi 
capitolul 3.6.2). 

 
Timpi de reac �ie 
• Timpi de reac�ie în bus maxim trei minute. 
• Sistemele care particip� la modulul bus lips� 

vor fi depistate dup� maxim trei minute. 
 
Protec �ie la blocare 
• Protec�ie la blocarea pompelor (în centrala 

termic�, HSM sau HMM):  
Pompa asociat� sistemului este monitorizat� 
�i va fi pus� în func�iune, pentru scurt timp, 
dup� 24 de ore de stare de repaus. Se evit� 
astfel blocarea pompei. 

• Protec�ie la blocarea combinatorului (în HMM): 
Combinatorul asociat este monitorizat �i va fi 
pus în func�iune pentru scurt timp dup� 24 de 
ore de repaus. Se evit� astfel blocarea 
combinatorului. 

 
Scurte instruc �iuni de utilizare 
În partea dreapt� a soclului sunt introduse scurte 
instruc�iuni de utilizare. 
 



 
3.7.17 TA 270 cu senzor de distan �� RF 1 
(accesoriu) 
 
Cu RF 1, senzorul existent în TA 270 nu are nici 
un efect. RF 1 este esen�ial pentru afi�are �i 
reglare. 
 
� RF 1 se folose�te atunci când locul de 

montare al TA 270 nu ofer� condi�ii de 
m�surare avantajoase pentru cuplarea 
înc�perii dorit�. 

 
 
3.7.18 TA 270 cu întrerup �tor ac �ionat de la 
distan �� (partea constructiv �) 
 
Comanda de la distan�� a circuitelor de înc�lzire 
reglate de TA 270 cu un întrerup�tor ac�ionat de la 
distan��. 
Aplica�ia cea mai des folosit�: 
Telefoncommander pentru pornirea instala�iei de 
comand� prin telefon cu un cod personal. 
� Înaintea p�r�sirii instala�iei:  

Se selecteaz� starea de func�ionare la 
întoarcere (mod automatic sau înc�lzire 
permanent�). 

� Se conecteaz� întrerup�torul ac�ionat de la 
distan��: TA 270 lucreaz� în modul 
„Economic”, afi�aj Blocare de la distan ��.  
Dac� întrerup�torul deschide, de exemplu în 
urma unui semnal telefonic codat, TA 270 
lucreaz� cu programul setat anterior. 

În cazul în care este activat� �i func�ia Zile de 
concediu  (vezi capitolul 3.7.4) sau Blocare de la 
distan �� (vezi capitolul 3.7.18) la toate 
dispozitivele TF 20, boilerul de ap� cald� menajer� 
se r�ce�te �i pompa de circula�ie . 
 

 

La o absen�� îndelungat�, locuin�a 
(pere�ii, �.a.m.d.) este r�cit� puternic, 
necesitând astfel un timp de înc�lzire 
mai lung. Din acest motiv porni�i 
instala�ia de înc�lzire din timp. 

 

 
3.7.19 Mesaje TA 270 
 
Defectele centralei sau a unui sistem participant la 
bus vor fi transmite mai departe la TA 270 de unde 
pot fi citite. 
La o defec �iune a centralei termice , indicatorul 
de control „Înc�lzire ON” (l) se va aprinde 
intermitent �i pe display se afi�eaz� de exemplu 
Verificare instala �ie A3 . 
 
� �ine�i seama de instruc �iunile de utilizare 

ale centralei termice . 
 
- sau - 
 
� informa�i specialistul în probleme de înc�lzire. 
 
Dac� pe display-ul TA 270 se afi�eaz� Lips � 
modul bus : 
� Controla�i dac� centrala termic� este pornit�. 
� Dac� acest defect sau Defect CAN se 

afi�eaz� în continuare: informa�i firma de 
specialitate. 

 
Dac� pe display-ul TA 270 se afi�eaz� Defect 
sisteme existente : 
� Se rote�te comutatorul (n) în pozi�ia „Info” 

(vezi capitolul 5). 
 
 
3.8 Func �ionare în cascad � 
 
Nu este nevoie de o operare la TA 270 (informa�ii 
suplimentare vezi capitolul 1.5.2). 
 



 
4 Indica �ii generale 
 
... �i indica�ii referitoare la economisirea energiei: 
 
• În cazul unei regl�ri cu senzor pentru exterior, 

temperatura de pe tur va fi reglat� conform 
curbei de înc�lzire setate: cu cât temperatura 
exterioar� este mai sc�zut�, cu atât mai mare 
va fi temperatura pe tur.  
Economie de energie: Curba de înc�lzire a 
circuitelor de înc�lzire aferente va fi setat� cât 
mai jos posibil, corespunz�tor cu izola�ia 
cl�dirii �i a condi�iilor instala�iei (vezi capitolul 
3.7.12), astfel încât înc�perile s� poat� fi 
înc�lzite rapid dup� „modul de func�ionare 
economic” �i la o curb� de înc�lzire setat� la 
valori joase: activarea înc�lzirii rapide (vezi 
pagina 39). 

• Instala�ie de înc�lzire pardoseal� la circuit de 
înc�lzire combinat: temperatura maxim� (vezi 
„Limitare temperatur� maxim� pentru circuite 
de înc�lzire combinate (M Max. Temp. +/-)” de 
la pagina 44) nu va fi reglat� mai mult decât 
temperatura maxim� pe tur recomandat� de 
c�tre produc�tor (de exemplu 60ºC). 

• Economie de energie la cl�diri izolate bine: 
Temperatura economic� se seteaz� pe OFF 
(capitolul 3.4). Evitarea r�cirii puternice a 
înc�perilor (TA 270 sau RF 1 la un loc 
adecvat): Mod de func�ionare cu senzor de 
camer� (capitolul 3.7.11). 

• Robinetele cu termostat din toate înc�perile 
vor fi astfel reglat, încât s� poat� fi atins� 
temperatura dorit� pentru înc�peri. 
Temperatura de înc�lzire se va regla la TA 
270 numai dac� temperatura dorit� nu poate fi 
atins� dup� o perioad� mai lung� de timp 
(capitolul 3.3). 

• Economie ridicat� de energie prin reducerea 
temperaturii din înc�peri pe timp de zi sau pe 
timp de noapte: Coborârea temperaturii 
înc�perii cu 1 K (ºC): economie de energie cu 
pân� la 5%.  
Nu are sens coborârea temperaturii camerei 
înc�lzit� zilnic sub +15ºC, deoarece în caz 
contrar pere�ii r�ci�i vor radia în continuare un 
aer rece, temperatura camerei va trebui 
ridicat�, consumându-se mai mult� energie 
decât la o furnizare uniform� de c�ldur�. 

 

 
• O bun� izola�ie termic� a cl�dirii: Nu se atinge 

temperatura economic� reglat�. Cu toate 
acestea se face economie de energie, 
deoarece instala�ia de înc�lzire va r�mâne 
oprit�. Se regleaz� începutul modului de 
func�ionare economic mai devreme. 

• Nu bascula�i fereastra pentru aerisirea 
camerei. Prin bascularea ferestrei (cu partea 
superioar� deschis�) se pierde permanent 
c�ldur� f�r� a se îmbun�t��i sesizabil aerul din 
camer�. 

• Se aerise�te pe perioade scurte de timp, dar 
în mod intensiv (cu fereastra larg deschis�). 

• În timpul aerisirii se va închide robinetul cu 
termostat sau se va cupla la TA 270 în „Mod 
de func�ionare economic”. 

 
 



 
5 Depistare defecte 
 
Dac� display-ul dispozitivului TA 270 afi�eaz� 
Eroare sisteme existente : 
� Se rote�te comutatorul (n) în dreptul „Info” 

(vezi capitolul 3.7.8).  
Se pot afi�a urm�toarele erori/defecte. 

 
În cazul în care apare un defect / o eroare la un 
display oprit mai pu�in de cca. 1 minut, atunci nu 
este vorba de un defect sau de o eroare, ci de un 
timp de reac�ie dat pân� când se preiau datele. 

 
Exceptând BM 1, sistemele lips� care particip� la 
modulul bus vor fi enumerate numai dac� acestea 
�i-au anun�at prezen�a la TA 270 dup� alimentarea 
cu tensiune. Aceste mesaje vor persista pân� când 
se va întrerupe tensiunea de alimentare. 
 
 

 
 
Afi�aj Cauz� Remediu 
Lips� modul bus Y Modulul bus din centrala termic� Y 

nu mai comunic�. 
Se va verifica dac� comutatorul 
principal al centralei termice Y este 
în pozi�ia „Pornit”. 
Se controleaz� cablajul �i se 
remediaz� eventuala întrerupere. 

Defect/eroare XY Defect XY într-una din centralele 
termice. 

Se verific� afi�ajul centralei 
termice, respectiv a centralelor 
termice �i se va înl�tura 
defectul/eroarea conform 
documenta�iei aferente. 

HSM nu mai r�spunde Se va verifica dac� exist� tensiune 
de alimentare la HSM. 
Se verific� cablajul �i se 
remediaz� eventualele întreruperi. 

Lips� HSM 

Întrerup�torul de codare la HSM  
s-a rotit sub tensiune. 

Se întrerupe tensiunea de 
alimentare la întreaga instala�ie. 

Defect/eroare X HSM HSM anun�� un defect X (= afi�ajul 
LED al HSM se aprinde intermitent 
de X ori). 

Vezi instruc�iunile de instalare �i 
de utilizare ale HSM. 

HMM cu codare Z nu mai 
r�spunde (HK1 pân� la HK10). 

Se verific� dac� exist� tensiunea 
de alimentare la HMM. Se 
controleaz� cablajul �i se vor 
remedia eventualele întreruperi. 

Lips� HMM Z 

Întrerup�torul de codare la HMM  
s-a rotit sub tensiune. 

Se întrerupe tensiunea de 
alimentare la întreaga instala�ie. 

HMM Z defect/eroare X HMM cu codare Z (HK1 pân� la 
HK10) anun�� un defect X (=afi�ajul 
LED al HMM se aprinde intermitent 
de X ori). 

Vezi instruc�iunile de instalare �i 
de utilizare ale HMM. 

 



 
Afi�aj Cauz� Remediu 

TF 20 cu codare Z (HK0 pân� la 
HK10) nu mai r�spunde. 

Se verific� dac� exist� tensiune de 
alimentare la TF 20. 
Se verific� cablajul �i se vor 
remedia eventualele întreruperi. 

Lips� 20 Z 

Codare modificat� în timpul 
func�ion�rii. 

Se întrerupe tensiunea de 
alimentare la întreaga instala�ie. 

Defect CAN 1 Comunicare întrerupte între 
sistemele participante. 

Se remediaz� întreruperea. 

Defect CAN 2 Cablurile de la conectorii 2 �i 6 
sunt inversate sau scurtcircuit. 

Cablurile vor fi bran�ate conform 
planului de conexiuni, respectiv se 
înl�tur� scurtcircuitul. 

Defect CAN 3 vezi defect CAN 1 + defect CAN 2 
 
Sesizare Cauz� Remediu 

Robinetul/robinetele cu termostat 
sunt reglate la valori prea mici. 

Se regleaz� robinetul/robinetele cu 
termostat la valori mai mari. 

Curba de înc�lzire este reglat� 
prea jos. 

Se regleaz� comutatorul rotativ 
„Înc�lzire” al TA 270 la valori mai 
mari sau se corecteaz� curba de 
înc�lzire. 

Selectorul de temperatur� pentru 
tur al centralei termice este reglat 
la valori prea mici. 

Se regleaz� selectorul temperaturii 
pentru tur la valori mai mari. 

Temperatura boilerului solicitat� la 
bran�amentul acestuia prin HSM 
nu poate fi atins�. Datorit� 
priorit��ii permanente pentru boiler 
nu mai func�ioneaz� instala�ia de 
înc�lzire. 

Pentru fixarea punctului final al 
curbei de înc�lzire pentru circuitul 
HK0 se va modifica punctul final �i 
se va da înapoi. Numai dup� 
aceea se va regla selectorul 
temperaturii pentru tur al centralei 
termice la valori mai înalte 
corespunz�toare scopului. 

Nu se atinge temperatura dorit� în 
înc�peri. 

Prezen�a aerului în instala�ia de 
înc�lzire. 

Se aerisesc corpurile �i instala�ia 
de înc�lzire. 

Înc�lzirea rapid� este decuplat�. Se activeaz� modul de înc�lzire 
rapid�. 

Înc�lzirea dureaz� prea mult. 

Durata sau factorul de cre�tere al 
modului de înc�lzire rapid� este 
prea mic. 

Se seteaz� la valori mai înalte. 

 



 
Sesizare Cauz� Remediu 

Se regleaz� robinetele cu 
termostat la valori mai mici. 

Corpurile de înc�lzire s� înc�lzesc 
prea mult. 

Se regleaz� comutatorul rotativ 
„Înc�lzire” al TA 270 la valori mai 
mici. 
�i mai bine ar fi corectarea curbei 
de înc�lzire. 

Temperatura înc�perii dep��e�te 
cu mult valoarea dorit�. 

Locul de montare al TA 270 este 
inadecvat, cum ar fi de exemplu 
peretele exterior, apropierea de 
fereastr�, curen�i de aer, ... 

Se va ale un loc de montare mai 
adecvat (vezi capitolul 2.1.2) sau 
se va folosi senzorul extern RF 1. 

Se activeaz� sistemul de cuplare 
al înc�perii. 
Se m�re�te penetran�a. 

Varia�ii prea mari ale temperaturii 
din înc�pere. 

Ac�iunea temporar� a unei surse 
de c�ldur� str�in� asupra 
înc�perii, cum ar fi de exemplu 
razele de soare, sistemul de 
iluminare al înc�perii, c�ldura 
degajat� de televizor, �emineu, 
�.a.m.d. 

Se alege un loc de montare mai 
bun (vezi capitolul 2.1.2) sau se 
folose�te un senzor extern RF 1. 

Cre�terea temperaturii în loc de 
coborârea ei. 

Or� setat� gre�it. Se verific� setarea orei. 

În modul de func�ionare economic 
temperatura înc�perii prea mare. 

O înmagazinare de c�ldur� a 
imobilului prea mare. 

Se seteaz� începutul de 
func�ionare în mod economic mai 
devreme. 

Reglare gre�it� sau lips�. Cablarea gre�it� a TA 270. Se verific� cablarea conform 
planului de conexiuni �i se 
corecteaz� dac� este nevoie. 

F�r� afi�aj sau afi�ajul nu 
reac�ioneaz�. 

O scurt� c�dere de tensiune. Se deconecteaz� comutatorul 
principal la centrala termic�, se 
a�teapt� câteva secunde, dup� 
care se conecteaz� din nou. 

Boilerul pentru ap� cald� menajer� 
nu se înc�lze�te. 

Selectorul temperaturii boilerului 
pentru ap� cald� menajer� este 
setat la valori prea mici. 

Se seteaz� selectorul temperaturii 
boilerului pentru ap� cald� 
menajer� la valori mai ridicate. 

 Selectorul de temperatur� pentru 
tur al centralei termice este setat la 
valori prea mici (în cazul unui 
bran�ament al boilerului prin 
HSM). 

Pentru fixarea punctului final al 
curbei de înc�lzire pentru circuitul 
HK0 se va modifica punctul final �i 
se va da înapoi. Numai dup� 
aceea se va regla selectorul 
temperaturii pentru tur al centralei 
termice la valori mai înalte 
corespunz�toare scopului. 

 



 
6 Program orar individual 
 

Timpi de înc �lzire pentru circuitul de înc �lzire necombinat Nr. __ 

Punct de comand � 1. 
Înc�lzire 

1. 
Economic 

2. 
Înc�lzire 

2. 
Economic 

3. 
Înc�lzire 

3. 
Economic 

Luni       
Mar�i       
Miercuri       
Joi       
Vineri       
Sâmb�t�       
Duminic�       
 

Timpi de înc �lzire pentru circuitul de înc �lzire combinat Nr. __ 

Punct de comand � 1. 
Înc�lzire 

1. 
Economic 

2. 
Înc�lzire 

2. 
Economic 

3. 
Înc�lzire 

3. 
Economic 

Luni       
Mar�i       
Miercuri       
Joi       
Vineri       
Sâmb�t�       
Duminic�       
 

Deblocare/blocare preparare ap � cald � menajer � 

Punct de comand � 1. 
Deblocare  

1. 
Blocare 

2. 
Deblocare 

2. 
Blocare 

3. 
Deblocare 

3. 
Blocare 

Luni       
Mar�i       
Miercuri       
Joi       
Vineri       
Sâmb�t�       
Duminic�       
 



 
Or� + temperatur � pentru prepararea apei calde menajere  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  Punct de 
comand � / 
temperatur � Or� Temp.  Or� Temp.  Or� Temp.  Or� Temp.  Or� Temp.  Or� Temp.  

Luni             
Mar�i             
Miercuri             
Joi             
Vineri             
Sâmb�t�             
Duminic�             
 
 

Ore de circula �ie pentru ap � cald � menajer � 

Punct de comand � 1. 
Pornit 

1. 
Oprit 

2. 
Pornit 

2. 
Oprit 

3. 
Pornit 

3. 
Oprit 

Luni       
Mar�i       
Miercuri       
Joi       
Vineri       
Sâmb�t�       
Duminic�       
 
 



 
Cum ne pute �i contacta... 
 

 




