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Instrucţiuni de siguranţă 
► Respectaţi instrucţiunile de instalare pentru 

a se asigura o funcţionare ireproşabilă. 
► Acest accesoriu va fi montat şi luat în 

exploatare numai de către un instalator 
autorizat. 

 
 
Utilizare 
► Acest accesoriu va fi folosit numai cu 

centralele termice specificate.  
Respectaţi planul de conectare! 

 
 
Partea electrică 
► Acest accesoriu nu va fi branşat în nici un 

caz la reţeaua de 230 V. 
► Înaintea montării acestui accesoriu:  

Se întrerupe alimentarea cu tensiune (230 
V AC) spre centrala termică şi spre toţi 
ceilalţi participanţi bus. 

► Acest accesoriu nu fa vi montat în încăperi 
umede. 

 



 
 
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. 
 

 
1 Informaţii despre accesorii 
 

 

Acest accesoriu poate fi conectat 
la toate centralele termice cu 
tablou digital de comandă TAC... 
sau la modulele pentru circuite de 
încălzire TAC... 

 
• Acest accesoriu este o telecomandă cu 

senzor de temperatură pentru încăpere 
încorporat. 

• Pentru fiecare circuit de încălzire se poate 
conecta o telecomandă. 

• Temperatura din încăpere se poate regla 
prin intermediul butonului rotativ de pe 
telecomandă. La poziţia centrală a butonul 
rotativ se afişează temperatura actuală din 
încăpere la TAC... 

• Modul de funcţionare al TAC... se poate 
schimba prin comutatorul pentru modurile 
de funcţionare al telecomenzii. 

 
 
1.1 Pachet de livrare 
 
• Telecomandă cu senzor temperatură 

încăpere TWR 2 
• Material de fixare. 
 
 
1.2 Date tehnice 
 
Înălţime x lăţime x adâncime vezi figura 

1 
Tensiune nominală 24 V DC 
Intensitatea nominală a 
curentului 

0,01 A 

Variaţie de temperatură ± 2,5 K 
Temperatură admisă a 
mediului ambiant 

0 ... +40ºC 

Clasa de protecţie III 
Tip protecţie  IP 20 
 
 

Tabel 1   Date tehnice 
 



2 Instalare 
 
2.1 Montaj 
 

 

Pericol: Electrocutare! 
 Înaintea branşării electrice se 

va întrerupe alimentarea cu 
tensiune a centralei termice şi 
a tuturor participanţilor bus. 

 
 
2.1.1 Loc de montare 
 
Calitatea reglării telecomenzii depinde de locul 
montării acesteia. 
 
Condiţii impuse locului de montare: 
• Încăperea în care are loc montarea (= 

camera de comandă) trebuie să fie 
adecvată reglării circuitului de încălzire 
asociat (vezi figura 1). 

• (pe cât posibil) perete interior fără curent 
de aer sau radiaţii de căldură (nici din 
spate, de exemplu printr-o conductă goală, 
un perete gol, ş.a.m.d.). 

• Circulaţie nestingherită a aerului din 
încăpere prin orificii de aerisire deasupra şi 
dedesubtul telecomenzii (suprafaţa 
haşurată din figura 1 se menţine liberă). 

 

 
Figura 1   Loc de montare recomandat pentru 
TWR 2 
 

La ventilele manuale cu reglare preliminară în 
camera de comandă: 
► Puterea corpurilor de încălzire va fi reglată 

cât mai mică.  
Prin aceasta, camera de comandă se 
încălzeşte la aceeaşi temperatură cu 
celelalte încăperi. 

 
La ventilele cu termostat în camera de 
comandă: 
► Se deschid ventilele cu termostat la 

maxim. 
► Se reglează puterea corpurilor de încălzire 

prin intermediul îmbinării reglabile pe retur 
cât mai mică posibil.  
Prin aceasta, camera de comandă se 
încălzeşte la aceeaşi temperatură cu 
celelalte încăperi. 

 



 
2.1.2 Montaj 
 

 
Figura 2   Se scoate partea superioară (a) de 
pe suportul de bază (b) 
 
La montarea suportului de bază trebuie ca 
inscripţia clemelor să poată fi lizibilă (figura 3): 
► Se montează soclul cu două şuruburi (c) 

pe o doză sub tencuială obişnuită (d) cu ∅ 
60 mm. 

 

 
Figura 3 
 
 
- sau - 
 
► se fixează suportul de bază direct de 

perete (montare suport: figura 4). 
 

 
 

 
Figura 4 
 
► Se realizează branşarea electrică (vezi 

capitolul 2.2). 
► Se montează partea superioară (a). 
 
 



 
2.2 Branşamentul electric 
 
► Legătura de la TWR 2 la TAC...:  

Se folosesc cabluri electrice care 
corespund cel puţin cu tipul constructiv 
H05 VV-... (NYM-I):  
- Lungime până la 20 m: 0,75 – 1,5 mm2 
- Lungime până la 30 m: 1,0 – 1,5 mm2 
- Lungime peste 30 m:                    1,5 mm2 

► Toate cablurile de 24 V (curent de 
măsurare) se vor poza separat de cablurile 
de 230 V sau 400 V pentru a se evita 
influenţele inductive (distanţă minimă 100 
mm). 

► În cazul unor influenţe inductive externe, 
se vor folosi cabluri ecranate. 

 

 
Centrale termice cu tablou digital de 
comandă TAC-M 
 

 
Figura 5   Branşamente electrice pentru 
circuitul de încălzire A la TAC-M 
 
82 Punte rezistenţă 
 

 

TWR 2 pentru circuite de încălzire, 
respectiv combinatoare B şi C: 
► Se montează câte un modul 

combinator MMX (accesoriu) 
în caseta de distribuţie a TAC-
M. 

► Branşarea electrică se 
realizează ca în figura 5, însă 
se conectează la clemele 53, 
54, 55 pentru circuitul de 
încălzire, respectiv combinator 
B şi 58, 59, 60 pentru circuitul 
de încălzire, respectiv 
combinator C. 

 
 



Centrale termice cu tablou digital de 
distribuţie TAC-BUS 
 

 
Figura 6 Branşament electric pentru 
circuitul de încălzire A la TAC-BUS 
 
82 Punte rezistenţă 
 

 

TWR 2 pentru circuit de încălzire, 
respectiv combinator, B şi C: 
► Se montează placa 

conductoare suplimentară 
(accesoriu) MM1 pentru 
circuitul de încălzire, respectiv 
combinator B, respectiv placa 
conductoare suplimentară 
(accesoriu) MM2 sau KM2 
pentru circuitul de încălzire, 
respectiv combinator B şi C în 
tabloul de distribuţie al TAC-
BUS. 

► Branşarea electrică se 
realizează ca în figura 6, însă 
se conectează la clemele 39, 
40, 41 pentru circuitul de 
încălzire, respectiv combinator 
B şi 44, 45, 46 pentru circuitul 
de încălzire, respectiv 
combinator C. 

 

Centrale termice cu tablou digital de 
distribuţie TAC 
 

 
Figura 7 Branşament electric pentru 
circuitul de încălzire A la TAC 
 
82 Punte rezistenţă 
 

 

TWR 2 pentru circuit de încălzire, 
respectiv combinator, B şi C: 
► Se montează placa 

conductoare suplimentară 
(accesoriu) MM1 pentru 
circuitul de încălzire, respectiv 
combinator B, respectiv placa 
conductoare suplimentară 
(accesoriu) MM2 pentru 
circuitul de încălzire, respectiv 
combinator B şi C în tabloul de 
distribuţie al TAC. 

► Branşarea electrică se 
realizează ca în figura 7, însă 
se conectează la clemele 39, 
40, 41 pentru circuitul de 
încălzire, respectiv combinator 
B şi 44, 45, 46 pentru circuitul 
de încălzire, respectiv 
combinator C. 

 



 
Modul circuit de încălzire TAC-Plus 2 
 

 
Figura 8   Branşament electric la TAC-Plus 2 
 



3 Deservire 
 

 
Figura 9   Elemente de deservire 
 
 
3.1 Reglare mod de funcţionare 
 

 

Comutatorul modului de 
funcţionare (e) este activ, numai 
dacă la TAC... este setat modul de 
funcţionare automat. 

 
► Cu ajutorul comutatorului pentru modul de 

funcţionare (e) se alege modul de 
funcţionare dorit: 
−  = mod de funcţionare automat 

(setare de bază) 
−  = încălzire permanentă 
−  = coborâre permanentă (= econom) 

 
 
3.1.1  Mod de funcţionare automat 
 (setare de bază) 
Trecere automată între modurile de funcţionare 
încălzire şi coborâre temperatură (=economic), 
conform programului orar stabilit la TAC... 
 
 
3.1.2  Încălzire permanentă 
 
Mod de încălzire permanent, conform 
temperaturii setate la TAC... pentru modul de 
funcţionare încălzire. Setările programului orar 
vor fi ignorate. 
 

3.1.3  Economic permanent 
Mod de funcţionare economic permanent 
conform temperaturii setate la TAC... pentru 
acest mod de funcţionare. Se ignoră programul 
orar setat. 
 
 
3.2 Setare temperatură încăpere (f) 
 

 

Curba de încălzire va trebui 
reglată corect la TAC... pentru o 
funcţionare ireproşabilă. Reglarea 
fină a temperaturii din încăpere se 
face prin butonul rotativ (f). 

 
Butonul rotativ (f) deplasează paralel curba de 
încălzire setată prin senzorul de temperatură 
încăpere instalat. 
 
► Se reglează cu ajutorul butonului rotativ (f) 

corecţia dorită a temperaturii din încăpere 
între +2,5K (ºC) şi –2,5 K (ºC). 

 
Afişarea temperaturii din încăpere la TAC... 
Dacă butonul rotativ (f) se află în poziţie 
centrală, la TAC... se afişează temperatura 
corectă. În cazul părăsirii poziţiei centrale se 
„deplasează” şi temperatura încăperii afişată. 
 
Exemplu: 
Temperatura reală din încăpere este de 21ºC. 
Butonul rotativ (f) se află în poziţia +1 K (ºC). 
La TAC... se afişează însă, pentru această 
încăpere, 20ºC. 
 
 



4 Informaţii generale 
 
... şi indicaţii pentru economia de energie: 
 
• La reglarea cu senzor pentru exterior, 

temperatura pe tur va fi reglată conform 
graficului de încălzire: cu cât temperatura 
exterioară este mai scăzută, cu atât creşte 
temperatura pe tur.  
Mod economic: graficul de încălzire se va 
regla la temperaturi cât mai mici conform 
izolaţiei clădirii şi a condiţiilor instalaţiilor 

• Economie de energie la clădirile bine 
izolate: temperatura modului economic se 
va regla la valori mai scăzute. 

• Ventilele cu termostat din toate încăperile 
vor fi reglate în aşa fel, încât să se poată 
atinge temperatura din încăpere dorită în 
fiecare cameră. Temperatura de încălzire 
se ridică numai dacă nu se obţine 
temperatura dorită după un timp mai lung. 

• Mare economie de temperatură prin 
reducerea temperaturii din încăperi pe timp 
de zi sau pe timp de noapte:  
Scăderea temperaturii cu 1 K (ºC): 
economie de energie de până la 5%.  
Nu are sens: scăderea zilnică a 
temperaturii din încăperi sub +15ºC, 
deoarece pereţii vor emana în continuare 
răcoare, temperatura din încăperi va 
creşte, consumându-se astfel mai multă 
energie decât în cazul unei alimentări 
uniforme de căldură. 

• Termoizolaţie bună a clădirii: nu se atinge 
temperatura pentru modul economic. Cu 
toate acestea se face economie de energie 
deoarece încălzirea rămâne oprită. După 
care se reglează mai din timp momentul de 
începere a modului economic. 

• Pentru aerisire nu se va lăsa fereastra 
rabatată, deoarece în această poziţie se 
pierde căldură fără a îmbunătăţi 
considerabil aerul din încăpere. 

• Se aeriseşte scurt timp dar în mod intensiv 
(fereastră larg deschisă). 

• În timpul aerisirii se închide ventilul cu 
termostat sau se comută pe modul 
economic. 

 

 
 
 
 
 

 



5 Depistarea defectelor 
 
Sesizare Cauză Remediere 
Nu se atinge temperatura 
dorită în încăperi 

Graficul de încălzire, respectiv 
deplasarea paralelă la TAC... 
setată greşit. 

Se corectează setările la 
TAC... 

 Ventilul/ventilele cu termostat 
din camera de comandă sunt 
reglate la valori prea mici. 

Se deschid ventilele cu 
termostat la maxim sau se 
înlocuiesc cu ventile manuale. 

 Selectorul temperaturii pe tur al 
centralei termice este reglat la 
valori prea mici. 

Se reglează selectorul 
temperaturii pe tur la valori mai 
mari. 

 Prezenţă aer în instalaţia de 
încălzire. 

Se aerisesc corpurile şi 
întreaga instalaţie de încălzire. 

Temperatura dorită din 
încăperi este depăşită cu mult 

Graficul de încălzire, respectiv 
deplasarea paralelă la TAC... 
setată greşit. 

Se corectează setările la 
TAC... 

 Locul de montare al TWR 2 
este dezavantajos, de exemplu 
pe perete exterior, în 
apropierea ferestrei, curenţi de 
aer, ... 

Se alege un loc de montare 
mai bun (vezi capitolul 2.1.1). 

Oscilaţii de temperatură prea 
mari 

Acţiune de scurtă durată a unei 
surse de căldură străine în 
încăpere, de exemplu datorită 
razelor soarelui, iluminatul din 
încăpere, TV, şemineu, 
ş.a.m.d. 

Se alege un loc de montare 
mai bun (vezi capitolul 2.1.1). 

Reglare greşită sau nici o 
reglare 

Cablare greşită a TWR 2 Se verifică cablarea conform 
planului de conexiuni şi se 
corectează la nevoie. 

 

Tabelul 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


