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Instrucţiuni 

 Respectaţi instrucţiunile de instalare pentru a 
se asigura o funcţionare ireproşabilă. 

 Acest accesoriu va fi montat numai de către un 
instalator autorizat. 

 Aparatele sau dispozitivele contribuitoare vor fi 
montate conform instrucţiunilor de instalare 
aferente. 

 
 
Explicaţie simboluri 
 

 

Instrucţiunile de siguranţă din text 
sunt marcate cu un triunghi şi fundal 
gri. 

 
Cuvintele de atragere a atenţiei caracterizează 
gradul de pericol  care intervine în cazurile în care 
măsurile de diminuare a pagubelor / accidentelor nu 
sunt respectate. 
 
• Atenţie înseamnă că pot apare pagube 

materiale uşoare. 
• Avertizare înseamnă că pot apare accidentări 

uşoare de persoane sau pagube materiale 
grave. 

• Pericol înseamnă că pot apare accidentări 
grave de persoane, în special cazuri grave cu 
pericol de moarte. 

 

 

Indicaţiile din text sunt marcate cu 
simbolul alăturat. Acestea vor fi 
caracterizate cu o linie orizontală 
deasupra şi una sub text. 

 
Indicaţiile conţin informaţii importante în cazurile în 
care nu există nici un pericol pentru oameni şi 
aparat. 
 



 

3                    6 720 611 430 (03.06) 

1 Informaţii despre accesoriu 
 

Senzorul de temperatură (PTC) pentru sesizarea 
temperaturii bazinului, a aerului cald sau a 
boilerului. 
 
Date tehnice: 
 

Lungimea cablului senzorului cca. 40 m 
∅ senzor 6 mm 

  
Tabelul 1 
 
Senzorul pentru temperatura bazinului corespunde 
normelor VDE. 
 

Temperatură boiler 
ºC 

Rezistenţă senzor 
Ω 

20 14772 
26 11500 
32 9043 
38 7174 
44 5730 
50 4608 
56 3723 
62 3032 
68 2488 

Tabelul 2 
 
 
2 Instalarea 
 

 

Pericol: Electrocutare! 
 Înaintea începerii instalării se va 

întrerupe alimentarea cu tensiune 
(230 V AC) spre instalaţia de 
încălzire. 

 

 

Atenţie: Pericol influenţă inductivă! 
 Cablul senzorului se va poza 

separat de cablurile de 230 V 
(distanţa minimă 100 mm). 

 
 
2.1 Montaj 
 

 

Pregătirea montării aparatelor 
participante este explicată în 
instrucţiunile de instalare aferente. 

 
 Se introduce senzorul pentru temperatura 

bazinului în totalitate în tubul submersibil al 
bazinului sau al boilerului încălzit direct şi se 
fixează. 

 Se leagă cablul senzorului la centrala termică. 
 Se introduce cablul senzorului prin ghidajul 

prevăzut în acest sens al centralei termice 
destinat cablurilor de joasă tensiune. 

 Se fixează cablul senzorului în centrala termică 
folosindu-se clemele de fixare. 

2.2 Branşamentul electric 
 
Branşarea unui sistem de încălzire pentru bazin: 

 Se branşează sistemul de încălzire al bazinului 
la placa conductoare principală a TAC-M. 

 Se reglează tabloul digital de comandă TAC-M 
conform instrucţiunilor de utilizare anexate. 

 

 
Figura 1   Dispozitiv de încălzire bazin la TAC-M 
 
S5 Comutator bazin 1) 
TFX1 Senzor temperatură bazin PTC 

(se scoate ştecărul din margine) 1) 
UP (A) Pompă de circulaţie circuit primar A spre 

schimbătorul de căldură 1) 3) 
WT Schimbător de căldură 1) 3) 
ZP Pompă bazin (pompă suplimentară) 1) 3) 
 
1) Accesoriu / partea constructivă 
3) Se conectează maxim 450 W sau prin intermediul 
unui releu / protecţie 
 

 

Contactul de cuplare al comutatorului 
bazinului (S5) trebuie să aibă un 
contact fără potenţial adecvat joasei 
tensiuni. 

 
Modul de funcţionare al comutatorului bazinului: 
• La contact comutator închis: modul de 

funcţionare bazin decuplat. 
• La contact comutator deschis: modul de 

funcţionare bazin cuplat. 
 

 

Atenţie: La modul de funcţionare al 
bazinului deconectat nu se asigură 
protecţie împotriva îngheţului! 

 Dacă modul de funcţionare al 
bazinului se doreşte a fi 
deconectat pentru mai mult timp 
se va goli părţile instalaţiei 
supuse riscului de îngheţ. 
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Branşarea unui al doilea boiler pentru apă caldă 
menajeră: 
 

 Se conectează la placa conductoare principală 
a TAC-M al doilea boiler pentru apa caldă 
menajeră. 

 Se reglează panoul digital de comandă al TAC-
M conform instrucţiunilor de utilizare anexate. 

 

 
Figura 2   Două boilere pentru apa caldă menajeră 
la TAC-M 
 
LP Pompă alimentare boiler 1. boiler apă 

caldă menajeră 1) 3) 
SF Senzor NTC temperatură boiler 1. 

boiler de apă caldă menajeră 
(Se scoate ştecărul din margine) 1) 

SK...1 1. boiler de apă caldă menajeră 
SK...2 2. boiler de apă caldă menajeră 
SU Ceas programator pentru pompa de 

circulaţie pt. al doilea boiler de apă 
caldă menajeră 1) 

TFX 1 Senzor temperatură boiler PTC 
pentru al doilea boiler pentru apă 
caldă menajeră (se scoate ştecărul 
din margine) 1) 

UPA Pompă circuit încălzire al doilea boiler 
pentru apă caldă menajeră 1) 3) 

ZP1 Pompă de circulaţie pentru primul 
boiler pentru apă caldă menajeră 1) 3) 

ZP2 Pompă de circulaţie pentru al doilea 
boiler pentru apă caldă menajeră 1) 3) 

 
1) Accesoriu / partea constructivă 
3) Se conectează maxim 450 W sau prin intermediul 
unui releu / protecţie 
 
 
Branşarea unei încălziri cu aer cald 
 

 Se montează senzorul de temperatură TFX 1 
(accesoriu) pe turul circuitului de încălzire cu 
aer cald şi se branşează pompa pentru circuitul 
de încălzire cu aer cald la circuitul de încălzire 
A.  
Legăturile se realizează la fel ca la cel de al 
doilea boiler pentru apă caldă menajeră (vezi 
figura 2). 

 Se reglează panoul digital de comandă al TAC-
M conform instrucţiunilor de utilizare anexate. 

 
 

 

O descriere detaliată a utilizării TAC-
M este oferită de către instrucţiunile 
de utilizare anexate acestuia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


