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 Indicaţii privind siguranţa 

Indicaţii privind siguranţa 
 
Generale: 

 Indicaţiile din manual trebuie respectate 
pentru a asigura o funcţionare optimă a 
aparatului. 

 Dispozitivul TF 20 trebuie montat şi pus în 
funcţiune de un instalator autorizat. 

 Aparatele se montează şi se pun în 
funcţiune respectând indicaţiile din 
manualul de utilizare al aparatului 
respectiv. 

 
Privind utilizarea: 

 Dispozitivul TF 20 se utilizează numai în 
combinaţie cu centralele precizate. 
Trebuie respectată schema de conectare!

 
Privind conectarea electrica:  

 Nu conectaţi sub nici o formă dispozitivul 
TF 20 la reţeaua de alimentare cu energie 
electrică de 230 V. 

 Înaintea montării dispozitivului TF 20 şi a 
modulului de magistrală: trebuie întreruptă 
alimentarea cu energie electrică (230 V 
AC) a centralei şi a tuturor componentelor 
conectate în reţea. 

 Dispozitivul TF 20 nu trebuie montat în 
încăperi cu un grad ridicat de umiditate.  

 

Explicarea simbolurilor utilizate 
 

Indicaţiile privind siguranţa care 
apar în text sunt indicate cu ajutorul 
unui triunghi de avertizare şi sunt 
scrise pe fundal gri.   

 
Cuvintele de atenţionare indică pericole ce pot 
apărea în cazul în care nu sunt respectate 
măsurile de siguranţă corespunzătoare. 
 

 Cuvântul "Atenţie" indică posibilitate 
apariţiei avarierilor minore ale aparatului. 

 Cuvântul "Avertisment" indică 
posibilitatea accidentărilor uşoare sau a 
apariţiei avarierilor minore ale aparatului. 

 Cuvântul "Pericol" indică posibilitatea 
accidentărilor grave. În majoritatea 
cazurilor, este posibilă accidentarea fatală. 

 

i
Indicaţiile din text sunt 
caracterizate prin intermediul unui 
simbol alăturat. 
Acestea sunt delimitate cu ajutorul 
a două linii în partea superioară şi 
inferioară. 

Indicaţiile conţin informaţii importante care nu 
pot duce la accidentări sau la avarieri ale 
aparatului.
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 Indicaţii privind aparatul 

1 Indicaţii privind aparatul
1.2 Date tehnice

i Dispozitivul TF 20 poate fi conectat doar 
la instalaţii cu TA 271 / TA 271 sau TA 
300 / TA 301 şi la o centrală capabilă de 
funcţionare cu componente conectate în 
reţea ale sistemului Bosch Heatronic.  

176

98 Acest dispozitiv comunică prin intermediul
unui fir de legătură cu 4 conductoare pentru
reţea (de ex. cu sistemul Bosch Heatronic
sau modulul de comutare a instalaţiei de
încălzire HSM) 
 
1.1 Componentele livrate 
 

 Dispozitiv TF 20 
 Manual de utilizare pe scurt 

 

192

46

Imaginea 2 Dimensiunile aparatului 
4437-02.1/G 

Tensiune nominală 
Alimentare reţea

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

Imaginea 1 Componentele livrate
4878-01.1/G

Tensiune alimentată < 40 mA 
Ieşirea regulatorului Bus 
Temperatura ambiantă admisă 0... +40 °C 
Modul de protecţie IP 20 

Tab. 1 Date tehnice
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1.3 Accesorii 
 

• RF 1: Senzor de temperatură 
ambiantă 
În cazul în care locul unde este montat 
dispozitivul TF 20 nu este adecvat măsurării 
temperaturii (cap. 2.1.1) 
• HSM: Modul de comutare a unei 
instalaţii de încălzire pentru comandarea unui 
circuit de încălzire fără amestec (pompa de 
circulaţie şi cea de umplere a boilerului se pot 
controla doar prin intermediul regulatorului) 
• HMM: Modul de comutare a unei 
instalaţii de încălzire pentru comandarea unui 
circuit de încălzire cu amestec. 
• Comutator la distanţă după 
montare (de exemplu un  dispozitiv de 
comandă sub formă de telefon, vezi cap. 2.2)
 

1.4 Alte indicaţii 
 

3 cicluri de comutare 
pe zi  
TA 270 / TA 271 sau 
TA 300 / TA 301 
Se poate opri 
 
adecvat 

6 720 604 878 (03.12) 7 

Ceas digital 
 
Regulator  
 
Senzor de temp. a  
camerei 
Sistem de încălzire  
prin pardoseală 
 
Tab. 2



 

1.5 Exemple de instalaţii 
 
1.5.1 Instalaţie cu TA 270/TA 271 
 
Regulatorul TA 270 / TA 271 poate controla 
un circuit de încălzire HK0 fără amestec prin 
intermediul HSM şi un circuit de încălzire HK1
cu amestec, prin intermediul modulului HMM. 
 
Opţional, acestea pot fi controlate prin 
intermediul câte unui dispozitiv TF 20. 
 
Fiecare circuit suplimentar de încălzire cu 
amestec HK2 … HK10  necesită câte un 
dispozitiv TF 20 şi câte un modul HMM 
(maxim 9, vezi imaginea 3 respectiv 4). 
 
Astfel se pot monta în instalaţii cu TA 270 / 
TA 271 maxim 11 dispozitive TF 20, 10 
module HMM şi un modul HSM. 

 Componentele conectate în reţea (TF 20, 
HSM şi HMM) trebuie setate în funcţie de 
ordinea din circuitul de încălzire (vezi 
capitolul 3.1). 

Valorile valabile pentru fiecare circuit de 
încălzire sunt afişate numai la dispozitivul TF 
20 corespunzător.  
Regulatorul TA 270 / TA 271 arată valorile 
pentru circuitele HK0 şi HK1, atâta timp cât nu 
este montat nici un dispozitiv TF 20 pe unul 
din cele două circuite (este afişat: comandă 
de la distanţă).  
Dispozitivul TA 270 / TA 271 reglează 
întotdeauna procesul de preparare a apei 
calde, pompa de circulaţie ZP, pompa de 
încălzire respectiv pompa pentru circuitele de 
cazane KKP şi temperatura pe turul centralei 
în funcţie de necesarul de căldură al tuturor 
circuitelor de încălzire  

AF 

HK 0 

 
TA 270 1) TF 20 2)

HK 1 HK 2 

 
TF 20 2) TF 20 

HK 3 ...HK 10 

HSM 
230V AC 

HK 0

HMM
230V AC
 

HK 1

HMM
230V AC
 

HK 2

WW 

ZP 

230V AC

BM1 KP 
 
 
 

VF 

P0

M

ϑ   TB1
ϑ   MF1

P1
 
1

ϑ   MF2

P2
 
M2 

WS 
SF 
ϑ 

Z 

KW LP 
6 720 611 228-02.1O 

Imaginea 3 Schemă de sistem simplificată (ilustraţii privind montarea şi alte posibilităţi 
de montare sunt disponibile în documentaţia de proiectare) 
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HK0 HK1 HK2 HK3...HK10 

AF TA 2711) TF 202) TF 202) TF 20

ZBR .. A ZP HSM 230 VAC HMM 230 VAC HMM 230 VAC 

Z WW HK0
HK1 HK2 

WS

SF
TB1

MF1 MF2

230 V 
AC 

 
 
KKP

KW

VF

LP P0

M1

P1 P2
 
 

M2 

HW
6 720 611 228-03.1O

Imaginea 4 TA 271: Schemă de sistem simplificată (ilustraţii privind montarea şi alte 
posibilităţi de montare sunt disponibile în documentele de planificare) 
 
AF  Senzor de temperatură exterioară 
BM1  Modul de reţea 
HK0…10  Circuitul de încălzire 
HMM  Modul de amestec al instalaţiei de încălzire 
HSM  Modul de comutare a instalaţiei de încălzire 
HW  Sistem hidraulic de separare 
KP  Pompă pentru circuitul de încălzire 
KKP  Pompa pentru circuitul de cazane 
KW  Alimentarea cu apă rece 
LP  Pompa de alimentare a boilerelor 
M1…10  Servomotorul de amestec 
MF1…10  Senzor pentru temperatura pe turul circuitelor cu amestec 
P0…10  Pompa de recirculare a circuitului de încălzire 
SF  Senzor de temperatură pentru boiler (NTC) 
TA 270  Regulator pentru senzorul de exterior 
TA 271  Regulator pentru senzorul de exterior 
TB 1  Limitator de temperatură 
TF 20  Sistem de comandă de la distanţă 
VF  Senzor comun de temperatură pentru tur  
WS  Cazan pentru apa caldă 
WW  Ieşirea pentru apă caldă 
Z  Racordarea circuitului 
ZP  Pompa de circulaţie 
 
1) În cazul în care fiecare circuit de încălzire este dotat cu 
câte un TF 20, regulatorul pe bază de senzori poate fi 
montat lângă aparatul de producere a căldurii. 
2) Opţional 
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1.5.2 Instalaţie cu TA 300/TA 301
 Componentele conectate în reţea (TF 

20, HSM şi HMM) trebuie setate în 
funcţie de ordinea din circuitul de 
încălzire (vezi capitolul 3.1). 

Valorile valabile pentru fiecare circuit de 
încălzire sunt afişate numai de către 
dispozitivul TF 20 corespunzător.  
Regulatorul TA 300 / TA 301 arată valorile 
pentru toate circuitele, atâta timp cât nu este 
montat nici un dispozitiv TF 20 pe un circuit 
(este afişat: comandă de la distanţă). 
 
Dispozitivul TA 300 / TA 301 reglează 
întotdeauna procesul de preparare a apei 
calde, pompa de circulaţie ZP, pompa de 
încălzire KP respectiv pompa pentru 
circuitele de cazane KKP şi temperatura pe 
turul centralei în funcţie de necesarul de 
căldură al tuturor circuitelor de încălzire. 

i Se conectează maxim 30 
componente în reţea (de ex. 
Bosch Heatronic, HSM, HMM etc.).

Regulatorul TA 300 / TA 301 poate controla 
un circuit de încălzire HK0 fără amestec prin 
intermediul HSM şi maxim 10 circuite de 
încălzire HK1 până la HK10 cu amestec, prin 
intermediul a câte un HMM.  
 
Opţional, acestea se pot controla prin 
intermediul a câte unui dispozitiv TF 20. 
 
Un boiler pentru apă caldă conectat direct la 
centrală (numai la TA 300) şi până la 10 
boilere şi 10 pompe de circulaţie pot fi 
controlate prin intermediul câte unui modul 
HSM. 

AF 

HK0 HK1 HK2 HK3...HK10 

TA 300 1) TF 20 2) TF 20 2) TF 20 2) 

HSM 
230V AC 

HK 0

HMM
230V AC

HK 1

HMM
230V AC
 

HK 2

WW 

ZP 

230V AC 

BM1 KP 
 
 
 

VF 

P 0

ϑ   TB1
ϑ   MF1

P1 

M1 

ϑ   MF2

P2

M2 

WS 1 
SF 
ϑ 

Z

KW LP
6 720 611 228-04.1O 

Imaginea 5 TA 300: Schemă de aparate simplificată (ilustraţii privind montarea şi alte 
posibilităţi de montare găsiţi în documentele de planificare)

10 6 720 604 878 (03.12) 



 

HK0 HK1 HK2 HK3...HK10 

AF TA 3011) TF 202) TF 202) TF 202)
 

ZBR .. A ZP HSM 230 VAC HMM 230 VAC HMM 230 VAC 

Z WW HK0
HK1 HK2 

230 V 

WS1

SF 
TB1

MF1 MF2

AC 
 
 
KKP

KW

VF 

LP P0

M1

P1 P2
 
 

M2 

HW
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Imaginea 6 TA 301: Schemă de aparate simplificată (ilustraţii privind montarea şi alte 
posibilităţi de montare găsiţi în documentele de planificare) 
 
AF  Senzor de temperatură exterioară 
BM1  Modul de reţea 
HK0…10  Circuitul de încălzire 
HMM  Modul de amestec al instalaţiei de încălzire 
HSM  Modul de comutare a instalaţiei de încălzire 
HW  Sistem hidraulic de separare 
KP  Pompă pentru circuitul de încălzire 
KKP  Pompa pentru circuitul de cazane 
KW  Alimentarea cu apă rece 
LP  Pompa de alimentare a boilerelor 
M1…10  Servomotorul de amestec 
MF1…10  Senzor pentru temperatura pe turul circuitelor cu amestec 
P0…10  Pompa de recirculare a circuitului de încălzire 
SF  Senzor pentru temperatura din cazan (NTC) 
TA 300  Regulator pentru senzori de exterior 
TA 301  Regulator pentru senzori de exterior 
TB 1  Limitator de temperatură 
TF 20  Sistem de comandă de la distanţă 
VF  Senzor comun de temperatură pentru tur  
WS0…10  Boiler pentru apa caldă 
WW  Ieşirea pentru apă caldă 
Z  Racordarea circuitului 
ZP  Pompa de circulaţie 
 
1) În cazul în care fiecare circuit de încălzire este dotat cu 
câte un dispozitiv TF 20, regulatorul pe bază de senzori 
poate fi montat lângă aparatul de producere a căldurii. 
2) Opţional 
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 Instalare 

2 Instalare 
Schema detaliată a instalaţiei pentru 
montarea componentelor hidraulice şi a 
componentelor de comandă aferente poate fi 
extrasă din documentaţia de proiectare sau 
din planul de execuţie.  
 
2.1 Montare 
 

Pericol: Prin electrocutare! 
 Înainte de conectarea electrică a 

aparatului, trebuie întreruptă 
alimentarea cu energie electrică 
a centralei şi a tuturor 
componentelor conectate în 
reţea.

0,3m

min.
0,3m

i Evitarea erorilor de funcţionare: 
 Între componentele conectate 

în reţea trebuie menţinută 
distanţa minimă de 100 mm. 

4192-03.1/G
 
Imaginea 7 Amplasarea recomandată 

2.1.1 Montarea TF 20 
 
Cu senzor de temperatură ambiantă la care
aparatul să pornească: 
 
Calitatea regulatorului TF 20 depinde de locul 
amplasării acestuia. 
 
Cerinţele locului montării. 
 

 Încăperea în care se montează 
(=încăperea principală) trebuie să fie 
adecvată reglării circuitului de încălzire 
(vezi capitolul 1.5). 

 (pe cât posibil) Aparatul trebuie montat pe 
un perete interior, fără tiraj sau expus 
direct razelor solare (nici din partea 
posterioară, de ex. conducte prin perete 
sau compartimentări etc.) 

 circulaţia aerului prin părţile superioare şi 
inferioare ale dispozitivului TF 20 nu 
trebuie obstrucţionată (partea haşurată din 
imaginea 13 trebuie să fie liberă). 

În cazul în care sunt montate termostate în 
încăperea principală: 

 Acestea trebuie deschise complet. 
 Puterea caloriferelor se micşorează prin 

intermediul robinetului de pe conducta de 
retur. Astfel, încăperea principală va fi 
încălzită în aceeaşi măsură ca şi celelalte 
încăperi.  

În cazul în care nu există nici o încăpere 
adecvată montării regulatorului: 

 Se montează senzorul RF 1 (accesoriu) în 
încăperea care necesită cea mai puternică 
încălzire, cum ar fi camera copiilor sau 
băi. 

i Se va utiliza întotdeauna numai un 
singur senzor de temperatură 
ambiantă. 

 În caz de necesitate se 
montează un întrerupător 
pentru senzorul RF 1. Atunci 
va intra în funcţiune senzorul 
încorporat în dispozitivul TF 20. 
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 Instalre 

Montare: 
 
 

b 
b1 

 
 
 
 
 
 
 

b1 
a

b1 
 

 
 
 
 
 
 
b1 

4437-03.1/G

2.1.2 Montarea accesoriilor 
 

 Accesoriile se montează 
corespunzător normelor legale şi a 
manualelor de instalare a acestora. 

 
2.2 Conectarea electrică 

 Conectarea regulatorului TF 20 cu alte 
componente din reţea: se utilizează 
un conductor de cupru cu 4 fire 
ecranate cu folie şi cu o secţiune de 
cel puţin 0,25 mm2.    

Astfel se protejează conductoarele împotriva 
influenţelor exterioare (de ex. cabluri de 
curent de tensiune înaltă, fire suspendate, 
staţii de transformatoare, aparate radio şi 
televizoare, staţii de emisie, cuptoare cu 
microunde etc.). 

 Toate cablurile de 24 V (curent de 
măsurare) trebuie amplasate separat 
de conductoarele de 230 V sau de 400 
V pentru a evita influenţele de inducţie 
(distanţa minimă 100 mm). 

 Lungimile maxime ale conductoarelor 
între componentele conectate în reţea: 

o Distanţa maximă între cele mai depărtate 
componente conectate în reţea este de 
cca. 150 m 

o Lungimea totală a conductoarelor pentru 
componentele conectate în reţea este de 
cca. 500 m Prin instalarea cutiilor de 
distribuţie se reduce lungimea totală a 
conexiunilor instalaţiei. 

Imaginea 8 Se îndepărtează partea 
superioară a regulatorului (a)  
 
La montarea suportului, marcarea clemelor 
trebuie să fie lizibilă: 

 Suportul se montează cu ajutorul a două 
şuruburi (c) pe o doză de perete 
disponibilă în comerţ (d) de Ø 60 mm.  

- sau –  
 Suportul se montează direct pe perete cu 

ajutorul a 4 şuruburi. 

d 
b 

 
 
 
 
 
c 

c 

b

4435-33.2O 3,5mm 6mm 6mm 3,5mm

i Evitarea producerilor avariilor:   
 Nu trebuie efectuat un circuit 

închis între componentele 
conectate în reţea. 

 Clemele trebuie conectate 
corespunzător (clema 1 la clema 
1 etc.) 

Imaginea 9 Montarea suportului 
 

 Se efectuează conectarea electrică 
(vezi cap. 2.2)  

 Se montează partea superioară (a). 
 

Distribuţia firelor:  
• 1  = Alimentarea cu energie electrică 

17 … 24 V DC 
• 2 = Transmisia de date (BUS-High) 
• 3 = GND (împământare) 
• 4 = Transmisia de date (BUS-Low) 
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 Instalare 

A A RF 1
4 4 4

1    2    4   6     1   2    4   6    1   2   4  6  

1 42        6 1 42        6 1 42        6

B B 
 
 
≥100 ≥100 

B 1      42      6 R
F 

 
TF 20 

6 720 610 141-07.2O
 
Imaginea 10       Conectarea componentelor în reţea 
 
A Cutie de distribuţie   
B Componente în reţea 

Imaginea 12 În cazul în care este disponibil: 
Conectarea senzorului de temperatură 
exterioară RF 1 (accesoriu).  

i Dacă este necesar, conductoarele 
pentru RF 1 pot fi prelungite: 
• Conductoarele pereche 

torsadate se prelungesc 
(minim 2 x 0,75 mm2 şi maxim 
40 m). 

2     61      4
 R  F 
 

TF 20

Imaginea 11 Conectarea dispozitivului TF 
20 la o componentă din reţea (de ex. la TA 
…) 

4878-04.1/G

Imaginea 13  Dacă este disponibil: se conectează 
comutatorul la distanţă (accesoriu; după montare). 
 
Funcţia comutatorului la distanţă: 
• În momentul în care contactul este 

închis: instalaţia de încălzire la care este 
conectat dispozitivul este în modul de 
funcţionare economică  

• În momentul în care contactul este 
deschis: se preia modul de funcţionare 
indicat de dispozitivul TF 20. 

i
Comutatorul la distanţă trebuie să 
conţină un contact alimentat cu energie 
electrică cu o tensiune de 5 V DC fără 
potenţial. 
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3.1.2 Setarea în cazul conectării unui 
dispozitiv TF 20 asociat unui circuit de 
încălzire fără amestec HK0    

 Dispozitivul TF 20 se setează la 0 iar 
HSM se setează la 1 (vezi capitolul 1.5). 

 
3.1.3 Setarea în cazul conectării unei 
sau a mai multor dispozitive TF 20 în 
asociere cu unul sau mai multe circuit(e) 
de încălzire fără amestec (e) HK1 … HK10 

 Pentru circuitele cu amestec HK1, 
HK2…HK10: Se setează dispozitivul TF 20 
repartizat şi la modulul HMM repartizat în 
funcţie de numărul circuitului de încălzire 
1,2…10 (vezi capitolul 1.5). 

Exemplu: 
HK = 1: HMM = 1 şi TF 20 = 1 
HK = 2: HMM = 2 şi TF 20 = 2      
etc. 
 
3.1.4 Setarea dispozitivului TF 20 
(circuit de încălzire +/-) 
În momentul în care este pornită alimentarea 
cu energie electrică a dispozitivului TF 20 
este afişată selectarea circuitului de 
încălzire.  

 Se deschide clapeta. Este afişat circuitul 
de încălzire +/-. 

 Cu ajutorul tastelor (+)  sau (-)  se 
efectuează setarea circuitului de încălzire, 
repartizat cu valori între 0 şi 10. 

 Se apasă tasta (>) (q) sau se închide 
clapeta. Setarea este activa. 

Utilizare 

3 Utilizare 

3.1 Pregătirea pentru punerea 
în funcţiune  
 
3.1.1 Setarea componentelor conectate 
la reţea  
 
• Regulatorul poate controla următoarele 

module prin intermediul conexiunii în 
reţea: 

     
o Modul de comutare a 

instalaţiei de încălzire HSM
o Modul de amestec a 

instalaţiei de încălzire HMM
• Opţional, acestea pot fi controlate prin 

intermediul câte unui dispozitiv TF 20. 
• Aceste modele controlează la rândul lor 

aparate externe cum ar fi pompe, 
servomotor de amestec, senzori etc. 

• Toate componentele din reţea trebuie 
setate, exceptând regulatorul pe bază de 
senzori de exterior. Astfel, fiecare 
componentă îşi "cunoaşte îndatoririle" 
din instalaţie. 

 
Regulator pe bază de senzori TA 270 / TA 
271 
 
o Circuit de încălzire fără amestec HK0 

(prin intermediul modulului HSM) 
o Circuit de încălzire cu amestec HK1 (prin 

intermediul modulului HMM). 
 

 Modulul HSM se setează la 1, chiar şi în 
cazul în care la acesta este conectată şi o 
pompă de recirculare pentru circuitul HK0 
(vezi capitolul 1.5). 

 Modulul HMM corespunzător regulatorului 
TA 270 / 271 trebuie setat de asemenea 
la 1 (vezi capitolul 1.5). 

i Modificarea ulterioară a setării. 
 Setarea în secţiunea 

DESTINATĂ SPECIALISTULUI 
ÎN DOMENIU (vezi capitolul 
3.7.12). Astfel se resetează toţi 
parametri la setările implicite 
din fabrică. Programul orar de 
funcţionare ramane menţinut. 
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Utilizare 

3.2     Indicaţii generale de utilizare 
 

 În momentul în care clapeta este închisă, 
toate funcţiile aparatului sunt active. 

 Dispozitivul TF 20 funcţionează în funcţie de 
curba de încălzire presetată care creează o 
relaţie în funcţie de temperatura exterioară şi 
temperatura pe tur (temperatura din 
calorifere). 

 În cazul în care curba de încălzire este 
setată corespunzător, temperatura ambiantă 
va fi constantă chiar şi în cazul în care 
temperatura exterioară variază (conform 
setării termostatelor caloriferelor). 

 În cazul în care se reglează cu ajutorul 
selectorului rotativ "încălzire (heizen)" (k), 
lumina de control (l) din partea inferioară va 
intra în funcţiune.   

3.4 Reglarea temperaturii 
pentru funcţionarea economică (m) 

 Se deschide clapa. 
 Temperatura de încălzire în modul de 

funcţionare economic (= temperatura 
conductei de tur, care este setată în timpul 
"modului de funcţionare economic") se 
reglează prin intermediul selectorului rotativ 
"Temperatură economică" (m). Vezi cap. 
3.7.9 pentru valorile exacte. 

i Regulatorul de temperatură al centralei 
se reglează la temperatura maximă 
necesară. 

 Alte indicaţii puteţi afla din manualul 
de utilizare a centralei! 

3.3 Reglarea temperaturii de  
încălzire (k) 

 Temperatura de încălzire (= temperatura 
conductei de tur, care este setată în timpul 
"modului de funcţionare normal") se reglează 
prin intermediul selectorului rotativ "Încălzire" 
(k). Vezi cap. 3.7.9 pentru valorile exacte. 

kälter 

Aus Heizen

wärmer 

Ein 

Curba de încălzire este modificată în mod 
paralel. În momentul în care circuitul de 
încălzire intră în funcţionare, dispozitivul 
TF 20 modifică valoarea temperaturii 
setată la centrală la temperatura necesară.
 

Curba de încălzire este deplaseaza în mod 
paralel. În momentul în care circuitul de încălzire 
intră în funcţionare, dispozitivul TF 20 modifică 
valoarea temperaturii setată la centrală la 
temperatura necesară. 
Recomandări:  

 În cazul în care clădirea este bine izolată 
termic:  selectorului rotativ "Temperatură 
economică" (m) se poate aduce în poziţia 
"oprit (aus)" (protecţie împotriva îngheţului). 

 Pentru evitarea o răcire a încăperii: se 
utilizează modul de funcţionare economic 
(vezi cap. 3.7.9). 

 
3.5 Sistem de protecţie  

împotriva îngheţului 
 

În cazul în care ambele selectoare rotative, 
"încălzire" (k) şi "temperatură economică" (m)  
se află în poziţia "oprit", este pornit sistemul de 
protecţie împotriva îngheţului pentru instalaţia de 
încălzire reglată de dispozitivul TF 20. 
În cazul în care numai unul din selectoarele 
rotative este în poziţia "oprit", sistemul de 
protecţie împotriva îngheţului este pornit numai 
în cadrul modului respectiv de funcţionare. 
• În cazul în care senzorul pentru 

temperatura ambiantă la care aparatul să 
pornească este oprit şi în cazul unor 
temperaturi exterioare sub limita minimă 
de îngheţ +/- , există pericolul îngheţării 
instalaţiei (vezi pagina 28). 

• În cazul în care senzorul pentru 
temperatura ambiantă la care aparatul să 
pornească este pornit şi în cazul unei 
temperaturi ambiante mai mici de 5 °C, 
există pericolul îngheţării instalaţiei 

• În funcţie de conexiunea boilerului şi de 
programul pentru apă caldă setat, sistemul 
de protecţie împotriva îngheţului este activ 
pentru circuitul de încălzire comandat. 
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3.6 Modificarea modului de 
 funcţionare 

 
3.6.1 Modul de funcţionare automată 
(setare de bază) 
  
• Comutare automată între cele două 

moduri de funcţionare în funcţie de 
programul setat. 

• Mod de funcţionare normal (=ziua"): 
Temperatura din cameră va fi adusă la 
valoarea setată de la selectorul rotativ 
"încălzire" (k). 

• Mod de funcţionare economic 
(="noaptea"): Temperatura din cameră va 
fi adusă la valoarea setată de la 
selectorul rotativ "temperatura 
economică" (m).  

 
Alte moduri de funcţionare sunt semnalate 
prin intermediul unei lămpi de control. 
Se poate trece în orice moment la modul de 
funcţionare automată. 
 
3.6.2 Modul de funcţionare continuă (g)
  
În cadrul modului de funcţionare continuă, 
temperatura din cameră se va regla 
întotdeauna la valoarea setată la selectorul 
rotativ "încălzire" (k). Setarea programului de 
încălzire se va ignora.  
• Se apasă tasta  (g). Astfel a fost iniţializat 

modul de funcţionare continuă.  
Modul de funcţionare rămâne activat până în 
momentul în care: 
• Se apasă din nou tasta (g); se va reveni 

la modul de funcţionare automată. 
• Se apasă tasta (h); se iniţializează modul 

de funcţionare economic. 
 
Recomandare privind funcţionarea pe timpul 
verii: 
• Se apasă tasta (g) şi selectorul rotativ 

"încălzire" (k) se aduce în poziţia "oprit". 
Pompa de recirculare a circuitului de 
încălzire corespunzător rămâne oprită. 
Sistemele de protecţie împotriva 
îngheţului şi de protecţie a pompei sunt 
pornite! 

Utilizare 

3.6.3 Modul de funcţionare economică 
(h) 
 
În cadrul modului de funcţionare continuă, 
temperatura din cameră se va regla 
întotdeauna la valoarea setată la selectorul 
rotativ "temperatura economică" (m) (vezi 
cap. 3.4). Setarea programului de încălzire 
se va ignora.  
 
• Se apasă tasta (h). Astfel a fost iniţializat 

modul de funcţionare economică pentru 
circuitul de încălzire corespunzător.  

 
Modul de funcţionare economică rămâne 
activat până în momentul în care:  
 
• Miezul nopţii (00:00);  se va reveni la 

modul de funcţionare automată. 
• Se apasă din nou tasta (h); se va reveni 

la modul de funcţionare automată. 
• Se apasă tasta (g); se iniţializează 

modul de funcţionare continuă. 
 
 
Recomandare: 
Această funcţie se utilizează în cazul în care 
vă culcaţi mai devreme sau dacă lipsiţi de 
acasă un timp îndelungat.  
 
În cazul în care reveniţi înainte de miezul 
nopţii: 
• Apăsaţi tasta (h)    

se va reveni la modul de funcţionare 
automată. 
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3.7 Programare 
 
O vedere de ansamblu în privinţa rabatării 
capacului găsiţi în pagina anterioară. 
 
• Afişajele indică întotdeauna setările din 

fabrică. 
• În funcţie de setarea circuitului de 

încălzire (circuitele cu şi fără amestec 
corespunzătoare), unele mesaje afişate 
sunt modificate iar unele sunt chiar 
eliminate. 

 
 3.7.1 Indicaţii generale 
 
• Se deschide clapeta înaintea începerii 

operaţiei de programare. 
• Se apasă pentru scurt timp tasta (+) (p) 

sau (-) (o), pentru a modifica cu o unitate 
valoarea indicată.  
În cazul în care se apasă un timp mai 
îndelungat, valoarea este modificată mai 
rapid. 

Utilizare 

Pentru a efectua modificări: 
• Clapeta se închide la sfârşitul operaţiei 

de programare.   
Modificările trebuie efectuate în interval 
de maxim 3 minute. 

 
3.7.2 Selectarea limbii (Germană +/-) 
 
• Selectorul (n) se roteşte până în dreptul 

poziţiei "Prog.". 
• Se apasă tasta (>)  de mai multe ori 

până când se afişează Germană 
(Deutsch)+/-. 

• Cu ajutorul tastelor (+)  sau (-)    se 
selectează limba dorită. 

 
Limbi disponibile: 

 Germană 
 Olandeză (Nederlands) 
 Franceză (Français) 
 Italiană (Italiano) 
 Daneză (Dansk). 

 3.7.3 Vedere de ansamblu a programării 
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Poziţia 
selectorului 

rotativ 
Se apasă 

tasta Afişaj (setarea din fabrică) Domeniu de setare (tastele 
(+)  sau (-)) 

Setat la 
TF 20 

Descriere 
începând cu 

pagina 

- - Circuitul de încălzire +/- 
0…10 (numai la punerea în 

funcţiune, în rest vezi capitolul 
3.7.12) 

 15 

- Selectarea zilei +/- Toate zilele săptămânii, 
Luni … Duminică 

(2x) 1. Începere a modului de 
încălzire (6:00) 00:00 … 23:59 

 
1. Începere a modului de 
funcţionare economică 

(22:00) 
00:00 … 23:59 

 
 

A 2-a şi a 3-a pornire a modului de încălzire normal şi economic, vezi mai 
sus 

Se şterg punctele de comutare neutilizate 
(Se apasă pentru scurt timp tasta "ştergere" iar pe afişaj se va indica --:--) 

 

Vezi 
pagina 

33 
20 

- Zile de concediu +/- (0) 0…99  

 (>) Automat +/- 

 
Automat +/- 

Mod de funcţionare continuă 
+/- 

 

 21 

 

Afişarea valorilor 
Fiecare valoare este indicată timp de 4 secunde. Cu ajutorul tastelor   şi    se 

pot convoca valorile în mod arbitrar. Se apasă tasta   .Valorile sunt afişate 
din nou pentru 4 secunde.  22 



 
Utilizare 

Poziţia 
selectorului 

rotativ 

Se 
apasă 
tasta 

Afişaj (setarea din 
fabrică) 

Domeniu de setare 
(tastele   sau    ) 

Setat la 
TF 20 

Descriere 
începând cu 

pagina 

- DOMENIU DE 
PROGRAMARE - - 

(>) Oprire rapidă +/- Oprire rapidă +/- 
Pornire rapidă +/-  

23 

(>) Oprirea modului RA +/- 
Mod RA oprit +/- 

Mod RA economic +/- 
Mod RA pornit +/- 

 24 

(>) Selectarea curbei de 
încălzire - - 

(>) Punctul minim HK +/- 
(25.0 °C) 

10 °C până la 85 °C dar 
nu mai mult de punctul 

maxim 
 

(>) Punctul maxim HK +/- 
(60.0 °C) 

10 °C până la 85 °C dar 
nu mai puţin de punctul 

minim 
 

25 

 Instalaţia de încălzire 
este oprită la +/- (99.0 °C) 

10 °C … 25 °C 
99 °C (=funcţia oprit)  25 

 

(>) Germană +/- 

Deutsch 
Nederlands 

Français 
Italiano 
Dansk 

 18 

Setări DESTINATĂ SPECIALISTULUI ÎN DOMENIU 
Poziţia 

selectorului 
rotativ 

Se apasă 
tasta 

Afişaj (setarea din 
fabrică) 

Domeniu de setare (tastele   
sau    ) 

Setat 
la TF 

20 

Descriere 
începând cu 

pagina 

- DOMENIU DE 
PROGRAMARE - - 

≥5 
secunde 

DOMENIU PENTRU 
SPECIALIST - - 

26 

 Egalizare - - 

 
Senzor de cameră 

+/- 
(20.8 °C) 

± 3 K (°C), modificată în paşi de 
0,1 K  26 

 
Senzor la distanţă 

+/- 
(20.3 °C) 

În cazul în care este dotat! 
± 3 K (°C), modificat în paşi de 

0,1-K 
 26 

Încălzire rapidă - - 
 Mărire +/- 

(20.0 °C) 
10 K (°C) … 40 K (°C) modificată 

în paşi de 0,5-K  27 

 Durata +/- 
(1:00) 

10 minute până la 2 ore, 
modificată în paşi de 10 minute  27 

 Factor de influenţare 
V +/- (5) 0…10  27 

 
Temperatura 

maximă M +/- (99.0 
°C) 

25 °C … 60 °C, 90 °C (= funcţie 
oprită) în paşi de 5 K (numai în 
cazul circuitelor amestecate) 

 27 

 Limita de îngheţ +/- 
(3,0 °C) 

-5 °C … 10 °C modificată în paşi 
de 0,5-K  28 

 

 Circuit de încălzire 
+/- (1) 

0…10 (parametri revin la setarea 
din fabrică)  28 
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 Utilizare 

3.7.4 Setarea orei şi a zilei din 
săptămână  
 
Pe afişajul dispozitivului TF 20 pot fi indicate 
următoarele setări ale regulatorului pe bază 
de senzori. 
• Ziua din săptămână 
• Ora curentă 

 Pot fi efectuate modificări la 
regulatorul pe bază de senzori. 
 
3.7.5 Setarea programului de încălzire 
 
Posibilităţi de setare 
• Se pot selecta maxim trei momente de 

pornire a fiecărui mod de funcţionare 
(normală şi economică) pe zi 

• Se poate selecta un program identic 
pentru fiecare zi din săptămână sau se 
poate selecta un program diferit pentru 
fiecare zi din săptămână.  

Mod de selectare: 
• Program de încălzire pentru circuitul HK0 

pentru comandarea pompei de încălzire 
din centrală. În cazul în care se 
conectează un modul HSM cu pompă de 
recirculare pentru circuitul HK0 , pompa 
este comandată. 

sau 
• Program de încălzire pentru circuitul de 

încălzire HK1 pentru controlarea pompei 
de recirculare la modulul HMM 

Setarea punctelor de comutare  
(momentele de începere a fiecărui mod de 
funcţionare normală şi economică)  
Aceste momente de începere a fiecărui mod 
de funcţionare sunt setate din fabrică. 
Punctele de comutare care nu sunt setate 
sunt afişate drept --:--. 

 Selectorul (n) se roteşte pe poziţia 
"încălzire". Este afişat selectarea zilei. 

 Ziua din săptămână se selectează cu 
ajutorul tastelor  + şi  - : 

- Pentru toate zilele din săptămână: în 
fiecare zi se vor porni modurile de 
funcţionare la aceleaşi ore. 

- Pentru fiecare zi din săptămână 
independent (de ex. joi): întotdeauna în 
această zi, modurile de funcţionare vor 
porni la orele corespunzătoare.  

i

În fiecare joi se vor porni modurile de 
funcţionare la orele prestabilite. 
 

În cazul în care s-au efectuat modificări 
asupra momentelor de pornire pentru 
fiecare zi a săptămânii, în cadrul setării 
pentru toate zilele săptămânii va fi 
afişat --:--, aceasta însemnând că 
pentru moment nu există puncte de 
comutare comune pentru fiecare zi a 
săptămânii. Punctele de comutare 
pentru fiecare zi rămân active. 

 Se apasă tasta (q).    
Este afişat: 1. Începere a modului de 
încălzire. 

 Se selectează prima începere a modului 
de încălzire cu ajutorul tastelor   + şi  -  . 

 Se apasă tasta  (q)  .    
Este afişat 1. Începere a modului de 
funcţionare economică. 

 Se selectează prima începere a modului 
de funcţionare economică cu ajutorul 
tastelor   + şi  -  . 

 Se apasă tasta (q)  . 
 În cazul în care se doreşte: Următoarele 

momente de pornire ale modurilor de 
funcţionare se efectuează conform 
descrierilor de mai sus.  

- sau -  
 Se selectează punctele de comutare 

pentru restul zilelor săptămânii. 
-  apasă tasta +/-până în momentul în care 
este afişat selectarea zilei.  
-  selectează ziua şi momentele de pornire. 
 
Selectarea punctelor de comutare 

 Se poate trece peste punctele de 
comutare care nu trebuie modificate, cu 
ajutorul tastei (q). 

 Se apasă repetat tasta (q)până când este 
afişat punctul de comutare dorit. 

 
Ştergerea punctelor de comutare 

 Se apasă repetat tasta  (q)  până când 
este afişat punctul de comutare dorit. 

 Se apasă tasta "ştergere" (r) cu ajutorul 
unui pix pentru scurt timp.     
Este afişat --:-- (vezi cap. 3.7.15). 
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 Utilizare 

3.7.6 Programul de concediu (zile de 
concediu +/-) 
 
Programul de concediu reglează temperatura de pe 
conducta de tur a instalaţiei de încălzire controlată de 
dispozitivul TF 20 la cea indicată la selectorul rotativ 
"temperatura economică". 
Boilerul este răcit şi pompa de circulaţie este oprită. 
În cazul în care toate componentele conectate în reţea 
sunt setate concomitent pentru programul de 
concediu, boilerul pentru apa caldă este răcit şi 
pompa de circulaţie este oprită. 

i Ziua în care se selectează 
programul de concediu este 
considerată zi de concediu 
deoarece acest program începe 
imediat.  

 Se apasă tasta (>). 
 Se selectează modul de funcţionare 

de după programul de concediu cu ajutorul 
tastelor + si -: 
- Mod de funcţionare automat, în cazul în 
care trebuie încălzit după 1. Începere a 
modului de încălzire.  
- Mod de funcţionare continuă, în cazul în 
care trebuie încălzit imediat după miezul 
nopţii, de ex. din cauza faptului că intenţionaţi 
să reveniţi înainte de prânz. 
 

 Temperatura pe care o doriţi menţinută 
în timpul concediului se setează cu 
ajutorul  selectorul rotativ "temperatura 
economică" (m).     
Trebuie avută în vedere temperatura 
optimă pentru animalele de casă, 
pentru plantele de apartament etc.  

 Se închide clapeta.  Din acest moment 
a intrat în funcţiune programul de 
concediu. Zilele rămase sunt afişate 
continuu.       

 
După ce a trecut durata de concediu setată 
modul de funcţionare economică se va 
întrerupe la miezul nopţii şi se va trece la 
modul de funcţionare automat sau continuu, 
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Pentru amânarea temporară a 
programului de concediu: 
 

 Se apasă tasta (g) de două ori 
 
- sau - 
 

 Zilele rămase se setează la "0". 
 
 



 
 Utilizare 

3.7.7 Afişarea valorilor (Info) 
 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia 

"Info". Fiecare valoare este afişată timp 
de 4 secunde, după care se afişează în 
mod automat următoarea valoare. 

 Oprirea afişării automate a următoarei 
valori: 

(+) : se trece la valoarea următoare. 
(-):se revine la valoarea anterioară. 
 

 Repornirea afişării automate a următorii 
valori: se apasă tasta  (q). 

 
 

În cazul în care se afişează --:--, 
temperatura corespunzătoare este 
disponibilă la punerea în funcţiune 
după cca. 1 minut, nu este existent 
sau este întrerupt. 

Următoarele valori pot fi afişate: 
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Valoarea afişată Descriere 
Instalaţii cu … 
interconectabile 
prin reţea 

... Defecţiuni indicate eventual, vezi cap. 5 
Temperatura exterioară Temperatura exterioară 

Temperatura actuală a încăperii Temperatura actuală a încăperii (în cazul în care nu este 
conectat un RF 1) 

Temperatura încăperii aici Temperatura încăperii la Dispozitivul TF 20 (în cazul în care 
este conectat un RF 1) 

Temperatura la distanţă Temperatura la RF 1 (în cazul în care este conectat un RF 1) 
Joi Ziua curentă 

Bosch Heatronic / 
Maxxtronic 

Temperatura maximă a temperaturii turului / 
temperatura maximă a temperaturii turului Y1) 
sau 
Funcţionare pe timpul verii / funcţionare pe timpul 
verii Y 

Temperatura maximă a turului centralei cu numărul Y 
sau 
Starea regulatorului de temperatură pentru turul instalaţiei de 
încălzire de la centrala cu numărul Y 

Bosch Heatronic 

Temperatura maximă a turului  Temperatura maximă a turului setată la centrală Maxxtronic 
Temperatura turului de la centrală respectiv la centrala 
principală (în cazul unui senzor pentru temperatura turului la 
HSM este afişată valoarea acestuia). 

Bosch Heatronic 

Temperatura actuală a turului Temperatura turului de la centrală (în cazul unui senzor 
pentru temperatura turului la HSM este afişată valoarea 
acestuia). 

Maxxtronic 

Temperatura actuală a turului instalaţiei de 
amestecare 

Temperatura turului la circuitul de amestecare (numai la în 
cazul unui circuit de amestecare corespunzător) 

Temperatura nominală a instalaţiei de încălzire 
sau 
Temperatura nominală a instalaţiei de amestecare 

Temperatura nominală setată la dispozitivul TF 20 pentru 
turul centralei respectiv pentru senzorul pentru turul HSM 
(numai la în cazul unui circuit fără amestecare corespunzător) 
sau 
Temperatura nominală setată la dispozitivul TF 20 pentru 
turul centralei cu circuit de amestec (numai la în cazul unui 
circuit de amestecare corespunzător) 

Încălzire rapidă oprită Afişează dacă are loc un procesul de încălzire rapidă pentru 
circuitul de încălzire corespunzător. 

Pompa pentru instalaţia de amestecare pornită 
sau 
Pompa pentru circuitul 0 pornită 

Starea pompei de recirculare a circuitului de încălzire de 
amestec (numai la în cazul unui circuit de amestecare 
corespunzător) 
sau 
Starea pompei de recirculare a circuitului de încălzire 0 fără 
amestec (numai la în cazul unui circuit 0 fără amestec 
corespunzător) 

Bosch Heatronic / 
Maxxtronic 
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Valoarea afişată Descriere Instalaţii cu … 
interconectabile prin reţea 

Prepararea de apă caldă 
menajeră pornită 2) 
sau 
Încărcarea boilerului pornită 2) 
sau 
Supravegherea boilerului 2) 

Starea procesului de preparare a apei calde menajere la aparatul 
combinat 
sau 
Starea de încărcare a boilerului Bosch Heatronic 

Încărcarea boilerului pornită 2) 
sau 
Supravegherea boilerului 2) 

Starea de încărcare a boilerului 
Maxxtronic 

Modul setat al proviziei de apă caldă (nu apare în cazul unui aparat 
combinat; se setează la regulatorul pe bază de senzori) Bosch Heatronic 

Provizia parţială a boilerului 
Modul setat al proviziei de apă caldă (se setează la regulatorul pe bază 
de senzori) Maxxtronic 

Circuitul de încălzire X Dispozitivul TF 20 este responsabil pentru circuitul de încălzire X Bosch Heatronic / Maxxtronic 

 
1) Y reprezintă numărul centralei în cazul unei montări în cascadă. În cazul în care este montat un singur aparat nu se 
afişează nimic. 
2) Afişajul apare în cazul în care este prezent o componentă a instalaţiei respectiv este recunoscută o dată. 

3.7.8 Pornirea sau oprirea programului 
de încălzire rapidă (oprire rapidă +/-) 
 
Cu ajutorul programului de încălzire rapidă se 
efectuează o încălzire cât mai rapidă după oprirea 
modului de funcţionare economică. La fiecare 
comutare de la modul de funcţionare economică la 
cel de funcţionare normală se va seta pe o durată 
presetată, o temperatură pe conducta de tur mai 
mare decât cea obişnuită (aceste valori pot fi 
reglate din domeniul pentru specialist, vezi capitolul 
3.7.12 "ridicarea temperaturii în timpul programului 
de încălzire rapidă (ridicarea temperaturii +/-)" pe 
pagina 27 şi "setarea duratei de funcţionare a 
programului de încălzire rapidă (durata +/-)" la 
pagina 27).  

i
În cazul în care setarea de creştere 
a temperaturii ambiante este 
pornită întotdeauna sau doar în 
timpul programului de funcţionare 
economică,programul de încălzire 
rapidă va vi întrerupt, În momentul 
în care a fost atinsă temperatura 
reglată la selectorul rotativ 
"încălzire" (k)  (vezi capitolul 3.7.9). 

 Temperatura maximă reglată la centrală nu va fi 
nici ea depăşită!  
 

 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia "prog." 
 Se apasă tasta   (q) de atâtea ori până în 

momentul în care este afişat oprire rapidă +/- 
 Cu ajutorul tastelor + sau - se selectează 

pornire rapidă +/- sau oprire rapidă +/-. 
 
 

i
În cazul în care programul de 
încălzire rapidă este pornit, 
aceasta poate fi oprită şi prin 
dubla apăsare a tastei (h).   
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3.7.9 Selectarea temperaturii ambiante 
la care aparatul să pornească (mod – RA 
oprit) 
 
Temperatura necesară a turului depinde de curba 
de încălzire setată, de temperatura exterioară şi de 
poziţia selectorului rotativ "încălzire " (k) sau 
"temperatura economică" (m).  
Fără setare a temperaturii ambiante la care 
aparatul să pornească se va seta următoarea 
modificare a temperaturii nominale a turului:

Setarea temperaturii ambiante la care aparatul să 
pornească se poate selecta să fie oprită 
întotdeauna sau numai în timpul "modului de 
funcţionare economică".  
 

 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia "Prog.". 
 Se apasă tasta (q) de atâtea ori până în 

momentul în care este afişat Modul RA oprit 
+/- 

 Modul de selectare a temperaturii ambiante la 
care aparatul să pornească se setează cu 
ajutorul tastelor +  sau -  . 

 
Mod RA oprit: Temperatura ambiante nu se ia în 
considerare. 
 
Mod RA economic: setarea temperaturii ambiante 
la care aparatul să pornească este activă doar în 
timpul modului de funcţionare economic. La 
trecerea de la modul de funcţionare normală la 
modul de funcţionare economică centrala va fi 
oprită până în momentul în care temperatura 
ambiantă scade până la valoarea setată de la 
selectorul rotativ "temperatura economică" (m). În 
final se va regla conform modului de setare a 
temperaturii ambiante la care aparatul să 
pornească. 
Mod RA pornit: Modul de setare a temperaturii 
ambiante la care aparatul să pornească  va fi pornit 
în permanenţă. Valoarea nominală se va seta cu 
ajutorul selectorului rotativ "încălzire" (k). Valoarea 
nominală din timpul modului de funcţionare 
economică se va seta conform descrierii Mod RA 
economic.  
 
În cazul în care există surse de căldură externe 
cum ar fi: şemineu deschis, sobă de teracotă 
deschisă etc. , raze solare, tiraj, care să influenţeze 
temperatura din toate camerele se poate spune că 
acest mod de setare a temperaturii din cameră la 
care aparatul să pornească este foarte util. 

i
Modul de setare a temperaturii la care 
aparatul să pornească trebuie activat 
numai în cazul în care raportul 
temperaturilor din locurile în care sunt 
montate dispozitivele TF 20 respectiv RF 
1 este favorabil reglării aparatului.  
 

 Termostatele caloriferelor trebuie 
deschise suficient de mult încât să 
fie posibilă atingerea temperaturii 
dorite.  

24 6 720 604 878 (03.12) 

Cu setare a temperaturii ambiante la care 
aparatul să pornească, iar cu ajutorul 
selectoarelor rotative "încălzire" (k) şi "temperatura 
economică" (m) se va seta temperatura nominală a 
camerei. 
Un rezumat al valorilor aproximative este 
indicat în tabelele de mai jos.  

Poziţionarea selectorului rotativ 
„Încălzire“ Modificare 

Oprit (Protecţie împotriva 
îngheţului) 

10 °C Temperatura nominală a 
turului 

Mai rece -25 K 
Poziţie verticală 0 K 
Mai cald +25 K 
  
Poziţionarea selectorului rotativ 
„temperatura economică“ Modificare 

Oprit (Protecţie împotriva 
îngheţului) 

10 °C Temperatura nominală a 
turului 

Mai rece -50 K 
Poziţie verticală -37 K 
Poziţia din mijloc -25 K 
Mai cald 0 K 

Poziţionarea selectorului rotativ 
„Încălzire “ 

Temperatura ambiantă 

Oprit (Protecţie împotriva 
îngheţului) 

cca. 5 °C 

Mai rece cca. 17 °C 
Poziţie verticală cca. 20 °C 
Mai cald cca. 23 °C 
  
Poziţionarea selectorului rotativ 
„temperatura economică “ 

Temperatura ambiantă 

Oprit (Protecţie împotriva 
îngheţului) 

cca. 5 °C 

Mai rece cca. 10 °C 
Poziţie verticală cca. 12 °C 
Poziţia din mijloc cca. 15 °C 
Mai cald cca. 20 °C 



 
 Bedienung 

3.7.10 Stabilirea curbei de încălzire  
(selectarea curbei de încălzire) 

Curba de încălzire este reprezentată prin 
intermediul unei drepte care trece prin două valori 
(punctul minim şi cel maxim): 
 

°C 
100 

90 
80 

TF 20 cu setare 0 
 
La punerea în funcţie, dispozitivul TF 20 preia 
temperatura maximă setată la centrală drept punct 
maxim pentru circuitul HK0. În cazul în care punctul 
maxim este modificat la TF 20, acesta rămâne 
valabil până în momentul în care este apăsată 
pentru scurt timp tasta "Ştergere". Apoi dispozitivul 
TF 20 preia din nou temperatura maximă setată la 
centrală drept punct maxim. 
 
TF 20 cu setare 1…10 
 
Din fabrică, punctul maxim este setat la 45 °C. 
Temperatura maximă setată la centrală nu este 
preluată drept punct maxim. 
 

70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

Fußpunkt 

Endpunkt

+20 
 
4437-14.2/G 

Imaginea 14 

+10 ±0 -10 -20 °C
Außentemperatur i

Temperatura maximă a turului se 
limitează prin intermediul 
regulatorului pentru temperatura 
conductei de tur de la centrală şi 
aceasta nu poate fi depăşită. 

Setarea punctului minim (HK_punct minim +/-) 
Punctul minim este temperatura pe tur necesară 
pentru încălzirea locuinţei, în cazul unei temperaturi 
exterioare de 20 °C.  
Se pot selecta valori între 10 °C şi 85 °C dar 
acestea nu trebuie să depăşească valoarea 
maximă. 
 

 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia "Prog.". 
 Se apasă tasta   (q) de atâtea ori până în 

momentul în care este afişat HK_punct minim 
+/-. 

 Punctul minim se reglează cu ajutorul tastelor   
+sau  -. 

 
Setarea punctului maxim (HK_punct maxim +/-) 
Punctul maxim este temperatura pe tur necesară 
pentru încălzirea locuinţei, în cazul unei temperaturi 
exterioare de -15 °C.  
Se pot selecta valori între 10 °C şi 85 °C dar 
acestea nu trebuie să se situeze sub valoarea 
minimă.  
 

 Se apasă tasta   (q) de atâtea ori până în 
momentul în care este afişat HK_punct maxim 
+/-. 

 Punctul maxim se reglează cu ajutorul tastelor 
+  sau  -. 

 

3.7.11 Stabilirea temperaturii exterioare la care 
sistemul de încălzire să se oprească (sistem de 
încălzire oprit la +/-)    
Din fabrică, această valoare este setată la 99 °C 
ceea ce înseamnă că centrala poate funcţiona 
indiferent de temperatura exterioară.  
Pornirea acestei funcţii: 

 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia "Prog." . 
 Se apasă tasta   (q) de atâtea ori până în 

momentul în care este afişat sistem de încălzire 
oprit la +/-. 

 Valoarea acestei temperaturi se reglează cu 
ajutorul tastelor +  sau   - între 10 °C şi 25 °C. 

 

i
Circuitul de încălzire corespunzător şi 
pompa acestuia de circulaţie va fi scos 
din funcţiune în mod automat pe timpul 
anotimpurilor de trecere şi în timpul verii. 
Modul de preparare a apei calde 
menajere nu va fi influenţat. 

Oprirea acestei funcţii, de ex. pentru punerea 
în funcţiune a instalaţiei în timpul verii: 

 Valoarea acestei temperaturi se reglează 
cu ajutorul tastelor  + sau   - la 99.0 °C. 

6 720 604 878 (03.12) 25 



 Utilizare 

3.7.12 Secţiunea destinată specialistului în 
domeniu (SECŢIUNEA DESTINATĂ 
SPECIALISTULUI ÎN DOMENIU) 
 
În această secţiune se pot seta următoarele valori: 
 

 Echilibrarea senzorilor de temperatură 
ambiantă şi cel la distanţă. 

 Mărirea temperaturii pe tur în timpul modului de 
încălzire rapidă 

 Durata acestui mod 
 Echilibrarea temperaturii ambiante în modul de 

setare a temperaturii ambiante la care aparatul 
să pornească 

 Limitarea temperaturii maxime pentru circuitul 
cu amestec 

 Limita de îngheţ 
 Modificarea setării 

 
Echilibrarea senzorului de temperatură 
ambiantă (senzor de încăpere +/-) 
Echilibrarea senzorului de temperatură ambiantă 
încorporat modifică afişajul temperaturii. Valoarea 
se poate corecta cu maxim 3 K (°C) în paşi de 0,1 K 
mai mult sau mai puţin.  
 

 Se montează un instrument de măsurare precis 
şi adecvat (etalonat) care să măsoare 
temperatura ambiantă fără a influenţa senzorul. 

 Se închide clapeta. 
 Dispozitivul TF 20 trebuie ţinut departe de orice 

sursă de căldură externă (raze solare, căldura 
corpului) cel puţin o oră înainte de echilibrarea 
temperaturii.  

 Se deschide clapeta. 
 Se citeşte (şi se reţine) imediat temperatura 

"corectă" indicată de instrumentul de măsurare 
precis.  

 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia "Prog.". 
 Tasta  > se menţine apăsată timp de 5 secunde 

până în momentul în care este afişat 
SECŢIUNEA DESTINATĂ SEPCIALISTULUI 
ÎN DOMENIU. 

 Se apasă tasta >de atâtea ori până în 
momentul în care este afişat senzor de 
temperatură ambiantă +/-.   Temperatura 
ambiantă "instantanee" este afişată cu o 
precizie de 0,1 °C. 

 Echilibrarea senzorului de temperatură 
ambiantă se modifică cu ajutorul tastelor + si -. 

 
 Echilibrarea senzorului de temperatură exterior 
(accesoriu RF 1) (senzor exterior +/-) 

i În cazul în care este necesar, 
echilibrarea senzorului de 
temperatură ambiantă ar trebui 
efectuată într-o operaţie diferită.  

Echilibrarea senzorului RF 1 modifică afişajul 
temperaturii. Valoarea se poate corecta cu maxim 3 
K (°C) în paşi de 0,1 K mai mult sau mai puţin.  
 

 Se montează un instrument de măsurare precis 
şi adecvat (etalonat) care să măsoare 
temperatura ambiantă fără a influenţa senzorul. 

 Se închide clapeta senzorul RF 1. 
 Senzorul RF 1 trebuie ţinut departe de orice 

sursă de căldură externă (raze solare, căldura 
corpului) cel puţin o oră înainte de echilibrarea 
temperaturii.  

 Se deschide clapeta. 
 Se citeşte (şi se reţine) imediat temperatura 

"corectă" indicată de instrumentul de măsurare 
precis.  

 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia "Prog.". 
 Tasta > se menţine apăsată timp de 5 secunde 

până în momentul în care este afişat 
SECŢIUNEA DESTINATĂ SPECIALISTULUI 
ÎN DOMENIU. 

 Se apasă tasta >  de atâtea ori până în 
momentul în care este afişat senzor de 
temperatură exterioară +/-.   Temperatura 
exterioară "instantanee" este afişată cu o 
precizie de 0,1 °C. 

 Echilibrarea senzorului de temperatură 
exterioară se modifică cu ajutorul tastelor + si -. 
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Setarea gradului de creştere în modul încălzire 
rapidă (mărire +/-) 
 
Mărirea curbei de încălzire se poate efectua între 
10.0 K (°C) şi 40.0 K (°C) în paşi de 5 K (°C).    

 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia "Prog." . 
 Tasta  > se menţine apăsată timp de 5 secunde 

până în momentul în care este afişat 
SECŢIUNEA DESTINATĂ SPECIALISTULUI 
ÎN DOMENIU. 

 Se apasă tasta > de atâtea ori până când este 
afişat mărire +/-).  

 Valoarea cu care este mărită curba de încălzire 
se poate modifica cu ajutorul tastelor + şi - . 

 
Setarea duratei modului de încălzire rapidă 
(durată +/-) 
 
Durata în care curba de încălzire este mărită, se 
poate regla între valoarea de 10 minute şi 2 ore, în 
paşi de 10 minute.  

 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia "Prog." . 
 Tasta  > se menţine apăsată timp de 5 secunde 

până în momentul în care este afişat 
SECŢIUNEA DESTINATĂ SPECIALISTULUI 
ÎN DOMENIU. 

 Se apasă tasta  de atâtea ori până când este 
afişat durata +/-).  

 Durata în care este ridicată curba de încălzire 
se poate modifica cu ajutorul tastelor + şi - . 

   
Influenţa temperaturii ambiante la care aparatul 
să pornească (influenţa V +/-) 
 
Această funcţie este eficientă numai în cazul în 
care modul de pornire a aparatului la o temperatură 
presetată este activ (vezi capitolul 3.7.9). 
 
Cu cât influenţa este mai mare cu atât mai mare 
este efectul pe care îl are senzorul de temperatură 
ambiantă încorporat în aparat sau a senzorului RF 
1 asupra curbei de încălzire (= temperatura 
nominală pe tur).     
 

 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia "Prog.". 
 Tasta  >  se menţine apăsată timp de 5 

secunde până în momentul în care este afişat 
SECŢIUNEA DESTINATĂ SPECIALISTULUI 
ÎN DOMENIU. 

 Se apasă tasta  > de atâtea ori până în 
momentul în care este afişat influenţa V 
+/- . 

 Influenţa se poate seta cu ajutorul tastelor   şi     
de la 0 (nici o influenţă a senzorului de 
temperatură încorporat asupra temperaturii 
nominale pe tur) la 10 (influenţă maximă a 
senzorului de temperatură încorporat asupra 
temperaturii nominale a turului). 

 
Următoarele funcţii rămân active chiar şi la 
influenţă 0, atâta timp cât acestea sunt pornite: 
 

 Întreruperea modului de încălzire rapidă în 
timpul modului de pornire a aparatului la o 
temperatură presetată, în momentul în care a 
fost atinsă temperatura nominală setată cu 
ajutorul comutatorului rotativ "încălzire" (vezi 
capitolul 3.7.8 de pe pagina 23). 

 Pornirea instalaţiei de încălzire în modul de 
funcţionare economică controlat de temperatura 
ambiantă, în momentul în care a fost atinsă 
temperatura nominală setată cu ajutorul 
comutatorului rotativ "temperatura economică" 
(vezi capitolul 3.7.9). 

 
Limitarea maximă a temperaturii pentru circuitul 
de amestec (Temperatura maximă M +/-) 
 
Această funcţie este activă numai în momentul în 
care dispozitivul TF 20 este repartizat unui circuit cu 
amestec. 
Limitarea maximă a temperaturii poate fi setată 
între valorile de 25 °C şi 60 °C în paşi de 5 K (°C).  
 

 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia "Prog.". 
 Tasta  >  se menţine apăsată timp de 5 

secunde până în momentul în care este afişat 
SECŢIUNEA DESTINATĂ SPECIALISTULUI 
ÎN DOMENIU. 

 Se apasă repetat tasta  > până cînd este 
afişată temperatura maximă M +/- . 

 Valoarea pentru circuitul cu amestec se poate 
modifica cu ajutorul tastelor + şi - . 

 

i Această funcţie este convenabilă în 
cazul unei utilizări a unui sistem de 
încălzire prin pardoseală:  

 Limitatorul de temperatură 
pentru acest circuit de încălzire 
TB 1(accesoriu) trebuie conectat 
neapărat la modulul HMM. 

Această funcţie se poate opri: 
 Cu ajutorul tastelor  +şi - valoarea setată 

trebuie să fie de 99 °C. 
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Setarea limitei de îngheţ (limita de îngheţ +/- )
 

Avertisment: se poate produce 
deteriorarea componentelor instalaţiei 
de încălzire în cazul în care limita de 
îngheţ este prea mică şi în cazul unor 
temperaturi exterioare sub 0 °C!   
 

 Setarea de bază (3 °C) trebuie 
modificată doar de un instalator 
autorizat în funcţie de rezistenţa 
instalaţiei.  

 Limita de îngheţ nu trebuie setată 
la o valoare prea mică. Avarierile 
apărute datorită setării prea joase 
a limitei de îngheţ nu sunt 
acoperite de garanţia oferită! 

 

Modificarea setării (circuitul de încălzire +/-) 
 
La punerea în funcţiune, setarea se efectuează 
conform indicaţiilor din capitolul 3.1.4. 
În cazul în care se va repartiza un nou circuit de 
încălzire după momentul punerii în funcţiune:  
 

 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia "Prog.". 
 Tasta   se menţine apăsată timp de 5 

secunde până în momentul în care este afişat 
SECŢIUNEA DESTINATĂ SPECIALISTULUI 
ÎN DOMENIU. 

 Se apasă tasta  > de atâtea ori până în 
momentul în care este afişat circuitul de 
încălzire +/- . 

 Cu ajutorul tastelor  + şi  -   se efectuează 
noua setare (vezi capitolul 3.1). 

În cazul unei modificări ulterioare a 
setării, parametri se vor reseta la 
setarea de fabrică. Programul 
temporal setat rămâne memorat. 
 Limita de îngheţ este setată din fabrică la valoarea 

de 3 °C. Limita de îngheţ poate fi stată între 
valoarea de -5 °C şi 10 °C în paşi de 0,5 K (°C).  
 

 În cazul în care temperatura exterioară este mai 
mare decât limita de îngheţ cu 1 K (°C), 
instalaţia de încălzire şi pompa de recirculare 
este oprită. La repartizarea circuitelor de 
amestec, dispozitivul de amestecare este pornit 
în mod suplimentar.  

 În cazul în care temperatura exterioară scade 
sub limita de îngheţ, pompa de recirculare şi 
centrala pornesc iar centrala este reglată să 
ajungă la temperatura de 10 °C (protecţia 
instalaţiei împotriva îngheţului). 

 
 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia "Prog.". 
 Tasta  >  trebuie apăsată continuu timp de 5 

secunde până la afişarea mesajului 
SECŢIUNEA DESTINATĂ SPECIALISTULUI ÎN 
DOMENIU. 

 Se apasă tasta > de atâtea ori până în 
momentul în care este afişat limita de îngheţ 
+/- . 

 Limita de îngheţ se poate seta cu ajutorul 
tastelor + şi - .
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3.7.13 Ştergere 
 

 Următoarele valori pot fi şterse la alegere: 
Numai puncte de comutare individuale 
Numai un program (de exemplu numai programul 
de încălzire) 
Totalitatea memoriei 
 

 Tasta  „Ştergere” (r) este poziţionată în interior, 
pentru evitarea unei acţionări neintenţionate a 
acesteia. Cu ajutorul unui creion (de exemplu 
un pix) aceasta se poate apăsa cu uşurinţă. 

 
Ştergerea unui punct de comutare individual 
 

 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia dorită. 
 Se apasă tasta (q) de atâtea ori până în 

momentul în care este afişat punctul de 
comutare dorit. 

 Se apasă pentru scurt timp tasta „ştergere” (r).
 
Ştergerea tuturor punctelor de comutare 
înregistrate de utilizator 
 
În cazul în care doriţi să efectuaţi modificări 
radicale în conformaţia programelor, este posibil ca 
acestea să poată fi efectuate mai uşor în cazul în 
care se pleacă de la setările din fabrică.  
 
Exemplu: ştergerea completă a programului 
„încălzire”. 
 

 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia "încălzire". 
      
Este afişat selectarea zilei +/- .  

 Tasta „ştergere” (r) se apasă pentru scurt timp. 
Setările din fabrică sunt selectate: Pentru toate 
zilele; 1. Începere a modului de încălzire 06:00; 
1. Începere a modului de funcţionare 
economică 22:00, alte puncte de comutare --:--.

 
Resetarea tuturor setărilor la cele din fabrică 
 
Tasta „ştergere” (r) se apasă şi se menţine apăsată 
pentru o durată mai mare de cca. 15 secunde. 
După cca. 5 secunde este afişat: 
 
!!! Atenţie !!! 
În 9 secunde ştergere, 
În 8 secunde ŞTERGERE, 
În 7 secunde ştergere, 
... 
 

3.7.14 Alte indicaţii 
 
Pană de curent 
 
În cazul unei pene de curent, afişajul este oprit. 
Toate setările rămân memorate. 
Dispozitivul TF 20 preia ora şi data actuală, indicată 
de regulatorul pe bază de senzori. După trecerea 
timpului de rezervă al regulatorului setările acestuia 
trebuie corectate. 
 
Timpii de reacţie 
 
• Timpul de reacţie în reţea este de maxim trei 
minute 
• Componentele din reţea care lipsesc sunt 
recunoscute în maxim trei minute. 
 
Sistem de protecţie împotriva blocării  
 
Sistem de protecţie împotriva blocării pompei: 
Pompa de încălzire repartizată este dotată cu un 
sistem de supraveghere prin care aceasta este 
pusă în funcţiune pentru scurt timp după o perioadă 
de staţionare mai mare de 24 ore. Astfel se evită 
blocarea pompei de încălzire.  
 
Sistem de protecţie împotriva blocării robinetului de 
amestec: 
Dispozitivul de amestecare repartizat este dotat cu 
un sistem de supraveghere prin care acesta este 
pus în funcţiune pentru scurt timp după o perioadă 
de staţionare mai mare de 24 ore. Astfel se evită 
blocarea robinetului de amestec.  
 
Indicaţii de utilizare pe scurt 
 
În partea dreaptă a suportului este fixată o fişă cu 
indicaţii de utilizare pe scurt. 
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3.7.15 Funcţionare cu senzor la distanţă RF 1 
(accesoriu) 
Prin intermediul instalării senzorului la distanţă RF 
1, senzorul montat în centrală este scos din 
funcţiune. Senzorul RF 1 este destinat afişării 
mesajelor şi reglării sistemului de încălzire. 

 Senzorul RF 1 se montează în cazul în care 
locul montării nu este adecvat măsurării corecte 
a senzorului încorporat.  

 
3.7.16 Funcţionare cu întrerupător la distanţă 
(la montare) 
Comutarea sistemului de încălzire controlat de 
dispozitivul TF 20 de la distanţă cu ajutorul unui 
întrerupător la distanţă. 
Cea mai întinsă întrebuinţare: 
Sistem de comandă prin telefon pentru pornirea 
sistemului de încălzire cu ajutorul unui cod 
personal. 

 Înaintea părăsirii locului în care este instalat 
sistemul de încălzire: 

 Trebuie selectat modul de funcţionare care este 
dorit în momentul întoarcerii (mod de 
funcţionare automată sau continuă). 

 Comutatorul la distanţă trebuie închis: 
Dispozitivul TF 20 este setat momentan în 
modul de funcţionare economică, este afişat 
oprit la distanţă. În cazul în care comutatorul 
este acţionat de ex. prin intermediul unui 
semnal telefonic codat, se va activa programul 
selectat. 

 

3.7.17 Mesaje afişate de componentele 
conectate în reţea 
 
Erorile componentelor conectate în reţea sunt 
afişate.  
În cazul unei defecţiuni a centralei, lumina 
de control „Încălzire – pornit” (I) luminează 
intermitent iar pe afişaj este indicat de ex. 
verificaţi instalaţia A3. 
 

 Consultaţi indicaţiile din manualul de 
utilizare a centralei. 

 
- sau – 
 

 Contactaţi un specialist în domeniu. 
 
 
În cazul în care este afişat Modul de reţea 
lipseşte: 
 

 Verificaţi dacă centrala este pornită. 
 În cazul în care este afişat în continuare 

acest mesaj de eroare sau este afişat 
mesajul eroare CAN 1: contactaţi un 
centru de specialitate. 

i
În cazul unei absenţe prelungite, 
locuinţa (pereţii etc.) este rece iar 
pentru încălzirea acesteia este 
nevoie de o funcţionare prelungită 
a sistemului de încălzire. De aceea 
trebuie să aveţi grijă să porniţi 
centrala în mod corespunzător. 
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4 Indicatii generale 
 
... şi indicaţii privind economisirea energiei:

 În cazul unei reglări pe bază de senzori, 
temperatura pe tur se va regla în funcţie de 
curba de încălzire: cu cât este mai scăzută 
temperatura exterioară, cu atât temperatura pe 
tur trebuie să fie mai ridicată. 

 Economisirea energiei: Curba de încălzire se 
setează cât mai scăzută, în funcţie de izolaţia 
clădirii şi de condiţiile în care este montată 
instalaţia (vezi capitolul 3.7.10). 

 
 Instalaţie de încălzire prin pardoseală: 
 Temperatura pe tur nu trebuie setată la o 

valoare mai ridicată decât cea maximă 
recomandată de producător (de ex. 60 °C). 

 
 Economisirea energiei în cazul clădirilor bine 

izolate: Temperatura economică se setează pe 
poziţia oprit. (capitolul 3.4). 

 
 În încăperile în care sunt montate termostate la 

calorifere, acestea trebuie reglate astfel încât 
să se poată atinge temperatura dorită. Numai în 
momentul în care nu este atinsă temperatura 
dorită după un timp îndelungat se măreşte 
temperatura nominală (capitolul 3.3). 

 Economisire mare a energiei prin reducerea 
temperaturii ambiante în timpul zilei sau al 
nopţii: 

 Scăderea temperaturii cu 1 K (°C) duce la o 
economisire a energiei de 5%. 

 Nu are sens: Scăderea temperaturii sub +15 °C 
a încăperilor încălzite zilnic, deoarece pereţii 
sunt reci şi aceştia emană răcoare timp 
îndelungat ceea ce duce la un consum mai 
ridicat al temperaturii comparativ cu încălzirea 
constantă.  

 
 Buna izolaţie a clădirii: Temperatura de pornire 

a modului de funcţionare economică nu este 
atinsă. Totuşi se economiseşte energie 
deoarece sistemul de încălzire rămâne oprit. În 
acest caz se recomandă setarea momentului 
trecerii la modul de funcţionare economică.  

 Pentru aerisirea încăperii, ferestrele nu trebuie 
lăsate deschise batant. Astfel se pierde căldură 
continuu fără a îmbunătăţi calitatea aerului din 
încăpere. 

 Aerisirea se efectuează pentru scurt timp dar 
intensiv (ferestrele trebuie deschise complet). 

 În timpul procesului de aerisire, termostatele 
montate pe calorifere trebuie oprite sau trecute 
pe modul de funcţionare economică. 
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5 Remedierea micilor defecţiuni
În cazul în care este afişat eroare la componente: 
 

 Comutatorul (n) se roteşte pe poziţia "Info". 
Este posibil să se afişeze următoarele erori. 

 
În cazul în care apare o eroare pe afişaj pentru o 
durată mai mică de cca. 1 minut, eroarea afişată nu 
este o eroare propriu-zisă, este vorba de duratele 
de reacţie ale aparatului. 
 

Exceptând BM 1, următoarele componente  
conectate în reţea sunt enumerate numai în cazul 
în care acestea apar şi după alimentarea cu 
energie. Aceste erori afişate rămân aprinse până în 
momentul în care se întrerupe alimentarea cu 
energie electrică.  
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Afişaj Cauză Remediu 
Modulul Bus Y 
lipseşte  (instalaţii cu 
sistemul Bosch 
Heatronic) 

Modulul de reţea din sistemul de încălzire Y nu 
mai este prezent. 

Se verifică dacă centrala Y este pornită. 
Se controlează instalaţiile de conductoare 
iar dacă este cazul, se remediază 
întreruperea. 

Lipseşte un modul 
Bus 
(instalaţii cu sistemul 
Maxxtronic) 

Sistemul de încălzire nu mai este prezent. 

Se verifică dacă este introdus ştecherul 
centralei. 
Se controlează instalaţiile de conductoare 
iar dacă este cazul, se remediază 
întreruperea. 

Eroare: XY Eroare XY la centrală. 
Se controlează afişajul centralei şi se 
remediază defecţiunea conform manualului 
de utilizare al acesteia. 

Modulul HSM nu mai este prezent. 

Se verifică dacă HSM este alimentat cu 
energie electrică. Se controlează 
instalaţiile de conductoare iar dacă este 
cazul, se remediază întreruperea. Lipseşte HSM 1 

Comutatorul setat al modulului HSM este sub 
tensiune sau acesta este reglat 
necorespunzător. 

Se întrerupe pentru scurt timp alimentarea 
cu energie electrică a întregii instalaţii. 

Eroare X HSM 1 
Modulul HSM semnalează eroarea X (= afişajul 
LED al modulului HSM luminează intermitent de 
x-ori). 

Vezi manualul de instalare şi utilizare al 
HSM. 

Modulul HMM asociat circuitului de încălzire 
(HK1 până la HK10 ) nu mai este prezent. 

Se verifică dacă HMM este alimentat cu 
energie electrică. Se controlează 
instalaţiile de conductoare iar dacă este 
cazul, se remediază întreruperea. HMM lipseşte 

Comutatorul setat al HSM este sub tensiune Se întrerupe pentru scurt timp alimentarea 
cu energie electrică a întregii instalaţii. 

Eroare X HMM 
Modulul HMM repartizat circuitului de încălzire 
(HK1 până la HK10 ) semnalează eroarea X (= 
afişajul LED al modulului HSM luminează 
intermitent de x ori). 

Vezi manualul de instalare şi utilizare al 
HMM. 

Eroare CAN 1 Sistemul de comunicare între componente este 
întrerupt. Se remediază întreruperea. 

 



 Programe individuale

6 Programe temporale 
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Reclamaţie Cauză Remediu 
Termostatul / termostatele caloriferelor sunt 
setate la un nivel prea scăzut. 

Termostatul / termostatele caloriferelor 
trebuie setate la un nivel mai ridicat. 

Curba de încălzire este setată la un nivel 
prea scăzut. 

Selectorul rotativ „Încălzire” de la 
Dispozitivul TF 20 se setează la un nivel 
mai ridicat sau se corectează curba de 
încălzire. 

Selectorul de temperatură pentru turul 
circuitului de încălzire este setat la un nivele 
prea scăzut. 

Selectorul de temperatură pentru turul 
circuitului de încălzire se setează la un 
nivel mai ridicat. 

Temperatura dorită nu 
este atinsă 

Este prezent aer în instalaţie. Centrala şi caloriferele trebuie aerisite. 
Modul de încălzire rapidă este oprit. Pornirea modului de încălzire rapidă. 

Procesul de încălzire 
durează prea mult. 

Durata sau gradul de mărire a modului de 
încălzire rapidă sunt setate la un nivel prea 
scăzut. 

Trebuie selectate valori mai mari. 

Termostatul / termostatele caloriferelor 
trebuie setate la un nivel mai scăzut. 

Caloriferele devin prea calde. Selectorul rotativ „Încălzire” de la 
Dispozitivul TF 20 se setează la un nivel 
mai scăzut,preferabil se corectează curba 
de încălzire. 

Temperatura dorită este 
depăşită cu mult. 

Locul în care a fost montat Dispozitivul TF 
20 nu este adecvat, de ex. pe un perete 
exterior, în apropierea unei ferestre, în 
dreptul unui tiraj... 

Aparatul trebuie montat într-un loc adecvat 
(vezi capitolul 2.1.2) sau trebuie montat un 
senzor RF 1. 

Pornirea modului de pornire în funcţie de 
temperatura camerei. 
Diminuarea influenţelor. Diferenţe de temperatură 

prea mari. 

Influenţe temporare ale factorilor de încălzire 
externi, de ex. prin intermediul razelor 
solare, sistemului de iluminare, televizor, 
şemineu etc. 

Aparatul trebuie montat într-un loc adecvat 
(vezi capitolul 2.1.2) sau trebuie montat un 
senzor RF 1. 

Mărirea temperaturii în loc 
de micşorarea acesteia. Ora nu este reglată corespunzător. Verificaţi setarea. 

În timpul modului de 
funcţionare se atinge o 
temperatură prea mare. 

Clădirea are o capacitate mare de 
înmagazinare a căldurii. 

Alegeţi un moment de pornire mai 
devreme. 

Nu este reglat 
corespunzător sau deloc. 

Conectare electrică eronată a regulatorului 
TF 20. 

Sistemul de conductoare trebuie verificat 
conform schemei de conectare iar dacă 
este cazul acesta se remediază. 
Pentru instalaţii cu sistem Bosch 
Heatronic: 
Se opreşte centrala de la întrerupătorul 
principal, se aşteaptă timp de câteva 
secunde şi apoi se reporneşte centrala. Nu este afişat nimic, sau 

afişajul nu reacţionează. O pană de curent foarte scurtă 
Pentru instalaţii cu sistem Maxxtronic: 
Ştecherul de alimentare de la centrală se 
scoate, se aşteaptă timp de câteva 
secunde şi apoi se introduce înapoi. 

Duratele pentru sistemul de încălzire repartizat Nr. 
Punct de 
comutare 

1. Începere a 
modului de 
încălzire 

1. Începere a 
modului de 
funcţionare 
economică 

1. Începere a 
modului de 
încălzire 

1. Începere a 
modului de 
funcţionare 
economică 

1. Începere a 
modului de 
încălzire 

1. Începere a 
modului de 
funcţionare 
economică 

Luni       
Marţi        
Miercuri       
Joi       
Vineri       
Sâmbătă       
Duminică       




