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1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă
1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă 

1.1 Explicarea simbolurilor

Mesaje de avertizare

Cuvintele de semnalizare de la începutul unui mesaj de 
avertizare sunt caracteristice pentru tipul și gravitatea 
consecinţelor care pot apărea dacă nu se iau măsurile 
pentru evitarea pericolului.
• ATENŢIE semnalizează că pot rezulta daune 

materiale.
• PRECAUŢIE semnalizează că pot rezulta daune 

corporale ușoare până la daune corporale grave.
• AVERTIZARE semnalizează că pot rezulta daune 

corporale grave.
• PERICOL semnalizează că pot rezulta daune 

corporale periculoase.

Informaţii importante

Alte simboluri

1.2 Instrucţiuni de siguranţă

Generalităţi
B Citiţi cu atenţie și păstraţi aceste instrucţiuni.

Instalare și punere în funcţiune
B Pompă de căldură trebuie montată și pusă în 

funcţiune doar de către o firmă de specialitate 
autorizată.

Service și reparaţii
B Reparaţii vor fi efectuate numai de către o firmă de 

specialitate autorizată. Reparaţii efectuate 
necorespunzător pot pune în pericol utilizatorul și 
deteriora echipamentul.

B Utilizaţi numai piese de schimb originale.
B Pompa de căldură trebuie verificată anual de către o 

firmă de specialitate autorizată și întreţinută, dacă 
este cazul.

Puteţi recunoaște mesajele de 
avertizare prin fundalul de culoare gri, 
triunghiul de avertizare și chenarul în 
care sunt încadrate.

Dacă există pericol de electrocutare, 
semnul de exclamare din triunghi va fi 
înlocuit de simbolul fulger.

Informaţiile importante care nu presupun 
un pericol pentru persoane sau bunuri sunt 
semnalizate prin simbolul alăturat. Acestea 
sunt încadrate de linii deasupra textului și 
sub text

Simbol Semnificaţie

B Etapă de operaţie

Trimitere la alte texte din document 
sau la alte documente

• Enumerare/listă de înregistrări

– Enumerare/listă de înregistrări (al 2-lea  
nivel)

Tab. 1
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2 Volum de livrare
2 Volum de livrare

Fig. 1

1 Pompă de căldură
2 Senzor pentru temperatura turului
3 Picioare reglabile
4 Senzor pentru temperatura exterioară
5 Material tipărit cu documentaţia aparatului
6 Filtru pentru sistemul de apă caldă menajeră
7 Filtru pentru sistemul de încălzire
8 Filtru pentru circuitul primar de sole
9 Separator microbule de aer (WPS 22)
10 Supapă de aerisire (WPS 22)
11 Supapă de siguranţă 4 bar
12 Separator microbule de aer cu aerisire (WPS 33 - WPS 

60)
13 Clește pentru filtru
14 Armătură de umplere

9 11

12

1 2

4

5

13

3
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6 720 614 967-40.1I
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3 Echipament pentru instalare și transport
3 Echipament pentru instalare și transport
Transportul pompei este permis doar cu echipament 
de transport/dispozitiv de ridicat.

Fig. 2 Exemplu de echipament de transport și dispozitiv de ridicat care pot fi folosite la instalarea pompei de 
căldură.

PERICOL:  Risc de vătămări corporale. 
Greutatea pompei de căldură este 
cuprinsă între 330 kg și 560 kg.
B Ridicaţi pompa de căldură doar cu un 

dispozitiv de ridicat adecvat. 

6 720 616 938-22.1I
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4 Ridicaţi pompa de căldură
4 Ridicaţi pompa de căldură
Îndepărtaţi ambalajul și paletul. Îndepărtaţi, de 
asemena, șuruburile și mantaua înainte de a ridica 
pompa de căldură în clădire.

Fig. 3 WPS 22 - WPS 60 cu anou pentru ridicare

1 WPS 22 - WPS 33 cu anou pentru ridicare în părţi 
opuse

2 Fixaţi anoul pentru ridicare la pompa de căldură, vezi 
imagine

3 WPS 43 - WPS 60 cu anou pentru ridicare în fiecare 
colţ

4 Fixaţi anoul pentru ridicare la pompa de căldură, vezi 
imagine

PERICOL:  Risc de vătămări corporale. 
Greutatea pompei de căldură este 
cuprinsă între 330 kg și 560 kg.
B Ridicaţi pompa de căldură doar cu un 

dispozitiv de ridicat adecvat. 

x 4x 2

1

2

3

4

6 720 616 938-5.1I
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5 Informatii despre echipament
5 Informatii despre echipament

WPS 22 - WPS 60 sunt pompe de căldură care pot fi 
dotate cu un boiler extern.

5.1 Utilizarea conform destinaţiei
Pompa de căldură trebuie montată doar în sisteme 
închise de încălzire a apei calde menajere conform EN 
12828.
Nu se acceptă o altă utilizare. Daunele apărute în 
această situaţie nu sunt acoperite de garanţia 
produsului.

5.2 Prezentarea tipurilor

WPS Pompă de căldură
kW Putere de încălzire 0/35

5.3 Plăcuţă de identificare
Plăcuţa de identificare se află pe capacul superior al 
pompei de căldură. Aici găsiţi informaţii cu privire la 
puterea pompei de căldură, numărul de articol, seria și 
data producţiei.

5.4 Transport și depozitare
Transportaţi și depozitaţi pompa de căldură mereu în 
poziţie verticală. Este permisă înclinarea, dar nu 
poziţionarea orizontală a pompei de căldură.
În cazul transportului fără paletul livrat, trebuie 
demontat capacul exterior pentru a evita daune.
Nu este permisă depozitarea pompei de căldură la 
temperaturi sub -10 °C.

5.5 Dispozitive de protecţie pentru 
transport

Datorită dispozitivelor de protecţie pentru transport 
evitaţi daune la pompa de căldură în timpul 
transportului. Îndepărtaţi dispozitivele de protecţie din 
amortizoarele de vibraţie ale pompei de căldură 
înaintea punerii în funcţiune (  imagine 11 - 12).

5.6 Locaţia de montaj
B Amplasaţi pompa de căldură în interior, pe o 

suprafaţă plană și stabilă, rezistentă la o greutate de 
minim 600 kg.

B Poziţionaţi pompa de căldură cu picioarele reglabile.

B Temperatura înconjurătoare din apropierea pompei 
de căldură trebuie sa fie între 10 °C și 35 °C.

B Ţineţi cont de nivelul de presiune acustică al pompei 
de căldură când o montaţi.

B În încăperea trebuie să se afle o scurgere. Astfel, 
apa rezultată în urma unei scurgeri poate fi evacuată 
ușor.

5.7 Verificaţi înainte de instalare
B Instalarea pompei de căldură trebuie efectuată de 

către un specialist autorizat.
B Înainte de a pune pompa de căldură în funcţiune: 

alimentaţi și aerisiţi sistemul de încălzire, boilerul și 
circuitul de sole, inclusiv pompa de căldură.

B Verificaţi dacă toate racordurile de conducte sunt 
intacte și nu s-au desprins în timpul transportului.

B Executaţi tubulaturile cât mai scurt posibil pentru a 
proteja instalaţia împotriva defecţiunilor, cauzate 
spre exemplu de furtuni.

B Executaţi instalarea pompei de căldură, conexiunea 
electrică și circuitul de sole conform prevederilor în 
vigoare.

5.8 Borderou de control

1. Amplasaţi pompa de căldură pe o suprafaţă plană. 
Poziţionaţi pompa de căldură cu ajutorul picioarelor 
reglabile.

2. Montaţi sistemul de alimentare, filtrul și supapele.
3. Montaţi conductele de tur și retur și vasul de 

expansiune la pompa de căldură.
4. Racordaţi instalaţia de încălzire la sistemul de 

încălzire.
5. Conectaţi senzorii de temperatură exterioară și, 

dacă doriţi, senzorii de temperatură de cameră 
(accesorii).

6. Alimentaţi și aerisiţi circuitul de încălzire și cel de 
sole.

7. Executaţi racordurile externe.
8. Conectaţi instalaţia la panoul electric de comandă al 

casei.
9. La uscare șapă: semnalul furnizorului de energie 

electrică este pornit și activat după uscarea șapei.
10. Puneţi instalaţia în funcţiune prin setări la panoul de 

comandă.
11. Verificaţi instalaţia după punerea în funcţiune.
12. Dacă este necesar, completaţi cu sole.

Instalarea trebuie realizată doar de către o 
firmă de specialitate autorizată. 
Instalatorul trebuie să respecte regulile, 
prevederile și indicaţiile incluse în 
instrucţiunile de instalare și de utilizare.

WPS 22 33 43 52 60

kW 21,0 33,8 42,5 52,5 61,5

Tab. 2 Prezentarea tipurilor

Fiecare instalare a unei pompe de căldură 
este individuală și se deosebește de alta. 
Borderoul de control care urmează 
prezintă o descriere generală a etapelor de 
instalare.
Logatherm WPS 22...60 - Ne rezervãm dreptul de a efectua modificãri pe baza dezvoltãrilor tehnice ulterioare.8



5 Informatii despre echipament
5.9 CAN-BUS
Conectaţi plăcile cu circuit imprimat din pompa de 
căldură prin intermediul sistemului de comunicare 
CAN-BUS. CAN (Controller Area Network) este un 
sistem cu doi conductori pentru comunicarea dintre 
module/plăci de circuit imprimat bazate pe 
microprocesoare.

Cablu recomandat pentru conexiunea externă 
LIYCY (TP) 2x2x0,5. Cablul va fi multifilar și ecarant. 
Este permisă împământarea ecranării doar la un capăt 
și numai la carcasă. 

Lungimea maximă admisibilă a conductei este de 30 
m.

Nu este permisă pozarea cablului CAN-BUS împreună 
cu conductori de 230 V sau 400 V. Distanţa minimă 
100 mm. Este permisă pozarea cu conductorii 
senzorilor.

Conectarea dintre plăcile de conductori se face prin 
patru fire care conectează și tensiunea de 12 V între 
plăcile de circuit imprimat. Pe plăcile de circuit 
imprimat găsiţi câte un marcaj pentru conectările de 
12-V și pentru cele CAN-BUS.

Întrerupătorul Term marchează începutul și capătul 
conexiunii CAN-BUS. Aveţi grijă ca plăcile corecte să 
fie cu terminare, iar restul fără terminare.

Fig. 4

GND Pământ
CANLCAN low
CANHCAN high
+12V Conectarea 12V
EWP Pompă de căldură

PRECAUŢIE: Defecţiuni cauzate de 
influenţe inductive.
B Cablul CAN-BUS trebuie ecranat și 

pozat separat de cablurile de 230 V sau 
400 V.

PRECAUŢIE: Nu confundaţi conexiunile 
de 12-V și CAN-BUS!
În cazul în care conectaţi 12 V la CAN-BUS 
distrugeţi procesoarele.

B Ţineţi cont de faptul că cele patru 
cabluri trebuie conectate la contactele 
cu marcajul corespunzător al plăcilor cu 
circuit imprimat.

6 720 614 967-31.2I

CAN-BUS CAN-BUS
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5 Informatii despre echipament
5.10 Manipularea plăcii de circuit 
imprimat

Plăcile de circuit imprimat cu electronică de comandă 
reacţionează foarte sensibil la încărcări electrostatice 
(ESD  ElectroStatic Discharge). Pentru a evita 
defecţiuni ale componentelor, acordaţi deosebită 
atenţie acestora.

Fig. 5 Brăţară

Daunele sunt, în majoritatea cazurilor, latente. O placă 
de circuit imprimat poate funcţiona fără probleme la 
punerea în funcţiune, problemele apărând, de obicei, 
ulterior. Obiecte încărcate electrostatic reprezintă o 
problemă doar în apropierea componentelor 
electronice. Înainte de a începe cu lucrările, păstraţi o 
distanţă de cel puţin un metru faţă de cauciuc 
spongios, folii de protecţie și alte ambalaje, piese 
vestimentare din fibre sintetice (de exemplu pulover 
din fleece).

O brăţară legată la împământare reprezintă o protecţie 
bună împotriva ESD în timpul lucrărilor. Această 
brăţară trebuie purtată înainte de a deschide punga/
ambalajul ecranat(ă) sau înainte de a expune placa de 
circuit imprimat montată. Trebuie să purtaţi brăţara 
până la reintroducerea plăcii de circuit imprimat în 
ambalajul său ecranat sau conectarea la cutia de 
racorduri închisă. Procedaţi în același fel și cu plăcile 
de circuit imprimat înlocuite care urmează a fi 
înapoiate.

Fig. 6

PRECAUŢIE: Defecţiuni cauzate de 
încărcarea electrostatică.
B Atingeţi placa de circuit imprimat numai 

dacă purtaţi o brăţară de împământare.

6 720 614 366-24.1I

6 720 614 366-25.1I
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6 Încălzire, generalităţi
6 Încălzire, generalităţi

6.1 Circuite de încălzire
• Circuitul 1: Reglarea primului circuit face parte din 

dotarea standard a regulatorului și este controlată 
prin intermediul senzorului pentru temperatura 
turului montat sau în combinaţie cu un senzor pentru 
temperatura camerei instalat.

• Circuitul 2 (mixt): Reglarea circuitului 2 face de 
asemenea parte din dotarea standard a 
regulatorului și trebuie completată doar cu o vană 
de amestec, o pompă de recirculaţie și un senzor 
pentru temperatura turului, eventual și cu un senzor 
pentru temperatura camerei suplimentar.

• Circuitele 3-4 (mixte): Reglarea a maxim două 
circuite suplimentare este posibilă cu ajutorul unui 
accesoriu optional. În acest scop, fiecare circuit se 
va echipa cu un modul cu vană de amestec, o 
pompă de recirculare, un senzor pentru temperatura 
turului și eventual un senzor pentru temperatura 
camerei.

6.2 Reglarea încălzirii
• Senzor pentru temperatura exterioară: Se va 

monta un senzor pe zidul exterior al casei. Senzorul 
pentru temperatura exterioară îi transmite 
regulatorului temperatura exterioară actuală. În 
funcţie de temperatura exterioară, regulatorul 
adaptează automat temperatura din casă. Clientul 
poate stabili temperatura tur pentru încălzire în 
funcţie de temperatura exterioară prin setarea 
curbei de încălzire cu ajutorul regulatorului.

• Senzor pentru temperatura exterioară și pentru 
temperatura camerei (este posibilă montarea doar 
a unui senzor pentru temperatura camerei la fiecare 
circuit): pentru reglarea cu ajutorul unui senzor 
pentru temperatura exterioară și a unui senzor 
pentru temperatura camerei, unul sau mai mulţi 
senzori trebuie poziţionaţi central în locuinţă. 
Senzorul pentru temperatura camerei este conectat 
la pompa de căldură și transmite regulatorului 
temperatura actuală a încăperii. Acest mesaj 
transmis influenţează temperatura tur. Temperatura 
tur este redusă când senzorul de temperatură a 
camerei măsoară o temperatură mai ridicată decât 
cea setată. Se recomandă un senzor de 
temperatură a camerei în cazul în care și alţi factori, 
pe lângă temperatura exterioară, influenţează 
temperatura din locuinţă, spre exemplu focul din 
șemineu un ventiloconvector, locuinţă expusă 
vantului sau radiaţie solară directă.

6.3 Programarea timpului încălzirii
• Programare: Regulatorul are două programe 

temporizate setabile individual (zi/oră).
• Concediu: Regulatorul deţine un program pentru 

regimul de funcţionare în timpul concediului care 
fixează temperatura încăperii o treaptă mai jos sau 
mai sus pe o perioadă de timp setată. Programul 
poate opri și producţia de apă caldă menajeră.

• Reglare externă; Regulatorul poate fi reglat extern. 
Acest lucru însemnând că se efectuează o funcţie 
presetată imediat ce regulatorul recepţionează un 
semnal de intrare. 

6.4 Tipuri funcţionare
• Monovalent: Pompa de căldură este astfel 

dimensionată încât acoperă minim 100% necesarul 
unei case.

• Monoenergetic: Pompa de căldură este astfel 
dimensionată încât puterea ei se află puţin sub 
necesarul unei case. Diferenţa este acoprită cu 
ajutorul unui încălzitor electric. Operarea 
încălzitorului electric se face cu ajutorul unui semnal 
0-10 V conectat la ieșirea vanei de amestec 
E71.E1.Q71 al plăcii PEL 
(  Capitolul 11.6.9). În rest, operarea încălzitorului 
electric se face ca și în cazul încălzitorului cu vana 
de amestec. Selectaţi tipul regimului de funcţionare 
bivalent-paralel. Se recomandă setarea amânării 

Instalaţi și utilizaţi mereu circuitul 1.

Nu este permis ca circuitele 2-4 să aibă o 
temperatură tur mai mare decât circuitul 1. 
Însemnând că nu este posibilă combinarea 
încălzirii prin pardoseală a circuitului 1 cu 
radiatorele altui circuit. Scăderea 
temperaturii la circuitul 1 poate influenţa 
într-o anumită măsură alte circuite

Dacă folosiţi funcţia Use temperature 
from circuit with highest temperature 
(Utilizarea temperaturii circuitului cu 
temperatura maximă) în Circuit 1 (Circuit 
1), nu mai este necesară adaptarea curbei 
de încălzire pentru Circuit 1 (Circuit 1) la 
circuitele mixte. Pompa de căldură alege 
automat valoarea maximă de referinţă 
pentru tur.

Doar încăperea în care este montat 
senzorul de temperatură a camerei 
influenţează reglarea temperaturii 
ambiante a circuitului de încălzire 
respectiv.
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6 Încălzire, generalităţi
reglării vanei de amestec la 0 minute, deoarece 
aceasta prelungește inutil întârzierea de pornire a 
încălzitorului.(  Capitolul 16.7).

• Bivalent-paralel: Un încălzitor cu modulare care, 
atunci când este necesar, funcţionează împreună cu 
pompa de căldură, iar în timpul utilizării de urgenţă 
sau în cazul opririi pompei de căldură ca urmare a 
temperaturii exterioare scăzute, funcţionează 
independent. Pentru producţia suplimentară de apă 
caldă menajeră și dezinfecţie termică este necesar 
un încălzitor electric în boiler.

• Bivalent-alternativ: Un încălzitor cu modulţaie care 
este activat doar în cazul opririi pompei de căldură, 
spre exemplu datorită temperaturilor exterioare 
scăzute sau în cazul utilizării de urgenţă. Pentru 
producţia suplimentară de apă caldă menajeră și 
dezinfecţie termică este necesar un încălzitor 
electric în boiler.

6.5 Fixed temperature (Temperatură 
constantă)

Circuitul 1 poate fi setat pentru o temperatură 
constantă. În acest caz, pompa de căldură 
funcţionează pentru a menţine acumulatorul tampon la 
o temperatură stabilă. Ulterior, căldura boilerului este 
amestecată în sistemul de încălzire.

Este necesară montarea unui încălzitor 
electric în boiler când pompa de căldură 
asigură necesarul pentru mai mult de două 
locuinţe.
În cazul folosirii unui cazan pe motorină/
gaz ca încălzitor suplimentar, cazanul 
poate fi utilizat pentru punerea la dispoziţie 
a apei calde, suplimentare și la dezinfecţia 
termică. În cazul acesta nu este necesar un 
încălzitor electric în boiler.
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7 Dimensiuni și distanţe minime
7 Dimensiuni și distanţe minime

7.1 WPS 22 - WPS 33

Fig. 7 Fig. 8

Toate dimensiunile sunt exprimate în mm:
A Tur circuit de sole
B Retur circuit de sole
C Retur boiler
D Tur boiler
E Retur circuit de încălzire
F Tur agent termic
G Conexiuni electrice
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6 720 614 967-37.1I
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7 Dimensiuni și distanţe minime
7.2 WPS 43 - WPS 60

Fig. 9 Fig. 10

Toate dimensiunile sunt exprimate în mm:
A Tur circuit de sole
B Retur circuit de sole
C Retur boiler
D Tur boiler
E Retur circuit de încălzire
F Tur circuit de încălzire
G Conexiuni electrice

≥100 ≥350≥6
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40

6 720 614 967-38.1I
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8 Indicaţii tehnice
8 Indicaţii tehnice

8.1 Structura pompei de căldură

8.1.1 WPS 22 - WPS 33

Fig. 11

1 Plăcuţă de identificare
2 Pompă pentru circuit sole
3 Pompă agent termic
4 Presostat de joasă presiune
5 Condensator
6 Compresor (1 și 2)
7 Vaporizator

8 Vizor de inspectie
9 Presostat de înaltă presiune
10 Ventil de expansiune
11 Vană cu 3 căi
12 Filtru de uscare
13 Dispozitive de protecţie pentru transport (2)

6 720 614 967-5.1I
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8 Indicaţii tehnice
8.1.2 WPS 43 - WPS 60

Fig. 12

1 Plăcuţă de identificare
2 Pompă circuit sole
3 Pompă agent termic
4 Presostat de joasă presiune
5 Condensator
6 Compresor (1 și 2)
7 Vaporizator
8 Vizor de inspecie
9 Presostat de înaltă presiune
10 Ventil de expansiune
11 Vană cu 3 căi
12 Filtru de uscare
13 Dispozitive de protecţie pentru transport (3)

6 720 614 967-6.1I
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8 Indicaţii tehnice
8.2 Soluţii de sistem

8.2.1 Explicaţii privind soluţiile de sistem

Soluţii detaliate de sistem găsiţi în caietul 
de proiectare al produsului.

E10

E10.T2 Senzor pentru temperatura exterioară

Tab. 3 E10

E11 Circuit 1

E11.C101 Vas de expansiune

E11.C111 Acumulatorul tampon

E11.F101 Supapă de siguranţă

E11.F111 Aerisitor (automat)

E11.G1 Pompă circuit de încălzire

E11.P101 Manometru

E11.P111 Termometru

E11.P112 Termometru

E11.Q101 Robinet de închidere

E11.Q102 Robinet de închidere

E11.R101 Ventil de retur

E11. T1 Senzor pentru temperatura turului

E11.TT Senzor de temperatură de cameră

Tab. 4 E11 circuit 1

E12 Circuit 2

E12.G1 Pompă circuit de încălzire

E12.P112 Termometru

E12.Q101 Robinet de închidere

E12.Q102 Robinet de închidere

E12.Q11 Vana de amestec

E12.R101 Ventil de retur

E12.T1 Senzor pentru temperatura turului

E12.TT Senzor de temperatură de cameră

Tab. 5 E12 circuit 2

E21 Compresor 1

E21 Pompă de căldură

E21.F111 Aerisitor (automat)

E21.G2 Pompă agent termic

E21.G3 Pompă de sole

E21.Q102 Robinet de închidere

E21.Q21 Vană cu 3 căi

E21.R101 Ventil de retur

E21.R102 Ventil de retur

E21.T8 Tur agent termic

E21.T9 Retur agent termic

E21.T10 Tur circuit de sole

E21.T11 Retur circuit de sole

E21.V102 Filtru

Tab. 6 E21 compresor 1

E22 Compresor 2

E22 Pompă de căldură

E22.F101 Supapă de siguranţă

E22.G2 Pompă agent termic

E22.G3 Pompă de sole

E22.Q101 Robinet de închidere

E22.R101 Ventil de retur

E22.R102 Ventil de retur

E22.T8 Tur agent termic

E22.T9 Retur agent termic

E22.T10 Tur circuit de sole

E22.T11 Retur circuit de sole

E22.V101 Filtru

Tab. 7 E22 compresor 2
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8 Indicaţii tehnice
E31 Circuit de sole

E31 Circuit de sole compresor 1

E31.C101 Vas de expansiune

E31.F101 Supapă de siguranţă

E31.F102 Supapă de siguranţă

E31.F111 Aerisitor (automat)

E31.Q21 Supapă cu bilă sistem de alimentare

E31.Q22 Supapă cu bilă sistem de alimentare

E31.Q23 Robinet de închidere

E31.Q24 Robinet de închidere

E31.V101 Filtru

Tab. 8 E31 Circuit de sole

E41 și E42 Boiler 1 și 2

E41 Boiler 1

E41.E1 Încălzitor electric apă caldă

E41.E1.G1 Pompă de recirculaţie

E41.F101 Supapă de siguranţă

E41.F102 Supapă de siguranţă

E41.G6 Pompă de circulaţie pentru apa 
caldă

E41.P111 Termometru

E41.P112 Termometru

E41.Q101 Robinet de închidere

E41.Q104 Robinet de închidere

E41.Q105 Robinet de închidere

E41.Q106 Robinet de închidere

E41.Q111 Robinet de reglare

E41.R101 Ventil de retur

E41.R102 Ventil de retur

E41.T3 Senzor de temperatură pentru apa 
caldă menajeră

E41.V41 Apa caldă

E41.W41 Apă rece

E42 Boiler 2

Tab. 9 E41, E42 boiler 1, 2

E71 Încălzire adiţională

E71 Încălzire adiţională

E71.E1.F101 Supapă de siguranţă

E71.E1.F111 Aerisitor (automat)

E71.E1.G71 Pompă de recirculaţie

E71.E1.P111 Termometru

E71.E1.P101 Manometru

E71.E1.Q1Q1 Robinet de închidere

E71.E1.Q1Q2 Robinet de închidere

E71.E1.Q71 Supapă a vanei de amestec

Tab. 10 E71 încălzire adiţională
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8 Indicaţii tehnice
8.2.2 Soluţie de sistem fără încălzitor (monovalent)

Fig. 13 Circuit de încălzire și acumulator tampon, fără încălzitor (  Capitolul 8.2.1, 8.3)

6 720 616 938-23.1I
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8 Indicaţii tehnice
8.2.3 Soluţie de sistem încălzitor cu vana de amestec (bivalent)

Fig. 14 Circuit de încălzire, încălzitor cu vana de amestec și acumulator tampon (  Capitolul 8.2.1, 8.3)

6 720 616 938-26.1I
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8 Indicaţii tehnice
8.2.4 Soluţie de sistem cu încălzitor electric (Monoenergetic)

Fig. 15 Circuit de încălzire, încălzitor electric și acumulator tampon (  Capitolul 8.2.1, 8.3)

6 720 616 938-25.1I
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8 Indicaţii tehnice
8.3 Descrierea funcţiilor pentru soluţiile 
de sistem

Soluţie de sistem fără încălzitor (  Capitolul 8.2.2)
Încălzire
Căldura pentru E11 vine direct de la acumulatorul 
tampon E11.C111. Căldura pentru E12 provine de la 
acumulatorul tampon E11.C111 și este reglată în jos 
până la temperatura setată prin vana de amestec 
E12.Q11. Pompa de căldură asigură căldura pentru 
E11.C111 și menţine temperatura setată în E11.T1, 
prin pornirea a câte unui compresor în cazul unei 
temperaturi prea scăzute sau oprirea unui compresor 
în cazul unei temperaturi prea ridicate.

Apă caldă menajeră
În cazul în care temperatura din boiler E41.T3 scade 
sub valoarea setată, E21.Q21 trece prepararea apei 
calde, iar compresorul E21 pornește. Prepararea apei 
calde continuă până când temperatura E21.T8 
depășește limita de oprire setată.

Comanda pompei
E11.G1 și E12.G1 pornesc la temperaturi exterioare 
scăzute și pornesc la temperaturi exterioare ridicate. 
E21.G2 și E21.G3 sunt în funcţiune când merge și 
compresorul E21. E22.G2 și E22.G3 sunt în funcţiune 
când merge și compresorul E22. E41.G6 funcţionează 
la orele setate.

Soluţie de sistem încălzitor cu vana de amestec 
(  Capitolul 8.2.3)
Regim de încălzire: Pompa de căldură și 
încălzitorul funcţionează împreună.
Căldura pentru E11 provine de la acumulatorul tampon 
E11.C111, eventual cu încălzire în continuare prin E71. 
Căldura pentru E12 provine de la acumulatorul tampon 
E11.C111 cu o posibilă încălzire în continuare prin E71 
și este reglată în jos până la temperatura setată prin 
vana de amestec E12.Q11. Pompa de căldură asigură 
căldura pentru E11.C111 și menţine temperatura 
setată în E11.T1, prin pornirea a câte unui compresor 
al pompei de căldură în cazul unei temperaturi prea 
scăzute sau oprirea unui compresor în cazul unei 
temperaturi prea ridicate. Dacă pompa de căldură nu 
poate asigura singură temperatura de referinţă, se 
activează încălzitorul E71.E1.Q71 care reglează 
E11.T1 la temperatura setată.

Regim de încălzire: Pompa de căldură și 
încălzitorul funcţionează unul sau celălalt
Dacă doriţi ca încălzirea completă să se efectueze 
numai cu ajutorul pompei de căldură, aceasta asigură 
căldura pentru E11.C111 și menţine temperatura 
setată în E11.T1 prin pornirea a câte unui compresor al 
pompei de căldură în cazul unei temperaturi prea 
scăzute sau oprirea unui compresor în cazul unei 
temperaturi prea ridicate. Dacă pompa de căldură nu 
este în funcţiune, căldura este produsă în întregime de 
încăzitorul E71. Căldura pentru E11 provine de la 

acumulatorul tampon E11.C111 sau de la E71. Căldura 
pentru E12 provine de la acumulatorul tampon 
E11.C11 sau de la E71 și este reglată în jos până la 
temperatura setată prin vana de amestec E12.Q11. O 
comutare între regimul de funcţionare a pompei de 
căldură și cel al încălzitorului are loc în cazul în care a 
fost atinsă o valoare mai joasă decât temperatura 
exterioară setată, oprită temporar alimentarea cu 
energie electrică a pompei de căldură sau activată o 
intrare externă pentru blocarea pompei de căldură.

Apă caldă
Apa caldă este încălzită în prealabil în E41 cu ajutorul 
pompei de căldură. În cazul în care temperatura din 
boiler E41.T3 scade sub valoarea limită setată, 
E21.Q21 trece prepararea apei calde, iar compresorul 
E21 pornește. Prepararea apei calde continuă până 
când temperatura E21.T8 depășește limita de oprire 
setată. Reîncălzirea boilerului E42 se face exclusiv prin 
încălzitorul E71. Alimentarea cu căldură a boilerului se 
face prin pompa de circulaţie E41.G6. Controlul 
temperaturii în boiler E42 se face exclusiv prin 
încălzitorul E71.

Comanda pompei
E11.G1 și E12.G1 pornesc la temperaturi exterioare 
scăzute și pornesc la temperaturi exterioare ridicate. 
E21.G2 și E21.G3 sunt în funcţiune când merge și 
compresorul E21. E22.G2 și E22.G3 sunt în funcţiune 
când merge și compresorul E22. E41.G6 funcţionează 
în timpul orele setate. E41.E1.G1 (  Capitolul 11.9) 
este controlat de pompa de căldură și servește la 
dezinfecţia termică a E41.

Soluţie de sistem cu încălzitor electric 
(  Capitolul 8.2.4)
Încălzire
Căldura pentru E11 vine de la acumulatorul tampon 
E11.C111 cu o posibilă încălzire în continuare prin E71. 
Căldura pentru E12 provine de la acumulatorul tampon 
E11.C111 cu o posibilă încălzire în continuare prin E71 
și este reglată în jos până la temperatura setată prin 
vana de amestec E12.Q11. Pompa de căldură asigură 
căldura pentru E11.C111 și menţine temperatura de 
referinţă în E11.T1, prin pornirea a câte unui compresor 
al pompei de căldură în cazul unei temperaturi prea 
scăzute sau oprirea unui compresor în cazul unei 
temperaturi prea ridicate. În cazul în care pompa de 
căldură nu poate asigura temperatura de referinţă, 
este activat încălzitorul electric. Puterea încălzitorului 
electric este controlată prin semnale de 0-10-V pentru 
a menţine temperatura de referinţă. 

Apă caldă menajeră
În cazul în care temperatura din boiler E41.T3 scade 
sub valoarea setată, E21.Q21 trece prepararea apei 
calde, iar compresorul E21 pornește. Prepararea apei 
calde continuă până când temperatura E21.T8 
depășește limita de oprire setată.
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8 Indicaţii tehnice
Comanda pompei
E11.G1 și E12.G1 pornesc la temperaturi exterioare 
scăzute și pornesc la temperaturi exterioare ridicate. 
E21.G2 și E21.G3 sunt în funcţiune când merge și 
compresorul E21. E22.G2 și E22.G3 sunt în funcţiune 
când merge și compresorul E22. E41.G6 funcţionează 
la orele setate.

Selectaţi la toate soluţiile de sistem Yes 
(Da) la Acknowledge hot water 
additional heat (Confirmare încălzitor 
electric apă caldă) (  Capitolul 16.7).
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8 Indicaţii tehnice
8.4 Date tehnice

8.4.1 WPS 22 - WPS 60

Unitate WPS 22 WPS 33 WPS 43 WPS 52 WPS 60

Regim de operare sole/apă

Puterea indicată / COP (0/35) EN145111) kW 21,0/4,4 33,8/4,2  42,5/4,1 52,5/4,0 61,5/4,0

Putere indicată / COP (0/45) EN145111) kW 19,9/3,5 31,6/3,2 40,5/3,3 48,5/3,3 58,6/3,3

Putere indicată / COP (0/35) EN2551) kW 21,6/4,8 34,2/4,4 43,3/4,4 53,0/4,3 62,3/4,3

Putere indicată / COP (10/35) EN2551) kW 26,4/5,8 41,7/5,2 56,7/5,3 66,7/5,2 77,6/5,1

Capacitate frigorifică maximă (0/35) kW 17 26 34 40 47

Capacitate frigorifică maximă (10/35) kW 23 34 46 55 63

Circuit de sole

Racord circuit de sole DN40, 11/2 DN50, 2

Presiune de lucru sistem de sole max./min. bar 4 / 0,5

Temperatura de intrare circuit de sole max./min. °C 22 / -5

Temperatura de ieșire circuit de sole max./min. °C -8

Amestec etilenglicol max./min. % 35 / 30

Debit nominal circuit de sole (abatere max. 15%) l/s 1,3 2,3 3,0 3,3 3,9

Cădere admisibilă de presiune externă a 
circuitului de sole

kPa 65 44 48 63 52

Încălzire

Racorduri acumulator tampon DN 32, 11/4 DN 40, 11/2

Racorduri apă caldă DN 25, 1

Debit nominal apă caldă (abatere max. 15%) l/s 0,28 0,45 0,38 0,45 0,45

Presiune de lucru sistem de încălzire max./min. bar 4 / 0,5

Debit volumic acumulator tampon max./min. l/s 0,74/0,52 1,1/0,82 1,5/1,1 1,7/1,3 1,9/1,5

Scăderea externă maximă a presiunii 
acumulatorului tampon la un debit volumic max.

kPa 30 20 20 15 15

Scăderea externă maximă a presiunii 
acumulatorului tampon la un debit volumic min.

kPa 40 40 40 35 30

Compresor

Treapta 1 (nr. 1) Mitsubishi Scroll

Treapta 2 (nr. 2) Mitsubishi Scroll Copeland Scroll

Temperatura maximă de tur (nr. 1/nr. 2) °C 65/65 65/62

Agent frigorific R 407C (nr. 1/nr. 2) 2) kg 2,4/2,4 2,6/2,6 2,5/4,5 2,6/5,4 2,6/5,9

Nivel de putere sonoră3) dBA 52 54 58 59 59

Date electrice

Conexiune electrică (conform EN 60204-1) 400V 3N~50Hz 

Tab. 11 Indicaţii tehnice
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8 Indicaţii tehnice
8.4.2 Protecţie a motorului compresorului

8.4.3 Pompe

Pentru mai multe informaţii despre Stratos 40,  
capitolul 10.13.

Siguranţa gL- gG / caracteristica D (automat) A 25 32 40 50 50

Impedanţă max. de scurtcircuit limitator pentru 
curentul de pornire

Ω 0,42 0,47  0,41 0,26 0,23

Curent maxim de regim A 17 22,3 32,3 38,2 45

Curent pornire la limitatorul pentru curentul de 
pornire

A 29 30 67 98 116

Putere nominală (0/50) kW 6,7 10,8 13,7 16,7 19,0

Putere nominală (0/35) kW 5,5 8,7 11,5 13,5 16,0

Putere maximă kW 10,5 14,1 17,4 20,8 24,6

Puterea pompei de sole la viteză max.
(nr. 1/nr. 2)

W 310/310 390/390 365/510 390/510 390/510

Puterea pompei de sole la viteză min.
(nr. 1/nr. 2)

W 290/290 360/360 332/365 360/84 360/84

Puterea pompei pentru agentul termic la viteză 
max.(nr. 1/nr. 2)

W 91/91 124/124 123/174 124/182 124/340

Puterea pompei pentru agentul termic la viteză 
min.(nr. 1/nr. 2

W 49/49 61/61 60/116 61/160 61/300

Generalităţi

Dimensiuni (lăţime x adâncime x înălţime) mm 700 x 750 x 1620 950 x 750 x 1620

Masă kg 330 351 495 527 553

1) Valorile indicate au fost măsurate cu metode de testare ale Centrului de testare pompe de căldură (WPZ).

2) Global Warming Potential GWP100=1526

3) Nivelul de putere sonoră este energia acustică indicată depompa de căldură și nu este influenţat de mediul înconjurător. Nivelul de 
presiune acustică este influenţat de mediul înconjurător și este mai mic cu aproximativ 11 dBA la o distanţă de 1m în spaţiu deschis.

Compresor WPS 22 WPS 33 WPS 43 WPS 52 WPS 60

Nr 1 8 A 13 A 11 A 13 A 13 A

Nr 2 8 A 13 A 25 A 25 A 32 A

Tab. 12 Setări pentru protecţia motorului compresorului

Unitate WPS 22 WPS 33 WPS 43 WPS 52 WPS 60

Tab. 11 Indicaţii tehnice

Pompă pentru sole 
(G3) WPS 22 WPS 33 WPS 43 WPS 52 WPS 60

Nr. 1 Wilo TOP-S 30/10 TOP-S 30/10 TOP-S 30/10 TOP-S 30/10 TOP-S 30/10

Nr. 2 Wilo TOP-S 30/10 TOP-S 30/10 TOP-S 40/101) Stratos 40/1-12 Stratos 40/1-12

Tab. 13 Pompe integrate pentru sole pentru pompa de căldură corespunzătoare
1)  trifazată, celelalte pompe sunt monofazate.
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8 Indicaţii tehnice
Pompă pentru agentul 
termic (G2) WPS 22 WPS 33 WPS 43 WPS 52 WPS 60

Nr. 1 Wilo RS-25/6 RS-25/7 RS-25/7 RS-25/7 RS-25/7

Nr. 2 Wilo RS-25/6 RS-25/7 TOP-S 30/7 TOP-S 30/7 TOP-S 30/
101)

Tab. 14 Pompe integrate pentru agentul termic pentru pompa de căldură corespunzătoare
1) trifazată, celelalte pompe sunt monofazate.
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8 Indicaţii tehnice
8.4.4 Pierdere de presiune a circuitului de sole

Pierderea de presiune a circuitului de sole depinde de 
temperatură și de raportul de amestec agent frigorific 
fluid - apă. La temperatură în scădere și creștere a 
conţinutului de agent frigorific fluid, pierderea de 
presiune în circuitul de sole se accentuează.

Fig. 16

D Factor de determinare a pierderii relative de presiune
K Concentraţia agentului frigorific fluid

Exemplu:
La o concentraţie de 25 Vol.-% a agentului frigorific 
fluid și o temperatură de 0 °C, pierderea de presiune 
crește faţă de mediul reprezentat de apă cu un factor 
de1,425.

8.4.5 Valori de măsurare ale senzorilor de 
temperatură 

La calcularea pierderii de presiune trebuie 
să aveţi în vedere concentraţia agentului 
frigorific fluid (etilenglicol).
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Tab. 15 Valori de măsurare ale senzorilor de 
temperatură
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9 Prescriptii
9 Prescriptii
Trebuie respectate urmatoarele prescriptii si 
reglementari:
• Normele și prevederile locale ale furnizorului de 

energie electrică
• BImSchG, paragraful 2: instalaţii care nu necesită 

aprobare
• TA Zgomot Instrucţiuni tehnice pentru protecţia 

împotriva zgomotului - (Regulament administrativ 
general de aplicare a legii federale privind protecţia 
împotriva emisiilor)

• Regulament de construcţie
• EnEG (legea pentru economisirea energiei)
• Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitareI 9/

1-96
• EN 60335 (siguranţa echipamentelor electrice de uz 

casnic sau asemănător)
Partea 1 (norme generale) 
Partea 2-40 (norme speciale pentru pompele de 
căldură electrice, sisteme de aer condiţionat și 
dezumidificatoare pentru aerul din încăpere)

• EN 12828 ((sisteme de încălzire în clădiri- 
proiectarea instalaţiilor de încălzire cu agent termic))

• DVGW, Societate economică și editură, Gas- und 
Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1 3 - 53123 Bon 
n
– Foaie de lucru W 101 

Directive pentru zonele de protecţie a apei 
potabile. Partea I: Zone de protecţie a apei 
freatice

• Legislaţia în construcţii
Normativ pentru proiectarea și executarea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale I 6-98
Normativ pentru proiectarea și executarea 
instalaţiilor electrice, la consumator, cu tensiuni 
până la 1000 V I 7-98
Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire 
centrală I13/1-96
Normativ pentru proiectarea și executarea 
sistemelor de alimentare cu GPL I 31-99
Normativ pentru exploatarea și întreţinerea 
instalaţiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiatI 
33-99
Prescripţii tehnice pentru regimul chimic al 
generatoarelor de abur și apă fierbinte C 18-85
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, 
montarea, instalarea, exploatarea, repararea și 
verificarea cazanelor de abur de joasă presiune și a 
cazanelor de apă caldă C 31-84
Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor P 118-
99
– DIN 1988, TRWI (prescripţii tehnice pentru 

instalaţii de apă potabilă)
– DIN 4108 (protecţie termică și economisirea 

energiei în construcţii)

– DIN 4109 (protecţie împotriva zgomotului în 
construcţii înalte)

– DIN 4708 (Instalaţii centrale pentru încălzirea 
apei)

– DIN 4807 respectiv EN 13831 (vase de 
expansiune)

– DIN 8960 (agenţi frigorifici - norme și abrevieri)
– DIN 8975-1 (instalaţii de răcire - normativ de 

siguranţă pentru construire, echipare și 
amplasare- pozare)

– DIN VDE 0100, (reglajul instalaţiilor de înaltă 
tensiune cu tensiuni nominale de până la 1000 V)

– DIN VDE 0105 (operarea instalaţiilor electrice)
– DIN VDE 0730 (prevederi pentru echipamentele 

cu acţionare prin electromotor, de uz casnic sau 
asemănător)

• Directivele VDI, Verein Deutscher Ingenieure e.V. 
(Asociaţia Inginerilor Germani, societate 
înregistrată)- C.P. 10 11 39 - 40002 Düsseldorf
– VDI 2035 Pagina 11): Evitarea defecţiunilor în 

instalaţiile de apă caldă/încălzire - Formarea de 
piatră în instalaţiile de încălzire a apei potabile și 
de apă caldă/încălzire

– VDI 2035 Pagina 2 2): Evitaţi apariţia coroziunii în 
sistemul de încălzire

– VDI 2081 producerea de zgomote și reducerea 
acestora în ceea ce privește instalaţiile de 
ventilaţie și aer condiţionat

– VDI 2715 reducerea zgomotelor la instalaţiile de 
încălzire cu apă caldă și fierbinte

– VDI 4640 Utilizarea proprietăţilor termice ale 
solului. 
Pagina 1: Condiţii de bază, autorizaţii, aspecte de 
mediu. 
Pagina 2: Instalaţii de pompe de căldură 
conectate la sol

• Austria:
– Normele locale și regulamentele regionale de 

construcţie

1) Dacă apa potabilă are o valoare mai ridicată de ˚dH decât cea 
indicată în VDI 2035, trebuie să montaţi un filtru de dedurizare în 
tubulatura de alimentare către sistemul de încălzire pentru a 
asigura funcţionarea pompei de căldură. Începând cu un grad de 
duritate peste 3˚dH, starea pompei de căldură se deteriorează în 
timp în urma depunerilor de calcar pe suprafaţa schimbătorului 
de căldură.

2) Standardul tratează această problemă, însă nu stabilește valori 
limită. Din acest motiv completăm cu următoarele valori: Conţinut 
în acid, O2-0,5-1 mg/l. conţinut în dioxid de carbon, CO2 - <1 mg/
l. clorură, Cl - <100 mg/l. sulfat, SO4 - <100 mg/l. În cazul în care 
se depășesc valorile limită pentru conţinutul în clorură sau sulfat 
în apa potabilă, trebuie să montaţi un filtru schimbător de ioni în 
tubulatura de alimentare a sistemului de încălzire. Nu folosiţi 
aditivi în apa de încălzire, cu excepţia celor destinaţi măririi valorii 
pH-ului, menţineţi apa curată.
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9 Prescriptii
– Prevederile societăţii de administrare a reţelei de 
distribuţie a energiei electrice (VNB)

– Prevederile furnizorului de apă potabilă
– Legea cu privire la regimul apelor din 1959 în 

versiunea în vigoare
– ÖNORM H 5195-1 prevenirea deteriorărilor prin 

coroziune și depunere de piatră în instalaţiile de 
încălzire cu apă caldă de până la 100 °C

– ÖNORM H 5195-2 protejarea împotriva avariilor 
produse prin îngheţ în instalaţiile de încălzire 
închise

• Elveţia: prevederi cantonale și locale
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10 Instalarea
10 Instalarea

10.1 Circuit de sole

Instalare și alimentare
Respectaţi dispoziţiile și prevederile în vigoare când 
instalaţi și alimentaţi circuitul de sole. Pământul folosit 
la umplerea spaţiului din jurul instalaţiei de sole nu 
trebuie să conţină pietre sau alte obiecte. Înainte de a 
alimenta circuitul de sole, verificaţi presiunea pentru a 
vă asigura că sistemul este etanș.

Asiguraţi-vă că, la deconectarea circuitului de sole, nu 
pătrund impurităţi sau pietriș în sistem. Acestea pot 
cauza oprirea pompei de căldură și defecţiuni la 
componente.

Izolaţie la condensare
Toate părţile sistemului de sole trebuie să fie izolate 
pentru a nu condensa.

Armătură de umplere
Sistemul de alimentare face parte din volumul de 
livrare și trebuie montat în apropierea turului circuitului 
de sole.

Aerisitor
Pentru a se evita defecţiunile de funcţionare datorate 
incluziunii de aer, trebuie să se instaleze un separator 
de microbule de aer cu supapă de aerisire între 
sistemul de alimentare și pompa de căldură. Aceste 
componente sunt incluse în volumul de livrare.

Vas de expansiune, supapă de siguranţă, 
manometru
Vas de expansiune, supapă de siguranţă și manometru 
găsiţi la Partenerul de Service autorizat din apropierea 
dumneavoastră.

Vas de expansiune cu membrană în circuitul de 
sole
Alegeţi vasul de expansiune cu membrană după 
următoarele criterii:

Valorile sunt valabile pentru 0,5 bar presurizare.

Substanţă antigel/substanţă anticorozivă
Protecţie împotriva îngheţului trebuie garantată până la 
15 °C. În acest scop, vă recomandăm etilenglicol.

10.2 Sistem de încălzire

Debit volumic deasupra sistemului de încălzire
În cazul în care pompa de căldură lucrează contra 
acumulatorului tampon, pot apărea mari schimbări ale 
debitului în sistemul de încălzire. Trebuie asigurat un 
debit volumic minim. Această problemă poate fi 
soluţionată după cum urmează:

La sistemele radiatoarelor, setarea termostatelor 
radiatoarelor trebuie limitată la o temperatură de minim 
18˚C.

În cazul încălzirilor prin pardoseală, trebuie asigurat un 
minim de debit volumic prin circuite de încălzire fără 
reglarea temperaturii ambiante sau printr-un bypass în 
repartitorul pentru încălzirea prin pardoseală. 

Acest lucru garantează răcirea pompei în sistemul de 
încălzire, iar senzorul pentru temperatura turului indică 
o valoare corectă de măsurare. Un procentaj mic al 
debitului nominal este suficient.

Vas de expansiune
Determinarea vasului de expansiune conform 
EN 12828.

Supapă cu filtru 
Filtrul pentru încălzire este cuprins în volumul de livrare 
și trebuie montat la racordul returului pentru instalaţia 
de încălzire.

Filtrul pentru circuitul de sole face parte din volumul de 
livrare și trebuie montat între sistemul de alimentare și 
pompa de căldură, în apropierea racordului circuitului 
de sole.

Filtrul pentru apa caldă este cuprins în volumul de 
livrare și trebuie montat la racordul returului pentru apa 
caldă menajeră.

A se vedea soluţii de sistem ( Capitolul 8.2).

Instalarea trebuie realizată doar de către o 
firmă de specialitate autorizată. Instalatorul 
trebuie să respecte regulile, prevederile și 
indicaţiile incluse în instrucţiunile de 
instalare și de utilizare.

Modelul Volum

WPS 22 25 litri

WPS 33 - WPS 43 35 litri

WPS 52 - WPS 60 50 litri

Tab. 16 Volumul vasului de expansiune cu membrană
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10 Instalarea
Etilenglicol
De regulă, în sistemul de încălzire nu se utilizează 
etilenglicol. În anumite cazuri puteţi adăuga 
etilenglicol, pentru o protecţie suplimentară, cu o 
concentraţie maximă de 15 %. Puterea pompei de 
căldură se micșorează în această situaţie.

Supapă de siguranţă
EN 12828 prevede folosirea unei supape de siguranţă. 

Supapa de siguranţă trebuie montată în poziţie 
verticală. 

10.3 Alegerea locului de amplasare
La alegerea locaţiei de montaj, ţineţi cont de nivelul de 
zgomot cauzat de pompa de căldură (  Capitolul 8.4).

10.4 Preinstalarea racordurilor de ţevi
B Instalaţi, din construcţie, tuburile de racordare a 

circuitului de sole, a circuitului de încălzire și, dacă 
este cazul, a apei calde până la locul de amplasare.

B Montaţi, din construcţie, în circuitul de încălzire un 
vas de expansiune, un grup de siguranţă și un 
manometru (accesorii).

B Montaţi sistemul de alimentare într-un punct potrivit 
al circuitului de sole.

10.5 Spălaţi ţeavile de încălzire
Pompa de căldură este o parte componentă a 
instalaţiei de încălzire. Apă de proastă calitate în 
instalaţia de încălzire sau o alimentare continuă cu 
oxigen pot cauza defecţiuni ale pompei de căldură.

Oxigenul cauzează apariţia de produse ale coroziunii 
sub formă de magnetit sau depuneri.

Magnetitul are un efect de șlefuire asupra pompelor, 
supapelor și componentelor cu condiţii de scurgeri 
turbulente, ca de exemplu în condensator.

În cazul instalaţiilor de încălzire care trebuie alimentate 
în mod regulat sau a căror apă de încălzire nu se 

dovedește a fi limpede la probele efectuate, trebuie să 
luaţi măsuri corespunzătoare înainte de a instala 
pompa de căldură, cum ar fi montarea unui filtru sau a 
unui aerisitor.

Nu folosiţi aditivi pentru prepararea apei. Se permit 
aditivi pentru mărirea valorii pH-ului. Valoarea 
recomandată a pH-ului este de 7,5 –  9.

Eventual există necesitatea unui schimbator de 
căldură pentru protecţia pompei de căldură.

10.6 Asamblare
B Se înlatura ambalajul, respectând indicatiile de pe 

el.
B Se scot accesoriile atașate.
B Montaţi picioarele reglabile livrate și ajustaţi pompa 

de căldură.

10.7 Izolaţie termică
Toate tubulaturile pentru căldură trebuie să fie 
prevăzute cu izolaţie termică adecvată conform 
normelor în vigoare.

AVERTIZARE: 
B Se interzice utilizarea substanţelor 

antigel pe bază de alcool în sistemul de 
încălzire.

AVERTIZARE: 
B Nu închideţi, în niciun caz, supapa de 

siguranţă.

PRECAUŢIE: Pompa de căldură poate fi 
deteriorată în urma reziduurilor în reţeaua 
de conducte.
B Se spala reteaua de conducte, pentru a 

înlatura resturile.

PRECAUŢIE: Pompa de căldură poate fi 
deteriorată în urma reziduurilor în reţeaua 
de conducte.
B Se spala reteaua de conducte, pentru a 

înlatura resturile.
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10 Instalarea
10.8 Îndepărtaţi mantaua frontală
B Îndepărtaţi șuruburile și trageţi mantaua în sus.

Fig. 17

10.9 Montarea senzorilor de temperatură

10.9.1 Senzor pentru temperatura turului T1
B În cazul regimului de funcţionare Monovalent 

(monovalent) cu acumulator tampon: montaţi 
senzorul în partea superioară a boilerului. A se 
vedea instrucţiunile de instalare pentru boiler.

B În cazul regimului de operare Bivalent parallel 
(bivalent-paralel)/Monoenergetic 
(Monoenergetic) sau Bivalent alternative 
(Bivalent-alternativ): montaţi senzorul cu contact la 
ţeava tur, direct în spatele turului vanei de amestec 
(Q71) sau în spatele încălzitorului electric.

10.9.2 Senzor pentru temperatura exterioară T2
B Montaţi senzorul pe latura cea mai rece a casei 

(latura nordică). Protejaţi senzorul împotriva radiaţiei 
solare directe, curentului de aer etc. Nu montaţi 
senzorul direct sub acoperiș.

10.9.3 Senzor de temperatură de cameră T5 
(accesorii)

Cerinţe privind locul de montare:
• Pe cât posibil, perete interior fără curent de aer sau 

radiaţii de căldură.
• Circulaţie liberă a aerului din încăpere în zona de sub 

senzorul de temperatură de cameră T5 (nu blocaţi 
suprafaţa hașurată în fig. 18).

Fig. 18 Locul recomandat pentru montarea senzorului 
de temperatură de cameră T5

1. 1.2.
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Doar încăperea în care este montat 
senzorul de temperatură a camerei 
influenţează reglarea temperaturii 
ambiante a circuitului de încălzire 
respectiv.

6 720 614 366-34.1I
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10 Instalarea
10.10 Alimentarea sistemului de încălzire
B Deschideţi ventilele radiatorului.
B Deschideţi robinetul de închidere al filtrului 

E22.V101 al sistemului de încălzire. Deschideţi 
supapa E22.Q101. 

B Alimentaţi sistemul de încălzire până la presiunea 
admisibilă pentru instalaţie. Presiunea maximă 
admisibilă este de 4 bar.

B Aerisiţi sistemul de încălzire.
B Scurgeţi o cantitate redusă de apă din acumulatorul 

tampon E11.C111 pentru a îndepărta particulele. 
Verificaţi filtrul și curăţaţi-l, dacă este necesar.

B Verificaţi presiunea sistemului de încălzire și 
completaţi până la presiunea adecvată.

B Repetaţi pașii prezentaţi mai sus în cazul unui grad 
ridicat de impurităţi la rezervorul tampon.

B Se verifică etanșeitatea tuturor îmbinărilor centralei.

10.11 Alimentarea circuitului de apă caldă
B Îndepărtaţi închiderea filtrului E21.V102. Aduceţi 

filtrul în poziţie centrală. 
B Aduceţi vana cu 3 căi E21.Q21 în poziţie de 

încălzire.
B Deschideţi puţin supapa de închidere E21.Q102 și 

alimentaţi cu atenţie circuitul.
B Aduceţi filtrul în poziţia de funcţionare și montaţi 

închiderea la loc.
B Deschideţi în totalitate supapa de închidere. 

Schimbaţi manual vana cu 3 căi E21.Q21 (test de 
funcţionare) dintre încălzire și apa caldă spre 
aerisire.

B Verificaţi presiunea sistemului de încălzire și 
completaţi până la maxim 4 bar, dacă este cazul.

B Se verifică etanșeitatea tuturor îmbinărilor centralei.

10.12 Alimentarea circuitului de sole
Umpleţi circuitul sole cu fluid antigel care oferă o 
protecţie împotriva îngheţului de până la -15 °C. Se 
recomandă un amestec de apă cu etilenglicol.

Tabelul 17 vă stă la dispoziţie pentru a putea 
determina cantitatea necesară de sole, în funcţie de 
lungimea circuitului pentru sole și de diametrul intern al 
ţevilor.

În ceea ce privește următoarea descriere a procesului 
de alimentare, acesta presupune utilizarea unei staţii 
de umplere ca accesoriu. Procedaţi în mod similar și la 
folosirea unui alt tip de dotare.

Fig. 19 Armătură de umplere

B Se racordează două furtunuri la staţia de alimentare 
și la armătura de umplere (  Figura 20).

Fig. 20 Umplere cu staţia de umplere

B Se alimentează staţia de umplere cu sole. Se umple 
cu apă înainte de a adăuga agentul frigorific fluid.

Diametru
interior

Volum la un metru

Conductă 
simplă Sondă U dublă

28 mm 0,62 l 2,48 l

35 mm 0,96 l 3,84 l

Tab. 17 Volum sole

Cele mai des utilizate sonde sunt sondele 
U duble, fiecare prezentând două ţevi 
pentru tubulatura descendentă și 
ascendentă. 

6720614967-32.1I
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10 Instalarea
B Se așază robinetii sistemului de alimentare în poziţie 
de alimentare (  Figura 21).

Fig. 21 Sistemul de alimentare în poziţie de alimentare

B Se setează robinţeii armăturii de umplere în poziţia 
de amestecare ( Figura 22).

Fig. 22 Staţie de umplere în poziţie de amestecare

B Porniţi staţia de umplere (pompa) și amestecaţi sole 
timp de cel puţin două minute

B Se așază robinţeii staţiei de umplere în poziţia de 
alimentare și se umplu cu sole (  Figura 23).

Fig. 23 Staţie de umplere în poziţie de umplere

B Imediat după ce nivelul fluidului din staţia de 
umplere a coborât sub 25 %, se opresc pompele și 
se completează cu sole.

B După ce circuitul este umplut complet și nu mai iese 
aer din retur (lichidul trebuie să fie limpede și să nu 
conţină bule), lșsaţi pompa în funcţiune pentru încă 
60 de minute.

B După efectuarea aerisirii, se presurizează circuitul. 
Aduceţi robinţeii sistemului de alimentare în poziţia 
de ridicare a presiunii și presurizaţi circuitul la o 
valoare de 2,5 până la 3 bar (  fig. 24). 

Fig. 24 Sistemul de alimentare în poziţie de ridicare a 
presiunii

B Se așază robinţeii armăturii de umplere în poziţie 
normală (  Figura 25) și se deconectează pompa 
staţiei de alimentare.

Fig. 25 Sistemul de alimentare în poziţie normală

B Se scot furtunurile și se izolează armătura de 
umplere.

Dacă folosiţi un alt echipament, aveţi nevoie de:
• un recipient curat cu o capacitate corespunzătoare 

cantităţii de sole necesare
• un recipient suplimentar pentru acumularea soluţiei 

sole murdare
• o pompă submersibilă cu filtru, cu un debit minim de 

pompare de 6 m3/h, înălţime de pompare de 60 - 
80 m

• două furtunuri, Ø  25 mm

Repetaţi următorii pași pentru fiecare 
circuit. De fiecare dată se va umple cu sole 
o singură buclă la un circuit. În timpul 
desfășurării acestui proces, robinţeii 
circuitului respectiv rămân inchisi.

6720614967-35.1I

6720614967-34.1I

6720614967-32.1I
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10 Instalarea
10.13 Pompă pentru sole E22.G3
Pompa E22.G3 în pompele de căldură WPS 52 și WPS 
60 este setată din fabricaţie pentru regimul de 
funcţionare ca pompă pentru sole.

Fig. 26 Pompă pentru sole

1 Carcasa pompei
2 Modul de reglare
3 Buton de reglare
4 Display
5 Fereastră IR (nu s-a utilizat)
6 Cochilie termoizolantă compusă din două piese

Pompa de sole este dotată cu un modul de reglare 
pentru setarea pompei și afișarea mesajelor de 
defecţiune. Modulul de reglare pornește automat 
odată cu pornirea pompei de căldură.

La pornire, display-ul afișează iniţial, pentru scurt timp, 
toate simbolurile, apoi afișajul standard.

Fig. 27 Afișarea simbolurilor la pornire

Fig. 28 Afișare standard

10.13.1Setarea modulului de reglare
Modulul de reglare este setat din fabricaţie în așa fel 
încât trebuie sa ajustaţi doar turaţia.

Sunt posibile următoarele reglaje:
• Setarea turaţiei (în afișajul standard)
• Afișarea orizontală/verticală a mesajului (presetat)
• Setarea regimului de operare (presetat)
• Pornirea/oprirea pompei (presetat)

Setarea turaţiei
Turaţia poate fi setată la o valoare cuprinsă între 14,0 
și 34,0 (= 1400  3400 RPM). Setaţi turaţia la valoarea 
prin care obţineţi o diferenţă în circuitul de sole de 2 - 
5 K.

Fig. 29 Afișare standard

B Rotiţi butonul de reglare pentru a modifica setarea.

B Apăsaţi scurt butonul de reglare pentru a salva 
valoarea.

-sau-
B Ţineţi apăsat butonul de reglare mai mult de 1 

secundă pentru a accesa următorul meniu.

Afișarea orizontală/verticală a mesajului
Mesajul este afișat orizontal din fabricaţie. Setarea nu 
trebuie modificată.

B Ţineţi apăsat butonul de reglare mai mult de 1 
secundă pentru a accesa următorul meniu.

Setarea regimului de operare
Regimul de operare este setat din fabrică. Setarea nu 
trebuie modificată.

B Ţineţi apăsat butonul de reglare mai mult de 1 
secundă pentru a accesa următorul meniu.

Pornirea/oprirea pompei
Pompa este pronită din fabrică. Setarea nu trebuie 
modificată.

 6 720 616 938-44.2I

1
2

3456

6 720 616 938-42.1I

6 720 616 938-41.1I

Modificarea trebuie salvată în decurs de 30 
de secunde, în caz contrar se revine la 
setarea iniţială.

6 720 616 938-41.1I
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10 Instalarea
B Ţineţi apăsat butonul de reglare mai mult de 1 
secundă pentru a accesa următorul meniu.
Este afișat mesajul standard.

10.13.2Vericaţi setarea HV (căldură)
Pompa este setată din fabrică la HV (căldură). Setarea 
nu trebuie modificată.

În timpul afișării mesajului standard:
B Ţineţi apăsat butonul de reglare pentru minim 6 

secunde.
După o secundă apare meniul pentru poziţionarea 
mesajului. După alte 5 secunde apare ori AC, ori HV. 

Fig. 30 Setare HV

În cazul în care este afișat AC (răcire/aer condiţionat):
B Rotiţi butonul de reglare până apare HV.
B Apăsaţi scurt butonul de reglare pentru a salva 

valoarea.

10.13.3Întreţinere/service

10.13.4 Remedierea defecţiunilor
În următorul tabel găsiţi posibile defecţiuni, cauzele 
acestora și indicaţii privind remedierea lor.

Mesaje de defecţiune
La apariţia unei defecţiuni, pompa se oprește, iar LED-
ul pentru mesajele de defecţiune luminează continuu. 
Codul de defecţiune este afișat pentru scurt timp pe 
display și un simbol luminează intermitent. 

După 5 minute, pompa pornește automat. În cazul 
apariţiei unui număr mai mare de 5 defecţiuni într-un 
interval de 24 h:

Întrerupătorul SSM se deschide, iar pe display-ul 
pompei de căldură este afișată alarma Motor cut-out 
1 E22.F11, Collector circuit pump (Protecţie a 
motorului 2 E22.F12, pompă de sole) 
( capitolul 18.8.9).

Excepţie: La codurile de defecţiune E10 și E25, pompa 
se oprește imediat.

AVERTIZARE: Înaintea efectuării lucrărilor 
de întreţinere sau reparaţie: 
B Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 

nivelul pompei.
B Asiguraţi-vă că nu există posibilitatea 

unei conectări a pompei de către o 
persoană neautorizată.

PRECAUŢIE: Dacă aţi separat capul 
motorului de carcasa pompei: 
B Înlocuiţi o-ring-ul dintre capul motorului 

și carcasa pompei cu unul nou.
B Când montaţi capul motorului, acordaţi 

atenţie poziţiei corecte a o-ring-ului.

6 720 616 938-49.1I

V

Mesajele de defecţiune și avertizare sunt 
afișate numai dacă aţi setat Continuous 
(Funcţionare continuă) în meniul 
Operation alternative collector circuit 
pump G3 (Regim de funcţionare pompă 
de sole G3). 
La Automatic (automat) (setare din 
fabrică), pompa de sole G3 se oprește 
concomitent cu compresorul. Prin 
aceasta, mesajele sunt resetate automat.
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10 Instalarea
1) Se afișează o alarmă în cazul în care defecţiunea nu 
a fost remediată în decurs de 5 minute.

Mesaje de avertizare
În cazul apariţiei unei avertizări, codul de defecţiune 
este afișat, LED-ul pentru mesajele de defecţiune și 
întrerupătorul SSM nu reacţionează. Pompa continuă 
să funcţioneze, defecţiunea poate să apară oricât de 
des. 

Starea de funcţionare semnalizată cu eroare nu ar 
trebui să apară pe o perioadă mai mare de timp. Cauza 
trebuie remediată.

Cod 

Simbolul 
luminează 
intermitent Defecţiune Cauză Remediere

E041) Bornă reţea Subtensiune reţea Reţea suprasolicitată Verificaţi instalaţia 
electrică.

E051) Bornă reţea Supratensiune reţea Verificaţi instalaţia 
electrică.

E10 Motor Blocare pompă de exemplu depuneri Deblocarea de rutină 
pornește automat. În 
cazul în care blocarea nu 
a fost remediată după 40 
s, pompa se oprește. 
Contactaţi 
departamentul de 
service.

E20 Motor Supratemperatură motor Motor suprasolicitat Lăsaţi motorul să se 
răcească, verificaţi 
setarea.

E21 Motor Suprasarcină motor Depuneri în pompă Contactaţi 
departamentul de 
service.

E23 Motor Scurtcircuit/scurtcircuit 
la pământ

Motor defect Contactaţi 
departamentul de 
service.

E25 Motor Eroare contact Modulul de reglare nu 
este introdus corect.

Introduceţi din nou 
modulul de reglare.

E30 Modul Supratemperatură modul 
de reglare

Alimentarea cu aer a 
radiatorului de răcire al 
modulului de reglare 
este limitată

Asiguraţi accesul 
nelimitat al aerului.

E31 Modul Supratemperatură circuit 
de putere

Temperatura 
înconjurătoare prea 
ridicată

Îmbunătăţiţi calitatea 
aerisirii.

E36 Modul Modulul de reglare 
defect

Componentele 
electronice defecte

Contactaţi 
departamentul de 
service / schimbaţi 
modulul de reglare.

Tab. 18 Mesaje de defecţiune, LED-ul pentru mesaje de defecţiune luminează continuu
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Cod

Simbolul 
luminează 
intermitent Defecţiune Cauză Remediere

E04 Subtensiune reţea Reţea suprasolicitată Verificaţi instalaţia 
electrică.

E05 Supratensiune reţea Verificaţi instalaţia 
electrică.

E11 Mers în gol al pompei Aer în pompă Aerisiţi pompa și 
instalaţia.

Tab. 19 Mesaje de avertizare, LED-ul pentru mesajele de defecţiune nu luminează
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11 Legături electrice
11 Legături electrice

Toate sistemele de reglare, comandă și siguranţă sunt 
cablate definitiv și verificate pentru funcţionare.

B Pentru a respecta prevederile în vigoare privind 
conexiunea 400 V/50 Hz, folosiţi cabluri electrice cu 
cel puţin 5 fire, de tipul H05VV-... (NYM-...). Alegeţi 
secţiunea transversală și tipul cablului în funcţie de 
siguranţa conectată ( capitolul 8.4) și de felul de 
pozare.

B Se va tine seama de masurile de protectie conform 
prevederilor societatii locale de distributie a energiei 
electrice.

B În conformitate cu VDE 60335 partea 1, racordaţi 
aparatul la regleta cutiei de distribuţie și racordaţi 
prin intermediul dispozitivului de separare cu o 
distanţă de contact de minim 3 mm (de exemplu 
siguranţe, întrerupătorul LS). Este interzisă 
racordarea altor utilizatori..

B Când conectaţi un întrerupător de protecţie contra 
curenţilor vagabonzi (întrerupător de protecţie FI), 
aveţi în vedere planul de conexiuni actual. Conectaţi 
doar componente autorizate pentru piaţa 
respectivă.

B Respectaţi codurile de culori când schimbaţi placa 
de circuit imprimat.

11.1 Racord pompă de căldură

B Scoateţi capacul frontal ( pagina 32).
B Scoateţi închiderea cutiei de racorduri.
B Treceţi cablul de conexiune prin trecerea cablului 

din capacul superior al pompei de căldură. 
B Conectaţi cablul în funcţie de planul de conexiuni.

B Așezaţi închiderea cutiei de racorduri și capacul 
frontal al pompei de căldură la loc.

11.2 Sistem de control faze
În pompa de căldură este montat și conectat un sistem 
de control al fazelor care monitorizează succesiunea 
de faze la instalarea compresorului (  fig. 33 și 34).

Sistemul de control al fazelor are trei lămpi de afișare. 
La prima punere în funcţiune a pompei de căldură, 
lampa superioară luminează în galben, iar cea 
inferioară în verde. Lampa mijlocie luminează 
intermitent în roșu când apare o eroare în succesiunea 
de faze și alarma Phase error E2x.B1 (Eroare faze 
E2x.B1) (  capitolul 18.8.10) este afișată pe display. 
În acest caz, schimbaţi succesiunea fazelor. Dacă 
succesiunea de faze este corectă, lampa mijlocie nu 
mai luminează.

Sistemul de control al fazelor reacţionează și la 
tensiuni prea joase sau înalte. În acest caz, lampa 
mijlocie luminează continuu în roșu și alarma Phase 
error E2x.B1 (Eroare faze E2x.B1) (  
capitolul 18.8.10) este afișată.

11.3 Uscare șapă
Uscarea trebuie efectuată cu o alimentare continuă cu 
energie electrică. În acest scop, conexiunea electrică 
trebuie executat standard (fără furnizor de energie 
electrică) la uscare, a se vedea ( capitolul 11.4).

Semnalul furnizorului de energie electrică este pornit 
după uscarea șapei ( capitolul 11.4). Activaţi 
semnalul furnizorului de energie electrică respectând 
setările din meniul External control (Reglare externă) 
aktivieren.

Uscarea șapei este descrisă în ( capitolul 16).

PERICOL: prin electrocutare!
B Înainte de a efectua lucrările la partea 

electrică, opriţi alimentarea cu tensiune.

Conexiunea electrică a pompei electrice 
trebuie să poată fi separată în condiţii de 
siguranţă.
B Instalaţi un întrerupător de curent de 

siguranţă separat care poate deconecta 
complet pompa de căldură de la energia 
electrică. În cazul unei alimentări 
separate cu energie electrică trebuie să 
instalaţi un întrerupător de siguranţă 
propriu pentru fiecare alimentare cu 
energie electrică.

PRECAUŢIE: Atingeţi placa de circuit 
imprimat numai dacă purtaţi o brăţară de 
împământare (  capitolul 5.10).
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11 Legături electrice
11.4 Plan de conexiuni electrică

11.4.1 Privire de ansamblu a conexiunii panou electric de comandă - pompă de căldură (WPS 22 - WPS 33, 
WPS 52 - WPS 60)

Fig. 31 Privire de ansamblu a conexiunii panou electric de comandă - pompă de căldură (WPS 22 - WPS 33, WPS 
52 - WPS 60)

1 Alimentarea cu energie electrică în panoul electric de 
comandă

2 Contor de curent electric pentru pompa de căldură, 
tarif redus

3 Control tarif
4 Contor de curent electric pentru clădire, monofazat, 

tarif normal
5 Compresor 1 și 2 
6 Regulator, E21.G2, E22.G2, furnizor energie electrică, 

pompă externă
7 Pompă de sole E21.G3, E22.G3, pompă pentru agentul 

termic E22.G2 (60 kW)
EVU Panoul electric de comandă al clădirii
EWP Pompă de căldură
*) Punte care trebuie îndepărtată în cazul alimentărilor 

separate cu energie electrică.
P Contor extern de curent electric

1 2 3 4

5 6 7

EVU

EWP

6 720 618 981-11.1I
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11.4.2 Privire de ansamblu a conexiunii panou electric de comandă - pompă de căldură (WPS 43)

Fig. 32 Privire de ansamblu a conexiunii panou electric de comandă - pompă de căldură (WPS 43)

1 Alimentarea cu energie electrică în panoul electric de 
comandă

2 Contor de curent electric pentru pompa de căldură, 
tarif redus

3 Control tarif
4 Contor de curent electric pentru clădire, monofazat, 

tarif normal
5 Contor de curent electric pentru clădire, trifazat, tarif 

normal
6 Compresor 1 și 2
7 Regulator, E21.G2, E22.G2, furnizor energie electrică, 

pompă externă
8 Pompă de sole E21.G3, E22.G3
EVU Panoul electric de comandă al clădirii
EWP Pompă de căldură
*) Punte care trebuie îndepărtată în cazul alimentărilor 

separate cu energie electrică
P Contor extern de curent electric

1 2 3 4 5 

6 7 8

EVU

EWP

6 720 618 981-12.1I
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11.4.3 Privire de ansamblu a cutiei de racorduri (WPS 22 - WPS 33)

Fig. 33 Privire de ansamblu a cutiei de racorduri (WPS 22 - WPS 33)

1 Cutie de racorduri a pompei de căldură WPS 22
2 Cutie de racorduri a pompei de căldură WPS 33
E21.F11 Protecţie a motorului compresorului E21
E22.F11 Protecţie a motorului compresorului E22
E21.B1 Sistem de control al fazelor pentru E21 și E22
E21.F1 Automat de siguranţe al pompei de căldură
E21.F3 Automat de siguranţe E21.G3
E22.F3 Automat de siguranţe E22.G3
K1 Contactor compresor E21
K2 Contactor compresor E22
K4 Releu E22.K4
Q1.1/Q1.2 Limitator pentru curentul de pornire E21
Q2.1/Q2.2 Limitator pentru curentul de pornire E22
X1 Șir de conexiune
E21.V1-2 Filtru EMC
BAS Placă de circuit imprimat
PGB Placă de circuit imprimat
XB1 Placă de circuit imprimat
PEL Placă de racorduri extern joasă tensiune
PHV Placă de racorduri 230 V

6 720 616 938-3.1I

1 2                  
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11 Legături electrice
11.4.4 Privire de ansamblu a cutiei de racorduri (WPS 43 - WPS 60)

Fig. 34 Privire de ansamblu a cutiei de racorduri (WPS 43 - WPS 60)

3 Cutie de racorduri a pompei de căldură WPS 43
4 Cutie de racorduri a pompei de căldură WPS 52 

- WPS 60
E21.F11 Protecţie a motorului compresorului E21
E22.F11 Protecţie a motorului compresorului E22
E21.B1 Sistem de control al fazelor pentru E21 și E22
E21.F1 Automat de siguranţe al pompei de căldură
E21.F3 Automat de siguranţe E21.G3
E22.F3 Automat de siguranţe E22.G3
E22.F4 Automat de siguranţe E22.G2 (WPS 60)
K1 Contactor compresor E21
K2 Contactor compresor E22
K3 Contactor E22.G3
K4 Releu E22.K4
Q2.2 Limitator pentru curentul de pornire E22
X1 Șir de conexiune
E21.V1-2 Filtru EMC
E22.V1 Filtru EMC
BAS Placă de circuit imprimat
PGB Placă de circuit imprimat
XB1 Placă de circuit imprimat
PEL Placă de racorduri extern joasă tensiune
PHV Placă de racorduri 230 V

6 720 616 938-2.1I

3 4
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11 Legături electrice
11.4.5 Vedere de ansamblu placă cu circuit imprimat

Fig. 35 Privire de ansamblu a plăcii de circuit imprimat și tubulaturi montate din fabrică

LCD Placă display
BAS Placă de circuit imprimat
PGB Placă de circuit imprimat
XB1 Placă de circuit imprimat

PEL Placă de racorduri extern joasă tensiune
PHV Placă de racorduri 230 V
PIL Placă de racorduri intern joasă tensiune

6 720 616 938-6.1I
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11 Legături electrice
11.4.6 Alimentare cu energie electrică semnal 
furnizor de energie electrică

Contactorul de închidere (nr. 4, A1, A2, nr. 2 în fig. 36) 
cu 3 contacte principale și un contact auxiliar trebuie 
dimensionat corespunzător puterii pompei de căldură 
și livrat la faţa locului.

Regulatorul necesită un semnal de închidere fără 
potenţial (Contact extern pentru ieșire închis = timp de 
blocare activat) pe ieșirea externă (1 / C în fig. 36).

În timpul blocării se afișează pe display simbolul 
timpului de blocare.

Fig. 36 Timp de blocare activat

1 Contor de curent electric
2 Control tarif
3 Regulator pompă de căldură
4 Tarif redus

11.4.7 Alimentare cu energie electrică (WPS 22 - WPS 33)

Fig. 37

1 X1 Borne de legătură în pompa de căldură
2 Placa PEL la care este conectat semnalul furnizorului 

de energie electrică

3  PE (Împământare de protecţie)

Uscarea șapei trebuie încheiată înaintea 
alimentării semnalului furnizorului de 
energie electrică.
B Activaţi oprire furnizor energie electrică 

în regulator în meniul External control 
(Reglare externă) (  Capitolul 16.10) 
după uscarea șapei și alimentarea 
semnalului furnizorului de energie 
electrică.

Diferenţe de timp
B Verificaţi dacă diferenţa maximă de 

declanșare dintre comanda electrică și 
cea a semnalului furnizorului de energie 
electrică este de 5 secunde.

2

1

3

4

6 720 614 366-50.2I

2
1

3

6720614967-21.1I
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11 Legături electrice
Execuţie standard alimentare în permanenţă cu 
energie electrică (WPS 22 - WPS 33)
Racordurile sunt conectate din fabrică pentru 
alimentarea comună cu energie electrică. Racordaţi la 
PE, 1N, 1L1, 1L2 și 1L3.

Fig. 38 Execuţie standard (WPS 22 - WPS 33)

1 Alimentare cu energie electrică pompă de căldură

Opţiunea alternativă A (WPS 22 - WPS 33)
Tarif redus pentru compresor împreună cu pompa de 
sole.

În timpul de blocare regulatorul este alimentat cu 
curent eletric, monofazat, L1, la tarif normal. Sunt 
racordate la PE, 3N și 2L1. Semnalul regulatorului este 
conectat prin regulatorul furnizorului de energie 
electrică la racordurile 1 și C ale plăcii PEL. Contactul 
este închis în timpul de blocare. Indepărtaţi punţile 
dintre 1N-3N și 1L1-2L1.

Fig. 39 Racorduri opţiunea alternativă A (WPS 22 - 
WPS 33)

1 Alimentare monofazată cu energie electrică, L1, la 
regulator, la furnizorul de electricitate

2 Alimentare cu energie electrică pompă de căldură

Opţiunea alternativă B (WPS 22 - WPS 33)
Tarif redus doar pentru compresor.

Pompele pentru sole trebuie alimentate separat cu 
energie electrică. Racordare la PE, 2N, 2L2 și 2L3. 
Îndepărtaţi toate punţile.

Fig. 40 Racorduri opţiunea alternativă B (WPS 22 - 
WPS 33)

1 Alimentare monofazată cu energie electrică, L1, la 
regulator, la furnizorul de electricitate

2 Alimentare cu energie electrică pompă de căldură
3 Alimentare cu energie electrică pompă pentru de sole

1

6 720 616 938-7.1I

6 720 616 938-8.1I

21

6 720 616 938-9.1I

2 31
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11 Legături electrice
11.4.8 Alimentare cu energie electrică (WPS 43 - 
WPS 60)

Fig. 41

1 X1 Borne de legătură în pompa de căldură
2 Placa PEL la care este conectat semnalul furnizorului 

de energie electrică
3  PE (Împământare de protecţie)

Execuţie standard alimentare în permanenţă cu 
energie electrică (WPS 43 - WPS 60)
Racordurile sunt conectate din fabrică pentru 
alimentarea comună cu energie electrică. Racordaţi la 
PE, 1N, 1L1, 1L2 și 1L3.

Fig. 42 Execuţie standard (WPS 43 - WPS 60)

1 Alimentare cu energie electrică pompă de căldură

 Opţiunea alternativă A (WPS 43 - WPS 60)
Tarif redus pentru compresor împreună cu pompa de 
sole.

În timpul de blocare regulatorul este alimentat cu 
curent eletric, monofazat, L1, la tarif normal. Sunt 
racordate la PE, 3N și 2L1. Semnalul regulatorului este 
conectat prin regulatorul furnizorului de energie 
electrică la racordurile 1 și C ale plăcii PEL. Contactul 
este închis în timpul de blocare. Indepărtaţi punţile 
dintre 1N-3N și 1L1-2L1.

Fig. 43 Racorduri opţiunea alternativă A (WPS 43 - 
WPS 60)

1 Alimentare monofazată cu energie electrică, L1, la 
regulator, la furnizorul de electricitate

2 Alimentare cu energie electrică pompă de căldură

Opţiunea alternativă B (WPS 43 - WPS 60)
Tarif redus numai pentru compresor.

Pompele de sole trebuie alimentate separat cu energie 
electrică. Racordare la PE, 2N, 2L2 și 2L3. Îndepărtaţi 
toate punţile.

2
1

3

6720614967-24.1I

6 720 616 938-10.1I

1
6 720 616 938-11.1I
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11 Legături electrice
Fig. 44 Racorduri opţiunea alternativă B (WPS 43 - 
WPS 60)

1 Alimentare monofazată cu energie electrică, L1, la 
regulator, la furnizorul de electricitate

2 Alimentare cu energie electrică pompă de căldură
3 Alimentare cu energie electrică pompă pentru de sole

11.5 Racorduri externe
Toate racordurile externe se execută prin plăcile de 
racorduri PEL (tensiune joasă) și PHV (curent alternativ 
trifazat):
B Pentru a evita influenţele inductive, poziţionaţi 

separat toate cablurile de joasă tensiune (curent 
măsurat) de cele de 230 V sau de 400 V (distanţă 
minimă 100 mm).

B A se folosi următoarele secţiuni ale conductorului 
pentru prelungirea conductorilor aferenţi senzorilor 
de temperatură:
– până la o lungime de 20 m a cablului: 0,75 bis 

1,50 mm2

– până la o lungime de 30 m a cablului: 1,0 bis 1,50 
mm2

321

6 720 616 938.-12.1I
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11 Legături electrice
11.6 Planuri suplimentare de conexiuni

11.6.1 Explicaţii

E11 circuit 1 (circuit nemixat)

E10.T2 Senzor pentru temperatura exterioară

E11.G1 Pompă sistem de încălzire

E11.P2 Alarmă colectivă

E11.S11 Valoare nominală externă

E11.T1 Senzor pentru temperatura turului

E11.TT.P1 Lampă de veghe pentru funcţionare și 
avertizare avarii senzor de temperatură a 
încăperii

E11.TT.T5 Senzor de temperatură de cameră

Tab. 20 E11 circuit 1

E12 circuit 2 (circuit mixat)

E12.B11 Intrare externă circuit 2

E12.G1 Pompă circuit de încălzire

E12.TM Senzor pentru punctul de condensare

E12.TM.TM5 Senzor de temperatură de cameră

E12.TM.TM1 Senzor de umiditate

E12.T1 Senzor pentru temperatura turului

E12.TT.P1 Lampă de veghe pentru funcţionare și 
avertizare avarii senzor de temperatură a 
încăperii

E12.TT.T5 Senzor de temperatură de cameră

E12.Q11 Vana de amestec

Tab. 21 E12 circuit 2

E21 Compresor 1 (treapta 1)

B1 Alarmă sistem de control al fazelor 
(pentru E21 și E22)

B11 Intrare externă 1

B12 Intrare externă 2

F3 Automat de siguranţe pompă de sole

F11 Protecţie a motorului compresorului

F12 Protecţie a motorului pompă de sole

F51 Sigurnaţă 6,3A

F52 Siguranţă 250mA

G2 Pompă agent termic

G3 Pompă de sole

K1 Contactor

RHP Presostat de înaltă presiune

RLP Presostat de joasă presiune

Q1.1 Limitator pentru curentul de pornire 
WPS 22

Q1.2 Limitator pentru curentul de pornire 
WPS 33

Q21 Vană cu 3 căi

T6 Senzor gaz de încălzire (compresor)

T8 Senzor retur încălzire

T9 Senzor tur încălzire

T10 Senzor tur circuit de sole

T11 Senzor retur circuit de sole

E21.B1 Alarmă sistem de control faze

E21.E1 Compresor

E21.F1 Automat de siguranţe al pompei de 
căldură

E21.F3 Automat de siguranţe pompă de sole

E21.F11 Protecţie a motorului compresorului

E21.V1 Filtru EMC

E21.V2 Filtru EMC

Tab. 22 E21 compresor 1 (treapta 1)
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11 Legături electrice
+ = deschidere, –  = închidere

E22 Compresor 2 (treapta 2)

B11 Intrare externă 1

B12 Intrare externă 2

F3 Automat de siguranţe pompă pentru 
soluţie salină

F4 Automat de siguranţe pompă pentru 
agentul termic (WPS 60)

F11 Protecţie a motorului compresorului

F12 Protecţie a motorului pompă de sole

F13 Protecţie compresor

F51 Sigurnaţă 6,3A

G2 Pompă agent termic

G3 Pompă de sole

K2 Contactor

K3 Contactor pompă de sole

RHP Presostat de înaltă presiune

RLP Presostat de joasă presiune

Q2.1 Limitator pentru curentul de pornire 
WPS 22

Q2.2 Limitator pentru curentul de pornire 
WPS 33 - WPS 60

Q21 Vană cu 3 căi

T6 Senzor gaz de încălzire (compresor)

T8 Senzor retur încălzire

T9 Senzor tur încălzire

T10 Senzor circuit de sole pornit

T11 Senzor circuit de sole oprit

E22.E1 Compresor

E22.F3 Automat de siguranţe pompă de sole

E22.F11 Protecţie a motorului compresorului 

E22.F12 Protecţie a motorului pompă de sole

E22.F13 Protecţie compresor

E22.V1 Filtru EMC

Tab. 23 E22 compresor 2 (treapta 2)

E41 
E42

Boiler 1 
boiler 2

E41.E1.E1 Încălzitor electric boiler

E41.E1.F21 Protecţie împotriva supraîncălzirii 
încălzitor electric boiler

E41.F31 Anod pentru curent vagabond

E41.G6 Pompă de circulaţie pentru apa caldă

E41.Q1 Vana de amestec apă caldă

E41.T1 Temperatură tur apă caldă

E41.T3 Senzor apă caldă

E42.T3 Senzor apă caldă

Tab. 24 E 41 boiler 1
E42 boiler 2

E71 Încălzire adiţională

E71.E1.E1 Permitere încălzire adiţională

E71.E1.Q71 Vana de amestec pentru încălzire 
adiţională

E71.E1.E1.F21 Alarmă încălzire adiţională

Tab. 25 E71 încălzire adiţională
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11 Legături electrice
11.6.2 Plan de conexiuni intern (WPS 22 - WPS 33)

Fig. 45 Plan de conexiuni intern (WPS 22 - WPS 33)

6 720 616 938-13.1I
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11 Legături electrice
11.6.3 Plan de conexiuni intern (WPS 43)

Fig. 46 Plan de conexiuni intern (WPS 43)

6 720 616 938-46.1I
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11.6.4 Plan de conexiuni intern (WPS 52)

Fig. 47 Plan de conexiuni intern (WPS 52)

6 720 616 938-47.1I
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11 Legături electrice
11.6.5 Plan de conexiuni intern (WPS 60)

Fig. 48 Plan de conexiuni intern (WPS 60)

6 720 616 938-48.1I
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11 Legături electrice
11.6.6 Plan de conexiuni E21 curent alternativ trifazat (WPS 22 - WPS 60)

Fig. 49 Plan de conexiuni E21 curent alternativ trifazat (WPS 22 - WPS 60)

Linie continuă = racordat din fabrică. Linie punctată = racordat în timpul instalării.

6 720 616 938-15.1I
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11.6.7 Plan de conexiuni E22 curent alternativ trifazat (WPS 22 - WPS 33)

Fig. 50 Plan de conexiuni E22 curent alternativ trifazat (WPS 22 - WPS 33)

Linie continuă = racordat din fabrică. Linie punctată = racordat în timpul instalării.

6 720 616 938-16.1I

E22.Q21
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11.6.8 Plan de conexiuni E22 curent alternativ trifazat (WPS 43 - WPS 60)

Fig. 51 Plan de conexiuni E22 curent alternativ trifazat (WPS 43 - WPS 60)

Linie continuă = racordat din fabrică. Linie punctată = racordat în timpul instalării.

6 720 616 938-17.1I

E22.Q21
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11.6.9 Plan de conexiuni E21 joasă tensiune (WPS 
22 - WPS 60)

Fig. 52 Plan de conexiuni E21 tensiune joasă (WPS 22 - WPS 60)

Linie continuă = racordat din fabrică. Linie punctată = racordat în timpul instalării.

6 720 616 938-18.1I
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11.6.10Plan de conexiuni E22 joasă tensiune (WPS 
22 - WPS 60)

Fig. 53 Plan de conexiuni E22 tensiune joasă (WPS 22 - WPS 60)

Linie continuă = racordat din fabrică. Linie punctată = racordat în timpul instalării.

6 720 616 938-19.1I
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11.6.11Racorduri externe E21 (WPS 22 - WPS 60)

Fig. 54 Racorduri externe E21 (WPS 22 - WPS 60)

Linie continuă = racordat din fabrică. Linie punctată = racordat în timpul instalării.

6 720 616 938-20.1I
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11.6.12Racorduri externe E22 (WPS 22 - WPS 60)

Fig. 55 Racorduri externe E22 (WPS 22 - WPS 60)

Linie continuă = racordat din fabrică. Linie punctată = racordat în timpul instalării.

6 720 616 938-21.1I

E22.Q21
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11.7 Racord alarmă încălzire adiţională

Fig. 56 Alarmă încălzire adiţională

E71 Încălzitor
E71.E1.E1.F21Alarmă încălzire adiţională
A1, A2, 11, 14 Releu
10, C Cleme de racordare placă PEL

B Pentru racordul alarmei încălzirii adiţionale 
E71.E1.E1.F21 la placa PEL, folosiţi un releu 
intermediar (  fig. 52), dacă semnalul de alarmă al 
încălzitorului este de 230 V. 

11.8 Racord încălzitor electric apă caldă

Fig. 57 Racord încălzitor electric apă caldă

PHV1 Placă de circuit imprimat în regulator
A1,A2, 1-6 Contactor
E41.E1.E1 Încălzitor electric boiler
E41.E1.F21 Protecţie împotriva supraîncălzirii boiler

Încălzitorul este alimentat cu o tensiune trifazată 
proprie din panoul electric de comandă. Regulator 
acţionează încălzitorul prin contactor.

Alimentarea cu energie electrică a regulatorului este 
conectată la PHV1, borna 74, cu 230V monofazat la 
panoul electric de comandă.

Semnalul de ieșire către contactor pentru acţionarea 
încălzitorului este la PHV1, borna 73.

Conectaţi semnalul de alarmă din faza L1 la PHV1, 
borna 72, după protecţia împotriva supraîncălzirii. 
După declanșarea protecţiei împotriva supraîncălzirii 
dispare tensiunea la borna 72 și se afișează o alarmă 
pe display.

Confirmaţi Hot water electric heater (Încălzitor 
electric apă caldă menajeră) la Additional heat 
(Încălzire adiţională) \ Hot water electric heater 
(Încălzitor electric apă caldă menajeră).

6 720 616 938-40.1I

6 720 616 938-27.2I
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11 Legături electrice
11.9 Racordarea pompei de recirculaţie 
E41.E1.G1

Fig. 58 Racordarea pompei de recirculaţie E41.E1.G1

Pompa de recirculaţie este o componentă a soluţie de 
sistem încălzitor cu vana de amestec (  
capitolul 8.2.3).

Are propria alimentare cu energie electrică din panoul 
electric de comandă. Acţionarea se face cu ajutorul 
regulatorului. Alimentarea cu energie electrică este 
conectată la PHV1, bornele 72 și 74, semnalul de ieșire 
la borna 73.
Încărcarea maximă este de 2,6 A la cos ϕ = 0,4. Spre 
exemplu, pompa Wilo Star-Z 15 este portivită în acest 
sens.

6 720 616 938-28.1I
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12 Panou de comandă cu display
12 Panou de comandă cu display
Setările pentru comanda pompei de căldură se fac la 
panoul de comandă al regulatorului. Display-ul integrat 
indică informaţii despre statusul actual.

12.1 Privire de ansamblu asupra utilizării

Fig. 59 Panoul de comandă

1 Lampă de veghe de funcţionare și avertizare avarii
2 Întrerupător principal (PORNIT/OPRIT)
3 Tasta mod
4 Tasta info
5 Tasta meniu
6 Tasta înapoi
7 Display
8 Buton rotativ

12.2 Întrerupător principal (PORNIT/
OPRIT)

Porniţi și opriţi pompa de căldură de la întrerupătorul 
principal.

12.3 Lampă de veghe de funcţionare și 
avertizare avarii

12.4 Display
Pe display puteţi:

• citi informaţii despre pompa de căldură.
• vedea meniurile la care aveţi acces.
• schimba valorile setate.

12.5 Tasta meniu și butonul rotativ
Cu tasta și cu butonul rotativ puteţi:

• naviga între meniu și mesaj setări.
• schimba valorile setate în mesajul setări.

12.6 Tasta înapoi
Cu tasta puteţi:

• reveni la un nivel superior al meniului.
• părăsi mesajul de setări fără a modifica valorile 

setate.

12.7 Tasta mod
Cu tasta puteţi:

• afișa tipul regimului de funcţionare (de exemplu 
concediu).

• schimba tipul regimului de funcţionare.

12.8 Tasta info
Cu tasta puteţi accesa informaţii despre operare, 
temperaturi, versiune program etc.

12.9 Afișare standard
Afișajul standard arată Outdoor temperature 
(Temperatură exterioară), Flow temperature 
(Temperatură tur), Hot water temperature 
(Temperatură apă caldă), Room temperature 
(Temperatură încăpere), ora și simboluri actuale de 
operare.

Fig. 60 Afișare standard

Lampa luminează în 
culoarea verde

Pompa de căldură este în 
funcţiune

Lampa luminează 
intermitent în 
culoarea verde

Pompa de căldură este în 
standby.

Lampa luminează 
intermitent în 
culoarea roșu

Se afișează o avertizare 
care, în majoritatea 
cazurilor, nu trebuie 
confirmată

Lampa luminează în 
culoarea roșu

Se afișează o alarmă care 
trebuie confirmată

S-a confirmat o alarmă, dar 
cauza nu a fost remediată

Lampa s-a stins  Lipsește alimentarea cu 
tensiune pentru regulator

Tab. 26 Funcţiile lămpii

MODE INFO MENU

6 
72

0 
64

0 
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I
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12 Panou de comandă cu display
12.10 Accesare funcţii și modificare valori
Privirea de ansamblu a meniului afișează funcţiile care 
pot fi selectate cu tasta și cu butonul rotativ.

B Apăsaţi tasta .

Fig. 61

B Rotiţi butonul rotativ pentru a marca o funcţie.

Fig. 62

B Apăsaţi tasta pentru a accesa o funcţie. Este 
afișată prima setare posibilă.

Fig. 63

B Rotiţi butonul rotativ pentru a afișa alte setări 
posibile.

Fig. 64

B Selectaţi setarea dorită.
B Ţineţi apăsată tasta pentru a schimba valoarea 

setată.
B Rotiţi butonul rotativ (cu tasta apăsată)până se 

afișează valoarea dorită.
B Eliberaţi tasta.

Valoarea este memorată.

Exemplu:

B Apăsaţi tasta când Hot water (apă caldă) este 
marcat. Se afișează Hot water temperature 
(Temperatură apă caldă).

Fig. 65

B Ţineţi apăsată tasta . Valoarea actuală setată 
(55,0 °C) este marcată.

Fig. 66

B Rotiţi butonul rotativ (cu tasta apăsată), până se 
afișează valoarea dorită, z. B. 53 °C.

Fig. 67

B Eliberaţi tasta .
Valoarea este memorată.

Fig. 68

6 720 640 292-03.1I
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12 Panou de comandă cu display
12.11 Funcţia de ajutor pe display

Fig. 69 Informaţia 1

1 Nivel Customer (Client).
2 Listă de opţiuni. Câmpul marcat arată poziţia actuală la 

nivelul Customer (Client).
3 Săgeata arată posibilităţile de setare/un nou meniu la 

nivelul următor.
4 Primele cinci funcţii ale nivelului Customer (Client).
5 Funcţia este marcată.

Fig. 70 Informaţia 2

1 Nivelul Hot water (apă caldă).
2 Listă de opţiuni. Câmpul marcat arată poziţia actuală la 

nivelul Hot water (apă caldă).
3 Valoarea setată.

Fig. 71 Informaţia 3

1 Mesaj grafic al valorii.
2 Valoare maximă.
3 Unitate.
4 Valoare precedentă.
5 Valoare modificată. (Eliberaţi tasta pentru a 

memora valoarea.)
6 Valoare minimă.

Fig. 72 Informaţia 4

1 Opţiunea alternativă 4 din 9

12.12 Informaţii cu privire la regimul de 
funcţionare

La afișajul standard sunt indicate actuala Room 
temperature (Temperatură încăpere) din Circuit 1 
(Circuit 1), ora și în rândul superior Outdoor 
temperature (Temperatură exterioară), Flow 
temperature (Temperatură tur) și Hot water 
temperature (Temperatură apă caldă) alternativ. 
Diverse simboluri de operare indică funcţiile necesare 
sau cele aflate în funcţiune.

În cazul în care nu este instalat un senzor de 
temperatură a camerei în circuitul 1, se afișează Flow 
temperature (Temperatură tur) în locul Room 
temperature (Temperatură încăpere).

Fig. 73

12.13 Tasta info
B Apăsaţi tasta la afișajul standard.

Se afișează informaţii detaliate privind temperatura, 
tipul de operare etc.

B Rotiţi butonul rotativ ţinând tasta apăsată pentru a 
vedea toate datele.

B Apăsaţi tasta în una din ferestrele meniului.
Se afișează informaţia detaliată atâta timp cât ţineţi 
apăsat butonul .

B Eliberaţi tasta .
Se afișează fereastra meniului.

6 720 640 292-15.1I

6 720 640 292-16.1I

6 720 640 292-17.1I

6

6 720 640 292-11.1I

1
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12 Panou de comandă cu display
Fig. 74

12.14 Simboluri de operare
În afișajul standard sunt prezentate, în partea 
inferioară, dreaptă simboluri pentru diverse funcţii și 
componente necesare sau aflate în funcţiune.

Fig. 75 Simboluri de operare

1 Compresor
2 Alarmă (compresor, încălzitor)
3 Căldură
4 Vacanţă
5 Oprirea alimentării cu energie electrică (timp de 

blocare)
6 Încălzitor
7 Apă caldă
8 Necesar suplimentar de apă caldă
9 Dezinfecţie termică
10 Reglare externă
11 Program/programare a timpului
12 Modul petrecere
13 Uscare șapă

6 720 640 292-09.2I

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

6 720 614 788-08.1I
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13 Start-up (Preconfigurare)
13 Start-up (Preconfigurare)
Când porniţi pompa de căldură pentru întâia oară se 
afișează automat câteva setări pentru a ușura punerea 
în funcţiune.

Anterior, pompa de căldură trebuie instalată conform 
capitolelor precedente (  capitolul,  capitolul 11). 
Circuitele de sole, de încălzire și de apă caldă trebuie 
umplute și aerisite.

Puteţi găsi aceste setări și în setările pentru instalator.

Language (Limbă) și Operating mode (Regim de 
funcţionare)
B Selectaţi Language (Limbă) pentru meniurile 

regulatorului ( capitolul 16.2).
B Selectaţi Operating mode (Regim de funcţionare) 

(Bivalent alternativ (Bivalent-alternativ), Bivalent 
parallel (bivalent-paralel) sau Monovalent 
(monovalent)) ( capitolul 6.4, 

 capitolul 16.2).

Start-up (Preconfigurare)
Verificaţi și setaţi urmăatoarele funcţii, dacă este 
necesar. Ţineţi cont și de trimiterile la descrierile 
funcţiilor.

B Setaţi pentru fiecare pompă de căldură:
– Acknowledge phase guard (Confirmare sistem 

de control faze) (  capitolul 16.1).
– Hot water production (Producţie apă caldă) (  

capitolul 16.6).
B Indicaţi Bivalence point (Punct de bivalenţă) (regim 

de operare bivalent paralel)
(  capitolul 6.4,  capitolul 16.2).

B Indicaţi Bivalence point (Punct de bivalenţă) (regim 
de operare bivalent alternativ) (  capitolul 6.4,  
capitolul 16.2).

B Setare Minimum outdoor temperature 
(Temperatură exterioară minimă) 
(  capitolul 16.2).

B Setare Groundwater (Apă freatică), dacă este 
disponibil 
(  capitolul 16.1)

B Circuit 1 Heating (Circuit 1 încălzire) \ Type of 
heating system (Tip sistem de încălzire) (  
capitolul 16.3).

B Setare Circuit 1 Cooling (Circuit 1 răcire) (dacă 
răcirea este instalată, accesorii), vezi instrucţiuni 
accesorii.

B Setare Circuit 2, 3... (Circuit 2, 3...) (  
capitolul 16.4). Circuitul 3... ţine de accesorii.
– Mixing valve mode (Regim de operare a vanei 

de amestec)
– Type of heating system (Tip sistem de 

încălzire)
– Mixing valve running time (Timp de 

funcţionare a vana de amestec)
B Indicaţi alegerea în Protective anode installed 

(Anod pentru curent vagabond instalat) (  
capitolul 16.6).

B Setare valori pentru Mixed additional heat 
(Încălzitor cu vana de amestec) (toate regimurile 
de operare) (  capitolul 16.7).
– Mixing valve running time (Timp de 

funcţionare a vanei de amestec)
– Delay mixing valve control after additional 

heat start (Amânarea reglării vanei de amestec 
după pornirea încălzirii prin intermediul 
încălzitorului)

– Confirmare Hot water electric heater (Încălzitor 
electric apă caldă menajeră), dacă este 
disponibil(  capitolul 16.7).

B Setare Date (Dată) (  capitolul 16.2).
B Setare Time (Oră) (  capitolul 16.2).
B Start-up completed (Încheiere preconfigurare), 

Yes/No (Da/Nu).
Meniurile de pronire vor fi afișate până când 
introduceţi Yes (Da). 

După preconfigurare este afișat mesajul standard pe 
display. Aici aveţi acces direct la nivelul pentru client, 
setările pentru specialist pot fi accesate abia după 
trecerea la nivelul instalatorului.

Fig. 76 Afișare standard

În timpul preconfigurării sunt afișate doar 
funcţii identificate de către regulator.
Meniurile de preconfigurare sunt afișate 
până când introduceţi Yes (Da) la Start-up 
completed (Încheiere preconfigurare).
B Anterior pornirii citiţi toate meniurile.
B La Protective anode installed (Anod 

pentru curent vagabond instalat) 
trebuie să faceţi o selecţie.

În mod normal, soluţia de sistem aleasă 
necesită mai multe setări decât indicat la 
preconfigurare.

6 720 640 292-02.1I
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14 Settings (Setări)
14 Settings (Setări)

14.1 Accesare nivel instalator
B Accesare afișaj standard.
B Ţineţi apăsate tasta și tasta .
B Apăsaţi tasta , eliberaţi tasta  și se afișează 

meniul de pornire la Installer (Instalator).
B ELiberaţi tasta  și tasta .

Regulatorul revine automat la nivelul client:

• dacă accesaţi afișajul standard.
• după 20 min (valoare setabilă,  capitolul 16.2).

14.2 Meniuri ale nivelului instalatorului
La nivelul instalatorului sunt afișate:

• Settings (Setări)
• Diagnostics/monitoring (Diagnoză/Monitorizare)
• Alarms (Alarme)
• Return to factory settings (Resetare)

14.3 Repornire rapidă a compresorului
În timpul punerii în funcţiune, testului de funcţionare, 
poate fi necesară o repornire a compresorului fără a 
aștepta temporizatorul pentru repornire (10 min)

B Apăsaţi tasta  într-un meniu oarecare (nu în 
afișajul de setări).
Compresorul repornește după 20 de secunde.

14.4 Senzor de temperatură
Regulatorul acţionează producţia încălzirii, a apei 
calde, printre altele, cu ajutorul semnalelor mai multor 
senzori de temperatură. Aici sunt enumerate 
majoritatea care pot fi afișate pe display.

E21 = compresor 1 / pompă de căldură 1
E22 = compresor 2 / pompă de căldură 2

Numele complet al componentelor este 
afișat pe display, doar dacă este necesar. 
În cazul în care vă aflaţi, spre exemplu, în 
meniul circuitului 2, numele senzorului este 
afișat fără E12.
În alarmă este afișat mereu numele 
complet pentru a ușura căutarea 
defecţiunii. Și în desene și soluţii de sistem 
este menţionat numele complet.

T1
E11.T1

Senzor temperatură pe tur, circuit 1

T2
E10.T2

Senzor temperatură exterioară

T5
E11.TT.T5

Senzor temperatura încăperii, circuit 1 
(accesorii)

T6
E21.T6

Senzor temperatură gaz de încălzire

T8
E21.T8

Senzor retur încălzire

T9
E21.T9

Senzor tur agent

T10
E21.T10

Senzor circuit de sole pornit

T11
E21.T11

Senzor circuit de sole oprit

E12.T1 Senzor temperatură pe tur, circuit 2 
(dacă se utilizează circuitul 2)

E12.TT.T5 Senzor temperatura încăperii, circuit 2 
(accesorii)

Tab. 27 Senzor de temperatură

E22.T6 Senzor temperatură gaz de încălzire

E22.T8 Senzor retur încălzire

E22.T9 Senzor tur încălzire

E22.T10 Senzor tur circuit de sole

E22.T11 Senzor retur circuit de sole

Tab. 28 Senzor pompă de căldură 2
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14 Settings (Setări)
Senor pentru accesorii

Regulatorul recunoaște care senzori sunt instalaţi și îi 
activează automat. Senzorul pentru accesorii poate fi 
oprit manual în regulator. Prin aceasta, senzorii care nu 
sunt necesari pot fi îndepărtaţi în regulator.

E41.T3
E42.T3

Senzor temperatură a apei calde

Tab. 29 Senzor de temperatură pentru apa caldă 
menajeră

E13.T1 Senzor temperatură pe tur, circuit 3

E13.TT.T5 Senzor temperatura încăperii, circuit 3 
(accesorii)

E14.T1 Senzor temperatură pe tur, circuit 4

E14.TT.T5 Senzor temperatura încăperii, circuit 4 
(accesorii)

Tab. 30 Senzor circuit 3, 4
Logatherm WPS 22...60 - Ne rezervãm dreptul de a efectua modificãri pe baza dezvoltãrilor tehnice ulterioare.70



15 Privire de ansamblu meniu
15 Privire de ansamblu meniu
Settings (Setări)

Heat pump (Pompă de 
căldură)

Circulation pumps (Pompe de recirculaţie) Regimuri de operare alternative ale 
diverselor pompe

Groundwater (Apă freatică)

Safety functions (Funcţii de protecţie) Setări pentru T10 și T11

Setări ale pompei de căldură

Installation (Instalare) General (Generalităţi) Data și ora

Summer/winter time (Oră de vară/iarnă)

Display backlight intensity (Luminozitate 
display)

Language (Limbă)

Operating mode (Regim de funcţionare) Monovalent (monovalent), Bivalent 
alternativ (Bivalent-alternativ), Bivalent 
parallel (bivalent-paralel)

Bivalence point (Punct de bivalenţă) Pentru Bivalent alternativ (Bivalent-
alternativ) și Bivalent parallel (bivalent-
paralel)

Anti-seizure mode (Lovitura pompei) Day of the week (Ziua săptămânii) Start 
time (Timp de pornire), Minimum outdoor 
temperature (Temperatură exterioară 
minimă)

Summer/winter operation (Regim de vară/iarnă) În ce fel și când se va realiza comutarea 
dintre regimul de vară și cel de iarnă

Minimum outdoor temperature (Temperatură 
exterioară minimă)

Determină și cea mai scăzută valoare a 
temperaturii exterioare a curbei de încălzire

Time for reset of access level (Timpul pentru 
Reset al nivelului de acces)

Tab. 31 Setări vedere de ansamblu meniu
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15 Privire de ansamblu meniu
Circuit 1 Heating (Circuit 
1 încălzire)

General (Generalităţi) External set point value (Valoare nominală 
externă)

Use temperature from circuit with highest 
temperature (Utilizarea temperaturii 
circuitului cu temperatura maximă)

Fixed temperature (Temperatură 
constantă)

Shut down protection during change over 
from hot water to heating (Protecţie 
împotriva opririi la comutarea dintre 
regimul de operare apă caldă și încălzire)

Heat curve (Curbă de încălzire) Type of heating system (Tip sistem de 
încălzire)

Flow temperature at minimum outdoor 
temperature (Temperatură de referinţă)

Parallel offset (Deplasare paralelă)

Highest permitted flow temperature T1 
(Temperatură pe tur maximă admisibilă T1)
Lowest permitted flow temperature T1 
(Temperatură pe tur minimă admisibilă T1)

Heat curve hysteresis heat pump x (Decalaj 
diferenţial curbă de încălzire WP x)

Maximum (Maxim), Minimum (Minim), Time 
factor (Factor de timp)

Room sensor (Senzor de încăpere) (Accesorii) Room temperature influence (Influenţă 
asupra temperaturii ambiante)

Knob's operating range (Interval de 
funcţionare a butonului rotativ)

Acknowledge room sensor (Confirmare 
senzor de încăpere)

Setting temp. increase/decrease (Setări pentru 
căldură +/ – ) (fără senzor de încăpere)

Valoare limită, modificări

Room temperature influence (Influenţă asupra 
temperaturii ambiante) (fără senzor de încăpere)

Screed drying (Uscare șapă) Activate (Activare)

Heat source (Sursă de căldură)

Program settings (Setări program)

Tab. 31 Setări vedere de ansamblu meniu
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15 Privire de ansamblu meniu
Circuit 2, 3... (Circuit 2, 
3...)

Mixing valve mode (Regim de operare a vanei de 
amestec)

Heat curve (Curbă de încălzire) A se vedea Circuit 1 Heating (Circuit 1 
încălzire)

Room sensor (Senzor de încăpere) (Accesorii) Room temperature influence (Influenţă 
asupra temperaturii ambiante)
Acknowledge room sensor (Confirmare 
senzor de încăpere)

Setting temp. increase/decrease (Setări pentru 
căldură +/ – ) (fără senzor de încăpere)

A se vedea Circuit 1 Heating (Circuit 1 
încălzire)

Room temperature influence (Influenţă asupra 
temperaturii ambiante) (fără senzor de încăpere)

Regulator settings (Setări regulator) Cota P, I și D, printre altele

Hot water (apă caldă) Hot water general (Apă caldă în general) Block heating during hot water demand 
(Prioritate apă caldă), Protective anode 
installed (Anod pentru curent vagabond 
instalat)

Hot water temperature (Temperatură apă caldă) Hot water temperature (Temperatură apă 
caldă), Adjustment calculated hot water 
temperature (Reglarea temperaturii 
calculate a apei calde), Extra hot water 
stop temperature (Temperatură de oprire 
cantitate suplimentară de apă caldă)

Hot water peak (Dezinfecţie termică) Moment și frecvenţă, Stop temperature 
(Temperatură de oprire), Maximum time 
(Timp maxim)

Hot water settings heat pump x (Setări apă 
caldă WP x)

Hot water production (Producţie apă caldă)

Hot water circulation (Circulaţie apă caldă) Activare și setări timp

Maximum temperature difference circuit 1 
(Diferenţă maximă de temperatură circuit 1)

Acknowledge hot water sensor E41.T3 
(Confirmare senzor de temperatură pentru apă 
caldă E41.T3)

Acknowledge hot water sensor E42.T3 
(Confirmare senzor de temperatură pentru apă 
caldă E42.T3)

Tab. 31 Setări vedere de ansamblu meniu
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15 Privire de ansamblu meniu
Diagnostics/monitoring (Diagnoză/Monitorizare) 
(  capitolul 17).

Alarms (Alarme) (  capitolul 18).

Return to factory settings (Resetare)
(  capitolul 19.1).

Additional heat (Încălzire 
adiţională)

Additional heat general (Încălzire cu ajutorul 
încălzitorului în general)

Amânare pornire, blocare, temperatură 
exterioară maximă ș.a.

Mixed additional heat (Încălzitor cu vana de 
amestec) (Bivalent alternativ (Bivalent-alternativ), 
Bivalent parallel (bivalent-paralel))

Delay mixing valve control after additional 
heat start (Amânarea reglării vanei de 
amestec după pornirea încălzirii prin 
intermediul încălzitorului), Regulator 
settings (Setări regulator)

Hot water electric heater (Încălzitor electric apă 
caldă menajeră)

Acknowledge hot water additional heat 
(Confirmare încălzitor electric apă caldă), 
Temperature change (Modificare 
temperatură), Hysteresis (Decalaj 
diferenţial)

Compressor working 
area (Interval de 
funcţionare a 
compresorului)

Outdoor stop function activated (Temperatură 
exterioară funcţie de oprire activată) (Bivalent 
parallel (bivalent-paralel))

Alarm indication (Afișare 
alarme)

Alarm buzzer signal (Semnal buzzer alarmă) Interval (Interval), Blocking time (Oră 
blocare)

Alarm indication control unit (Regulator afișare 
alarme)

Block alarm buzzer (Blocare buzzer 
alarmă)

Alarm indication room sensor (Afișare alarme 
senzor de încăpere)

Block alarm buzzer (Blocare buzzer 
alarmă), Block alarm indicator lamp 
(Blocare lampă de alarmă)

General alarm level (Valoare alarmă colectivă) Alarms and warnings (Alarme și avertizări)/
Alarme

External control (Reglare 
externă)

External input 1, 2 (Intrare externă 1, 2) Oprirea alimentării cu energie, blocarea 
diverselor funcţii

External input circuit 2, 3... (Intrare externă 
circuit 2, 3...)

Block heating (Blocare încălzire), Room 
temperature (Temperatură încăpere)

Tab. 31 Setări vedere de ansamblu meniu
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16 Settings (Setări)
La Settings (Setări) găsiţi majoritatea funcţiilor pe care 
instalatorul le poate controla și modifica.

16.1 Heat pump (Pompă de căldură)
La Heat pump (Pompă de căldură) puteţi efectua 
setările general valabile pentru instalare.

Heat pump (Pompă de căldură)

Aici găsiţi submeniuri pentru Circulation pumps 
(Pompe de recirculaţie), Groundwater (Apă 
freatică) și Safety functions (Funcţii de protecţie).

>Circulation pumps (Pompe de recirculaţie)

>> Operation alternative heating circuit pump G1 
(Regim de operare pompă circuit de încălzire G1)

B Alegeţi regim de funcţionare continuă sau regim de 
funcţionare optimizat pentru pompa de recirculaţie 
G1. Setarea este valabilă pentru toate G1 ale tuturor 
circuitelor.
Continuous (Funcţionare continuă) înseamnă că 
G1 este permanent în funcţiune în timpul sezonului 
de încălzire.
Automatic (automat) înseamnă că pompa de 
recirculaţie alternează între starea de funcţionare și 
cea de repaus pentru câte 10 minute, dacă, după 40 
de minute, nu există necesitatea de încălzire în 
regimul de iarnă. Regimul de funcţionare automată 
este întrerupt imediat ce există necesitatea de 
încălzire sau se dezactivează regimul de iarnă.
G1 este în repaus în timpul regimului de vară, cu 
excepţia loviturii pompei (protecţie împotriva 
blocării).

>> Operation alternative heat carrier pump G2 
(Regim de funcţionare pompă pentru agentul 
termic G2)

B Setaţi regim de funcţionare continuă pentru pompa 
pentru agentul termic G2 sau pornire automată la 
pornirea compresorului.
În sisteme fără bypass sau fără acumulator tampon, 
G2 trebuie să funcţioneze în permanenţă.
Setarea este valabilă pentru G2 ale tuturor pompelor 
de căldură. În cazul regimului de funcţionare 
automată, G2 pornește pentru pompa de căldură 2 
odată cu compresorul 2.

>> Operation alternative collector circuit pump G3 
(Regim de funcţionare pompă de sole G3)

B Setaţi regim de funcţionare continuă sau pornire 
simultană a pompei de sole G3 și a compresorului.
Regimul de funcţionare continuă este potrivit, în 
special, la controlul extern al răcirii.
Setarea este valabilă pentru toate G3 ale pompei de 
căldură. În cazul regimului de funcţionare automată, 
G3 pornește pentru pompa de căldură 2 odată cu 
compresorul 2.
G3 se oprește dacă presiunea din circuitul de sole 
este prea joasă. Această funcţie necesită un sistem 
de control al presiunii montat în circuitul de sole și 
racordat la ieșirea externă 
(  capitolul 16.10).

> Groundwater (Apă freatică)

>> Groundwater (Apă freatică)

B Indicaţi dacă pompa pentru apa freatică G33 este 
instalată.
De regulă, G33 și pompa de sole G3 funcţionează 
concomitent. G33 funcţionează și în cazul regimului 
de răcire.

Setare din fabrică Continuous (Funcţionare 
continuă)

Alternativă Continuous (Funcţionare 
continuă)/Automatic 

(automat)

Tab. 32 G1

Setare din fabrică Automatic (automat)

Alternativă Continuous (Funcţionare 
continuă)/Automatic 

(automat)

Tab. 33 G2

Setare din fabrică Automatic (automat)

Alternativă Continuous (Funcţionare 
continuă)/Automatic 

(automat)

Tab. 34 G3

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 35 G33
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16 Settings (Setări)
La Yes (Da):

>> Compressor start delay (Amânare pornire 
compresor)

B Indicaţi perioada de amânare necesară pentru 
circulaţia circuitului de apă freatică. Nu este permisă 
pornirea în prealabil a compresorului.

În anumite condiţii nu există o amânare.

> Safety functions (Funcţii de protecţie)

>> Setting collector circuit in T10 (Setare tur circuit 
de sole T10)

>> Setting collector circuit out T11 (Setare retur 
circuit de sole T11)

>> Heat pump x (Pompă de căldură x)

Setările pentru circuit de sole oprit/pornit sunt:

>>> Lowest permitted temperature E2x.T10 
(Temperatură minimă admisibilă E2x.T10)

>>> Lowest permitted temperature E2x.T11 
(Temperatură minimă admisibilă E2x.T11)

>>> Hysteresis alarm reset (Decalaj diferenţial 
resetare alarmă)

>>> Number of warnings before alarm (Numărul 
avertizărilor anterior alarmei)

Numărul avertizărilor este stabilit pe o perioadă de 180 
de minute.

>> Heat pump x (Pompă de căldură x)

>>> Acknowledge phase guard (Confirmare sistem 
de control faze)

Sistemul de control al fazelor monitorizează ambii 
compresori. Din acest motiv, setările Acknowledge 
phase guard (Confirmare sistem de control faze) 
trebuie să fie identice pentru ambii compresori.

16.2 Installation (Instalare)
La Instalare puteţi efectua setările valabile pentru 
întreaga instalaţie. Aici găsiţi:

• General (Generalităţi)
• Operating mode (Regim de funcţionare)
• Bivalence point (Punct de bivalenţă)
• Anti-seizure mode (Lovitura pompei)
• Summer/winter time (Oră de vară/iarnă)
• Minimum outdoor temperature (Temperatură 

exterioară minimă)
• Time for reset of access level (Timpul pentru 

Reset al nivelului de acces)

Installation (Instalare)

> General (Generalităţi)

>> Set date (Setare dată)

>> Set time (Setare oră)

B Modificarea datei și orei când este necesar 
Regulatorul folosește aceste date pentru 
controlarea diferitelor programe temporizate (cum 
ar fi concediu sau program pentru temperatura 
încăperii).

Setare din fabrică 15s

Valoare minimă 0s

Valoare maximă 600 s

Tab. 36 Amânare pornire compresor

Setare din fabrică -10,0 °C
4,0 °C apă freatică (T10)
2,0 °C apă freatică (T11)

Valoare minimă -10,0 °C

Valoare maximă 20,0 °C

Tab. 37 Temperatură minimă a soluţiei saline

Setare din fabrică 1,0K

Valoare minimă 1,0K

Valoare maximă 10,0K

Tab. 38 Decalaj diferenţial

Setare din fabrică 1

Valoare minimă 1

Valoare maximă 4

Tab. 39 Numărul avertizărilor anterior alarmei

Setare din fabrică Yes (Da)

Alternativă Nu/Da

Tab. 40 Confirmare sistem de control faze

Setare din fabrică

Format AAAA-LL-ZZ

Tab. 41 Dată

Setare din fabrică

Format hh:mm:ss

Tab. 42 Oră
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>> Summer/winter time (Oră de vară/iarnă)

B Fixaţi dacă se va efectua automat trecerea dintre 
ora de vară și cea de iarnă (data conform 
standardului UE).

>> Display backlight intensity (Luminozitate 
display)

B Dacă este necesar, modificaţi luminozitatea display-
ului.

>> Language (Limbă)

B Selectaţi limba pentru meniurile regulatorului.
Aici puteţi alege o altă limbă decât cea setată la 
punerea în funcţiune.

> Operating mode (Regim de funcţionare)

B Pentru descrierea regimului de funcţionare 
( capitolul 6.4).

B Selactaţi Monoenergetic (Monoenergetic) 
(Încălzitor acţionat prin semnal de 0-10V): Bivalent 
parallel (bivalent-paralel).

> Bivalence point (Punct de bivalenţă)

B Setaţi temperatură exterioară maximă pentru 
utilizarea încălzitorului.

B Setaţi temperatura exterioară minimă la care este 
mereu permisă utilizarea încălzitorului.

> Anti-seizure mode (Lovitura pompei)

>> Day of the week (Ziua săptămânii)

>> Start time (Timp de pornire)

B Setaţi ziua și momentul pentru protecţia împotriva 
blocării a componentelor mobile ale instalaţiei.
Lovitura pompei (protecţia împotriva blocării) 
împiedică blocarea componentelor mobile când nu 
sunt în funcţiune.

>> Minimum outdoor temperature (Temperatură 
exterioară minimă)

B Setaţi temperatura la care nu este permisă lovitura 
pompei.

Setare din fabrică Automatic (automat)

Alternativă Manual/Automatic 
(automat)

Tab. 43 Perioadă vară/iarnă

Setare din fabrică 100 %

Valoare minimă 20 %

Valoare maximă 100 %

Tab. 44 Luminozitate

Setare din fabrică

Alternativă • Bivalent alternativ 
(Bivalent-alternativ)

• Bivalent parallel 
(bivalent-paralel)

• Monovalent 
(monovalent)

Tab. 45 Regimul de operare

Regimul de funcţionare setat este afișat 
prin semnul > în faţa alternativei 
respective. Regimul de funcţionare este 
ales direct la prima pornire a pompei de 
căldură. Regimul de funcţionare poate fi 
modificat aici. Regulatorul permite doar 
selectarea alternativei posibile a 
echipamentului respectiv instalat.
Prin selectarea regimului de funcţionare, 
anumite valori sunt setate automat în 
regulator.

Setare din fabrică 10 °C

Valoare minimă -30 °C

Valoare maximă 40 °C

Tab. 46 Punct de bivalenţă bivalent paralel

Setare din fabrică -5 °C

Valoare minimă  -40 °C

Valoare maximă 0 °C

Tab. 47 Punct de bivalenţă bivalent alternativ

Setare din fabrică miercuri

Alternativă Luni-duminică

Tab. 48 Ziua pentru lovitura pompei (protecţie 
împotriva blocării)

Setare din fabrică 12:00

Alternativă 00:00 - 23:00

Tab. 49 Ora de pornire pentru lovitura pompei 
(protecţie împotriva blocării)

Setare din fabrică 2,0 °C

Valoare minimă -20,0 °C

Valoare maximă 20,0 °C

Tab. 50 Temperatura exterioară minimă
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> Summer/winter operation (Regim de vară/iarnă)

>> Circuit 1 (Circuit 1)

>>> Winter operation (Regim de iarnă)

On (ornit) semnifică regim de iarnă în permanenţă. Se 
produc energie termică și apă caldă menajeră. Off 
(Oprit) semnifică regim de vară în permanenţă. Se 
produce doar apă caldă menajeră. Automatic 
(automat) semnifică o alternare conform 
temperaturilor exterioare setate.

>>> Outdoor temperature limit for change over 
(Limită temperatură exterioară pentru alternare)

Se afișează meniul doar la setarea Automatic 
(automat) la Winter operation (Regim de iarnă).

>>> Delay before change over to winter operation 
(Amânare la comutarea la regimul de iarnă)

>>> Delay before change over to summer operation 
(Amânare la comutarea la regimul de vară)

>>> Direct start limit for winter operation (Limită 
pornire directă regim de iarnă)

În cazul în care funcţia Use temperature from circuit 
with highest temperature (Utilizarea temperaturii 
circuitului cu temperatura maximă) este utilizată 
pentru Circuit 1 (Circuit 1), la Circuit 2, 3... (Circuit 2, 
3...) este afișat și Summer/winter operation (Regim 
de vară/iarnă). Pentru fiecare circuit sunt aceleași 
setările posibile ca și pentru Circuit 1 (Circuit 1). 
Setările din fabrică corespund celor pentru Circuit 1 
(Circuit 1).

Lovitura pompei pornește numai când nu 
există niciun fel de necesar. Dacă 
necesarul persistă o oră după momentul 
de pornire setat, lovitura pompei pornește 
din nou abia la următorul moment de 
pornire. 
Lovitura pompei se efectuează întâi pentru 
pompa de căldură 1, iar apoi pentru 
pompa de căldură 2. Vana cu 3 căi și 
pompele sunt activate pentru un minut, 
amestecătoarele pentru perioada lor de 
funcţionare + 10 s. Între componente are 
loc o pauză de 30 de secunde.
În timp ce lovitura pompei este activată, 
unele componente ale sistemului de 
încălzire se încălzesc temporar. Acest 
lucru este cu totul firesc.

Lovitura pompei nu se întrerupe în cazul 
unui necesar de apă caldă. În această 
situaţie, temperatura apei calde poate să 
scadă. Un moment potrivit pentru lovitura 
pompei este atunci când necesarul de apă 
caldă este redus, de exemplu noaptea.

Setare din fabrică Automatic (automat)

Alternativă On (Pornit)/Automatic 
(automat)/Off (Oprit)

Tab. 51 (Regim de vară/iarnă)

Setare din fabrică 18 °C

Valoare minimă  5 °C

Valoare maximă 35 °C

Tab. 52 Temperatură de alternare

Setare din fabrică 4h

Valoare minimă 1h

Valoare maximă 48h

Tab. 53 Timp de amânare regim de iarnă

Setare din fabrică 4h

Valoare minimă 1h

Valoare maximă 48h

Tab. 54 Timp de amânare regim de vară

Setare din fabrică 13 °C

Valoare minimă 5 °C

Valoare maximă 17 °C

Tab. 55 Limită pornire directă

De regulă, comutarea dintre regimul de 
vară și cel de iarnă are loc cu întârziere 
pentru a evita pornirea și oprirea frecventă 
a compresorului în cazul temperaturilor 
exterioare în jurul valorii setate. 
Temperatura setată ca limită pentru 
pornirea directă determină comutarea 
imediată la regimul de iarnă.

Circuit 1 (Circuit 1) nu poate trece, în 
principiu, în regimul de vară dacă unul din 
circuite este încă în regim de iarnă.
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> Minimum outdoor temperature (Temperatură 
exterioară minimă)

B Setaţi temperatura exterioară minimă pentru curba 
de încălzire.

> Time for reset of access level (Timpul pentru 
Reset al nivelului de acces)

B Setaţi perioada după care regulatorul resetează 
automat nivelul de acces de la nivelul instalatorului 
la nivelul clientului.

16.3 Circuit 1 Heating (Circuit 1 încălzire)
Aici efectuaţi setările pentru circuit de încălzire nemixat 
Acest circuit trebuie să aibă cea mai mare temperatură 
în comparaţie cu circuitul mixt de încălzire. Aici găsiţi:

• General (Generalităţi)
• Heat curve (Curbă de încălzire)
• Heat curve hysteresis heat pump x (Decalaj 

diferenţial curbă de încălzire WP x)
• Room sensor (Senzor de încăpere)
• Setting temp. increase/decrease (Setări pentru 

căldură +/ – ) (fără senzor de temperatură 
ambiantă)

• Screed drying (Uscare șapă)

Circuit 1 Heating (Circuit 1 încălzire)

> General (Generalităţi)

>> External set point value (Valoare nominală 
externă)

B Selectaţi Yes (Da), dacă un semnal extern de 0-10V 
va controla temperatura pe tur (valoare nominală 
fixă). 
1V= 10 °C, 10V = 80 °C (funcţie liniară).

>> Use temperature from circuit with highest 
temperature (Utilizarea temperaturii circuitului cu 
temperatura maximă)

B Selectaţi Yes (Da), dacă valoarea nominală pentru 
Circuit 1 (Circuit 1) va fi cea mai mare dintre valorile 
nominale din Circuit x (circuit x). În această situaţie, 
se va ţine cont doar de circuite în Winter operation 
(Regim de iarnă) berücksichtigt.
Această funcţie înseamnă că valoarea nominală 
pentru Circuit 1 (Circuit 1) este adaptată în 
permanenţă la necesarul actual.

Această funcţie este utilizată când Circuit 1 (Circuit 1) 
cuprinde doar un acumulator tampon.

Dacă aţi selectat Yes (Da), Summer/winter operation 
(Regim de vară/iarnă) poate fi setat și pentru 
circuitele mixte.

>> Fixed temperature (Temperatură constantă)

B Setaţi valoarea adecvată, dacă doriţi ca circuitul 1 
să lucreze la temperatură constantă.
Setările curbei de încălzire nu sunt afișate în acest 
caz.

Setare din fabrică -10,0 °C

Valoare minimă -35,0 °C

Valoare maximă -10,0 °C

Tab. 56 Temperatura exterioară minimă

Setare din fabrică 20min

Valoare minimă 1min

Valoare maximă 240min

Tab. 57 Reset al nivelului de acces

Selectarea afișajului standard resetează 
direct nivelul de acces la nivelul clientului.

Setare din fabrică Nu

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 58 Valoare nominală externă

Asiguraţi-vă că semnalul extern nu 
determină o temperatură pe tur mai 
ridicată decât cea admisibilă pentru 
Circuit 1 (Circuit 1). 
Toate funcţiile de siguranţă ale sistemului 
de încălzire trebuie acţionate de 
echipamentul extern.

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 59 Temperatura circuitului cu cea mai ridicată 
temperatură

Setare din fabrică Nu (0,0 °C)

Valoare minimă 20,0 °C

Valoare maximă 65,0 °C

Tab. 60 Temperatură constantă
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>> Shut down protection during change over from 
hot water to heating (Protecţie împotriva opririi la 
comutarea dintre regimul de operare apă caldă și 
încălzire)

B Setaţi cât timp va trece după producţia de apă caldă 
până când este dezactivată necesarul pentru 
încălzire. Acest lucru asigură că apa fierbinte care 
ajunge în circuitul de încălzire după producţia de 
apă caldă nu dezactivează în mod eronat necesarul 
pentru încălzire.

> Heat curve (Curbă de încălzire) (fără în caz de 
temperatură constantă)

>> Type of heating system (Tip sistem de încălzire)

B Alegeţi tipul sistemului de încălzire, Radiator 
(Radiator) sau Underfloor (Pardoseală).

B Selectaţi la Yes (Da) în Use temperature from 
circuit with highest temperature (Utilizarea 
temperaturii circuitului cu temperatura maximă) 
Radiator (Radiator).

Setarea din fabrică a curbei de încălzire de tip 
Radiator (Radiator) are valoarea curbei (temperatură 
pe tur) de 22 °C la 20 °C temperatură exterioară, 
50,5 °C la -2,5șC și 60 °C la -10 °C temperatură 
exterioară (punctul final al curbei).

Setarea din fabrică a curbei de încălzire de tip  
Underfloor (Pardoseală) are valoarea curbei 
(temperatură pe tur) de 22 °C la 20 °C temperatură 
exterioară, 31,7 °C la -2,5șC și 35 °C la -10 °C 
temperatură exterioară.

La temperaturi mai ridicate de 20 °C este valabilă 
aceeași valoare a curbei ca și pentru 20 °C.

>> Flow temperature at minimum outdoor 
temperature (Temperatură de referinţă)

B Dacă este necesar, setaţi curba din nou; este posibil 
ca punctul final (valoarea nominală a temperaturii pe 
tur -10 °C) să necesite o scădere.

B Setaţi la Yes (Da) în Use temperature from circuit 
with highest temperature (Utilizarea temperaturii 
circuitului cu temperatura maximă) temperatura 
de referinţă la o valoare scăzută, de exemplu 22 °C.

>> Parallel offset (Deplasare paralelă)

B Dacă este necesar, deplasaţi curba paralel. 
Valoarea nominală a temperaturii pe tur urcă/scade 
conform temperaturii exterioare respective.

>> Highest permitted flow temperature T1 
(Temperatură pe tur maximă admisibilă T1)

Setare din fabrică 180 s

Valoare minimă 0 s

Valoare maximă 600 s

Tab. 61 Protecţie împotriva opririi comutare regim de 
operare apă caldă

Setare din fabrică Underfloor (Pardoseală)

Alternativă Radiator (Radiator)/
Underfloor (Pardoseală)

Tab. 62 Tip sistem încălzire

Setare din fabrică Radiator (Radiator)

Alternativă Radiator (Radiator)/
Underfloor (Pardoseală)

Tab. 63 Tip sistem încălzire

Punctul final al curbei de încălzire (-10 °C) 
poate fi modificat în Minimum outdoor 
temperature (Temperatură exterioară 
minimă) 
(  capitolul 16.2). Valoarea setată este 
valabilă pentru toate curbele de încălzire.  
O modificare a punctului final influeneţează 
temperatura pe tur pentru toate 
temperaturile exterioare care au o valoare 
mai scăzută decât cea setată.

Setare din fabrică 60,0 °C

Valoare minimă 22,0 °C

Valoare maximă 80,0 °C

Tab. 64 Radiator

Setare din fabrică 35,0 °C

Valoare minimă 22,0 °C

Valoare maximă 45,0 °C

Tab. 65 Pardoseală

Setare din fabrică 0,0K

Valoare minimă -10,0K

Valoare maximă 10,0K

Tab. 66 Deplasare paralelă

Setare din fabrică 80,0 °C

Valoare minimă 1)

Valoare maximă 100,0 °C

Tab. 67 Radiator
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1) Valoarea setată la Lowest permitted flow 
temperature T1 (Temperatură pe tur minimă 
admisibilă T1).

>> Lowest permitted flow temperature T1 
(Temperatură pe tur minimă admisibilă T1)

B Setaţi temperatura pe tur maximă și minimă 
admisibilă pentru T1. Valoarea trebuie să 
corespundă cubrei alese și eventualelor setări ale 
curbei.

B Verificaţi dacă temperatura maximă T1 la 
Underfloor (Pardoseală) nu depășește valoarea 
admisibilă a tipului de pardoseală din momentul 
prezent.

> Heat curve hysteresis heat pump x (Decalaj 
diferenţial curbă de încălzire WP x)

>> Maximum (Maxim)

B Setaţi decalajul diferenţial maxim al turului.

B Setaţi 8,0K pentru WP 1 în WPS 43 - WPS 60.

>> Minimum (Minim)

B Setaţi decalajul diferenţial mimin al turului.

B Setaţi 2,0K pentru WP 1 în WPS 43 - WPS 60.

>> Time factor (Factor de timp)

B Setaţi factorul de timp valabil pentru reducerea 
decalajului diferenţial. Un factor mai scăzut conduce 
la un timp de funcţionare mai scurt a compresorului.

Exemplu

La valoarea setată din fabrică, decalajul diferenţial se 
modifică după cum urmează:

În cazul în care valoarea turului este mai scăzută cu 
jumătate de decalaj diferenţial decât valoarea 
nominală, se impune încălzirea. În cazul în care 
valoarea nominală este depășită cu jumătate de 
decalaj diferenţial, necesarul termic este acoperit (  
capitolul 16.5).

Setare din fabrică 45,0 °C

Valoare minimă 1)

Valoare maximă 45,0 °C

Tab. 68 Pardoseală

Setare din fabrică 10,0 °C

Valoare minimă 10,0 °C

Valoare maximă 80,0 °C

Tab. 69 Radiator

Setare din fabrică 10,0 °C

Valoare minimă 10,0 °C

Valoare maximă 45,0 °C

Tab. 70 Pardoseală

Calculul valorii nominale reiese din curba 
de încălzire. Majoritatea celorlalte 
temperaturi setate pentru încălzire se 
raportează la temperatura încăperii. 
Regulatorul schimbă automat aceste valori 
în valorile de tur.

Setare din fabrică 16,0K

Valoare minimă Valoare la Minimum 
(Minim)

Valoare maximă 30,0K

Tab. 71 Decalaj diferenţial maxim

Setare din fabrică 4,0K

Valoare minimă 2,0K

Valoare maximă Valoare la Maximum 
(Maxim)

Tab. 72 Decalaj diferenţial minim

Setare din fabrică 10,0

Valoare minimă 1,0

Valoare maximă 20,0

Tab. 73 Factor de timp

Oră
Decalaj 

diferenţial

La pornire/oprirea necesarului 
pentru încălzire

16K

2 min 14K

5 min 12K

10 min 10K

14 min 9K

20 min 8K

Tab. 74 Decalaj diferenţial
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> Room sensor (Senzor de încăpere)

>> Room temperature influence (Influenţă asupra 
temperaturii ambiante)

B Setaţi cu cât o diferenţă de 1 K (˚C) a temperaturii 
ambiante va influenţa valoarea nominală a 
temperaturii pe tur.
Exemplu: la o abatere de 2 K (˚C) de la temperatura 
încăperii setată, valoarea nominală a temperaturii pe 
tur este modificată cu 6 K (˚C) (abatere 2 K * factor 3 
= 6 K).

Meniul va fi afișat numai dacă este instalat un senzor 
de temperatură a încăperii.

>> Knob's operating range (Interval de funcţionare 
a butonului rotativ)

B Setaţi câte grade reprezintă o rotire a butonului 
rotativ al senzorului de temperatură a încăperii între 
+ și – .
6K înseamnă ca. +3K la oprirea din direcţia + și ca. 
-3K la oprirea din direcţia – .

Meniul va fi afișat numai dacă este instalat un senzor 
de temperatură a încăperii (CAN-BUS).

>> Acknowledge room sensor (Confirmare senzor 
de încăpere)

B Introduceţi No (Nu) doar în cazul în care nu doriţi 
luarea în considerare a senzorului de temperatură a 
încăperii, deși acesta este instalat.

Influenţa setărilor senzorului pentru temperatura 
încăperii asupra curbei de încălzire
Influenţa asupra valorii nominale a circuitului pentru tur 
este determinată de următoarele setări:

• Room temperature (Temperatură încăpere) (nivel 
client )

• Room temperature influence (Influenţă asupra 
temperaturii ambiante)

• Knob's operating range (Interval de funcţionare 
a butonului rotativ)

Influenţa asupra curbei este calculată după cum 
urmează:

(Room temperature (Temperatură încăpere) - 
temperatura încăperii în prezent) * Room temperature 
influence (Influenţă asupra temperaturii ambiante) 
dacă Room temperature (Temperatură încăpere) = 
Room temperature (Temperatură încăpere) + 
setarea actuală a butonului rotativ.

Dacă senzorul pentru temperatura încăperii este la 
poziţia de plus cea mai ridicată, înseamnă că 
temperatura încăperii dorită împreună cu setarea din 
fabrică devine 20 °C + 3K = 23 °C.

Presupunând că temperatura încăperii este de 21 °C.
În cazul acesta, influenţa curbei este (23 °C - 21 °C) * 
3= 6 °C, ceea ce înseamnă că valoarea nominală a 
ciruitului pentru tur este mai mare cu 6 °C decât 
valoarea indicată de curba de încălzire. Adică, valoarea 
crește. Data viitoare, când temperatura actuală este 
comparată cu temperatura dorită, influenţa curbei va fi 
totuţi mai scăzută, deoarece s-au apropiat valoarea 
actuală și cea dorită.

Influenţa senzorului de temperatură a încăperii asupra 
curbei este de 0 în caz de:

• întrerupere/scurtcircuit la senzor.
• funcţionare de concediu, regim de funcţionare 

program sau reglare externă. În acest caz este 
valabilă temperatura setată pentru funcţia 
respectivă.

> Setting temp. increase/decrease (Setări pentru 
căldură +/ – )
Acest meniu va fi afișat doar dacă nu este instalat un 
senzor de temperatură a încăperii. Setările sunt 
necesare pentru buna funcţionare a programelor 
temporizate și reglare externă.

>> Limit value for left or right end point (Valoare 
limită pentru punctul final din dreapta și cel din 
stânga)

Setare din fabrică 3,0

Valoare minimă 0,0

Valoare maximă 10,0

Tab. 75 Influenţă asupra temperaturii ambiante

Setare din fabrică 6K

Valoare minimă 0K

Valoare maximă 6K

Tab. 76 Interval de funcţionare buton rotativ al 
senzorului de încăpere

Setare din fabrică Yes (Da) (dacă este instalat 
corect)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 77 Confirmare senzor de încăpere

Influenţa curbei nu poate să depășească 3 
* din influenţa temperaturii încăperii.

Setare din fabrică 0,0 °C

Valoare minimă -10,0 °C

Valoare maximă 15,0 °C

Tab. 78 Căldură +/  valoare limită
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B Setaţi temperatura exterioară care va fi valoarea 
limită pentru punctul final ce urmează a fi ajustat, 
dacă aţi selectat +/ – .
În cazul temperaturilor exterioare situate sub 
valoarea limită setată, temperatura pe tur este 
modificată la punctul final din partea dreaptă (-
10 °C) a curbei de încălzire, conform procentajului 
setat, a se vedea jos.
În cazul temperaturilor exterioare situate deasupra 
valoarii limită setate, temperatura pe tur este 
modificată la punctul final din partea stângă (+20 °C) 
a curbei de încălzire, conform procentajului setat, a 
se vedea jos.

>> Change when much colder/warmer (Modificări 
în cazul răcirii/încălzirii mari)

B Setaţi cu câte procente va fi modificată temperatura 
pe tur la un punct final valabil al curbei de căldură, 
dacă selectaţi în Temperature increase/decrease 
(Căldură +/ – ) – –  sau ++.

>> Change when colder/warmer (Modificări în caz 
de răcire/încălzire)

B Setaţi cu câte procente va fi modificată temperatura 
pe tur la un punct final valabil al curbei de căldură, 
dacă selectaţi în Temperature increase/decrease 
(Căldură +/ – ) –  sau +.

>> Room temperature influence (Influenţă asupra 
temperaturii ambiante)

B Setaţi cu cât o diferenţă de un grad a temperaturii 
ambiante va influenţa temperatura tur.
Setarea este necesară la calcularea temperaturii tur 
în programul de temperatură la o temperatură 
diferită valabilă. La o diferenţă de 3 °C, temperatura 
tur este modificată cu 9 °C.

> Air handling unit in circuit (Aerisire controlată a 
încăperii în circuit)

B Selectaţi Yes (Da) în cazul în care există în circuit o 
astfel de unitate.

> Screed drying (Uscare șapă)

Funcţia de uscare a șapei este utilizată pentru uscarea 
șapei în clădiri nou construite. Programul pentru 
uscarea șapei are prioritate maximă, adică toate 
funcţiile sunt dezactivate, mai puţin funcţiile de 
siguranţă și regimul de funcţionare Doar încălzire cu 
ajutorul încălzitorului. La funcţia pentru uscarea șapei 
funcţionează toate circuitele de încălzire.
Uscarea are loc în trei etape:

• etapa de încălzire
• etapa cu temperatură maximă
• etapa de răcire

Încălzirea și răcirea au loc treptat, fiecare treaptă 
durează cel puţin o zi. Etapa cu temperatură maximă 
este considerată o treaptă. Setarea din fabrică 
cuprinde 9 trepte: etapa de încălzire 4 trepte (25 °C, 
30 °C, 35 °C, 40 °C), temperatură maximă (45 °C timp 
de patru zile), etapa de răcire 4 trepte (40 °C, 35 °C, 
30 °C, 25 °C).
Programul în curs poate fi întrerupt. La încheierea 
programului revine pompa de căldură la regimul 
normal de operare.

Setare din fabrică 8%

Valoare minimă 1%

Valoare maximă 20%

Tab. 79 Modificări în cazul răcirii/încălzirii mari

Setare din fabrică 3%

Valoare minimă 1%

Valoare maximă 20%

Tab. 80 Modificări în caz de răcire/încălzire

Setare din fabrică 3,0

Valoare minimă 0,0

Valoare maximă 10,0

Tab. 81 Influenţă asupra temperaturii ambiante

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 82 Aerisire controlată a încăperii

În cazul încălzirii cu vana de amestec și cu 
setarea Op/Cl (Deschidere/Închidere), la 
Connected to output type (Racordat la 
tipul de ieșire) sunt valabile alte valori 
pentru Mixing valve running time (Timp 
de funcţionare a vanei de amestec) și P 
constant (Cota P) decât setările de bază 
(  capitolul 16.7).

Funcţia uscare a șapei este disponibilă 
numai împreună cu o încălzire prin 
pardoseală.

Uscarea șapei necesită o conexiune 
electrică fără blocare de către furnizorul de 
electricitate.
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>> Activate (Activare)

B Introduceţi Yes (Da) când trebuie efectuată o uscare 
a șapei.

Sunt afișate Current program step (Treapta actuală a 
programului) și Remaining time for current step 
(Timp rămas al treptei în curs). Treapta programului 
poate fi modificată.

>> Heat source (Sursă de căldură)

B Selectaţi sursa(ele) de căldură implicată(e) în 
uscarea șapei.

B Alternativă cu compresor: setaţi Lowest permitted 
temperature E2x.T11 (Temperatură minimă 
admisibilă E2x.T11) la Heat pump (Pompă de 
căldură)\Safety functions (Funcţii de protecţie) la 
valoarea 0 °C. Acest lucru nu este valabil pentru 
perioada dintre aprilie și august, când puteţi seta o 
valoare de -3 °C. Astfel evitaţi răcirea excesivă a 
soluţiei saline.

>> Program settings (Setări program)

>>> Flow temperature increase per heating step 
(Tur mărire a temperaturii per treaptă de încălzire)

>>> Number of days per heating step (Număr zile 
per treaptă de încălzire)

>>> Maximum flow temperature (Temperatură 
maximă pe tur)

>>> Number of days with maximum temperature 
(Număr zile cu temperatură maximă)

>>> Flow temperature decrease per cooling step 
(Tur scădere temperatură per treaptă de răcire)

>>> Number of days per cooling step (Număr zile 
per treaptă de răcire)

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 83 Activare uscare șapă

Setare din fabrică Additional heat (Încălzire 
adiţională)

Alternativă Both (Ambele)/
Compressor (Compresor)/
Additional heat (Încălzire 

adiţională)

Tab. 84 Sursă de căldură uscare șapă

Setare din fabrică 5,0K

Valoare minimă 1,0K

Valoare maximă 10,0K

Tab. 85 Mărire a temperaturii pe treaptă de încălzire

Setare din fabrică 1

Valoare minimă 1

Valoare maximă 5

Tab. 86 Număr zile per treaptă de încălzire

Setare din fabrică 45 °C

Valoare minimă 25 °C

Valoare maximă 60 °C

Tab. 87 Temperatura maximă pe tur uscare șapă

Setare din fabrică 4

Valoare minimă 0

Valoare maximă 20

Tab. 88 Număr zile cu temperatură maximă

Setare din fabrică 5,0K

Valoare minimă 1,0K

Valoare maximă 10,0K

Tab. 89 Scădere temperatură per treaptă de răcire

Setare din fabrică 1

Valoare minimă 1

Valoare maximă 5

Tab. 90 Număr zile per treaptă de răcire

PRECAUŢIE: Deteriorarea șapei!
B Setaţi programul de uscare a șapei 

conform instrucţiunilor date de 
producătorul șapei.

Uscarea șapei trebuie încheiată înaintea 
alimentării semnalului furnizorului de 
energie electrică.
B Activaţi oprire furnizor energie electrică 

în regulator în meniul External control 
(Reglare externă) (  Capitolul 16.10) 
după uscarea șapei și alimentarea 
semnalului furnizorului de energie 
electrică.
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16.4 Circuit 2, 3... (Circuit 2, 3...)
La Circuit 2 (Circuit 2) puteţi efectua setările pentru 
circuitul mixt. Circuite suplimentare sunt afișate numai 
dacă sunt existente. În cazul acestora sunt valabile 
aceleași setări ca și pentru circuitul 2.

> Mixing valve mode (Regim de operare a vanei de 
amestec)

B Setaţi poziţia de funcţionare a vanei de amestec 
conform posibilităţilor acestuia și a necesarului 
actual. 

B Selectaţi Off (Oprit) dacă circuitul nu a fost finalizat, 
trebuie închis uneori sau nu va fi utilizat.

> Heat curve (Curbă de încălzire)

>> Type of heating system (Tip sistem de încălzire)

B Alegeţi tipul sistemului de încălzire.

Setarea din fabrică a curbei de încălzire de tip 
Radiator (Radiator) are valoarea curbei (temperatură 
pe tur) de 22 °C la 20 °C temperatură exterioară, 
50,5 °C la -2,5șC și 60 °C la -10 °C temperatură 
exterioară (punctul final al curbei).

Setarea din fabrică a curbei de încălzire de tip  
Underfloor (Pardoseală) are valoarea curbei 
(temperatură pe tur) de 22 °C la 20 °C temperatură 
exterioară, 31,7 °C la -2,5șC și 35 °C la -10 °C 
temperatură exterioară.

La temperaturi mai ridicate de 20 °C este valabilă 
aceeași valoare a curbei ca și pentru 20 °C. La 
temperaturi mai scăzute de 
-10 °C este valabilă aceeași valoare a curbei ca și 
pentru -10 °C.

>> Flow temperature at minimum outdoor 
temperature (Temperatură de referinţă)

B Dacă este necesar, setaţi curba din nou; este posibil 
ca punctul final (valoarea nominală a temperaturii pe 
tur -10 °C) să necesite o scădere.

>> Parallel offset (Deplasare paralelă)

B Dacă este necesar, deplasaţi curba paralel. 
Valoarea nominală a temperaturii pe tur urcă/scade 
conform temperaturii exterioare respective.

>> Highest permitted flow temperature T1 
(Temperatură pe tur maximă admisibilă T1)

Circuitele 3-4 fac parte din accesorii.

Setare din fabrică Off (Oprit)

Alternativă Heating (Încălzire)/Off 
(Oprit)

Tab. 91 Regim de funcţionare a vanei de amestec

Setare din fabrică Underfloor (Pardoseală)

Alternativă Radiator (Radiator)/
Underfloor (Pardoseală)

Tab. 92 Tip sistem încălzire

Punctul final al curbei de încălzire (-10 °C) 
poate fi modificat în Minimum outdoor 
temperature (Temperatură exterioară 
minimă) 
(  capitolul 16.2). Valoarea setată este 
valabilă pentru toate curbele de încălzire.  
O modificare a punctului final influeneţează 
temperatura pe tur pentru toate 
temperaturile exterioare care au o valoare 
mai scăzută decât cea setată.

Setare din fabrică 60,0 °C

Valoare minimă 22,0 °C

Valoare maximă 80,0 °C

Tab. 93 Radiator

Setare din fabrică 35,0 °C

Valoare minimă 22,0 °C

Valoare maximă 45,0 °C

Tab. 94 Pardoseală

Setare din fabrică 0,0K

Valoare minimă -10,0K

Valoare maximă 10,0K

Tab. 95 Deplasare paralelă

Setare din fabrică 80,0 °C

Valoare minimă 1)

Valoare maximă 100,0 °C

Tab. 96 Radiator
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1) Valoarea setată la Lowest permitted flow 
temperature T1 (Temperatură pe tur minimă 
admisibilă T1).

>> Lowest permitted flow temperature T1 
(Temperatură pe tur minimă admisibilă T1)

B Setaţi temperatura pe tur maximă și minimă 
admisibilă pentru T1. Valoarea trebuie să 
corespundă cubrei alese și eventualelor setări ale 
curbei.

B Verificaţi dacă temperatura maximă T1 la 
Underfloor (Pardoseală) nu depășește valoarea 
admisibilă a tipului de pardoseală din momentul 
prezent.

Senzor de temperatură a încăperii circuit 2, 3... 
(Accesorii)
În cazul în care este racordat un senzor de temperatură 
a încăperii:

Senzorul de temperatură a încăperii mmăsoară 
temperatura camerei în care este montat. Aceasta 
valoare va fi comparată cu Room temperature 
(Temperatură încăpere)setată dorită, din fabrică sunt 
setate 20,0 °C, sau cu valoarea setată unui program 
activ (Room temperature exception (Temperatură 
diferită a încăperii) sau Room temperature normal 
(Temperatură normală a încăperii)). 

Senzorii de temperatură a încăperii pentru circuitul 2, 3 
etc. nu au 

buton rotativ. Nu se afișează meniul Knob's operating 
range (Interval de funcţionare a butonului rotativ).

Pentru setări și descriere (  capitolul 16.3).

În cazul în care nu este racordat un senzor de 
temperatură a încăperii:

Pentru setări și descriere (  capitolul 16.3).

>> Regulator settings (Setări regulator)

Supapa vanei de amestec pentru apropierea de 
valoarea nominală a turului este acţionată cu ajutorul 
regulatorului PID, în cazul în care este necesar. 
Semnalul determină cu cât se modifică deschiderea 
supapei vanei de amestec. Acest lucru este calculat pe 
un interval scurt de timp.

>>> P constant (Cota P)

>>> I constant (Cota I)

>>> D constant (Cota D)

>>> Minimum PID signal (Semnal PID minim)

>>> Maximum PID signal (Semnal PID maxim)

Setare din fabrică 45,0 °C

Valoare minimă 1)

Valoare maximă 45,0 °C

Tab. 97 Pardoseală

Setare din fabrică 10,0 °C

Valoare minimă 10,0 °C

Valoare maximă 80,0 °C

Tab. 98 Radiator

Setare din fabrică 10,0 °C

Valoare minimă 10,0 °C

Valoare maximă 45,0 °C

Tab. 99 Pardoseală

Calculul valorii nominale reiese din curba 
de încălzire. Majoritatea celorlalte 
temperaturi setate pentru încălzire se 
raportează la temperatura încăperii. 
Regulatorul schimbă automat aceste valori 
în valorile de tur.

Setare din fabrică 1,0

Valoare minimă 0,1

Valoare maximă 30,0

Tab. 100Cota P

Setare din fabrică 300,0

Valoare minimă 5,0

Valoare maximă 600,0

Tab. 101Cota I

Setare din fabrică 0,0

Valoare minimă 0,0

Valoare maximă 10,0

Tab. 102Cota D

Setare din fabrică 0%

Valoare minimă 0%

Valoare maximă 100%

Tab. 103Semnal PID minim

Setare din fabrică 100%

Valoare minimă 0%

Valoare maximă 100%

Tab. 104Semnal PID maxim
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>>> Mixing valve running time (Timp de funcţionare 
a vanei de amestec)

B Introduceţi timpul de funcţionare indicat de vana de 
amestec în secunde.

La Yes (Da) la Air handling unit in circuit (Aerisire 
controlată a încăperii în circuit) și tipul de ieșire Op/
Cl (Deschidere/Închidere):
B Setaţi dublul timpului de funcţionare indicat de vana 

de amestec.

>>> Mixing valve fully closed (Supapa vanei de 
amestec închisă complet)

B Setaţi cât timp trebuie să rămână închisă supapa 
vanei de amestec la temperatura pe tur maximă 
admisibilă T1. Temperatura pe tur maximă diferă în 
funcţie de tipul sistemului de încălzire (radiatoare 
sau pardoseală). În cazul tipului pardoseală, vana de 
amestec trebuie inchisa complet la 45 °C-2K=43 °C 
(setare din fabrică).

>>> Mixing valve start closing (Pornirea închiderii)

B La valoarea pentru supapa vanei de amestec închisă 
complet, setaţi când va porni închiderea. Aceasta va 
fi 43 °C-2K=41 °C (la setarea din fabrică pentru 
pardoseală).

>>> Connected to output type (Racordat la tipul de 
ieșire)

B Alegeţi modul de acţionare a amestecătorului. Op/
Cl (Deschidere/Închidere) semnifică acţionarea 
prin semnalul Deschide/Închide.
Amestecătoarele de tipul Op/Cl (Deschidere/
Închidere) sunt calibrate o dată pe zi. 
Amestecătorul este închis complet în timpul său de 
funcţionare.
Excepţie: dacă aţi selectat Yes (Da) la Air handling 
unit in circuit (Aerisire controlată a încăperii în 
circuit), pentru a asigura menţinerea debitului în 
circuitul întreg.

>> Air handling unit in circuit (Aerisire controlată a 
încăperii în circuit)

B Selectaţi Yes (Da) în cazul în care există în circuit o 
astfel de unitate.

16.5 Reglarea încălzirii
O descriere suplimentară a reglării pompei de căldură 
găsiţi în Curbă de încălzire și Valoare nominală pentru 
circuitul de încălzire.

16.5.1 Heat curve (Curbă de încălzire)
Curba de încălzire reglează temperatura pe tur a 
circuitelor de încălzire. Curba de încălzire arată cât de 
ridicată poate fi temperatura pe tur în raport cu 
temperatura exterioară. Regulatorul mărește 
temperatura pe tur imediat ce scade temperatura 
exterioară. Temperatura pe tur este măsurată de 
senzorul T1 pentru circuitul 1 (nume complet E11.T1) și 
de senzorul T1 pentru circuitul 2 (nume complet 
E12.T1).

Fiecare circuit este controlat de propria curbă de 
încălzire. La Type of heating system (Tip sistem de 
încălzire) puteţi alege curbele pentru Radiator sau 
Underfloor (Pardoseală). Curba pentru Underfloor 
(Pardoseală) are o valoare mai scăzută, deoarece 
pardoseala trebuie să aibă o temperatură pe tur mai 
scăzută.

Setare din fabrică 300 s

Valoare minimă 1s

Valoare maximă 6000s

Tab. 105Timp de funcţionare a vanei de amestec

În cazul în care nu se afișează timpul la 
vana de amestec: mutaţi și măsuraţi 
manual (  capitolul 17.4) durata trecerii 
vaneiui din poziţia deschisă complet în 
poziţia închisă complet (se poate auzi când 
vana se închide și comutatorul ajunge la 
poziţia de capăt).

Setare din fabrică 2,0K

Valoare minimă 1,0K

Valoare maximă 10,0K

Tab. 106Supapa vanei de amestec închisă complet

Setare din fabrică 2,0K

Valoare minimă 1,0K

Valoare maximă 10,0K

Tab. 107Pornirea închiderii supapei vanei de amestec

Setare din fabrică Op/Cl (Deschidere/
Închidere)

Alternativă Op/Cl (Deschidere/
Închidere) / 0 - 10V

Tab. 108Tip ieșire

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 109Aerisire controlată a încăperii
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16.5.2 Valoare nominală pentru circuitul de 
încălzire

Valoarea nominală pentru circuitul de încălzire este 
temperatura pe tur care trebuie menţinută de pompa 
de căldură. Uneori, valoarea reală măsurată se 
situează puţin mai sus sau mai jos datorită oscilaţiilor 
temperaturii exterioare sau a unui necesar mărit de apă 
caldă.

Valoarea nominală se bazează, de regulă, pe:

• Valoarea actuală a curbei (temperatura pe tur la 
temperatura exterioară actuală conform curbei de 
încălzire valabile).

• Influenţa actuală a curbei prin:
– Room sensor (Senzor de încăpere)
– Holiday (Concediu)
– Active program (Program activ)
– External control (Reglare externă)

Calcularea valorii nominale
Valoarea nominală a circuitului de încălzire este 
valoarea actuală a curbei modificată cu o influenţă 
activă a curbei, dacă este existentă.

Succesiunea priorităţilor influenţei curbei este:

• External control (Reglare externă)
• Active program (Program activ)
• Holiday (Concediu)
• Room sensor (Senzor de încăpere)

Doar o influenţă poate fi activă. Când și cât de mare 
este influenţa, se va seta în funcţia respectivă.

Valoare nominală fixă
O valoare nominală fixă (nu se bazează pe o curbă) 
este valabilă la:

• alarmă (neconfirmată) a compresorului. Valoarea 
nominală a turului este de 20 °C până la confirmarea 
alarmei.

• program de uscare a șapei. Valoarea nominală este 
valoarea valabilă pentru programul de uscare a 
șapei.

• temperatură constantă.
• valoare nominală externă. Valoarea nominală 

corespunde semnalului de intrare 0-10V, unde 1V 
sunt 10 °C și 10V 80 °C (0V declanșează alarma).

Limitare a valorii nominale
Valoarea nominală calculată este verificată în 
permanenţă prin limitele de temperatură valabile 
admisibile.

16.5.3 Necesar de căldură
Valoarea nominală valabilă T1 pentru Circuit 1 (Circuit 
1) și valoarea reală măsurată pentru T1 sunt folosite la 
pornirea sau oprirea necesarului de căldură.

Dacă temperatura pe tur se situează pe o perioadă de 
timp sub valoarea nominală, există un necesar de 
încălzire și compresorul produce căldură înainte ca 
temperatura din locuinţă să scadă. Această operaţie 
se realizează până când temperatura pe tur depășește 
cu câteva grade valoarea nominală.

Pentru Circuit 2, 3... (Circuit 2, 3...) se aplică: la o 
valoare reală scăzută pentru T1 al circuitului mixt în 
raport cu valoarea nominală, circuitului i se adaugă mai 
multă apă de încălzire pentru a menţine valoarea 
nominală.

La regimul de vară, necesarul de încălzire este 
dezactivat.

16.6 Hot water (apă caldă)
O condiţie pentru producţia de apă caldă cu ajutorul 
pompei de căldură este confirmarea senzorului E41.T3 
și setarea pompei de căldură 1 pentru producţia de 
apă caldă. Există posibilitatea de a seta pompa de 
căldură 2 pentru producţia de apă caldă. La soluţiile de 
sistem fără încălzitor/cu încălzitor electric 
( capitolul 8.2.2, 8.2.4) producţia de apă caldă se 
realizează prin pompa de căldură 1. La soluţia de 
sistem încălzitor cu vana de amestec (  
capitolul 8.2.3) preia pompa de căldură 1 preîncălzirea 
apei, iar încălzitorul asigură încălzirea ulterioară. 
Pompa de căldură 2 servește exclusiv încălzirii.

Aici găsiţi:

• Hot water general (Apă caldă în general)
• Hot water temperature (Temperatură apă caldă)
• Hot water peak (Dezinfecţie termică)
• Hot water settings heat pump x (Setări apă caldă 

WP x)
• Hot water circulation (Circulaţie apă caldă)
• Acknowledge hot water sensor E41.T3 

(Confirmare senzor de temperatură pentru apă 
caldă E41.T3)

• Acknowledge hot water sensor E42.T3 
(Confirmare senzor de temperatură pentru apă 
caldă E42.T3)

Doar valoarea nominală introdusă de 
client/instalator este valabilă, de obicei, 
pentru temperatura încăperii. Aceasta este 
convertită apoi într-o valoare nominală 
corespunzătoare pentru temperatura pe 
tur. 1 K ( °C) din temperatura încăperii 
corespunde în condiţii normale ca. 3 K ( °C) 
din temperatura pe tur..
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16 Settings (Setări)
> Hot water general (Apă caldă în general)

>> Block heating during hot water demand 
(Prioritate apă caldă)

B Folosiţi mereu Yes (Da).

>> Protective anode installed (Anod pentru curent 
vagabond instalat)

1) setat la Start-up (Preconfigurare)

Modificaţi valoarea, în cazul în care a apărut o 
schimbare după preconfigurare.
B Introduceţi No (Nu) dacă nu este instalat un anod 

pentru curent vagabond.
În mod normal, în boiler este instalat un anod pentru 
curent vagabond care îl protejează pe acesta 
împotriva coroziunii. Un anod pentru curent 
vagabond defect trebuie înlocuit pentru a nu cauza 
defecţiuni la nivelul boilerului. Regulatorul 
declanșează o alarmă dacă anodul pentru curent 
vagabond prezintă defecţiuni. 

> Hot water temperature (Temperatură apă caldă)

>> Hot water temperature (Temperatură apă caldă)

>> Adjustment calculated hot water temperature 
(Reglarea temperaturii calculate a apei calde)

B Setaţi cu câţi K ( °C) trebuie mărită valoarea T3 Wert 
pentru a indica o temperatură corectă a apei calde. 
Cu cât este instalat mai adânc în boiler, cu atât 
valoarea trebuie setată la un nivel mai ridicat.

>> Extra hot water stop temperature (Temperatură 
de oprire cantitate suplimentară de apă caldă)

B Setaţi temperatură de oprire cantitate suplimentară 
de apă caldă menajeră.
Producţia de apă caldă suplimentară se face în 
perioada setată prin mărirea temperaturii apei din 
boiler până la temperatura de oprire indicată.

> Hot water peak (Dezinfecţie termică)

Funcţia Hot water peak (Dezinfecţie termică) 
mărește temperatura apei la ca. 65 °C pentru 
eliminarea bacterilor cu ajutorul căldurii.

În scopul măririi temperaturii apei se utilizează iniţial 
compresorul, iar ulterior doar încălzitorul.

Funcţiile Extra hot water (Cantitate 
suplimentară de apă caldă menajeră) și 
Hot water peak (Dezinfecţie termică) 
necesită un încălzitor electric în boiler. Ca 
alternativă puteţi executa instalaţia în așa 
fel încât producţia de apă caldă se 
realizează cu ajutorul unui încălzitor cu 
vana de amestec (cazan pe gaz/motorină).

Setare din fabrică Yes (Da)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 110Prioritatea apei calde

Setare din fabrică 1)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 111Anod pentru curent vagabond instalat

Setare din fabrică 55,0 °C

Valoare minimă 40,0 °C

Valoare maximă 60,0 °C

Tab. 112Temperatura apei calde

La Yes (Da) la Hot water circulation 
pump active (Pompă de circulaţie apă 
caldă menajeră activat), temperatura 
este setată automat la 60 °C și Hot water 
temperature (Temperatură apă caldă) nu 
se mai afișează.

Setare din fabrică 4,0K

Valoare minimă -10,0K

Valoare maximă 10,0K

Tab. 113Reglarea temperaturii calculate a apei calde

Valoarea nominală a temperaturii apei 
calde rezultă din Hot water temperature 
(Temperatură apă caldă) - Adjustment 
calculated hot water temperature 
(Reglarea temperaturii calculate a apei 
calde).

Setare din fabrică 65,0 °C

Valoare minimă 50,0 °C

Valoare maximă 70,0 °C

Tab. 114Temperatură de oprire cantitate suplimentară 
de apă caldă

PERICOL: Pericol de opărire! 
B La o temperatură peste 60 °C folosiţi un 

o vana de amestec pentru apă potabilă.
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16 Settings (Setări)
>> Day of the week (Ziua săptămânii)

B Setarea zilei în care se va efectua dezinfecţia 
termică. None (Fără) înseamnă că funcţia este 
dezactivată. All (Toate) semnifică dezinfecţie 
termică zilnic.

>> Interval in weeks (Interval săptămâni)

B Setaţi cât de frecvent se va efectua dezinfecţia 
termică.
– 1 semnifică în fiecare săptămână.
– 2 înseamnă că dezinfecţia termică se va efectua 

în toate săptămânile cu soţ ale anului, adică în 
săptămâna calendaristică 2, 4, 6 etc.

– 3 semnifică săptămâna 3, 6, 9 etc.
– 4 semnifică săptămâna 4, 8, 12 etc.

>> Start time (Timp de pornire)

B Setaţi momentul dezinfecţiei termice.

>> Stop temperature (Temperatură de oprire)

>> Maximum time (Timp maxim)

>> Time for warm-keeping (Timp menţinere cald)

B Setaţi Stop temperature (Temperatură de oprire), 
Maximum time (Timp maxim) și Time for warm-
keeping (Timp menţinere cald).
Dezinfecţia termică este activată în ziua și la 
momentul setat. Este oprită imediat ce temperatura 
de oprire este atinsă și timpul de menţinere cald a 
expirat. Dezinfecţia termică nu poate depăși 
Maximum time (Timp maxim) setată. Dacă este 
întreruptă în urma atingerii duratei maxime, apare pe 
display un mesaj, iar după 24 de ore pornește o 
nouă încercare.

> Hot water settings heat pump x (Setări apă caldă 
WP x)

>> Hot water production (Producţie apă caldă)

B Selectaţi Yes (Da) dacă doriţi ca pompa de căldură 
2 să susţină producţia de apă caldă. Pompa de 
căldură 1 trebuie să producă apă caldă.

Pompa de căldură 2 poate lucra pentru alt boiler. În 
acest caz se folosește E42.T3 pentru pornire și oprire. 
Din acest motiv trebuie racordat acest senzor.

La 60 °C temperatură a apei calde, temperatura de 
pornire pentru pompa de căldură 1 este de 56 °C, iar 
temperatura de oprire este de 64 °C. Pentru pompa de 
căldură 2, acestea sunt cu 10K mai scăzute.

Funcţiile Extra hot water (Cantitate 
suplimentară de apă caldă menajeră) și 
Hot water peak (Dezinfecţie termică) 
necesită un încălzitor electric în boiler. Ca 
alternativă puteţi executa instalaţia în așa 
fel încât producţia de apă caldă se 
realizează cu ajutorul unui încălzitor cu 
vana de amestec (cazan pe gaz/motorină).

Setare din fabrică miercuri

Alternativă • None (Fără)
• Luni-duminică
• All (Toate

Tab. 115Ziua săptămânii

Setare din fabrică 1

Valoare minimă 1

Valoare maximă 4

Tab. 116Interval săptămâni

Setare din fabrică 3:00

Valoare minimă 00:00

Valoare maximă 23:00

Tab. 117Ora de pornire

Setare din fabrică 65,0 °C

Valoare minimă 48,0 °C

Valoare maximă 70,0 °C

Tab. 118Temperatură de oprire

Setare din fabrică 3,0h

Valoare minimă 1,0h

Valoare maximă 5,0h

Tab. 119Durata maximă

Setare din fabrică 1,0h

Valoare minimă 1,0h

Valoare maximă Durata maximă - 1h

Tab. 120Timp menţinere cald

Setare din fabrică Da WP 1
Nu WP 2

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 121Producţie apă caldă WPx
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16 Settings (Setări)
> Hot water circulation (Circulaţie apă caldă) 
(Accesorii)

Pentru apa caldă puteţi instala o pompă de circulaţie 
admisă pentru apă potabilă E41.G6. Aceasta poate fi 
acţionată în funcţie de timp, deci poate fi dezactivată 
la ore anume. Cu ajutorul circulaţiei, apa caldă este 
disponibilă mai repede.

>> Hot water circulation pump active (Pompă de 
circulaţie apă caldă menajeră activat)

B Introduceţi Yes (Da), dacă există o pompă de 
circulaţie.
În acest caz puteţi efectua setări ale orei.

>> Time settings (Setări ale orei)

B Puteţi seta până la patru intervale separate.
B Pentru modificarea orelor sau minutelor: ţineţi 

apăsată tasta  și rotiţi butonul rotativ. Eliberaţi 
tasta . Următorul câmp pentru setare este 
marcat.

B Prin apăsarea tastei  accesaţi câmpul anterior.
B Memorare prin trecerea cu tasta  la ultimul 

câmp de setare.
Circulaţia apei calde se realizează zilnic la orele 
setate.

> Maximum temperature difference circuit 1 
(Diferenţă maximă de temperatură circuit 1)

B Alegeţi cu câte grade valoarea nominală pentru 
temperatura pe tur minus jumătate din decalajul 
diferenţial se va situa sub valoarea nominală înainte 
de a intra prioritate încălzire. 
Pompa de căldură 2 întrerupe producţia de apă 
caldă și comută la încălzire. Din valoarea nominală 
pentru tur se scade diferenţa de temperatură setată. 
Această setare nu este importantă în cazul în care 
numai pompa de căldură 1 produce apă caldă.

> Acknowledge hot water sensor E41.T3 
(Confirmare senzor de temperatură pentru apă 
caldă E41.T3)

> Acknowledge hot water sensor E42.T3 
(Confirmare senzor de temperatură pentru apă 
caldă E42.T3)

Dacă senzorul este instalat corect, acesta este 
recunoscut automat. Dacă doriţi ca pompa de căldură 
să producă apă caldă, este necesar E41.T3. E42.T3 
este utilizat în cazul în care și treapta 2 a pompei de 
căldură trebuie să producă apă caldă în alt boiler.

B Selectaţi No (Nu), dacă senzorul instalat nu va fi 
utilizat.

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 122Pompă de circulaţie pentru apa caldă activată

Ora de pornire Ora de oprire

00:00 24:00

Tab. 123Setări ale orei

La Yes (Da) la Hot water circulation 
pump active (Pompă de circulaţie apă 
caldă menajeră activat), temperatura 
este setată automat la 60 °C și Hot water 
temperature (Temperatură apă caldă) nu 
se mai afișează.

Setare din fabrică 10K 

Valoare minimă 0K

Valoare maximă 30K 

Tab. 124Diferenţă de temperatură circuit 1

AVERTIZARE: Pericol de opărire! 
Dacă temperatura apei calde menajere 
depășește 60 °C, apare pericolul de 
accidentare prin opărire.

B Folosiţi cu mare atenţie apa caldă în 
timpul și imediat după dezinfecţia 
termică. Monitorizaţi funcţionarea sau 
montaţi o vană de mixaj!
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16 Settings (Setări)
16.7 Additional heat (Încălzire adiţională)
La regimurile de funcţionare Bivalent alternativ 
(Bivalent-alternativ) și Bivalent parallel (bivalent-
paralel) (și Monoenergetic (Monoenergetic)) există 
mereu un încălzitor. La regimul de funcţionare 
Monovalent (monovalent) încălzirea adiţională este 
blocată. (  Capitolul 6.4).

Încălzitorul funcţionează împreună cu pompa de 
căldură pentru a menţine temperatura adecvată în 
circuite. Încălzitorul poate funcţiona și fără pompa de 
căldură.

La Additional heat (Încălzire adiţională) găsiţi:

• Additional heat general (Încălzire  cu ajutorul 
încălzitorului în general)

• Mixed additional heat (Încălzitor cu vana de 
amestec) (toate tipurile de funcţionare)

• Hot water electric heater (Încălzitor electric apă 
caldă menajeră)

> Additional heat general (Încălzire  cu ajutorul 
încălzitorului în general)

>> Start delay (Amânare pornire)

B Setaţi amânările de pornire valabile pentru încălzitor.
În cazul în care există necesitatea unei încălziri 
suplimentare, pornește un ceas cu ora setată. Abia 
după expirarea acestui interval pornește încălzitorul.

>> Allow additional heat timer during energy supply 
cut-off (Permiterea ceasului pentru încălzirea 
adiţională în cazul opririi de către furnizorul de 
electricitate)

B Setaţi valoarea dorită.
În Economy (Regim economic) nu pornește ceasul 
pentru încălzirea adiţională înaintea încheierii opririi 
alimentării cu electricitate. La Comfort (Confort) 
este permisă pornirea ceasului pentru încălzire 
adiţională. Este valabil la oprirea alimentării cu 
electricitate de tipul 1. Încălzitorul pornește mai 

repede după oprirea alimentării cu electricitate dacă 
intervine o necesitate.

>> Additional heat only (Doar încălzire adiţională)

B Introduceţi Yes (Da) dacă doriţi ca doar încălzitorul 
să funcţioneze.
Acest lucru se recomandă, spre exemplu, când 
pompa de căldură trebuie să încălzească înainte ca 
circuitul de sole să fie pregătit.

>> Block additional heat (Blocare încălzire 
adiţională)

B Setaţi dacă doriţi blocarea încălzitorului. În această 
situaţie, nu se permite susţinerea de către încălzitor. 
Încălzitorul poate fi însă activat în timpul operării de 
alarmă și la Doar încălzire adiţională, când nu sunt 
activate alte funcţii de blocare, cum ar fi oprirea de 
către furnizorul de electricitate de tip 1.

Setarea din fabrică la regimurile de funcţionare 
Monovalent (monovalent) și Bivalent alternativ 
(Bivalent-alternativ) este Yes (Da).

>> Maximum outdoor temperature for additional 
heat (Temperatură exterioară maximă pentru 
încălzire adiţională)

B Setaţi limita de temperatură dorită. Dacă 
temperatura exterioară depășește această valoare, 
nu este permisă funcţionarea încălzitorului.

Meniul este afișat doar în cazul regimului de 
funcţionare Bivalent parallel (bivalent-paralel).

Setare din fabrică 60 min

Valoare minimă 0 min

Valoare maximă 240 min

Tab. 125Amânare pornire încălzire adiţională

Setare din fabrică Economy (Regim 
economic)

Alternativă Economy (Regim 
economic)/

Comfort (Confort)

Tab. 126Permiterea ceasului pentru încălzirea 
adiţională în cazul opririi de către furnizorul de 
electricitate

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 127Doar încălzire adiţională

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 128Blocare încălzire adiţională

Setare din fabrică 10 °C

Valoare minimă -30 °C

Valoare maximă 40 °C

Tab. 129Temperatură exterioară maximă pentru 
încălzire adiţională
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16 Settings (Setări)
>> Additional heat set point value E11.T1 offset 
(Decalaj valoare nominală încălzire adiţională 
E11.T1)

B Setaţi modificările dorite. 
Valoarea nominală a încălzitorului pentru T1 va fi 
valoarea nominală normală a T1 - valoarea setată. 
Scăderea asigură ca nu se oprește inutil 
compresorul în timp ce încălzitorul funcţionează.

> Mixed additional heat (Încălzitor cu vana de 
amestec) (Bivalent parallel (bivalent-paralel)/
Bivalent alternativ (Bivalent-alternativ))

Încălzitor cu vana de amestec poate fi, spre exemplu, 
un cazan pe motorină sau gaz. Bivalent parallel 
(bivalent-paralel) înseamnă că încălzitorul și 
compresorul funcţionează simultan. Bivalent 
alternativ (Bivalent-alternativ) ambii funcţionează, 
dar nu concomitent.

>> Delay mixing valve control after additional heat 
start (Amânarea reglării vanei de amestec după 
pornirea încălzirii prin intermediul încălzitorului)

B Setaţi cât timp va rămâne vana de amestec inactiva 
după pornirea încălzitorului. 
Prin acest lucru, spre exemplu, se poate încălzi 
cazanul pe motorină.

B Indicaţi 0 min la tipul de funcţionare Monoenergetic 
(Monoenergetic). (  Capitolul 6.4).

>> Regulator settings (Setări regulator)

>>> P constant (Cota P)

La Yes (Da) la Air handling unit in circuit (Aerisire 
controlată a încăperii în circuit) pentru Circuit 1 
(Circuit 1) și tipul de ieșire Op/Cl (Deschidere/
Închidere):
B setaţi 2,0.

>>> I constant (Cota I)

>>> D constant (Cota D)

>>> Minimum PID signal (Semnal PID minim)

>>> Maximum PID signal (Semnal PID maxim)

>>> Mixing valve running time (Timp de funcţionare 
a vanei de amestec)

Setare din fabrică 1,0K

Valoare minimă 0,0K

Valoare maximă 10,0K

Tab. 130Decalaj valoare nominală încălzire adiţională

Compresoarele se opresc la temperaturi 
exterioare mai scăzute decât punctul de 
bivalenţă 
-5 °C (setare din fabrică) în regimul de 
operare Bivalent alternativ (Bivalent-
alternativ). Încălzitorul funcţionează singur 
în continuare.

Setare din fabrică 20 min

Valoare minimă 0 min

Valoare maximă 120 min

Tab. 131Amânarea reglării vanei de amestec

Setare din fabrică 4,0

Valoare minimă 0,1

Valoare maximă 30,0

Tab. 132Cota P

Setare din fabrică 300,0

Valoare minimă 5,0

Valoare maximă 600,0

Tab. 133Cota I

Setare din fabrică 0,0

Valoare minimă 0,0

Valoare maximă 10,0

Tab. 134Cota D

Setare din fabrică 0%

Valoare minimă 0%

Valoare maximă 100%

Tab. 135Semnal PID minim

Setare din fabrică 100%

Valoare minimă 0%

Valoare maximă 100%

Tab. 136Semnal PID maxim

Setare din fabrică 300 s

Valoare minimă 1s

Valoare maximă 6000s

Tab. 137Timp de funcţionare a vanei de amestec
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B Introduceţi timpul de funcţionare indicat de vana de 
amestec în secunde.

La Yes (Da) la Air handling unit in circuit (Aerisire 
controlată a încăperii în circuit) pentru Circuit 1 
(Circuit 1) și tipul de ieșire Op/Cl (Deschidere/
Închidere):
B Setaţi dublul timpului de funcţionare indicat de vana 

de amestec.

>>> Connected to output type (Racordat la tipul de 
ieșire)

B Alegeţi modul de acţionare a vanei de amestec. Op/
Cl (Deschidere/Închidere) semnifică acţionarea 
prin semnalul Deschide/Închide.
Amestecătoarele de tipul Op/Cl (Deschidere/
Închidere) sunt calibrate o dată pe zi. Vana de 
amestec este inchisa complet în timpul său de 
funcţionare.
Excepţie: dacă aţi selectat Yes (Da) laAir handling 
unit in circuit (Aerisire controlată a încăperii în 
circuit) pentru Circuit 1 (Circuit 1) spre a asigura 
menţinerea debitului în circuitul întreg.

B Selectaţi 0 - 10V la regimul de operare 
Monoenergetic (Monoenergetic)
(  capitolul 6.4).

> Hot water electric heater (Încălzitor electric apă 
caldă menajeră)

La Additional heat (Încălzire adiţională) puteţi 
efectua setări pentru încălzitorul electric din boiler.

>> Acknowledge hot water additional heat 
(Confirmare încălzitor electric apă caldă)

B Selectaţi Yes (Da) în toate soluţiile de sistem (  
capitolul 8.2).
În soluţia de sistem 8.2.3 nu există un încălzitor 
electric în boiler, în schimb asigură încălzitorul cu 
vana de amestec apa caldă, cantitatea suplimentară 
de apă caldă și dezinfecţia termică. Dacă aţi selectat 
No (Nu), meniurile Extra hot water (Cantitate 
suplimentară de apă caldă menajeră) și Hot 
water peak (Dezinfecţie termică) nu sunt afișate. 
Selectaţi în acest scop Yes (Da).

>> Temperature change (Modificare temperatură)

B Setaţi cu cât temperatura de pornire T3 poate fi mai 
mare când apa caldă este produsă cu ajutorul unui 
încălzitor electric. 
Când compresorul produce apa caldă, temperatura 
în boiler crește. Cu ajutorul acestei setări acest lucru 
se compensează.

>> Hysteresis (Decalaj diferenţial)

B Setaţi decalajul diferenţial pentru producţia de apă 
caldă. 
Încălzitorul electric este activat imediat ce T3 scade 
sub Temperatura de pornire T3 + Modificarea 
temperaturii - Decalaj diferenţial/2.

În cazul în care nu se afișează timpul la 
vana de amestec: mutaţi și măsuraţi 
manual (  capitolul 17.4) durata trecerii 
vanei de amestec din poziţia deschisă 
complet în poziţia închisă complet (se 
poate auzi când vana de amestec se 
închide și comutatorul ajunge la poziţia de 
capăt).

Setare din fabrică Op/Cl (Deschidere/
Închidere)

Alternativă Op/Cl (Deschidere/
Închidere) / 0 - 10V

Tab. 138Tip ieșire

Hot water electric heater (Încălzitor 
electric apă caldă menajeră) este 
necesar pentru a executa funcţiile Extra 
hot water (Cantitate suplimentară de 
apă caldă menajeră) și Hot water peak 
(Dezinfecţie termică).

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 139Încălzitor electric apă caldă

Următoarele setări sunt afișate numai în 
cazul în care încălzitorul electric apă caldă 
a fost confirmat în timpul Start-up 
(Preconfigurare) sau aici.

Setare din fabrică 5K

Valoare minimă -10K

Valoare maximă 10K

Tab. 140Modificare temperatură

Setare din fabrică 2,0K

Valoare minimă 1,0K

Valoare maximă 10,0K

Tab. 141Decalaj diferenţial apă caldă
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16 Settings (Setări)
16.8 Compressor working area (Interval 
de funcţionare a compresorului)

> Outdoor stop function activated (emperatură 
exterioară funcţie de oprire activată)

B Selectaţi Yes (Da) pentru a activa funcţia de oprire. 
Compresorul este oprit imediat ce temperatura 
exterioară scade sub temperatura exterioară minimă 
admisibilă pentru compresor (-20 °C). Dacă 
temperatura exterioară depășește pe o perioadă 
mai mare de 30 de minute valoarea minimă 
admisibilă (setare din fabrică), funcţia de oprire este 
dezactivată, iar compresorul pornește automat 
când este necesar.

Meniul este afișat doar în cazul regimului de 
funcţionare Bivalent parallel (bivalent-paralel).

În regulator există funcţii suplimentare cu privire la 
intervalul de funcţionare care determină oprirea 
temporară a compresorului, de exemplu o temperatură 
a gazului de încălzire prea ridicată. Atunci se afișează 
pe display fie Temporary hot water stop due to 
working area limits (Oprire temporară a apei calde 
cauzată de limitele razei de funcţionare) sau 
Temporary heat pump stop due to working area 
limits (Oprire temporară WP cauzată de limitele 
razei de funcţionare) ( capitolul 18.8). Acest lucru 
este firesc la anumite tipuri de funcţionare.

16.9 Alarm indication (Afișare alarme)
La Alarm indication (Afișare alarme) găsiţi setările 
pentru Alarm buzzer (Buzzer alarmă), Alarm 
indication control unit (Regulator afișare alarme) și 
Alarm indication room sensor (Afișare alarme 
senzor de încăpere).

> Alarm buzzer signal (Semnal buzzer alarmă)

>> Interval (Interval)

B Setarea lungimii intervalului buzzerului de alarmă.
Buzzerul dă alarmă timp de o secundă, restul 
intervalului este silenţios. Setarea este valabilă 
pentru toate buzzerele de alarmă.

>> Blocking time (Oră blocare)

B Indicaţi intervalul în care buzzerul de alarmă nu va 
scoate niciun sunet.
În acest interval, toate buzzerele de alarmă sunt 
silenţioase.

> Alarm indication control unit (Regulator afișare 
alarme)

>> Block alarm buzzer (Blocare buzzer alarmă)

Setarea este valabilă numai pentru buzzerul de alarmă 
al regulatorului.

> Alarm indication room sensor (Afișare alarme 
senzor de încăpere)

>> Block alarm buzzer (Blocare buzzer alarmă)

B Setaţi dacă buzzerul de alarmă va fi oprit sau nu.

Setarea este valabilă pentru Circuit 1 (Circuit 1) și 
senzor de temperatură a camerei CAN-BUS.

>> Block alarm indicator lamp (Blocare lampă de 
alarmă)

B Setaţi dacă lampa de alarmă va fi oprită sau nu.

Setarea este valabilă pentru toţi senzorii de 
temperatură a camerei.

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 142Temperatură exterioară funcţie de oprire

Funcţiile de oprire sunt mereu dezactivate 
la temperaturi exterioare peste -5 °C 
(setare din fabrică nemodificabilă).

Setare din fabrică 2s

Valoare minimă 2s

Valoare maximă 3600 s (60 min.)

Tab. 143Interval buzzer alarmă

Setare din fabrică Fără interval de timp

Setare Interval de timp

Tab. 144Oră de blocare buzzer alarmă

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 145Blocare buzzer alarmă regulator

Setare din fabrică Yes (Da)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 146Blocare buzzer alarmă senzor de încăpere

Setare din fabrică Yes (Da)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 147Blocare lampă de alarmă senzor de încăpere
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16 Settings (Setări)
> General alarm level (Valoare alarmă colectivă)

>> Alarms and warnings (Alarme și avertizări)

No (Nu) înseamnă că alarmele transmit un semnal 
ieșirii alarmei colective. Yes (Da) înseamnă că alarmele 
și avertizările transmit un semnal ieșirii alarmei 
colective.

16.10 External control (Reglare externă)
Dacă racordaţi o ieșire externă, regulatorul execută 
funcţia setată la Yes (Da) sau care nu este setată la 0. 
Dacă ieșirea externă nu mai este închisă, regulatorul 
revine la regimul normal de operare. Doar funcţiile 
setate sunt afișate.

Aici găsiţi funcţiile pentru Intrare externă 1, Intrare 
externă 2 și Intrar externă pentru circuitul 2, 3 etc.

> External input 1, 2 (Intrare externă 1, 2)

>> Energy supply cut-off type 1 activation (Activare 
oprire de către furnizorul de electricitate de tip 1)

Funcţia semnifică întreruperea alimentării cu 
electricitate a pompei de căldură la anumite ore. În 
acest timp se afișează pe display simbolul timpului de 
blocare. Compresorul și încălzitorul sunt blocaţi. Dacă 
aţi selectat Allow additional heat timer during 
energy supply cut-off (Permiterea ceasului pentru 
încălzirea adiţională în cazul opririi de către 
furnizorul de electricitate) Comfort (Confort) 
compresorul pornește fără amânare după expirarea 
timpului temporizatorului încălzirii adiţionale.

>> Energy supply cut-off type 2 activation (Activare 
oprire de către furnizorul de electricitate de tipul 2)

Prin intermediul acestei funcţii, compresorul este oprit 
în timp ce încălzitorul funcţionează în continuare, sub 
condiţia ca temperatura exterioară să nu depășească 
limita regimului de operare a încălzirii adiţionale.

Activaţi oprirea efectuată de furnizorul de electricitate 
cu ajutorul meniurilor prezentate mai sus, după 
încheierea uscării șapei și alimentarea electrică a 
semnalului furnizorului de electricitate.

>> Block compressor (Blocare compresor)

>> Block additional heat (Blocare încălzire 
adiţională)

>> Block heating at tripped underfloor temperature 
limiter (Blocare încălzire la termostat pardoseală 
declanșat)

>> Block heating (Blocare încălzire)

>> Room temperature (Temperatură încăpere)

B Setaţi temperatura încăperii care trebui atinsă în 
timpul reglării externe activate.

B O valoare > 0 °C activează funcţia.

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 148Alarmă și avertizări

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 149Activare oprire de către furnizorul de 
electricitate de tip 1

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 150Activare oprire de către furnizorul de 
electricitate de tipul 2

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 151Blocare

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 152Blocare

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 153Blocare

Funcţia necesită un termostat de siguranţă 
montat în circuitul de încălzire în 
pardoseală și racordat la ieșirea externă.

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 154Blocare

Setare din fabrică Nu (0,0 °C)

Valoare minimă 10,0 °C

Valoare maximă 35,0 °C

Tab. 155Temp. încăpere
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16 Settings (Setări)
>> Block hot water production (Blocare producţie 
apă caldă menajeră)

>> Start collector circuit pump (Pornire pompă de 
sole)

>> Alarm at low pressure in collector circuit 
(Alarmă la presiune joasă în circuitul de sole)

>> Alarm groundwater circuit (Alarmă circuit de 
apă freatică)

> External input circuit 2, 3... (Intrare externă 
circuit 2, 3...)

>> Block heating at tripped underfloor temperature 
limiter (Blocare încălzire la termostat pardoseală 
declanșat)

>> Block heating (Blocare încălzire)

>> Room temperature (Temperatură încăpere)

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 156Blocare

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 157Pornire pompă de sole

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 158Alarmă la presiune joasă în circuitul de sole

Funcţia necesită un sistem de control al 
presiunii montat în circuitul de sole și 
racordat la ieșirea externă. O presiune 
necorespunzătoare în circuit închide 
ieșirea externă și declanșează o alarmă din 
categoria A (  capitolul 18.8).

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 159Alarmă circuit de apă freatică

Funcţia necesită un sistem de control al 
presiunii sau debitului montat în circuitul 
de apă freatică și racordat la ieșirea 
externă. O presiune/un debit 
necorespunzător(oare) în circuit închide 
ieșirea externă și declanșează o alarmă din 
categoria A (  capitolul 18.6).

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 160Blocare

Setare din fabrică No (Nu)

Alternativă Yes/No (Da/Nu)

Tab. 161Blocare

Setare din fabrică Nu (0,0 °C)

Valoare minimă 10,0 °C

Valoare maximă 35,0 °C

Tab. 162Temp. încăpere
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17 Diagnostics/monitoring (Diagnoză/Monitorizare)
17 Diagnostics/monitoring (Diagnoză/Monitorizare)

17.1 General (Generalităţi)
Regulatorul oferă mai multe posibilităţi de a, spre 
exemplu, afișa statusurile. Printre cele mai importante 
se numără:

• Mesaje cu ajutorul tastei  (  capitolul)
• Temperatures (Temperaturi) (  capitolul 17.2)
• Timers (Temporizator)(  capitolul 17.5)
• Alarm history (Istorie alarme) (  capitolul 18.10)
• Outputs (Ieșiri) (  capitolul 17.4).

17.2 Privire de ansamblu meniu

Program version (Versiune 
program)

x.x.xx

Temperatures (Temperaturi)

(Se afișează numai senzori 
racordaţi/confirmaţi.)

T2 Outdoor (T2 exterior), afișare T2 corectare, atenuare

Heat pump x (Pompă de căldură x) T1 limite de pornire/oprire compresor

T6,T8,T9,T10,T11 afișare, corectare

T3 pornire apă caldă

T8 oprire apă caldă

Circuit 1 Heating (Circuit 1 încălzire) T1 valoare nominală tur

T1 tur, afișare, corectare

T5 încăpere, afișare, corectare

T5 încăpere, atenuat, afișare

Valoare nominală încăpere

Influenţă buton rotativ, afișare

Circuit 2, 3... (Circuit 2, 3...) T1 valoare nominală tur

T1 tur, afișare, corectare

T5 încăpere, afișare, corectare

T5 încăpere, atenuat, afișare

Valoare nominală încăpere

Hot water (apă caldă) Temperatura apei calde calculată

E4x.T3 afișare, corectare

Extra hot water stop temperature (Temperatură de 
oprire cantitate suplimentară de apă caldă)

Dezinfecţie termică temperatură de oprire

Tab. 163Privire de ansamblu asupra meniului diagnoză/monitorizare
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17 Diagnostics/monitoring (Diagnoză/Monitorizare)
17.3 Senzor de temperatură
O vedere de ansamblu asupra afișajelor și setărilor de 
temperatură găsiţi la( Tab. 163).

Întrerupere/scurtcircuit/eroare la un senzor sunt 
afișate cu linie punctată în fereastra  și la 
Temperatures (Temperaturi). Se declanșează o 
alarmă și se salvează în Alarm log (Arhivă alarme) și 
Alarm history (Istorie alarme) (  capitolul 18).

17.4 Outputs (Ieșiri)
B Setarea numărului de minute pentru testul de 

funcţionare.
Câteva componente mobile pot fi operate/închise 
separat.
La 0 min apare, spre exemplu, statusul On (ornit) 
sau Off (Oprit), pentru fiecare componentă.

Testul de funcţionare este posibil în cazul următoarelor 
componente (numai cele instalate sunt afișate):

• G1 Heating circuit pump (G1 Pompă circuit 
încălzire)

• Heat pump x (Pompă de căldură x)
– Q21 Three-way valve (Q21 Vană cu 3 căi) 

Heating (Încălzire)/Hot water (apă caldă)
– G2 Heat carrier pump (G2 Pompă  agent 

termic)
– G3 Collector circuit pump (G3 Pompă de sole)
– Compressor (Compresor)

• Hot water electric heater (Încălzitor electric apă 
caldă menajeră)

• Hot water circulation pump (Pompă de circulaţie 
apă caldă menajeră)

• Circuit 2, 3... (Circuit 2, 3...)
– Circulation pump (Pompă de recirculaţie)
– Mixing valve signal (Semnal vana de amestec)
– Mixing valve open (Deschidere supapă vana 

de amestec)

Inputs (Intrări) Heat pump x (Pompă de căldură x) Presostate, protecţie a motorului ș.a.

External set point voltage (Valoare nominală externă 
tensiune)

Hot water electric heater alarm (Alarmă încălzitor 
electric apă caldă)

Mixed additional heat alarm (Alarmă încălzitor cu 
vana de amestec)

External input 1, 2 (Intrare externă 1, 2)

External input circuit 2, 3... (Intrare externă circuit 2, 
3...)

Protective anode (Anod pentru curent vagabond)

Outputs (Ieșiri) Manual operation time (Timpul pentru testul de 
funcţionare) 0 min

Se afișează statusul pompelor, vanelor cu 3 căi, 
vanei de amestec, încălzitorului ș.a.

Manual operation time (Timpul pentru testul de 
funcţionare) x min

Fiecare componentă poate fi pornită/oprită 
individual.

Timers (Temporizator) Doar temporizatoarele care merg sunt afișate A se vedea și temporizatoare, jos.

Operating times and 
consumptions (Timp de 
funcţionare și consum)

Total operating times (Total timp de funcţionare) Regulator, Heat pump x (Pompă de căldură x), 
încălzitor

Short term measurements (Măsurători de scurtă 
durată)

Heat pump x (Pompă de căldură x) (Compresor), 
încălzitor

Connected I/O boards 
(Plăci I/O conectate)

Sunt afișate toate plăcile și versiunea actuală, dacă 
este important. 
Se afișează și repornirea anumitor tipuri de plăci.

Tab. 163Privire de ansamblu asupra meniului diagnoză/monitorizare

În cazul verificării statusului, afișarea valorii 
corecte poate dura câteva secunde 
pentru, spre exemplu Mixing valve signal 
(Semnal vana de amestec).

Folosiţi testul de funcţionare pentru 
punerea în funcţiune și verificarea funcţiei 
componentelor instalate.
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17 Diagnostics/monitoring (Diagnoză/Monitorizare)
– Mixing valve close (Închidere supapă vana de 
amestec)

• Mixed additional heat (Încălzitor cu vana de 
amestec)
– Mixed additional heat (Încălzitor cu vana de 

amestec)
– Mixing valve signal (Semnal vana de amestec)
– Mixing valve open (Deschidere supapă vana 

de amestec)
– Mixing valve close (Închidere supapă vana de 

amestec)
• Alarm buzzer (Buzzer alarmă) (toate Off (Oprit)/On 

(ornit))
• General alarm (Alarmă colectivă)
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17 Diagnostics/monitoring (Diagnoză/Monitorizare)
17.5 Timers (Temporizator)
Regulatorul afișează doar temporizatoarele care merg. 
Există diferite temporizatoare, cum ar fi pentru diverse 
amânări, dar și pentru apa caldă, dezinfecţia termică 
ș.a. Anumite ore pot fi modificate la Settings (Setări), 

altele sunt setate din fabrică și nu pot fi modificate. Iar 
unele pot fi setate de către utilizator.

Nivel de acces 0 = client, 1 = instalator, 3 = fabrică

Timers (Temporizator) Setare

Setare 
din 

fabrică Nivel

Extra hot water (Cantitate suplimentară de apă 
caldă menajeră)

Extra hot water duration (Perioadă de timp 
pentru cantitate suplimentară de apă caldă)

0h 0, 1

Hot water peak time for warm-keeping (Dezinfecţie 
termică timp menţinere cald)

Hot water (apă caldă)\Hot water peak 
(Dezinfecţie termică)\Time for warm-keeping 
(Timp menţinere cald)

1,0h 1

Party (Petrecere) Party (Petrecere) ( ) 0h 0

Heat pump x timers (Temporizator pentru pompa 
de căldură x)

> Compressor start delay (Amânare pornire 
compresor)

10 min. 3

> Compressor start delay groundwater (Amânare 
pornire compresor apă freatică)

Heat pump (Pompă de căldură)\Groundwater 
(Apă freatică)\Compressor start delay 
(Amânare pornire compresor)

15s 1

> G2 heat carrier pump stop delay (Amânare oprire 
G2 pompă pentru agentul termic)

5 min.
Winter 

operation 
(Regim 

de iarnă)

3

> Block low pressure switch (Blocare presostat de 
joasă presiune)

150s 3

> Compressor working area timers (Temporizator 
pentru intervalul de funcţionare a compresorului)

>> Block after hot water production (Blocare după 
producţia de apă caldă)

120s 3

>> Delay after temporary stop (Amânare după 
oprire temporară)

30 min. 3

Tab. 164Temporizator
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17 Diagnostics/monitoring (Diagnoză/Monitorizare)
*) amânare între pornire/oprire compresor și încălzire la 
două compresoare/pompe de căldură.

>> Block after low outdoor temperature (Blocare 
după temperatură exterioară joasă)

30 min. 3

Additional heat timers (Temporizator pentru 
încălzirea adiţională)

> Additional heat start delay (Amânare pornire 
încălzire adiţională)

Additional heat (Încălzire adiţională)\General 
(Generalităţi)\Start delay (Amânare pornire)

60 min. 1

> Delay mixing valve control after additional heat 
start (Amânarea reglării vanei de amestec după 
pornirea încălzirii prin intermediul încălzitorului)

Additional heat (Încălzire adiţională)\Mixed 
additional heat (Încălzitor cu vanei de 
amestec)\Delay mixing valve control after 
additional heat start (Amânarea reglării vanei 
de amestec după pornirea încălzirii prin 
intermediul încălzitorului)

20 min. 1

> Additional heat start delay after high outdoor 
temperature (Amânare pornire încălzire adiţională 
după temperatură exterioară ridicată)

Additional heat (Încălzire adiţională)\General 
(Generalităţi)\Additional heat start delay after 
high outdoor temperature (Amânare pornire 
încălzire adiţională după temperatură 
exterioară ridicată)

30 min. 1

Delay before change over to summer operation 
(Amânare la comutarea la regimul de vară)

Installation (Instalare)\Summer/winter 
operation (Regim de vară/iarnă)\Circuit 1 
(Circuit 1)\ Delay before change over to 
summer operation (Amânare la comutarea la 
regimul de vară)

4h 1

Delay before change over to winter operation 
(Amânare la comutarea la regimul de iarnă)

Installation (Instalare)\Summer/winter 
operation (Regim de vară/iarnă)\Circuit 1 
(Circuit 1)\ Delay before change over to winter 
operation (Amânare la comutarea la regimul de 
iarnă)

4h 1

Shut down protection during change over from hot 
water to heating (Protecţie împotriva opririi la 
comutarea dintre regimul de operare apă caldă și 
încălzire)

Circuit 1 Heating (Circuit 1 încălzire)\General 
(Generalităţi)

180s 1

Heating start delay (Amânare pronire încălzire) *) 3 min. -

Heating stop delayHeating stop delay*) 3 min. -

Timers (Temporizator) Setare

Setare 
din 

fabrică Nivel

Tab. 164Temporizator
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18 Defecţiuni

18.1 Alarms (Alarme)
Aici găsiţi:

• Alarm log (Arhivă alarme) (  capitolul 18.9)
• Delete alarm log (Ștergere arhivă alarme)
• Alarm history (Istorie alarme) (  capitolul 18.10).

18.2 Lampă de alarmă a regulatorului și 
senzor de temperatură a camerei

Lampa de funcţionare și avertizare avarii a 
regulatorului indică statusul pompei de căldură și o 
posibilă alarmă. Din acest motiv, lampa de funcţionare 
și avertizare este numită și lampă de alarmă. Dacă 
senzorii de temperatură a camerei sunt instalaţi, lampa 
de alarmă indică aceeași informaţie ca și lampa 
pompei de căldură.

În caz de avertizare, lampa de alarmă luminează 
intermitent în culoarea roșu până la remedierea cauzei 
și eventual confirmarea avertizării. În caz de alarmă, 
lampa luminează constant până la confirmarea și 
remedierea cauzei alarmei.
Lampa senzorului de temperatură a încăperii poate fi 
blocată.

Lampa de alarmă a senzorului de temperatură CAN-
BUS indică aceeași informaţie ca și cea a regulatorului.

Lămpile celorlalţi senzori de temperatură a camerei 
luminează intermitent în culoarea roșu în caz de alarmă 
de frecvenţă joasă. Dacă nu există nicio alarmă, 
lămpile nu luminează.

18.3 Buzzer la alarmă
În cazul unei alarme, buzzerul pompei de căldură și 
senzorului de temperatură CAN-BUS semnalizează 
câte o secundă în intervalul de alarmă setat . Buzzerul 
de alarmă poate fi blocat pentru anumite ore sau în 
totalitate.
În cazul unei avertizări, buzzerul nu se aude.

18.4 Confirmarea unei alarme
Pentru confirmare trebuie să apăsaţi tasta  ca să 
dispară afișarea alarmei. În descrierea alarmei găsiţi 
pașii care trebuie urmaţi după confirmare.

Avertizările nu trebuie confirmate în majoritatea 
cazurilor. Mesajul de alarmă dispare automat după 
remedierea cauzei avertizării. Totuși pot fi confirmate 
avertizările.

18.5 Regim de funcţionare de alarmă
În cazul unei alarme care oprește compresorul, 
încălzitorul menţine temperatura tur la o valoare de 
referinţă de 20 °C până la confirmarea alarmei. 
Încălzitorul este folosit ulterior pentru obţinerea 
temperaturii ambiante dorite până la remedierea 
cauzei alarmei.

18.6 Categorii de alarmă
Alarmele sunt împărţite pe diferite categorii în funcţie 
de tipul și gravitatea defecţiunii. Categoria de alarmă 
este afișată fereastra de alarmă, în arhiva de alarme și 
în istoria de alarme.

Comportament Descrierea funcţiilor

Roșu, luminând 
intermitent

Se afișează o avertizare care, în 
majoritatea cazurilor, nu trebuie 
confirmată

Roșu, luminând 
constant

• Se afișează o alarmă care 
trebuie confirmată

• Cauza alarmei a fost 
remediată, însă alarma nu a 
fost confirmată încă.

• S-a confirmat o alarmă, dar 
cauza alarmei nu a fost 
remediată.

Verde, luminând 
intermitent

Pompa de căldură în standby, 
nu există nicio cauză pentru 
alarmă

Verde, luminând 
constant

Pompa de căldură pornită, nu 
există nicio cauză pentru alarmă

Tab. 165Lampa de alarmă
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Categoria A-H sunt alarme, categoria I-M sunt avertizări, categoria Z sunt informaţii.

I: Oprire ocazională a compresorului.
J: Oprire ocazională a compresorului. Avertizarea poate 

să apară în mod repetat într-un anumit interval de timp. 
În cazul unei apariţii frecvente se declanșează o alarmă 
de categoria A.

M: Probleme la conexiunea cu plăci de circuit imprimat.

18.7 Afișare alarmă
Display-ul afișează alarma/avertizarea apărută. 
Informaţia este memorată atât în arhiva cât în istoria de 
alarme.

Fig. 77

18.8 Funcţii alarmă
Titlul cuprinde textul alarmei.

18.8.1 High hot gas temperature E2x.T6 
(Temperatură mare a gazului de încălzire 
E2x.T6)

Descrierea funcţiei: Compresorul este oprit imediat 
ce temperatura senzorului T6 depășește temperatura 
maximă valabilă pentru gazul de încălzire.

Condiţii de resetare: Temperatura gazului de încălzire 
scade cu 5K sub limita de alarmă. 

Categoria: A.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Necesită confirmare.

18.8.2 Tripped low pressure switch E2x.RLP 
(Presostat de joasă presiune declanșat 
E2x.RLP)

Descrierea funcţiei: Compresorul este oprit din cauza 
presiunii prea joase în circuitul agentului frigorific. Este 
activat în cazul unui contact deschis la presostatul de 
joasă presiune. Alarma este amnată cu 150 de 
secunde după pornirea compresorului sau comutarea 
între producţie apă caldă și regim de încălzire.

Alarma poate fi declanșată și printr-o defecţiune de 
funcţionare în E22.G3 în WPS 52 sau WPS 60.

Condiţii de resetare: semnal închis deasupra 
presostatului. 

Categoria: A.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Necesită confirmare.

18.8.3 Tripped high pressure switch E2x.RHP 
(Presostat de înaltă presiune declanșat 
E2x.RHP)

Descrierea funcţiei: Compresorul este oprit din cauza 
presiunii prea înaltă în circuitul agentului frigorific. Este 
activat în cazul unui contact deschis la presostatul de 
înaltă presiune.

Condiţii de resetare: semnal închis deasupra 
presostatului. 

Semnificaţie A l C D E F G H I J K L M Z

Oprește compresorul X X X X X X X

Oprește încălzitorul/vana 
de amestec

X X X

Buzzerul de alarmă este 
activat

X X X X X X X X

Lampa de alarmă este 
activată

X X X X X X X X X X X X X

Întârziere alarmă 5 s 3 s 15 
min.

1 min. 1 s 1 s 1 s 1 s 5 s 5 s 2 s 5 s 0 s 0 s

Pentru repornire este 
necesară o confirmare.

X X X X X

Poate fi repornit fără 
confirmare

X X X X X X X

Afișarea alarmei trebuie 
confirmată

X X X X X X X X X X

Tab. 166Categorii de alarmă

6 720 640 292-14.1I
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Categoria: A.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Necesită confirmare.

18.8.4 Low pressure collector circuit (Presiune 
joasă în circuitul de sole)

Descrierea funcţiei: Se declanșează alarma dacă 
selectaţi Alarm at low pressure in collector circuit 
(Alarmă la presiune joasă în circuitul de sole) sau se 
închide intrarea externă. Compresorul se oprește (  
capitolul 16.10).

Condiţii de resetare: Presiunea depășește valoarea 
setată. Setarea se face la nivelul sistemului de control 
al presiunii.

Categoria: A.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Necesită confirmare.

18.8.5 Low temperature collector circuit in 
E2x.T10 (Temperatură scăzută în circuitul 
de sole E2x.T10)

Descrierea funcţiei: Avertizarea/alarma este 
declanșată dacă temperatura circuitului de sole este 
prea scăzută. Întâi se transmite o avertizare. În cazul în 
care este afișată de mai multe ori într-un interval de 
timp, avertizarea se schimbă în alarmă de categoria A. 
Cu privire la setările T10: (  capitolul 16.1).

Condiţii de resetare: T10 depășește temperatura 
minimă admisibilă T10 plus decalajul diferenţial 

Categoria: J, se poate schimba în A.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: pentru categoria A este necesară o 
confirmare.

18.8.6 Low temperature collector circuit out 
E2x.T11 (Temperatură scăzută în circuitul 
de sole din E2x.T11)

Descrierea funcţiei: Avertizarea/alarma este 
declanșată dacă temperatura circuitului de sole este 
prea scăzută. Întâi se transmite o avertizare. În cazul în 
care este afișată de mai multe ori într-un interval de 
timp, avertizarea se schimbă în alarmă de categoria A. 
Cu privire la setările T11: (  capitolul 16.1).

Alarma poate fi declanșată și printr-o defecţiune de 
funcţionare în E22.G3 în WPS 52 sau WPS 60.

Condiţii de resetare: T11 depășește temperatura 
minimă admisibilă T11 plus decalajul diferenţial. 

Categoria: J, se poate schimba în A.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: pentru categoria A este necesară o 
confirmare.

18.8.7 Alarm from groundwater circuit (Alarmă de 
la circuitul de apă freatică)

Descrierea funcţiei: Când presiunea/debitul în 
circuitul de apă freatică atinge un nivel prea ridicat/
scăzut, compresorul va fi oprit în funcţie de 
echipamentul instalat.

Condiţii de resetare: Presiunea/debitul a revenit la 
valoarea admisibilă.

Categoria: A.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Necesită confirmare.

18.8.8 Motor cut-out 1 E2x.F11, Compressor 
(Protecţie motor 1 E2x.F11, compresor)

Descrierea funcţiei: Alarma este declanșată în cazul 
în care pornește protecţia motorului acestuia datorită 
unei tensiuni prea înalte sau a lipsei unei faze care 
duce la o expunere în mod neechilibrat a 
compresorului.

Condiţii de resetare: Protecţie a motorului resetată. 

Categorie: B.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Necesită confirmare.

18.8.9 Motor cut-out 2 E2x.F12, Collector circuit 
pump (Protecţie motor 2 E2x.F12, pompă de 
sole)

Descrierea funcţiei: Este activată în cazul în care este 
declanșată protecţia motorului pompei pentru sole. 
Opriţi pompa de sole și compresorul pentru a evita 
daune ale vaporizatorului cauzate de îngheţ.

Condiţii de resetare: Protecţie a motorului resetată. 

Categorie: B.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Necesită confirmare.

În cazul unei alarme E22.F12 în WPS 52 sau WPS 60 și 
operare continuă G3: resetaţi manual defecţiunea 
pompei G3 
(  capitolul 10.13), anterior confirmării în regulator, 
prin apăsarea manuală a butonului de reglare pentru 
cel puţin 3 secunde. Defecţiunea pompei este resetată 
independent în cazul regimului de operare automat G3. 
Alarma în regulator trebuie confirmată manual.

18.8.10Phase error E2x.B1 (Eroare faze E2x.B1)
Descrierea funcţiei: Compresorul este oprit în cazul 
în care se declanșează sistemul de control al fazelor 
datorită unei faze lipsă sau a unei erori în succesiunea 
fazelor. Și tensiuni prea joase (<195V) sau înalte 
(>254V) pot genera o alarmă. În cazul unei erori în 
succesiunea fazelor, lampa centrală a sistemului de 
control al fazelor luminează intermitent în roșu. În cazul 
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unei tensiuni prea joase sau înalte respectiv unei faze 
lipsă, lampa centrală luminează constant în roșu.

Condiţii de resetare: Defecţiunea a fost remediată.
În cazul unei tensiuni prea joase/înalte: Tensiunea se 
încadreazî între 201V și 250V.

Categorie: E.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.11Failure on sensor E2x.T6 hot gas 
(Întrerupere la senzorul E2x.T6 gaz de 
încălzire)

Descrierea funcţiei: Compresorul este oprit, 
deoarece funcţia de protecţie pentru gazul de încălzire 
nu este disponibilă. Alarma este declanșată când 
valoarea senzorului de temperatură indică o 
temperatură mai mică de – 50 °C.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este >-50 °C. 

Categorie: E.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.12Short circuit on sensor E2x.T6 hot gas 
(Scurtcircuit la senzorul E2x.T6 gaz de 
încălzire)

Descrierea funcţiei: Compresorul este oprit, 
deoarece funcţia de protecţie pentru gazul de încălzire 
nu este disponibilă. Alarma este declanșată când 
valoarea de rezistenţă a senzorului de temperatură 
indică o temperatură peste 150 °C.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este < 150 °C. 

Categorie: E.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.13High flow temperature E1x.T1 (Temperatură 
tur ridicată E1x.T1)

Descrierea funcţiei: Compresorul se oprește, 
deoarece temperatura pe tur este prea ridicată pentru 
circuitul de încălzire. Este activată când senzorul 
indică o valoare mai mare cu 5K decât valoarea 
nominală maximă a circuitului. Setarea din fabrică 
pentru valoarea nominală maximă a unui circuit de tipul 
radiator este de 60 °C, iar pentru un circuit de tipul 
pardoseală 35 °C.
După prepararea apei calde, alarma este amânată cu 4 
minute.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură se situează sub temperatura de pornire a 
necesarului de încălzire. 

Categorie: E.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.14Faulty external additional heat 
E71.E1.E1.F21 (Defecţiune la încălzitorul 
extern E71.E1.E1.F21)

Descrierea funcţiei: Încălzitor extern se referă la un 
încălzitor acţionat ca încălzitor cu vana de amestec sau 
prin intermediul unui semnal de 0-10V. Dacă semnalul 
de alarmă al încălzitorului este conectat la 10 - C al 
plăcii PEL, se declanșează alarmă în caz de 
defecţiune. Tipul de defecţiune depinde de unitatea 
conectată.

Condiţii de resetare: defecţiunea în încălzitorul extern 
a fost remediată.

Categorie: F.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Necesită confirmare.

18.8.15Overheat protection tripped hot water 
electric heater (Protecţie împotriva 
supraîncălzirii declanșată încălzitor electric 
apă caldă menajeră)

Descrierea funcţiei: Încălzitorul electric este oprit. 
Dacă semnalul de alarmă al încălzitorului este conectat 
la regulator, se declanșează alarmă în caz de eroare.

Condiţii de resetare: Defecţiunea la încălzitorul 
extern a fost remediată, iar semnalul de alarmă nu mai 
apare.

Categorie: F.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Necesită confirmare.

18.8.16Failure on sensor E31.T32 anti-freeze 
cooling (Întrerupere la senzorul E31.T32 
protecţie împotriva îngheţului răcire)

Descrierea funcţiei: Este activată când valoarea 
senzorului indică o temperatură mai mică de -10 °C. 
Senzorul este utilizat la răcirea în circuitul de sole și 
împiedică îngheţarea schimbătorului de căldură. 
Supapa vanei de amestec circuitului de sole este 
închisă.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului indică >-
10 °C. 

Categorie: G.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.
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18.8.17Short circuit on sensor E31.T32 anti-freeze 
cooling (Scurtcircuit la senzorul E31.T32 
protecţie împotriva îngheţului răcire)

Descrierea funcţiei: Este activată când valoarea 
senzorului indică o temperatură peste 30 °C. Senzorul 
este utilizat la răcirea în circuitul de sole și împiedică 
îngheţarea schimbătorului de căldură. Supapa vanei 
de amestec a  circuitului de sole este închisă.

Condiţii de resetare: valoarea senzorului indică < 
30 °C. 

Categorie: G.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.18Error dew point sensor E1x.TM (Defecţiune 
la senzorul pentru punctul de rouă E1x.TM)

Descrierea funcţiei: este activată când tensiunea de 
0-10 V pentru temperatură scade sub 0,5 V sau 
depășește 8 V. Este activată și când tensiunea de 0-
10 V pentru umiditate scade sub 0,5 V sau depășește 
9,8 V. Regimul de răcire al vanei de amestec actuale 
este întrerupt. Această alarmă poate să apară după o 
întrerupere a curentului, însă cauza este de regulă 
eliminată automat. Mai rămâne doar confirmarea 
alarmei.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului pentru 
temperatură este de 1V-7V și a senzorului pentru 
umiditate 1-9,7V.

Categorie: G.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.19Faulty protective anode E41.F31 
(Defecţiune la anodul pentru curent 
vagabond E41.F31)

Descrierea alarmei: alarma se declanșează în cazul în 
care anodul pentru curent vagabond din boiler este 
defect sau nu funcţionează. Condiţia fiind selectarea la 
Protective anode installed (Anod pentru curent 
vagabond instalat) Yes (Da).

Condiţii de resetare: Verificaţi anodul pentru curent 
vagabond pentru a evita apariţia coroziunii în boiler.

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Necesită confirmare.

18.8.20Failure on sensor E11.T1 flow (Întrerupere la 
senzorul E11.T1 tur)

Descrierea funcţiei: Este activată când valoarea 
senzorului indică o temperatură mai mică de 0 °C. 
Temperatura pe tur T1 va fi aceeași ca T8. La 
regimurile de operare bivalent paralel și bivalent 

alternativ, vana de amestec a incalzitorului este 
inchisa.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este >0 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.21Short circuit on sensor E11.T1 flow 
(Scurtcircuit la senzorul E11.T1 tur)

Descrierea funcţiei: Este activată când valoarea 
senzorului indică o temperatură peste 110 °C. 
Temperatura pe tur T1 va fi aceeași ca T8. La 
regimurile de operare bivalent paralel și bivalent 
alternativ, vana de amestec a incalzitorului este 
inchisa.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este < 110 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.22Failure on sensor E12.T1, E13.T1... flow 
(Întrerupere la senzorul E12.T1, E13.T1... 
tur)

Descrierea funcţiei: alarma este activată când 
valoarea senzorului indică o temperatură mai mică de 
0 °C. Vana de amestec a circuitului este inchisa 
complet.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este >0 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.23Short circuit on sensor E12.T1, E13.T1... 
flow (Scurtcircuit la senzorul E12.T1, 
E13.T1...tur)

Descrierea funcţiei: alarma este activată când 
valoarea senzorului indică o temperatură peste 110 °C. 
Vana de amestec a circuitului este inchisa complet.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este < 110 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.24Failure on sensor T2 outdoor (Întrerupere la 
senzorul T2 exterior)

Descrierea funcţiei: Este activată când valoarea 
senzorului indică o temperatură mai mică de -50 °C. În 
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cazul unei întreruperi la T2, temperatura exterioară 
este fixată la 0 °C. 

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este >-50 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.25Short circuit on sensor T2 outdoor 
(Scurtcircuit la senzorul T2 exterior)

Descrierea funcţiei: Este activată când valoarea 
senzorului indică o temperatură peste +70 °C. În cazul 
unui scurtcircuit la T2, temperatura exterioară este 
fixată la 0 °C.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este < 70 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.26Failure on sensor E4x.T3 hot water 
(Întrerupere la senzorul E4x.T3 apă caldă 
menajeră)

Descrierea funcţiei: alarma este declanșată când 
valoarea senzorului indică o temperatură mai mică de 
0 °C. Producţia de apă caldă se oprește.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este >0 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.27Short circuit on sensor E4x.T3 hot water 
(Scurtcircuit la senzorul E4x.T3 apă caldă 
menajeră)

Descrierea funcţiei: alarma este declanșată când 
valoarea senzorului indică o temperatură mai mare de 
+110 °C. Producţia de apă caldă se oprește.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este < 110 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.28Failure on sensor E1x.TT.T5 room 
(Întrerupere la senzorul E1x.TT.T5 încăpere)

Descrierea funcţiei: alarma este declanșată când 
valoarea senzorului indică o temperatură mai mică de 
-1 °C. În cazul unei întreruperi la T5, influenţa 
temperaturii exterioare este fixată la 0.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este >-1 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.29Short circuit on sensor E1x.TT.T5 room 
(Scurtcircuit la senzorul E1x.TT.T5 
încăpere)

Descrierea funcţiei: alarma este declanșată când 
valoarea senzorului indică o temperatură mai mare de 
+70 °C. În cazul unui scurtcircuit la T5, influenţa 
temperaturii încăperii este fixată la 0.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este < 70 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.30Failure on sensor E31.TT.T5 room 
(Întrerupere la senzorul E31.TT.T5 încăpere)

Descrierea funcţiei: Este activată când valoarea 
senzorului indică o temperatură mai mică de -1 °C. 
Influenţa temperaturii încăperii este fixată la 0.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este >-1 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.31Short circuit on sensor E31.TT.T5 room 
(Scurtcircuit la senzorul E31.TT.T5 
încăpere)

Descrierea funcţiei: Este activată când valoarea 
senzorului indică o temperatură peste 70 °C. Influenţa 
temperaturii încăperii este fixată la 0.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este < 70 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.32Failure on sensor E2x.T8 heat transfer fluid 
out (Întrerupere la senzorul E2x.T8 agent 
termic oprit)

Descrierea funcţiei: alarma este declanșată când 
valoarea senzorului indică o temperatură mai mică de 
0 °C. Pentru a produce apă caldă, T8 este setat la o 
temperatură calculată conform următoarei formule: T8 
= T9 + compresor x 7K + 0,07K x putere actuală de 
operare.
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18 Defecţiuni
Din compresorul activ rezultă compressor = 1 și 
puterea actuală de operare cuprinde încălzitorul 
exprimat în %. Din funcţionarea compresorului și 50% 
încălzirea adiţională rezultă T8 = T9 + 10,5K. Din 
compresor oprit (compresor = 0) și încălzitor lipsă (0%) 
rezultă T8 = T9.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este >0 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.33Short circuit on sensor E2x.T8 heat transfer 
fluid ou (Scurtcircuit la senzorul E2x.T8 
agent termic oprit)

Descrierea funcţiei: alarma este declanșată când 
valoarea senzorului indică o temperatură mai mare de 
110 °C. T8 este calculat conform aceleași formule ca și 
pentru întrerupere (  capitolul 18.8.32).

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este < 110 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.34Failure on sensor E2x.T9 heat transfer fluid 
in (Întrerupere la senzorul E2x.T9 agent 
termic pornit)

Descrierea funcţiei: alarma este declanșată când 
valoarea senzorului indică o temperatură mai mică de 
0 °C. T9 este calculat conform următoarei formule: T9 
= T8 - compresor x 7K - 0,07K x puterea actuală de 
funcţionare.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este >0 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.35Short circuit on sensor E2x.T9 heat transfer 
fluid in (Scurtcircuit la senzorul E2x.T9 
agent termic pornit)

Descrierea funcţiei: alarma este declanșată când 
valoarea senzorului indică o temperatură mai mare de 
110 °C. T9 este calculat conform următoarei formule: 
T9 = T8 - compresor x 7K - 0,07K x puterea actuală de 
funcţionare.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este < 110 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.36Failure on sensor E2x.T10 (Întrerupere la 
senzorul E2x.T10)

Descrierea funcţiei: Este activată când valoarea de 
rezistenţă a senzorului indică o temperatură sub -
20 °C. În caz de întrerupere, T10 este fixat la o 
temperatură calculată după următoarea formulă: T10 = 
T11 + compresor x 3K.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este > -20 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.37Short circuit on sensor E2x.T10 (Scurtcircuit 
la senzorul E2x.T10)

Descrierea funcţiei: Este activată când valoarea 
senzorului indică o temperatură peste 40 °C. În caz de 
scurtcircuit, T10 este fixat la o temperatură calculată 
după următoarea formulă: T10 = T11 + compresor x 
3K.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este < 40 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.38Failure on sensor E2x.T11 (Întrerupere la 
senzorul E2x.T11)

Descrierea funcţiei: Este activată când valoarea 
senzorului indică o temperatură mai mică de -50 °C. În 
caz de întrerupere, T11 este fixat la o temperatură 
calculată după următoarea formulă: T11 = T10 - 
compresor x 3K.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este >-50 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.39Short circuit on sensor E2x.T11 (Scurtcircuit 
la senzorul E2x.T11)

Descrierea funcţiei: Este activată când valoarea 
senzorului indică o temperatură peste 40 °C. În caz de 
scurtcircuit, T11 este fixat la o temperatură calculată 
după următoarea formulă: T11 = T10 + compresor x 
3K.

Condiţii de resetare: Valoarea senzorului de 
temperatură este < 40 °C. 

Categoria: H.

Lampă/buzzer de alarmă: Da.
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18 Defecţiuni
Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.40High flow temperature E2x.T8 (Temperatură 
tur ridicată E2x.T8)

Descrierea funcţiei: compresorul este oprit imediat 
ce temperatura senzorului T8 depășește temperatura 
maximă admisibilă pentru T8.

Condiţii de resetare: E2xT9 se situează sub 
temperatura memorată, cu un decalaj diferenţial de 3K 
(nu este setabil).

Categoria: I.

Lampă/buzzer de alarmă: Da/Nu

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.41Additional heat is now working at its highest 
temperature (Încălzitorul funcţionează 
acum la temperatura maximă admisibilă)

Descrierea funcţiei: Încălzitorul extern este adus la o 
treaptă mai joasă. Avertizarea este activată în regimul 
de operare ZH imediat ce temperatura de ieșire (T1 sau 
T8) se apropie de valoarea maximă setată.

Condiţii de resetare: Avertizarea se dezactivează 
imediat ce temperatura senzorului scade suficient.

Categorie: K.

Lampă/buzzer de alarmă: Da/Nu

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.42High temperature difference heat transfer 
fluid E2x (Diferenţă mare de temperatură 
agent termic E2x)

Descrierea funcţiie: avertizarea este activată cu o 
amânare de 3 minute dacă diferenţa dintre senzorul 
E2x.T8 și E2x.T9 depășește 13K la 10 minute după 
pornirea compresorului și modificarea tipului de 
producţie înregistrează o diferenţă prea mare de 
temperatură. Avertizarea nu este declanșată când 
compresorul este inactiv sau încălzirea adiţională este 
permisă.

Condiţii de resetare: avertizarea este memorată însă 
nu cauzează o oprire. 

Categoria: L.

Lampă/buzzer de alarmă: Da/Nu

Repornire: este dezactivată prin confirmarea în 
mesajul de avertizare.

18.8.43High temperature difference collector 
circuit E2 (Diferenţă mare de temperatură 
circuit de sole E2x)

Descrierea funcţiie: avertizarea este activată imediat 
ce diferenţa dintre senzorul E2x.T10 și E2x.T11 
depășește 6 K. La 30 de minute după pornirea 
compresorului și o modificare a tipului de producţie se 
măsoară diferenţa de temperatură. Dacă aceasta este 

prea mare, după o amânare de 15 minute se transmite 
o avertizare. Avertizarea nu este declanșată când 
compresorul este inactiv.

Condiţii de resetare: avertizarea este memorată însă 
nu cauzează o oprire. 

Categoria: L.

Lampă/buzzer de alarmă: Da/Nu

Repornire: este dezactivată prin confirmarea în 
mesajul de avertizare.

18.8.44Screed drying set point value for heating not 
reached (Valoarea nominală a căldurii la 
uscarea șapei nu a fost)

Descrierea funcţiei: avertizarea este declanșată dacă 
valoarea nominală a căldurii pentru treapta de uscare 
șapă nu a fost atinsă.

Condiţii de resetare: Avertizarea se dezactivează prin 
confirmare.

Categoria: L.

Lampă/buzzer de alarmă: Da/Nu

Condiţii de resetare: avertizarea nu cauzează o 
oprire. Se continuă uscarea șapei cu următoarea 
treaptă.

18.8.45The heat pump is now working in anti-
freeze mode (Pompa de căldură lucrează 
acum în modul de protecţie împotriva 
îngheţului)

Descrierea funcţiie: avertizarea este declanșată când 
temperatura pe tur a unui circuit scade sub 8 °C, iar 
programul temporizat a mers 10 minute.

Condiţii de resetare: turul circuitului depășește 
25 °C.

Categoria: L.

Lampă/buzzer de alarmă: Da/Nu

Repornire: Automat după eliminarea cauzei.

18.8.46Check connection to I/O board x (Verificaţi 
conexiunea la placa I/O x)

Descrierea funcţiei: În funcţie de tipul plăcii.

Condiţii de resetare: Comunicarea cu placa a fost 
creată din nou. 

Categoria: M.

Lampă/buzzer de alarmă: Da/Nu

Repornire: Necesită confirmare.

18.8.47Check connection to room sensor E1x.TT 
(Verificaţi conexiunea la senzorul de 
încăpere E1x.TT)

Descrierea funcţiei: Este activată la întreruperea 
comunicării cu senzorul de temperatură a încăperii.
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Condiţii de resetare: Comunicarea cu placa a fost 
creată din nou. 

Categoria: M.

Lampă/buzzer de alarmă: Da/Nu

Repornire: Necesită confirmare.

18.8.48Hot water peak failure, new try within 24 
hours (Dezinfecţia termică a eșuat, o nouă 
încercare în decursul a 24h)

Descrierea funcţiei: Temperatura apei calde nu a fost 
suficientă. Dezinfecţia termică va fi reluată în ziua 
următoare la aceeași oră.

Condiţii de resetare: S-a atins temperatura potrivită 
pentru dezinfecţia termică. 

Categoria: Z.

Lampă/buzzer de alarmă: Nu.

Repornire: Necesită confirmare.

18.8.49Temporary heat pump stop due to working 
area limits (Oprire temporară WP cauzată 
de limitele razei de funcţionare)

Descrierea funcţiei: informaţia este afișată doar în 
cazul în care aţi setat Da la Funcţie de oprire gaz de 
încălzire activată. Compresorul se oprește până când 
temperatura gazului de încălzire a scăzut sub valoarea 
setată.

Condiţii de resetare: Temperatura gazului de încălzire 
se află în intervalul razei compresorului. 

Categoria: Z.

Lampă/buzzer de alarmă: Nu.

Repornire: Nu necesită confirmare.

18.8.50Temporary hot water stop due to working 
area limits (Oprire temporară a apei calde 
cauzată de limitele razei de funcţionare)

Descrierea funcţiei: informaţia este afișată doar în 
cazul în care aţi setat Da la Funcţie de oprire gaz de 
încălzire activată. Se întrerupe regimul activ de 
producere a apei calde și se pornește cel de încălzire.

Condiţii de resetare: Temperatura gazului de încălzire 
se află în intervalul razei compresorului. 

Categoria: Z.

Lampă/buzzer de alarmă: Nu.

Repornire: Nu necesită confirmare.

18.8.51Too high setting of heat curve (Curba de 
încălzire setată prea sus)

Descrierea funcţiei: Această avertizare este activată 
în cazul unei curbe de încălzire setate prea sus în 
raport cu temperatura maximă de tur pentru 
compresor (65 °C). 

Condiţii de resetare: Curbă de încălzire/temperatură 
a încăperii mai joasă. 

Categoria: Z.

Lampă/buzzer de alarmă: Nu.

Repornire: Nu necesită confirmare.

18.8.52Wrong program version I/O board ... 
(Versiune necorespunzătoare a programului 
plăcii I/O...)

Descrierea funcţiei: Versiunea programului plăcii nu 
corespunde cu funcţia anticipată.

Condiţii de resetare: Instalarea unei plăci cu software 
corespunzător. 

Categoria: Z.

Lampă/buzzer de alarmă: Nu.

Repornire: Nu necesită confirmare.

18.9 Alarm log (Arhivă alarme)
Arhiva de alarme afișează toate alarmele, avertizările și 
alte informaţii apărute. Categoria alarmei (  
capitolul 18.6) este afișată în partea stângă superioară. 
În cazul în care o alarmă este activă, simbolul alarmei 
este afișat în arhiva de alarme și în afișajul standard al 
panoului de comandă. 

18.10 Alarm history (Istorie alarme)
Istoria de alarme salvează informaţii cu privire la 
ultimele 20 de alarme/avertizări. Ultima intrare are 
numărul 1.

Apăsaţi tasta . Rotiţi butonul rotativ pentru a afișa 
informaţii cu privire la alarmele memorate.

Informaţiile prezintă valoarea de la apariţia alarmei, 
însă anterior măsurilor luate.
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Informaţii Comentariu/valoare

Categoria de alarmă Litera ( tabelul 166). Este 
afișată pe display în partea 
stângă superioară.

Textul alarmei Este afișat în partea 
superioară a display-ului. 
De regulă, este afișat 
numele complet al 
componentelor.

Dată pornire, Start time 
(Timp de pornire)

Indică momentul apariţiei 
alarmei.

Dată oprire, oră oprire Indică momentul 
confirmării/resetării 
alarmei.

==================

Heat pump x (Pompă de 
căldură x)

Oprit/pornit

Încălzitor %/Oprit/Blocat

==================

T1 tur Valoare actuală

T1 valoare nominală tur Valoare nominală actuală

T2 exterior Temperatură exterioară 
curentă

E41.T3 Temperatura apei calde

E42.T3 Temperatura apei calde

T5 încăpere Valoarea actuală, dacă 
este instalat un senzor de 
temperatură a încăperii.

Incăpere Valoarea calculată, dacă 
nu este instalat/utilizat un 
senzor de temperatură a 
încăperii.

G1 pompă circuit încălzire Oprit/pornit

==================

Pompă de căldură E2x

Tab. 167Informaţii cu privire la istoria de alarme

E2x.T6 gaz pentru încălzire Valoare actuală

E2x.T8 retur încălzire Valoare actuală

E2x.T9 tur încălzire Valoare actuală

E2x.T10 tur circuit de sole Valoare actuală

E2x.T11 retur circuit de 
sole

Valoare actuală

E2x.RLP presostat de 
joasă presiune

Ok/eroare

E2x.RHP presostat de 
înaltă tensiune

Ok/eroare

E2x.G2 pompă pentru 
agentul termic

Oprit/pornit

E2x.G3 pompă de sole Oprit/pornit

E2x.Q21 vană cu 3 căi Oprit/pornit

Informaţii Comentariu/valoare

Tab. 167Informaţii cu privire la istoria de alarme
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19 Setare din fabrică
19 Setare din fabrică

19.1 Return to factory settings (Resetare)
Această funcţie este disponibilă la nivelul clientului și al 
instalatorului. La nivelul clientului se resetează toate 
setările efectuate de client.
La nivelul instalatorului se resetează toate setările 

efectuate de către instalator. Setările clientului nu se 
vor modifica.

19.2 Setare din fabrică
Nivel de acces 0 = client
Nivel de accesare 1 = instalator

Setare din 
fabrică

Nivel de 
acces

Heat pump 
(Pompă de 
căldură)

Circulation pumps (Pompe de 
recirculaţie)

Operation alternative heating circuit pump G1 
(Regim de operare pompă circuit de încălzire G1)

Continuous 
(Funcţionare 

continuă)

1

Operation alternative heat carrier pump G2 
(Regim de funcţionare pompă pentru agentul 
termic G2)

Automatic 
(automat)

1

Operation alternative collector circuit pump G3 
(Regim de funcţionare pompă de sole G3)

Automatic 
(automat)

1

Groundwater (Apă freatică) Groundwater (Apă freatică)
Compressor start delay groundwater (Amânare 
pornire compresor apă freatică)

No (Nu)
15s

1
1

Safety functions (Funcţii de 
protecţie)

Setting collector circuit in T10 (Setare tur circuit 
de sole T10)
> Lowest permitted temperature E21.T10 
(Temperatură minimă admisibilă E21.T10)
> Lowest permitted temperature E22.T10 
(Temperatură minimă admisibilă E22.T10)
> Hysteresis alarm reset (Decalaj diferenţial 
resetare alarmă)
> Number of warnings before alarm (Numărul 
avertizărilor anterior alarmei)

-10,0/4,0 °C

-10,0/4,0 °C

1,0K
1

1
1
1
1

Setting collector circuit out T11 (Setare retur 
circuit de sole T11)
> Lowest permitted temperature E21.T11 
(Temperatură minimă admisibilă E21.T11)
> Lowest permitted temperature E22.T11 
(Temperatură minimă admisibilă E22.T11)
> Hysteresis alarm reset (Decalaj diferenţial 
resetare alarmă)
> Number of warnings before alarm (Numărul 
avertizărilor anterior alarmei)

-10,0/2,0 °C

-10,0/2,0 °C

1,0K
1

1
1
1
1

Heat pump x (Pompă de căldură x)
> Acknowledge phase guard (Confirmare sistem 
de control faze)

Yes (Da) 1

Tab. 168Setări din fabrică
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Installation 
(Instalare)

General (Generalităţi) Date (Dată) și Time (Oră), Summer/winter 
operation (Regim de vară/iarnă), Display backlight 
intensity (Luminozitate display), Language (Limbă)

0,1

Operating mode (Regim de 
funcţionare)

Monovalent (monovalent), Bivalent alternativ 
(Bivalent-alternativ), Bivalent parallel (bivalent-
paralel)

1

Bivalence point (Punct de bivalenţă) Monoenergetic (Monoenergetic), Bivalent parallel 
(bivalent-paralel)
Bivalent alternativ (Bivalent-alternativ)

10 °C

-5 °C

1
1

Anti-seizure mode (Lovitura pompei) Day of the week (Ziua săptămânii)
Start time (Timp de pornire)
Minimum outdoor temperature (Temperatură 
exterioară minimă)

Wednesday 
(miercuri)

12:00
2,0 °C

1
1
1

Summer/winter operation (Regim de 
vară/iarnă)

Circuit 1 (Circuit 1)
> Winter operation (Regim de iarnă)
> Outdoor temperature limit for change over 
(Limită temperatură exterioară pentru alternare)
> Delay before change over to winter operation 
(Amânare la comutarea la regimul de iarnă)
> Delay before change over to summer operation 
(Amânare la comutarea la regimul de vară)
> Direct start limit for winter operation (Limită 
pornire directă regim de iarnă)

Automatic 
(automat)

18 °C

4h
4h

13 °C

0,1
0,1
1
1
1

Minimum outdoor temperature 
(Temperatură exterioară minimă)

Determină și cea mai scăzută valoare a 
temperaturii exterioare a curbei de încălzire

-10 °C 1

Time for reset of access level 
(Timpul pentru Reset al nivelului de 
acces)

20 min 1

Setare din 
fabrică

Nivel de 
acces

Tab. 168Setări din fabrică
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Circuit 1 
Heating 
(Circuit 1 
încălzire)

General (Generalităţi) External set point value (Valoare nominală 
externă)

No (Nu) 1

Use temperature from circuit with highest 
temperature (Utilizarea temperaturii circuitului cu 
temperatura maximă)

No (Nu) 1

Fixed temperature (Temperatură constantă) No (Nu) 
(0,0 °C)

1

Shut down protection during change over from 
hot water to heating (Protecţie împotriva opririi la 
comutarea dintre regimul de operare apă caldă și 
încălzire)

300s 1

Heat curve (Curbă de încălzire) Type of heating system (Tip sistem de încălzire) Underfloor 
(Pardoseală)

1

Flow temperature at minimum outdoor 
temperature (Temperatură de referinţă), Radiator 
(Radiator)/Underfloor (Pardoseală)

60/35 °C 1

Parallel offset (Deplasare paralelă) 0,0K 1

Highest permitted flow temperature T1 
(Temperatură pe tur maximă admisibilă T1), 
Radiator/Underfloor (Pardoseală)

80/45 °C 1

Lowest permitted flow temperature T1 
(Temperatură pe tur minimă admisibilă T1)

10 °C 1

Heat curve hysteresis heat pump x 
(Decalaj diferenţial curbă de 
încălzire WP x)

Maximum (Maxim)
Minimum (Minim)
Time factor (Factor de timp)

16,0K
4,0K
10,0

1
1
1

Room sensor (Senzor de încăpere) Room temperature influence (Influenţă asupra 
temperaturii ambiante) (dacă este instalat)
Knob's operating range (Interval de funcţionare a 
butonului rotativ) (dacă este instalat)
Acknowledge room sensor (Confirmare senzor de 
încăpere)

3,0
6K

(auto)

1
1
1

Setting temp. increase/decrease 
(Setări pentru căldură +/ – ) (fără 
senzor de temperatură ambiantă)

Limit value for left or right end point (Valoare limită 
pentru punctul final din dreapta și cel din stânga)
Change when much colder/warmer (Modificări în 
cazul răcirii/încălzirii mari)
Change when colder/warmer (Modificări în caz de 
răcire/încălzire)

0,0 °C

8%
3%

1
1
1

Room temperature influence 
(Influenţă asupra temperaturii 
ambiante) (fără senzor de 
temperatură ambiantă)

3,0 1

Air handling unit in circuit (Aerisire 
controlată a încăperii în circuit)

No (Nu)

Setare din 
fabrică

Nivel de 
acces

Tab. 168Setări din fabrică
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19 Setare din fabrică
Circuit 2, 3... 
(Circuit 2, 3...)

Mixing valve mode (Regim de 
operare a vanei de amestec)

Off (Oprit) 1

Heat curve (Curbă de încălzire) A se vedea Circuit 1 Heating (Circuit 1 încălzire) 1

Room sensor (Senzor de încăpere) 
(Accesorii)

Room temperature influence (Influenţă asupra 
temperaturii ambiante) (dacă este instalat)
Acknowledge room sensor (Confirmare senzor de 
încăpere)

3,0
(auto)

1
1

Setting temp. increase/decrease 
(Setări pentru căldură +/ – ) (fără 
senzor de temperatură ambiantă)

A se vedea Circuit 1 Heating (Circuit 1 încălzire) 1

Room temperature influence 
(Influenţă asupra temperaturii 
ambiante) (fără senzor de 
temperatură ambiantă)

3,0 1

Regulator settings (Setări regulator) P constant (Cota P)
I constant (Cota I)
D constant (Cota D)
Minimum PID signal (Semnal PID minim)
Maximum PID signal (Semnal PID maxim)
Mixing valve running time (Timp de funcţionare a 
vanei de amestec)
Mixing valve fully closed (Supapa vanei de 
amestec închisă complet)
Mixing valve start closing (Pornirea închiderii)
Connected to output type (Racordat la tipul de 
ieșire)

1
300
0,0
0%

100%
300s
2K
2K

Op/Cl 
(Deschidere/

Închidere)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hot water 
(apă caldă)

Hot water general (Apă caldă în 
general)

Block heating during hot water demand (Prioritate 
apă caldă)
Protective anode installed (Anod pentru curent 
vagabond instalat)

Yes (Da)
Yes/No (Da/

Nu)

1
1

Hot water temperature 
(Temperatură apă caldă)

Hot water temperature (Temperatură apă caldă)
Adjustment calculated hot water temperature 
(Reglarea temperaturii calculate a apei calde)
Extra hot water stop temperature (Temperatură 
de oprire cantitate suplimentară de apă caldă)

55,0 °C

4,0K
65,0 °C

1
1

0,1

Hot water peak (Dezinfecţie termică) Day of the week (Ziua săptămânii)
Interval in weeks (Interval săptămâni)
Start time (Timp de pornire)
Stop temperature (Temperatură de oprire)
Maximum time (Timp maxim)
Time for warm-keeping (Timp menţinere cald)

Wednesday 
(miercuri)

1
3:00

65,0 °C

3,0h
1,0h

0,1
0,1
0,1
1
1
1

Hot water settings heat pump x 
(Setări apă caldă WP x)

Producţie apă caldă WP 1
Producţie apă caldă WP 2

Yes (Da)
No (Nu)

1
1

Hot water circulation (Circulaţie apă 
caldă)

Hot water circulation pump active (Pompă de 
circulaţie apă caldă menajeră activat)

No (Nu) 1

Maximum temperature difference 
circuit 1 (Diferenţă maximă de 
temperatură circuit 1)

10K 1

Setare din 
fabrică

Nivel de 
acces

Tab. 168Setări din fabrică
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19 Setare din fabrică
Additional 
heat (Încălzire 
adiţională)

Additional heat general (Încălzire  cu 
ajutorul încălzitorului în general)

Start delay (Amânare pornire)
Allow additional heat timer during energy supply 
cut-off (Permiterea ceasului pentru încălzirea 
adiţională în cazul opririi de către furnizorul de 
electricitate)
Additional heat only (Doar încălzire adiţională)
Block additional heat (Blocare încălzire adiţională) 
(Bivalent parallel (bivalent-paralel))
Block additional heat (Blocare încălzire adiţională) 
(Bivalent alternativ (Bivalent-alternativ), 
Monovalent (monovalent))
Maximum outdoor temperature for additional heat 
(Temperatură exterioară maximă pentru încălzire 
adiţională) (Bivalent parallel (bivalent-paralel))
Additional heat set point value E11.T1 offset 
(Decalaj valoare nominală încălzire adiţională 
E11.T1)

60min
Economy 
(Regim 

economic)
No (Nu)
No (Nu)
Yes (Da)

10,0 °C

1,0K

1
1
1
1
1

1

1

Mixed additional heat (Încălzitor cu 
vana de amestec) (Bivalent 
alternativ (Bivalent-alternativ), 
Bivalent parallel (bivalent-paralel))

Delay mixing valve control after additional heat 
start (Amânarea reglării vanei de amestec după 
pornirea încălzirii prin intermediul încălzitorului)

20min 1

Regulator settings (Setări regulator)
> P constant (Cota P)
> I constant (Cota I)
> D constant (Cota D)
> Minimum PID signal (Semnal PID minim)
> Maximum PID signal (Semnal PID maxim)
> Mixing valve running time (Timp de funcţionare 
a vanei de amestec)
> Connected to output type (Racordat la tipul de 
ieșire)

4
300
0,0
0%

100%
300s
Op/Cl 

(Deschidere/
Închidere)

1

Hot water electric heater (Încălzitor 
electric apă caldă menajeră)

Acknowledge hot water additional heat 
(Confirmare încălzitor electric apă caldă)

No (Nu) 1

Temperature change (Modificare temperatură) 5K 1

Hysteresis (Decalaj diferenţial) 2,0K 1

Setare din 
fabrică

Nivel de 
acces

Tab. 168Setări din fabrică
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19 Setare din fabrică
Compressor 
working area 
(Interval de 
funcţionare a 
compresorulu
i)

Outdoor stop function activated 
(emperatură exterioară funcţie de 
oprire activată)
(Bivalent parallel (bivalent-paralel))

No (Nu) 1

Alarm 
indication 
(Afișare 
alarme)

Alarm buzzer signal (Semnal buzzer 
alarmă)

Interval (Interval)
Blocking time (Oră blocare)

2s
Off (Oprit)

0
0

Alarm indication control unit 
(Regulator afișare alarme)

Block alarm buzzer (Blocare buzzer alarmă) No (Nu) 0

Alarm indication room sensor 
(Afișare alarme senzor de încăpere)

Block alarm buzzer (Blocare buzzer alarmă)
Block alarm indicator lamp (Blocare lampă de 
alarmă)

Yes (Da)
Yes (Da)

0
0

General alarm level (Valoare alarmă 
colectivă)

Alarms and warnings (Alarme și avertizări) No (Nu) 1

External 
control 
(Reglare 
externă)

Oprire realizată de furnizorul de 
electricitate, blocare, Room 
temperature (Temperatură încăpere)

No (Nu) 1

Setare din 
fabrică

Nivel de 
acces

Tab. 168Setări din fabrică
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20 Verificare funcţionare
20 Verificare funcţionare 

20.1 Circuit agent frigorific

Dacă pompa de căldură începe să funcţioneze și se 
înregistrează modificări rapide de temperatură, se 
poate observa prin fereastra de vizitare formarea 
temporară a unor bule  fig. 78.

Fig. 78

În cazul în care bulele persistă:
B Informaţi service-ul Buderus.

20.2 Presiunea de alimentare în circuitul 
de sole

B Verificaţi presiunea de alimentare în circuitul de sole. 

Dacă presiunea de alimentare este mai mică decât 1 
bar:
B Completaţi cu sole (agent frigorific fluid) 

(  capitolul 10.1).

20.3 Suprapresiune de funcţionare a 
instalaţiei de încălzire

B Alimentaţi cu presiune anecesară (depinde de 
înălţimea clădirii).

B În cazul în care presiunea nu se menţine se va 
verifica etanșeitatea vasului de expansiune 
împreună cu etanșeitatea instalaţiei de încălzire.

Circuitul agentului frigorific este închis 
ermetic, iar cantitatea agentului frigorific 
este sub 6 kg. Datorită acestui fapt nu se 
impune o verificare anuală a funcţionării (F-
Gas No 458).

Schimbări în circuitul agentului frigorific 
trebuie efectuate exclusiv de o firmă de 
specialitate autorizată.

PERICOL: Scurgeri gaze toxice!
Circuitul agentului frigorific conţine 
substanţe care pot cauza apariţia de gaze 
toxice în caz de scurgeri sau foc deschis. 
Aceste gaze duc deja în concentraţie mică 
la insuficienţă respiratorie. 
B Părăsiţi imediat încăperea și aerisiţi cu 

mare atenţie în cazul în care circuitul 
agentului frigorific nu este etanș.

6 720 614 366-32.1I

ATENŢIE: Aparatul se poate deteriora.
B Umpleţi cu apă numai când aparatul 

este rece.

Afișaj la manometru

1 bar Presiune minimă de alimentare (în 
cazul instalaţiei reci).

4 bar Presiunea maximă de alimentare la 
temperatură maximă a apei calde: nu 
trebuie depășită (se deschide supapa 
de siguranţă).

Tab. 169Suprapresiunea de funcţionare

Înaintea completării se va umple furtunul 
cu apă (prin aceasta se diminuează riscul 
pătrunderii aerului în apa instalaţiei de 
încălzire).
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20 Verificare funcţionare
20.4 Temperaturi de funcţionare
Verificaţi temperaturile (agent termic și circuit de sole) 
după 10 minute de funcţionare:
• Diferenţa de temperatură între turul instalaţiei de 

încălzire și returul 
 ca. 7 ... 10 K ( °C).

• Diferenţa de temperatură dintre turul circuitului de 
sole și returul circuitului de sole de ca. 2 ... 5 K ( °C), 
recomandare: 2 ... 3 K ( °C).

Dacă diferenţa de temperatură este prea mică:
B Setaţi pompa aferentă (G2 sau G3) la un debit mai 

mic de transport.

Dacă diferenţa de temperatură este prea mare:
B Setaţi pompa aferentă (G2 sau G3) la un debit mai 

mare de transport.

Fig. 79

P2 Pompă pentru agentul termic G2
P3 Pompă pentru soluţie salină G3
tSA Temperatură retur circuit de sole T11
tSE Temperatură tur circuit de sole T10
tHV Temperatură retur încălzire T8
tHR Temperatură tur încălzire T9

0 K

10 K

 7 K
 6 K

 9 K

P2

P2 

P2

tHV - tHR

3 K

5 K

 2 K

P3

P3  

P3 

P3 (    )

P2 (    )

P2 (    )

tSE - tSA

6 720 612 299-04.3O
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21 Protecţia mediului
21 Protecţia mediului
Protecţia mediului reprezintă pentru Grupul Bosch o 
prioritate. 
Calitatea produselor, eficienţa și protecţia mediului: 
toate acestea sunt pentru noi obiective la fel de 
importante. Sunt respectate cu stricteţe legile și 
prevederile referitoare la protecţia mediului.
Folosim pentru protecţia mediului cele mai bune 
tehnici și materiale, luând totodată în considerare și 
punctele de vedere economice.

Ambalajul
În ceea ce privește ambalajul participăm la sistemele 
de reciclare specifice ţării, fapt ce asigură o reciclare 
optimă. 
Toate materialele de ambalare folosite sunt ecologice 
și reciclabile.

Aparate uzate
Aparatele uzate conţin materiale care ar trebui 
revalorificate.
Unităţile constructive sunt ușor de separat, iar 
materialele sintetice sunt marcate. În consecinţă 
diferitele unităţi constructive pot fi sortate și reciclate 
sau eliminate ca deșeu.    
Logatherm WPS 22...60 - Ne rezervãm dreptul de a efectua modificãri pe baza dezvoltãrilor tehnice ulterioare. 121



22 Inspectarea
22 Inspectarea

Recomandăm ca pompa de căldură să fie inspectată 
sub forma unei proceduri de control al funcţionării 
efectuate de către o firmă de specialitate autorizată.

B Pot fi folosite numai piese de schimb originale.
B Piesele de schimb vor fi comandate în baza listei cu 

piese de schimb.
B Garniturile și O-ringurile demontate trebuie înlocuite 

cu altele noi.

În cazul unei inspectări trebuie efectuate operaţiunile 
descrise în continuare.

Afișare alarme activate

B Verificare arhivă alarme (  capitolul 18.9).

Verificare funcţionare
B Verificarea funcţionării (  pagina 119).

Pozare cabluri electrice
B Verificaţi cablurile electrice în privinţa deteriorărilor 

mecanice. Înlocuiţi cablurile deteriorate.

Verificarea filtrului circuitului de încălzire și al 
circuitului de sole
Filtrul împiedică pătrunderea impurităţilor în pompa de 
căldură. Impurităţile pot cauza defecţiuni de 
funcţionare.

B Deconectaţi pompa de căldură.
B Închideţi robinetul de umplere.
B Deșurubaţi clapa de închidere.
B Scoateţi inelul de protecţie folosind cleștele din 

volumul de livrare.
B Scoateţi filtrul și, dacă este nevoie, curăţaţi-l sub jet 

de apă.

Fig. 80

B Montaţi filtrul din nou, în ordinea inversă.
PERICOL: prin electrocutare!
B Înainte de a efectua lucrările la partea 

electrică, opriţi alimentarea cu tensiune.

6 
72

0 
61

3 
62

3-
05

.1
R
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23 Procesul-verbal de punere în funcţiune
23 Procesul-verbal de punere în funcţiune

Informaţii privind instalaţia:

Client/Utilizatorul instalaţiei:

Instalator/Persoana care a pus-o în funcţiune:

Pompa de căldură: Seria:

Data punerii în funcţiune: ________________________ Data fabricaţiei: ________________________________

Tipul circuitului de sole:___________________________ Număr circuite: _______ Lungime per circuit: ________ 

Încălzitor (motorină/gaz/electric): __________________
Putere: ________ kW

Produs/Tip: ___________________________________

Boiler, volum: _______ litri Produs/Tip: ___________________________________

Vas expansiune, volum:
Sistem de încălzire: _______ litri
Circuit de sole: _________ litri

Produs/Tip: ___________________________________
Produs/Tip: ___________________________________

Pompe externe:
G1 circuit 1
G1 circuit 2
G1 circuit 3
G1 circuit 4
G6 pompă de circulaţie apă caldă

Produs/Tip: ___________________________________
Produs/Tip: ___________________________________
Produs/Tip: ___________________________________
Produs/Tip: ___________________________________
Produs/Tip: ___________________________________

Tip sistem încălzire (radiatoare/pardoseală): circuit 1 _____________________ circuit 2 ____________________
circuit 3 ___________________________ circuit 4 ___________________________

Supape externe motor:
Supapă vana de amestec încălzitor Q71
Supapă vana de amestec circuit 2 Q11
Supapă vana de amestec circuit 3 Q11
Supapă vana de amestec circuit 4 Q11

Produs/Tip: ___________________________________
Produs/Tip: ___________________________________
Produs/Tip: ___________________________________
Produs/Tip: ___________________________________

Alte componente ale instalaţiei:

Îndepărtaţi dispozitivele de protecţie pentru transport montate în pompa de căldură ( 5.5). Verificaţi dacă 
ţevile nu s-au deplasat în pompa de căldură în timpul transportului și sunt așezate corect pe carcasă. 
Verificaţi dacă placa de pardoseală este descoperită. 

Verificarea circuitului de sole:

Sistemul de sole este racordat conform soluţiei de sistem din manual și este izolat împotriva condensării.  
Observaţie:

Sistemul de sole este alimentat cu apă și amestecat cu substanţe antigel   Tip: _________________ 
Amestec _____%

Aerisit   Limită îngheţ _____ °C verificat cu refractometrul. Presiune alimentată până la __________ bar.

Verificarea racordului electric partea 1:

Siguranţă alimentare curent electric: _____ A Tip: _____________ 

Tab. 170Procesul-verbal de punere în funcţiune
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23 Procesul-verbal de punere în funcţiune
Tensiune de alimentare faza - 0: L1 ______ V ... L2 ______ V ... L3______ V. Trebuie să se încadreze între 220- 
240 V.

Porniţi siguranţele și protecţia motorului pompei de căldură. Porniţi regulatorul.

Porniţi preconfigurarea în regulator.   Completaţi preconfigurarea cu setările de bază 
(  capitolul 13, capitolul 16). Verificaţi, în special, setările limitelor de alarmă ale circuitului de sole (depinde de 
sistemul de sole). Verificaţi și setările pentru încălzire.

Alimentarea și aerisirea circuitului de sole:

Porniţi E21.G3 și E22.G3 la testul de funcţionare pentru a verifica dacă este necesară aerisirea suplimentară. 

Verificaţi presiunea în circuitul de sole  Aerisiţi sistemul de sole  
Efectuaţi aerisirea și alimentarea până când nu mai este evacuat aerul în decurs de o oră 

Pentru aerisirea secţiunii pentru sole consultaţi instrucţiunile sistemului de alimentare. 

Verificarea instalării agentului termic:

Sistemul de încălzire și de apă caldă este racordat conform soluţiei de sistem, fig.: ________, în instrucţiunile de 
instalare. Verificaţi în special direcţia de curgere.

E11.T1 senzor pentru temperatura turului: verificaţi dacă senzorul este amplasat corect și contactul este bun 
(se montează în funcţie de soluţia de sistem).   ATENŢIE! În cazul ţevilor de oţel cu perete gors senzorul de 
amplasare nu funcţionează; aici trebuie să utilizaţi un senzor de imersiune.

Ţevile pentru sistemul de încălzire, spre exemplu, oprite către încăperile uscate sau deviate  ATENŢIE! 
Verificaţi, în special, debitul volumic în sistemul de încălzire. 
Observaţie:

Alimentarea și aerisirea agentului termic:

Verificarea presiunii sistemului de încălzire 

Sistemul de încălzire alimentat cu _____ bar. Verificat la etanșeitate   Aerisit 

Sistem pentru apă caldă alimentat  Verificat la etanșeitate  Boiler aerisit 
Asigurat debit volumic continuu prin E11.G1 (în cazul unui încălzitor electric) 

Verificarea racordului electric partea a 2-a:

Senzor racordat corect cu un cablu de max. 0,5 mm2   Servomotor vană de amestec racordat corect 

Pompe racordate corect  Încălzitor electric racordat corect  Semnale externe racordate corect 

Pornire siguranţe ale pompelor montate 

Test de funcţionare:

Verificaţi prin testul de funcţionare dacă pornește pompa corespunzătoare: 
E11. G1 pompă circuit 1  E1x. G1 pompă circuit 2-4 (mixt)  
E41.G6 pompă de circulaţie apă caldă  
E2x. G2 pompă pentru agentul termic  E2x. G3 pompă de sole 

Verificaţi prin testul de funcţionare dacă servomotoarele vanelor de amestec funcţionează, funcţionează corect 
și un posibil comutator pentru poziţia de capăt este setat corect. 
E1x. Q11 vană de amestec circuit 2-4  E71. E1.Q71 vană de amestec încălzire adiţională 

Verificaţi funcţia încălzitorului electric și a regulatorului pompei de căldură. E71  E41. E1 

Verificaţi dacă semnale externe și alarma funcţionează, de exemplu blocarea efectuată de furnizorul de 
electricitate 
Alarmă colectivă 

Tab. 170Procesul-verbal de punere în funcţiune
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23 Procesul-verbal de punere în funcţiune
Verificaţi din nou presiunea și căldura în circuitul de sole, completaţi dacă este necesar 

Porniţi protecţia motorului pentru compresorul 1 (cel superior). Dacă funcţionează corespunzător compresorul 
1 (diferenţă de temperatură corectă), porniţi protecţia motorului pentru compresorul 2 (cel inferior).

Dacă funcţionează ambele compresoare, verificaţi dacă temperaturile sistemului de încălzire și boilerului cresc; 
verificaţi și diferenţa de temperatură. Verificaţi în mod regulat presiunea și diferenţa de temperatură, curăţaţi 
filtrul și alimentaţi sistemul, dacă este necesar.

Verificaţi dacă senzorii racordaţi indică valoarea corectă:

Senzor pentru temperatura exterioară T2: verificaţi dacă senzorul se află pe latura nordică, și nu deasupra 
ferestrelor sau orificiilor de ventilaţie. Senzorul nu trebuie să fie prins prea liber sau direct sub acoperiș. 

Senzor de temperatură pentru apa caldă E4x.T3: 

Senzor pentru temperatura turului E1xT1 circuit 2-4: verificaţi dacă senzorul este amplasat corect și contactul 
este bun (conform soluţiei de sistem din instrucţiunile de instalare). 

Senzor de temperatură a încăperii T5: senzorul trebuie amplasat într-un loc care reprezintă un etalon, a se 
vedea instrucţiunile de instalare. 

Temperatură de funcţionare (după minim 20 de minute de funcţionare):

Setaţi debitul volumic pe latura rece și pe cea caldă a pompei de căldură prin setarea vitezei corespunzătoare 
a pompei integrate.  ATENŢIE! Filtrele trebuie să fie curăţate când efectuaţi această setare.

Treapta 1 E21 (sus):

Tur încălzire (T8): ________ °C Retur încălzire (T9): ________ °C

Diferenţa T8-T9: ________ K (trebuie să fie de 7-10 K) Setare pompă pentru agentul termic (G2): __________

Tur circuit de sole (T10): ________ °C Retur circuit de sole (T11): ________ °C

Diferenţa T10-T11: ________ K (trebuie să fie de 2-5 K) Setare pompă de sole (G3): ___________

Treapta 2 E22 (jos):

Tur încălzire (T8): ________ °C Retur încălzire (T9): ________ °C

Diferenţa T8-T9 ________ K (trebuie să fie de 7-10 K) Setare pompă pentru agentul termic (G2): __________

Tur circuit de sole (T10): ________ °C Retur circuit de sole (T11): ________ °C

Diferenţa T10-T11: ________ K (trebuie să fie de 2-5 K) Setare pompă de sole (G3): _______________________

Verificaţi dacă vana cu 3 căi E21. Q21 comută în regimul de încălzire imediat ce temperatura în boiler a crescut 

Clientul/utilizatorul instalaţiei a fost informat cu privire la utilizarea pompei de căldură

Predarea documentaţiei 

Data și semnătura firmei care a realizat instalaţia:

Tab. 170Procesul-verbal de punere în funcţiune
Logatherm WPS 22...60 - Ne rezervãm dreptul de a efectua modificãri pe baza dezvoltãrilor tehnice ulterioare. 125
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Notiţe
Logatherm WPS 22...60 - Ne rezervãm dreptul de a efectua modificãri pe baza dezvoltãrilor tehnice ulterioare.126
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