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1 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 
 

 

Exigenţele legate de siguranţă sunt specificate în fiecare parte a prezentului manual de instrucţiuni. În afară de acestea este 
necesar să se respecte următoarele cerinţe. 

• Înainte de a începe montarea, repararea sau întreţinerea şi în cursul realizării tuturor lucrărilor legate du conectarea este stric necesar să 
fie deconectată reţeaua de alimentare şi să se asigure dacă bornele şi cablurile electrice nu se află sub tensiune. 

• După deconectarea regulatorului în regimul stand-by poate apărea pe bornele regulatorului o tensiune periculoasă. 
• Regulatorul nu se poate utiliza în contradicţie cu destinaţia lui. 
• Valoarea parametrilor programaţi trebuie să fie selectată în funcţie de tipul respectiv de cazan şi de combustibilul respectiv având în vedere 

toate condiţiile de funcționare a instalaţiei. Selectarea greşită a parametrilor poate cauza starea de alertă a cazanului (supraîncălzirea 
cazanului, străpungerea flăcării în alimentator de combustibil etc.). 

• Regulatorul nu este un utilaj asigur din punct de vedere al securităţii şi în cazul unei defecţiuni poate fi o sursă de scânteiere sau de o 
temperatură înaltă care în prezenţa unui praf inflamabil sau unor gaze poate cauza un incendiu sau o explozie. 

• Parametrii programaţi  poate modifica numai persoana care a luat la cunoştinţă prezentul manual de instrucţiuni. 
• Regulatorul se poate folosi numai în circuitele de încălzire fabricate în conformitate cu regulamentele în vigoare. 
• Instalaţia electrică în care funcţionează regulator trebuie să fie protejată de un element de siguranţă ales în funcţie de sarcina utilizată. 
• Nu se permite utilizarea regulatorului cu carcasa deteriorată. 
• În nici un caz nu se permite intervenţia de modificare asupra construcţiei regulatorului. 
• În regulator s-a folosit deconectarea electronică a aparatelor conectate (a funcţiei de tip 2Y conform ČSN-EN 60730-1) şi  micro-

deconectarea (a funcţiei de tip 2B conform ČSN-EN 60730-1). 
• Este interzis accesul copiilor la regulator. 
 
 

2 Informa ţii generale  
 
Regulatorul este destinat controlului funcţionării cazanului pe peleţi utilizând senzorul optic al intensităţii de lumină a flăcării. Dispozitivul 
are o carcasă compactă care se poate instala uşor. 
Poate să controleze funcţionarea circuitului direct al încălzirii centrale, funcţionarea circuitului apei calde menajere şi de asemenea funcţionarea 
a trei circuite de încălzire cu amestecător. Temperatura circuitelor de încălzire este reglabilă şi se poate introduce în baza datelor de la senzorul 
exterior. Posibilitatea de cooperare cu termostatele de cameră, independente pentru fiecare circuit de încălzire ajută la întreţinerea temperaturii 
de confort în camere încălzite. În plus dispozitivul în caz de necesitate pune în funcţionare cazanul de rezervă (pe gaz sau pe ulei). Regulatorul 
poate coopera cu panoul suplimentar de comandă amplasat în camere de locuit, cu modul de internet. Regulatorul se poate utiliza în case 
de familie precum şi în case similare precum şi în clădiri cu activităţi de industrie uşoară. 
 
 

3 Informa ţii despre documenta ţie 
 
Manualul de instrucţiuni pentru utilizarea regulatorului prezintă o complementare a documentaţiei cazanului. În afară de instrucțiuni din prezentul 
manual mai trebuie să se procedeze, mai ales, în conformitate cu documentaţia cazanului. Manualul de instrucţiuni pentru utilizarea regulatorului 
este repartizat în două părţi: pentru utilizatori şi service. Totuşi ambele părţi conţin informaţii importante care influenţează siguranţa de aceea 
utilizatorul este obligat să ia la cunoştinţă ambele părţi ale instrucţiunilor. 
Pentru daunele cauzate prin nerespectarea acestor instrucţiuni producătorul nu-şi asumă răspunderea. 
 
 

4 Păstrarea documenta ţiei 
 
Cerem ca Dumneavoastră să păstraţi cu grijă acest manual de instrucţiuni pentru montare şi deservire precum şi toate celelalte documentaţiile 
valabile ca în caz de necesitate să poată fi utilizate oricând. 
În cazul de mutare sau de vânzare a utilajului este necesar ca documentaţia alăturată să fie predată noului utilizator sau noului proprietar. 
 
 

5 Simboluri şi marcaje utilizate 
 
În manualul de instrucţiuni sunt folosite următoarele simboluri şi marcaje grafice: 
 

 
simbolul indică informaţiile şi instrucţiunile utile 

 

simbolul indică informaţii importante de care poate să influenţeze deteriorarea bunului, punere în pericol a sănătăţii sau a vieţii 
oamenilor şi a animalelor domestice. 

 
Avertisment:  informaţii importante au fost marcate cu simboluri pentru înlesnirea lucrului cu manual. Nu-l scuteşte însă pe utilizator şi pe 

instalator de obligaţia să respecte exigenţele nemarcate cu simbolurile grafice! 
 

6 Directiva 2002/96/CE privind  de șeurile de echipamente electrice și 
electronice (OEEZ) 

 

 

• Ambalajele şi produsul lichidat la încetarea duratei sale de utilizabilitate la o firmă de reciclare potrivită. 
• A nu se arunca produsul împreună cu deşeul obişnuit. 
• Nu este voie ca produsul să se ardă. 
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INSTRUCŢIUNI DE OPERARE A REGULATORULUI S.Control 
 

7 STRUCTURA MENIULUI DE UTILIZATOR  
 
Meniu principal 

Informaţii 

Setarea cazanului 

Setarea TV* 

Vara/Iarna 

Setarea MIXu 1-3* 

Reducere pe timp de noapte 

Setări generale 

Acţionare de comandă manuală 

Alarme 

Setarea de service 

 
Setarea cazanului 

Temperatura cazanului setată 

Comanda echitermă a cazanului * 

Curba echitermă a curbei cazanului* 

Decalare paralelă* 

Coeficient de temperatură de cameră 

Modulara puterii termice 

• Puterea max. a arzătorului 

• Ajustarea presiunii ventilatorului - max. 

• Istereze H2 

• Puterea medie a arzătorului 

• Ajustarea presiunii ventilatorului - mediu 

• Istereze H1 

• Puterea min. a arzătorului 

• Ajustarea presiunii ventilatorului - min. 

• Isterezele cazanului 

Regim de funcţionare 

• Peleţi 

• Grătar 

Regim de regulare 

• Standard (Std) 

• FuzzyLogic (FL) 

Tip de combustibil 

• H 35 Peleţi 

• PellasX Agropeleţi 

Nivel de combustibil 

• Rezerva de combustibil 

• Calibrarea rezervorului 

Curăţarea arzătorului 

 
Setarea TV* 

Temperatură la rezervor cu TV setată 

Regim al pompei TV 

• Deconectat 

• Prioritate 

• Fără prioritate 

Isterezele rezervorului TV 

Dezinfectarea TV 

 
 

 
Vara/Iarna 

Regim de vară 

• Iarnă 

• Vară 

• Auto* 

Temperatură de aprindere VARĂ* 

Temperatură de deconectare VARĂ* 

 
Setarea MIXu 1-3* 

Temperatura setată 

Selectarea termostatului 

Reducere de la termostat 

Controlul echiterm* 

Curba echitermă * 

Decalare paralelă* 

Coeficient de temperatură de cameră* 

 
Reducere pe timp de noapte 

Cazane: 
• Includere 
• Reducere 
• Plan 

MIXu 1-3*: 
• Includere 
• Reducere 
• Plan 

Rezervor  TV*: 
• Includere 
• Reducere 
• Plan 

Pompă de circulaţie* 
• Includere 
• Reducere 
• Plan 

 
Setări generale 

Ore 

Luminozitatea ecranului 

Contrastul ecranului 

Volum de sunet 

Limbă 

Wi-Fi* 

 
Comandă manuală 

 
Alarme 

 
Setare service 

 
* inaccesibil, dacă nu a fost conectat senzorul corespunzător sau 

modulul suplimentar sau un parametru ascuns. 
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8 Deservirea regulatorului 
8.1 Descrierea ac ţionării de comand ă 

 

Fig. Nr. 1  
 

8.2 Descrierea ferestrei display 

 

Fig. Nr. 2  
 
1. regimurile de funcţionare a regulatorului: APRINDERE,  STABILIZARE, FUNCŢIONARE, STINGERE, ÎNCETARE, TIMP MORT, 

CURĂŢARE, PROBĂ DE FLACĂRĂ 
2. valoarea temperaturii setate a cazanului, 
3. valoarea temperaturii măsurate a cazanului, 
4. câmpul de funcţii  care influenţează temperatura setată a cazanului. Fiecare simbol semnalizează: 

 
reducerea temperaturii cerute la cazan după deschiderea contactelor termostatului de cameră, 

 
reducerea temperaturii cerute la cazan în funcţie de intervalele active de timp, 

 
mărirea temperaturii cerute la cazan pe timp de umplere a rezervorului de apă caldă menajeră (TV), 

 
mărirea temperaturii cerute la cazan cu circuitul amestecătorului, 

 
conectarea comenzii echiterme pentru circuitul cazanului, 

 
mărirea temperaturii pentru a se umple rezervorul acu. 

5. semnalizarea mersului ventilatorului, 
6. semnalizarea funcţionării alimentatorului de combustibil, 
7. semnalizarea funcţionării pompei pentru încălzire centrală (ÚT), 
8. semnalizarea funcţionării pompei pentru apă calcă menajeră (TV), 
9. valoarea temperaturii măsurate la rezervorul TV, 
10. valoarea introdusă a temperaturii apei din rezervorul TV, 
11. orele şi zilele săptămânii, 
12. dispozitiv de aprindere  – simbolizează corpul de încălzire pornit, cifra de lângă ea prezintă numărul de încercări de aprindere, 
13. valoarea temperaturii externe (echitermă), 
14. simbolul alimentatorului auxiliar (alimentator de la buncăr racordat la modul B). 
 
Informaţiile ilustrative (se pot alege cu organul de comandă) prezentate în fereastra de dreaptă a ecranului principal: 

 

 
 

LUCRU 

Organul de comandă TOUCH 
and  PLAY  

Rotire – selectare  Meniu, 
măreşte/reduce valoarea  
parametrului. 

Apăsare scurtă - confiramrea 
selectării/modificării - ENTER.  
 
Apăsarea pe timp de cca 2s – 
anularea  selectării/modificării  - 
EXIT. 
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Indicatorul de nivel de combustibil este afişat în cazul setării corespunzătoare a parametrului de nivel de combustibil (punctul 8.20). Nivelul de 
combustibil poate fi afişat şi pe panoul de cameră ecoSTER TOUCH. 

 

 

Fig. Nr. 3 Fereastr ă auxiliar ă cu indicator de nivel de combustibil. 
 

8.3 Regim stand-by 

Regimul stand-by este vizualizat pe display: 
 

 
 
Pornirea cazanului de la regimul stand-by se realizează apăsând organul de comandă Touch and Play. Pe display se afişează Meniul principal 

al regulatorului. Rotând puţin organul de comandă selectăm pictograma  - Porneşte regulatorul → A se porni reglarea? → DA. Arzătorul se 
introduce în procedeul de Aprindere. 

Oprirea cazanului se realizează de la Meniul principal. Rotând puţin organul de comandă selectăm pictograma   - Opreşte regulatorul → A se 
deconecta reglarea? → DA. Arzătorul va face procedeul de Stingere şi după încetarea lui cazanul trece în regim de stand-by. 
În regimul stand-by este activă doar funcţia de protecţie a pompelor împotriva înţepenirii. 
În cazul unei pane de curent regulatorul ţine în memorie starea în care s-a aflat în momentul întreruperii curentului electric. 
 

8.4 APRINDERE 

Regimul de APRINDERE serveşte la aprinderea automată a focului în focarul cazanului. Durata totală a procedeului de aprindere depinde de 
setarea regulatorului (durata de funcţionare a alimentatorului, durata de funcționare a corpului  de încălzire etc.) precum şi de faptul în care 
stare s-a aflat cazanul înainte de aprindere. Parametrii care influenţează procedeul de aprindere sunt concentraţi în meniu:  

Setarea service → Setarea aprinz ătorului → Aprindere  

 

 

Fig. Nr. 4 Semnalizarea regimului de APRINDERE şi cifrele de încerc ări. 

În cazul că nu s-a reuşit aprinderea la focar atunci vor fi realizate alte încercări de aprindere în cursul cărora doza de combustibil (durata de 
alimentare) va fi redusă la 10 % din doza realizată la prima încercare. 
 
După trei încercări nereuşite este declanşată alarmă Încercare nereuşită de aprindere a cazanului. Funcţionarea cazanului este oprită. 
Funcţionarea automată a cazanului este blocată – este necesară intervenţia personalului de operare. După înlăturarea cauzelor care împiedică 
aprinderea cazanul se poate pune în funcţionare din nou.  
 

8.5 FUNCŢIONARE 

 

 

Fig. Nr. 5 Fereastra principal ă a regulatorului în timp de func ţionare. 
 
Ventilatorul funcţionează continuu ceea ce este înfăţişat în na fig. nr. 6. Alimentatorul de combustibil se porneşte ciclic. Ciclul se compune 
din durata de funcţionare a alimentatorului şi din durata de repaus în alimentare. 

Regul atorul este deconectat. Pentru a intra în meniu  
apăsaţi butonul rotitor 

APRINDERE 

STABILIZATION  

FUNCŢIONARE 
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Fig. Nr. 6 Cicluri de func ţionare a ventilatorului şi a alimentatorului. 
 
Avem de selectat două regimuri de regulare responsabile pentru stabilizarea temperaturii setate a cazanului, Standard, Fuzzy Logic: Setarea 
cazanului → Regim de regulare  
 
Func ţionare în regimul  Standard  

Dacă temperatura cazanului atinge valoarea setată, regulatorul trece în regimul de  ATENUARE. 
Regulatorul este prevăzut cu un mecanism pentru  modularea puterii calorice a cazanului care permite reducerea treptată a puterii lui  când 
temperatura se apropie valorii de temperatura setată. Sunt definite trei nivele de putere – puterea maximă, puterea medie, puterea minimă. 
 
Regulatorul decide de puterea arzătorului cu care va funcţiona cazanul în momentul respectiv în funcţie de temperatura cazanului setată şi 
isterezele definite Isterezele H2 ş i  Isterezele H1 Fig. nr. 7 Isterezele H1 şi H2 modularea puterii. 
Valorile H1 ş i H2 se pot configura în aşa fel ca modularea să se desfăşoare fără etape tranziţionale adică trecerea de la 100 % la 30 % sărind 
puterea de 50 % (partea din dreapta a figurii). 
 
Valorile fiecărui nivel de putere şi a isterezei se setează în meniu: 

Meniu → Setarea cazanului → Modularea puterii 
 

 

Fig. Nr. 7 Isterezele H1 şi H2 modularea puterii 
 
Func ţionare în regimul Fuzzy Logic  

În regimul Fuzzy Logic regulatorul decide de puterea arzătorului  cu care cazanul va lucra în aşa fel încât  să menţină temperatura  cazanului 
la nivelul setat. Regulatorul utilizează nivelele identice definite ale puterii ca şi în regimul Standard. Pentru acest regim nu este necesar să se 
seteze parametrii Isterezei H2 şi Isterezei H1 
Regimul Fuzzy Logic spre deosebire de regimul Standard eroare la care temperatura setată a cazanului nu va fi atinsă în urma selectării 
greşite a Isterezei H2 şi a Isterezei H1. În plus permite atingerea mai rapidă a temperaturii setate. 

 
Avertisment: dacă cazanul funcţionează  fără rezervorul de acumulare termică şi  regulatorul va fi comutat în regimul VARA, 
atunci se recomandă ca regulatorul să funcţioneze în regimul Standard. 

După depăşirea temperaturii setate la cazan cu 5 °C regulatorul trece în  regimul de ATENUARE. 
 

8.6 ATENUARE 

Regimul de ATENUARE există atât la reglare în regimul STANDARD, cât şi în caz de Fuzzy Logic. 
Regulatorul trece în regimul ATENUARE automat fără intervenţia utilizatorului: 

- în cazul regimului de regulare Standard – după atingerea temperaturii setate la cazan, 
- în stare de funcţionare Fuzzy Logic – după depăşirea  temperaturii setate la cazan cu 5 °C. 

În regimul ATENUARE regulatorul supraveghează focarul ca să nu se stingă focul. Pentru acest scop arzătorul lucrează la o putere redusă 
ceea ce în cazul parametrilor selectaţi potrivit nu cauzează creşterea temperaturii în continuare. Puterea arzătorului în regimul de 
Supraveghere şi alţi  parametri de ATENUARE sunt concentraţi în meniu: 

Setarea service → Setarea arz ătorului → Supraveghere  

durata de 
alimentare 

 

repaus în 
alimentare 

 

durata de 
alimentare 

repaus în 
alimentare 

Nivelul 3 de putere    Nivelul 2de putere putereau 
 

Temperatura setată la cazan  
T=85 °C 
 

Temperatura setată la cazan  
T=85 °C 
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Durata maximă de funcţionare a cazanului în regimul de Atenuare este definită la parametrul Durata de supraveghere. În cazul în care după 
expirarea acestei duratei de timp din momentul de intrare a regulatorului în regimul de supraveghere nu apare necesitatea de o nouă 
funcţionare a cazanului, regulatorul începe procedeul de stingerea cazanului. 

 
Pentru setarea Durata de supraveghere = 0 regulatorul sare regimul ATENUARE şi trece imediat la STINGERE. 

 

8.7 STINGERE 

În regimul de  STINGERE are loc  încetarea arderii restului de peleţi şi pregătirea cazanului pentru repaus sau pentru oprire. 
Toţi parametrii care influenţează procedeul de stingere sunt concentraţi în meniu:  

Setarea service → Setarea arz ătorului → Stingere  

Regulatorul încetează alimentarea cu combustibil şi realizează suflarea ciclică cu scopul de a arde restul de combustibil. După diminuarea 
intensităţii de lumină a flăcării sau  supă expirarea duratei maxime de stingere regulatorul trece în regimul REPAUS. 
 

8.8 REPAUS 

În regimul REPAUS cazanul este stins şi aşteaptă semnalul de a începe să pornească funcţionarea. Semnalul pentru pornirea funcţionării poate 
fi: 
• scăderea temperaturii setate la cazan sub valoarea redusă cu valoarea isterezei cazanului (Isterezele cazanului), 
• la configurarea funcţionării cazanului cu rezervor de acumulare  scăderea temperaturii superioare la rezervor sub temperatura setată 

(Temperaturile de începere a încălzirii rezervorului de acumulare). 
 
 

9 Setarea cazanului  
9.1 Introducerea temperaturii setate la cazan 

Temperatura introdusă la cazan şi temperatura introdusă la circuitele amestecătorului se pot seta la nivelul de meniu (valorile acestor 
temperaturi care se pot seta sunt limitate de intervalul care corespund parametrilor de service ai regulatorului). 
 

 

 
 
Setarea cazanului  → Temperatura cazanului setat ă 
Setarea MIXu 1-3 → Temperatura setat ă 
 
Valoarea parametrului: Regulatorul ignorează temperatura setată la cazan în cazul că temperatura setată a cazanului controlată de senzorul 
din exterior. Indiferent de aceasta temperatura setată la cazan este mărită automat ca să se poată umple rezervorul de apă caldă menajeră şi 
să se alimenteze circuitele de încălzire a amestecătoarelor. 
 

9.2 Setarea nivelului de combustibil din rezervorul  cazanului 

Descrierea funcţiei 

Regulatorul calculează nivelul de combustibil în baza consumului lui mediu. Pe display se afişează scăderea de combustibil în rezervor. Setarea 
de la fabrică nu corespunde totdeauna consumului real de combustibil la cazan de aceea această metodă necesită pentru o funcţionare corectă 
calibrarea nivelului de combustibil realizată de utilizator al cazanului pentru cazanul respectiv. Nu este necesar să se folosească senzorii 
auxiliari de nici un fel pentru nivel de combustibil.  
 
Pornirea indicatorului de nivel de combustibil  

Pentru pornirea vizualizării nivelului este necesar să se seteze valoarea parametrului Setarea cazanului → Nivel de combustibil → Rezervă 
de combustibil la valoarea mai mare de 0 (OFF), de ex. 10%. 

Rotând butonul de comandă Touch and Play se poate selecta pe ecranul principal indicatorul de nivel de combustibil. 
Recomandare: de asemenea nivelul de combustibil poate fi vizualizat şi pe panoul de cameră ecoSTER TOUCH (panoul de cameră nu face 
parte din dotarea standard a regulatorului). 
 

 

 

Fig. Nr. 8 Fereastra auxiliar ă cu indicator de nivel de combustibil. 

Setarea cazanului 
Temperatura cazanului setată 

OPERATION 
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Deservirea indicatorului de nivel de combustibil  

Întotdeauna după alimentare cu combustibil în rezervor de combustibil este necesar să se apese şi să se ţină [cca  2 s] butonul de comandă de 
la fereastra principală până nu apare mesajul: 
 

 

Fig. Nr. 9 Deservirea nivelului de combustibil. 
 
După selectare şi confirmare cu butonul „DA“ nivelul de combustibil va fi setat la 100%. 

 

ATENŢIE:  
Combustibil poate să fie alimentat oricând adică nu este necesar să se aştepte la golirea completă a rezervorului de 
combustibil. Însă este necesar ca combustibilul să fie alimentat întotdeauna la nivelul rezervorului care corespunde 100% şi să 
se seteze nivelul de combustibil pe regulator pe 100% - vezi descrierea de mai sus. 

 
Semnalare de insuficien ţă de combustibil 

În caz de scădere a nivelului de combustibil sub valoarea Rezerva de combustibil  pe display se afişează mesajul ATENŢIE!!! Combustibil 
insuficient!!!. 

Utilizatorul poate să-şi seteze  valoarea la care se afişează mesajul de combustibil insuficient:  
Meniu principal → Setarea cazanului → Nivel de combustibil → Rezerva de combustibil . 
 
Calibrarea nivelului de combustibil 

Umpleţi rezervorul de combustibil până la nivelul care corespunde alimentării complete de 100%, pe urmă setaţi valoarea parametrului Meniu 
principal → Setarea cazanului → Nivel de combustibil → Calibrarea rezervorului → Plin 100%.  
Pe fereastra principală va fi indicatorul de nivel setat la valoarea de 100%. Dovada procedurii desfăşurate de calibrare este inscripția care 
luminează intermitent CAL de lângă indicatorului de nivel de combustibil. Inscripţia CAL va lumina intermitent până la momentul de programare 
a punctului care va corespunde nivelului minim de nivel de combustibil. Este necesar să se controleze continuu scăderea nivelului de 
combustibil din rezervor. În momentul când nivelul scade la minim aşteptat atunci este necesar să se seteze valoarea parametrului Meniu 
principal → Setarea cazanului → Nivel de combustibil → Calibrarea rezervorului → Plin 0%. 
 
 

10 Setarea apei calde 
10.1 Setarea de temperatur ă a TV setate 

Temperatura setată a TV defineşte  parametrul:  

Setarea TV → Temperatura rezervorului de TV setat ă. 
 

10.2 Regimul pompei TV 

Instalaţia tratează apa caldă în rezervor de apă caldă menajeră TV, dacă este conectat senzorul de temperatura TV. În cazul în care senzorul 
este deconectat atunci la fereastra principală se afişează informaţia de lipsa acestui senzor.  
Cu ajutorul parametrului Setarea TV → Regimul pompei TV  utilizatorul poate: 
• opri umplerea rezervorului, parametrul Deconectat, 
• să se seteze  prioritatea TV cu parametrul  Prioritate – are loc deconectarea pompei ÚT pentru o umplere mai rapidă a rezervorului de 

TV, 
• seta funcţionarea actuală a pompei ÚT şi TV cu parametrul  Fără prioritate. 
 

10.3 Isterezele rezervorului de TV 

 
La temperatura mai scăzută decât este Temperatura setată a TV – Isterezele rezervorului de TV porneşte pompa de TV pentru a se umple 
rezervorul de TV. 

 
În cazul setării de valoare scăzută a isterezei pompa de TV  se va porni mai repede după scăderea temperaturii de TV. 

 

10.4 Dezinfectarea rezervorului de TV 

Regulatorul este dotat cu funcţia de încălzirea periodică a rezervorului de TV la temperatura de 70 °C. Scopul acestei operaţii este lichidarea 
florii bacteriene din rezervorul de TV. Setarea de dezinfectarea rezervorul se află în meniu: 

Setarea TV → Dezinfectarea TV  

 

Despre activarea funcţiei de dezinfectare este stric necesar să fie informaţi toţi utilizatorii deoarece există pericol de opărire cu 
apă fierbinte. 

 

A seta rezervorul pe plin 100%? 
 NU  DA 
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O dată pe săptămână, noaptea de la duminică pe luni la ora 02:00  regulatorul ridică temperatura TV. 
După trecerea duratei de timp de 10 min., când temperatura de apă din rezervor este menţinută la 70 °C, pompa de TV este oprită şi cazanul se 
întoarce la starea de funcţionare normală. A nu se porni funcţia de dezinfectare în cazul când este deconectată acţionarea de comandă TV. 
 
 

11 Conectarea func ţiei VARA/IARNA 
 
Pentru pornirea funcţiei de VARA, care permite umplerea rezervorului de TV pe timpul verii fără a fi necesară încălzirea instalaţiei sistemului 
de încălzire centrală este necesar să se seteze parametrul în Regimul de Vară pe Vară: 

Vara/Iarna → Regimul de Var ă 

 

În regimul de Vară pot fi opriţi toţi consumatorii de căldură de aceea este necesar ca înainte de a-l porni să se asigure dacă 
cazanul nu va face pre-încălzirea. 

 
În cazul că este conectat senzorul din exterior, funcţia de VARA se poate porni automat cu ajutorul parametrului Auto având în vedere alţi 
parametri setaţi, la care funcţia ar trebui să fie pornită /oprită în funcţie de valoarea temperaturii setate în parametrii: Temperatura pornire 
VARA, Temperatura de oprire VARA. 
 
 

12 Setarea circuitului de amestec ător (MIXu) 
 
Setarea primului ciclu de amestecător se află în meniu: 

Meniu → Setarea MIXu 1  

Setarea pentru celelalte amestecătoare se află în alte articole ale meniului şi sunt identice pentru fiecare circuit. 
 
Setarea amestec ătorului f ără senzor exterior  

Este necesar ca temperatura cerută a apei calde în circuitul de încălzire de amestecător să fie setată cu ajutorul parametrului Temperatura 
setată de ex. la valoarea de 50 °C. Valoarea trebuie să fie aşa fel încât să asigure atingerea temperaturii de cameră cerute. 
După conectarea termostatului de cameră este necesar să se seteze valoarea  de reducere a temperaturii amestecătorului  cu termostat 
(parametrul Reducere cu termostat) de ex. la valoarea de 5 °C. Această valoare trebuie să se selecteze prin metoda aproximărilor succesive. 
Ca termostatul de cameră poate fi un termostat tradiţional (de comutare şi de întrerupere) sau un panou de cameră ecoSTER TOUCH. După 
reacţia termostatului va fi setată temperatura redusă în circuitul amestecătorului, ceea ce la selectarea potrivită a valorii se reducere implică 
încetarea creşterii de temperatură în camere încălzite. 
 
Setarea amestec ătorului cu senzorul exterior şi cu termostat de camer ă 

A se seta parametrul Comada echitermă la Pornit. A se selecta curba echitermă conform cap. nr. 12.1. Cu ajutorul parametrului  Decalaj 
paralel să se seteze temperatura de cameră setată conform formulei: 
Temperatura de cameră setată = 20 °C + decalajul paralel al curbei de încălzire.  

Exemplu: 
Pentru atingerea temperaturii de cameră de 25 °C trebuie ca valoarea decalajului paralel al curbei de încălzire să fie setat la 5 °C. Pentru 
atingerea temperaturii de cameră de 18 °C trebuie ca valoarea decalajului paralel al curbei de încălzire să fie setată la -2 °C. 
În această configuraţie se poate conecta termostatul de cameră care va echilibra inexactitatea curbei de încălzire selectate în cazul în care 
valoarea selectată a curbei de încălzire va fi prea mare. Deci este necesar să se seteze valoarea reducerii temperaturii setate a 
amestecătorului cu termostat de ex. la valoarea de 2 °C. După deschiderea contactelor termostatului va fi setată temperatura redusă a 
circuitului de amestecător ceea ce în cazul de selectarea corectă a valorii de reducere va duce la creşterea înceată a creşterii de temperatură în 
încăperea încălzită. 
 
Setarea amestec ătorului cu senzorul exterior şi cu panoul de camer ă ecoSTER TOUCH 

A seta parametrul Comanda echitermă pe Pornit. A selecta curba echitermă conform cap. nr. 12.1. Regulatorul ecoSTER TOUCH deplasează 
curba de încălzire în funcţie se temperatura de cameră setată. Regulatorul deduce setarea de la 20 °C, de ex. pentru temperatura de cameră 
setată = 22°C regulatorul decalează curba de încălzire cu 2 °C, pentru temperatura de cameră setată  = 18 °C regulatorul decalează curba de 
încălzire cu  -2 °C. În unele cazuri descrise în cap. nr. 12.1 poate apărea necesitatea de o adaptare suplimentară a decalajului curbei de 
încălzire. 
În această configuraţie termostatul de cameră poate reduce temperatura circuitului de încălzire cu o valoare permanentă, dacă va fi atinsă  
temperatura setată în cameră. Similar aşa cum a fost descris în capitolul precedent (nu se recomandă), sau automat se poate regla continuu 
temperatura circuitului de încălzire. 

Nu se recomand ă să fie folosite ambele posibilit ăţi împreun ă. 

Reglarea automată a temperaturii de cameră se realizează conform formulei: Reglarea = (Temperatura de cameră setată – temperatura de 
cameră măsurată) x coeficientul de temperatură de cameră /10. 

Exemplu: 
Temperatura setată la cameră încălzită (setată în ecoSTER TOUCH) = 22 °C.  
Temperatura măsurată în cameră (prin ecoSTER TOUCH) = 20 °C.  
Coeficientul de temperatură de cameră = 15.  

Temperatura setată în camera încălzită (setată la ecoSTER TOUCH) = 22 °C. Temperatura măsurată în cameră (prin ecoSTER TOUCH) = 20 
°C. Coeficientul de temperatură de cameră = 15. Temperatura setată la amestecător va fi mărită cu (22 °C - 20 °C) x15/10 = 3 °C. Este necesar 
Este necesar să se găsească valoarea corectă a parametrului Coeficientul de temperatură de cameră. Intervalul: 0…50. Cu cât valoarea 
coeficientului este mai mare cu atât este modificarea temperaturii setate la cazan mai mare. La setare pe valoarea de „0” nu va fi temperatura 
setată a amestecătorului modificată.  

Avertisment:  setarea valorii prea mari a coeficientului de temperatură a camerei poate provoca fluctuaţiile periodice ale temperaturii în 
cameră! 
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12.1 Reglare echiterm ă 

În funcţie de temperatura măsurată în exteriorul clădirii poate fi acţionată atât temperatura setată la cazan cât şi temperaturile circuitelor la 
amestecătoare. În cazul selectării corecte a curbei de încălzire temperatura circuitelor de încălzire este setată în funcţie de valoarea temperaturii 
de afară. Datorită acestui fapt la selectarea curbei de încălzire potrivite pentru clădirea respectivă rămâne temperatura în cameră mai mult sau 
mai puţin stabilă – indiferent de temperatură de afară. 
În cazul de conectare a panoului de cameră este necesar ca în plus să se seteze temporar parametrul Coeficientul de temperatură de cameră = 
0. 

Instrucţiuni pentru setarea  corectă a curbei de încălzire: 
- încălzire prin radiaţie de pardoseală 0,2 -0,6 
- încălzire cu calorifere 1,0 - 1,6 
- cazan 1,8 - 4 

 

Fig. Nr. 10 Curbe de înc ălzire. 
 
Instrucţiuni pentru selectarea curbei optime de încălzire: 
- atunci când temperatura de afară coboare apoi temperatura în cameră creşte, ceea ce înseamnă că valoarea curbei de încălzire selectate 

este prea înaltă, 
- atunci când temperatura de afară coboare apoi temperatura în cameră coboare şi ea înseamnă că  valoarea curbei de încălzire selectate  

este prea scăzută, 
- dacă temperatura de cameră pe timpul vremii geroase este optimă şi la creşterea temperaturii de afară este prea scăzută – se recomandă 

să se mărească parametrul  decalajului paralel al curbei de încălzire şi să se selecteze curba de încălzire mai scăzută, 
- dacă temperatura de cameră pe timpul vremii geroase este scăzută şi  la creşterea temperaturii de afară este prea mare - se recomandă 

să se reducă parametrul de decalaj paralel şi să se selecteze curba de încălzire mai mare. 
 
Clădirile prost izolate necesită setarea curbelor de încălzire cu valori mai mari, pe când în cazul clădirilor bine izolate termic curba de încălzire 
va avea valoarea mai scăzută. 
 
Temperatura setată, calculată conform curbei de încălzire, poate fi micşorată sau mărită cu ajutorul regulatorului în cazul când depăşeşte 
intervalul de limitare a temperaturilor pentru circuitul respectiv. 
 
 

13 Descrierea set ării de atenuare pe timp de noapte 
 
Atenuarea pe timp de noapte pentru cazan, circuite de încălzire, rezervor de apă caldă menajeră şi funcționarea pompei de circulaţie: 
Intervalele de timp permit să introducă reducerea temperaturii setate la intervalul de termen stabilit – de exemplu noaptea sau dacă utilizatorul 
va părăsi camerele încălzite. Datorită acestui fapt temperatura introdusă poate fi micşorată automat fără pierderea confortului termic cu 
reducerea concomitentă a consumului de combustibil. 

Este semnalizat cu simbolul . 
Pentru activarea intervalelor de timp este necesar să se seteze parametrul Atenuare pe timp de noapte pentru circuitul de încălzire respectiv pe 
Includere - DA. Parametrul  Valoarea de reducere setăm temperatura de reducere, una pentru toate intervalele de timp. 
Reducere pe timp de noapte se poate defini separat pentru toate zilele săptămânii la setarea Plan. 
Este necesar să se selecteze reducerea temperaturii introduce şi începutul şi sfârşitul intervalului de timp. 
 

 

Fig. Nr. 11 Interval de timp pe perioada  zilei  cu  bare. 
 
Setarea de acţionare de timp a pompei de circulaţie este asemănătoare cu setarea reducerii pe timp de noapte. Pompa de circulaţie este 
deconectată în intervalele de timp definit. În restul perioadei de timp pompa de circulaţie este pornită în funcţie de parametrii setaţi. 
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14 Ac ţionare de comand ă manual ă 
 
La regulator  se poate porni manual utilajele de funcţionare ca de ex. pompe, motoarele alimentatorului sau ale ventilatului. Astfel se poate 
verifica dacă utilajele respective sunt funcţionale şi conectate corect (OFF - deconectat, ON - conectat). 
 

 
Intrare în meniul de acţionare de comandă manuală este posibilă numai în regimul STAND-BY adică dacă cazanul este oprit. 

 
Conectarea ventilatorului, alimentatorului sau a unui alt utilaj pe o durată mai lungă poate cauza un pericol. 

 

15 Informa ţii 
 
Textul vizualizării funcţionării instalaţie, vederea asupra parametrilor şi a regimurilor de funcţionare, setării amestecătoarelor, parametrilor de 
modulul internetului WiFi/Ethernet, contoarele de service şi versiunea softwarului  regulatorului sunt afişate în meniul Informa ţii . 
 

 
 

Fig. Nr. 12 Vizualizarea instala ţiei cu urm ărirea continu ă a parametrilor de func ţionare. 

FUNCŢIONARE 
Putere 
39,9 kW 

Temperatura la 
cazan 
48,2 °C 

Temperatura 
gazelor de 
ardere 
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Service 
 

16 Scheme hidraulice 

 

Schemele hidraulice de conectare a cazanului este î n Manualul de operare şi instalare a cazanului  
VIADRUS A0C şi A2C. 

 

16.1 Schema 1 

 

Fig. Nr. 13 Schema cu ventil cu patru c ăi care ac ţionează circuitul înc ălzirii centrale 1 
 

 

Pentru o mai bună circulaţie a apei în circuitul gravitaţional al cazanului (circuitul marcat cu linie groasă pe figură) trebuie: să 
utilizeze profilurile mari nominale DN ale ţevii şi a ventilului cu patru căi, a se evita numărul mare de coturi şi îngustarea 
profilului, să se utilizeze alte reguli pentru construcţie precum este păstrarea înclinaţiilor etc. Dacă senzorul este pe ţeavă de retur 
montat în modul prezentat atunci este necesar să fie izolat termic de mediu înconjurător şi a se ameliora contactul termic cu 
ţeavă utilizând mase plastice conducătoare de căldură. Temperatura cazanului introdusă trebuie să fie setată  la aşa nivel ca să 
asigure puterea termică pentru circuitul cu amestecător în cazul de încălzirea concomitentă a apei de retur la cazan. 

 
SETAREA PROPUSĂ: 

Parametru  Valoarea setat ă MENIU 

Temperatura setată la cazan 75-80 °C setarea cazanului 

Deservirea amestecătorului 1 ÚT pornită  setarea service → deservirea amestecătorului 1 

Max. temperatura MIXu 1 70 °C setarea service → setarea amestecătorului 1 

Curbă echitermă MIX 1 0.8 – 1.4 setarea MIX 1 

Comandă echitermă MIX 1 pornită setarea MIX 1 

 
 
 
 
 

                                                                 
1 Schema hidraulică prezentată nu înlocuiește proiectul de încălzire centrală şi serveşte numai ilustrativ! 

1. cazan,  
2. arzător,  
3. regulator,  
4. senzorul de temperatură la cazan CT4,  
5 .  senzorul de temperatură la gaze arse 

CT2S  
(numai vizualizarea temperaturii),  

6 .  servomotor ventilului cu patru căi,  
7 .  pompa circuitului de amestecător,  
8. senzorul de temperatură la circuitul de 

amestecător CT4,  
9. rezervor de apă caldă menajeră,  
10. pompa de apă caldă menajeră,  
11. senzorul de temperatură de apă caldă 

menajeră CT4,  
12. senzorul de temperatură în exterior CT4-

P,  
13. panoul de cameră ecoSTER Touch sau 

termostat de cameră standard,  
14. senzorul de temperatură la retur CT4  

(nu este necesar pentru funcţionarea 
sistemului). 
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16.2 Schema 2 

 
1. cazan,  
2. arzător,  
3. regulatorul,  
4. senzor de temperatură la cazan CT4,  
5. senzor de temperatură la gaze de ardere CT2S (numai vizualizarea temperaturii),  
6. arzătorul cazanului,  
7. rezervor de acumulare termică,  
8. pompa pentru apă caldă menajeră,  
9. rezervor de apă caldă menajeră,  
10. senzor de temperatură pentru apă caldă menajeră CT4,  
11. servomotor la ventil de amestecător,  
12. senzor de temperatură la circuit de amestecător CT4,  
13. pompal amestecătorului,  
14. panoul de cameră ecoSTER Touch cu funcţia termostatului de cameră sau termostat standard de cameră  

(de comutare şi de întrerupere),  
15. ventil termostatic cu trei căi pentru protejarea împotriva temperaturii scăzute la retur,  
16. senzorul de temperatură superior la  rezervor de acumulare CT4,  
17. senzorul de temperatură inferior la  rezervor de acumulare CT4,  
18. senzorul de temperatură în exterior,  
19. modulul auxiliar B (este amplasat în cutia de comandă a cazanului). 

Fig. Nr. 14 Schema cu rezervor cu acumulare de c ăldur ă 2  
 
SETAREA PROPUSĂ: 

Parametru  Valoarea setat ă MENIU 

Temperatura cazanului setată 80 °C setarea cazanului 
Temperatura de pornire a pompei ÚT la cazan  55 °C setarea service → setarea ÚT şi TV 
Deconectarea funcţionării rezerv. de  acumulare DA setarea service → setarea rezervorului acu. 
Temperatura de începere a încălzirii rezervorului 
de acumulare 50 °C setarea service → setarea rezervorului acu. 

Temperatura de terminare a încălzirii rezervorului 
de căldură 75 °C setarea service → setarea rezervorului acu. 

Deservirea amestecătorului 1 ÚT pornită setarea service → setarea amestecătorului 1 
Temperatura max. MIXu 1 70 °C setarea service → setarea amestecătorului 1 
Curba echitermă MIXu 1 0.8 – 1.4 setarea MIX 1 
Acţionare de com. echitermă MIXu 1 pornită setarea MIX 1 
Selectarea termostatului MIXu 1 ecoSTER T1 setarea service → setarea amestecătorului 1 
 
 

                                                                 
2 Schema hidraulică prezentată nu înlocuiește proiectul de încălzire centrală şi serveşte numai ilustrativ! 



16 
 

16.3 Schema 3 

    
 
1. cazan,  
2. arzător,  
3. regulatorul,  
4. senzor de temperatură a cazanului CT4,  
5. senzor de temperatură a gazelor arse CT2S,  
6. pompa cazanului,  
7. rezervor de acumulare de căldură,  
8. pompa  apei calde menajere,  
9. rezervor de apă caldă menajeră,  
10. -  
11. ventil cu trei căi cu servomotor,  
12. pompa circuitului de amestecător,  

13. senzor de temperatură la circuitul amestecătorului CT4,  
14. termostat de cameră  standard (de comutare şi de întrerupere), 
15. termostat de cameră  standard (de comutare şi de întrerupere), 
16. senzor de temperatură superior la rezervor de acumulare CT4,  
17. senzor de temperatură inferior la rezervor de acumulare CT4,  
18. senzor de temperatură în exterior CT4-P,  
19. panoul de cameră ecoSTER Touch cu funcţia termostatului de cameră, sau 

termostat de cameră  standard (de comutare şi de întrerupere), 
20. - 
21.  modulul auxiliar B (este amplasat la cutie de comandă a cazanului),  
22. - 
23. senzor de temperatură de apă caldă menajeră CT4. 

Fig. Nr. 15 Schema cu rezervor de acumulare de c ăldur ă şi cu 3 circuite de înc ălzire de amestecare 3,  
 
SETAREA PROIECTATĂ: 

Parametru Valoarea  setată MENIU 
Temperatura cazanului setată 80 °C setarea cazanului 
Temperatura de pornire a pompei de ÚT la cazan 55 °C setarea service → setarea ÚT şi TV 
Deconectarea funcţionării rezervorului de acumulare pornit setarea service → setarea rezervorului de acu.  
Temperatura de începere a încălzirii rezervorului de 
acumulare 

50 setarea service → setarea rezervorului de acu.  

Temperatura terminare a încălzirii rezervorului de 
acumulare 75 setarea service → setarea rezervorului de acu  

Deservirea  amestecătorului 1,2,3 ÚT pornită  setarea service → setarea amestecătorului 1,2,3 
Temperatura max. setată la amestecărot 1,2,3, 70 °C  setarea service → setarea amestecătorului 1,2,3 
Curba echitermă MIXu 1,2,3, 0.8 – 1.4 setarea MIX 1,2,3 
Comanda echitermă a MIXu 1,2,3, pornit setarea MIX 1,2,3 
Selectarea  termostatului de amestecător 1 ecoSTER T1  setarea service → setarea amestecătorului 1 
Selectarea  termostatului de amestecător 2 universal  setarea service → setarea amestecătorului 2 
Selectarea  termostatului de amestecător 3 universal  setarea service → setarea amestecătorului 3 
 
 

                                                                 
3 Schema hidraulică prezentată nu înlocuiește proiectul de încălzire centrală şi serveşte numai ilustrativ! 
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16.4 Schema electric ă orientativ ă (auxiliar ă) 

 

Schema electric ă de conexiuni a cazanului se afl ă în Manual de instruc ţiuni pentru deservirea şi instalarea cazanului  
VIADRUS A0C şi A2C. 

 

 
B  modulul permite deservirea altor două circuite de amestecare şi deservirea rezervorului de acumulare de căldură,  
CPU  acţionare de comandă. 
D-D+  conector pentru modulele auxiliare,  
ecoSTER TOUCH  panoul de cameră cu funcţie de termostat de cameră (înlocuieşte RT),  
FG  alimentatorul arzătorului,  
FH  alimentatorul arzătorului sau mecanism de grătar rotativ pentru curăţare,  
FO  ventilatorul arzătorului (amplasat la arzătorul cazanului),  
FU  siguranţa de reţea 6,3 A,  
FV  ventilator pentru gaze de ardere,  
H  ieşirea de tensiune pentru semnalizarea alarmelor sau semnalizărilor stării de funcţionare a regulatorului sau pentru 

acţionarea cazanului de rezervă sau a pompei de circulaţie TV,  
HS  senzor de rotaţii la ventilator (amplasare la arzătorul cazanului),  
I  dispozitivul de aprindere (amplasat la arzătorul cazanului),  
L N PE  alimentarea reţelei 230V~,  
OS senzorul optic la flacără (amplasat la arzătorul cazanului),  
P  display-ul cazanului,  
PB  pompa cazanului sau rezervor de acumulare,  
PHD  pompa apei calde menajere,  
PM  pompa amestecătorului,  
RT  termostat de cameră,  
SM  servomotorul amestecătorului,  
STB  termostat de siguranţa cazanului,  
T1  senzor de temperatură al cazanului CT4,  
T2  senzor de temperatură  (amplasat la arzătorul cazanului),  
T3  senzor de temperatură de apă caldă menajeră CT4,  
T4  senzor de temperatură exterioară CT4-P,  
T5  senzor de temperatură al apei de retur CT4 seu senzorul de temperatură a gazelor de ardere CT2S,  
T6  senzor de temperatură al amestecătorului CT4,  

Fig. Nr. 16 Schema de conexiune electric ă a regulatorului 
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Fig. Nr. 17 Schema  conexiunii electrice a modululu i B 
 

16.5 Racordarea senzorilor de temperatur ă 

Cablurile senzorilor se pot prelungi cu liţe având profilul de cel puţin de 0,5 mm2. Lungimea totală a cablurilor la fiecare senzor însă nu trebuie 
să depăşească 15 m. 
Este necesar ca senzorul de temperatură al cazanului să fie montat în orificiul prevăzut pentru termometru amplasat în mantaua cazanului. 
Senzorul de temperatură la rezervor de apă caldă menajeră este sudat în orificiul prevăzut pentru termometru la rezervor. Senzorul de 
temperatură la amestecător este cel mai bine să fie instalat într-un toc amplasat în curentul de apă care curge prin ţeavă dar se admite şi 
montarea senzorului alăturat de ţeavă cu condiţia că se va folosi izolaţia termică care protejează senzorul şi ţeava. 

 
Senzorii trebuie să fie fixaţi împotriva desprinderii de suprafeţe pe care au fost montanţi. 

Este necesar să se asigure un contact termic bun între senzorii şi suprafaţa măsurată. Pentru acest scop utilizaţi o pastă termic conductibilă. 
Este interzis să se toarne ulei sau apă pe senzori. 
Cablurile senzoriz7lor trebuie să fie izolate de cablurile de reţea. În caz contrar se poate avea loc o măsurare greşită a temperaturii. Distanţa 
minimă între aceste cabluri trebuie să fie de cel puţin de 10 cm. 
Este necesar să se împiedice contactul cablurilor senzorilor cu părţile fierbinte  ale cazanului şi ale sistemului de încălzire. Cablurile senzorilor 
de temperatură sunt rezistente la temperatura până la 100 °C. 
 

16.6 Racordarea senzorului exterior 

Regulatorul colaborează numai cu senzorul exterior de tip CT4-P. Este necesar ca senzorul să fie amplasat pe cel mai rece perete al clădirii, de 
obicei este peretele de nord pe un loc sub acoperiş. Nu e voie ca senzorul să fie expus razelor directe ale soarelui şi a ploilor. 
Senzorul trebuie să fie fixat la o distanţă de cel puţin  2 m de înălţime deasupra nivelului de teren, departe de ferestre, coşuri de fum şi de 
alte surse de căldură care pot influenţa măsurarea temperaturii (cel puţin 1,5 m). 
Pentru racordare trebuie să fie folosit un cablu având profilul liţelor  de cel puţin 0,5 mm2 iar lungimea până la 25 m. Polaritatea conductoarelor nu 
are importanţă. Al doilea capăt se conectează la bornele regulatorului conform  fig. nr. 18. 
Senzorul trebuie să fie înşurubat pe perete cu ajutorul şuruburilor de montare. Accesul la orificiile pentru șurubuirile de montare este posibil 
după deşurubarea capacului cutiei de senzor. 

A1 unitate de comandă a cazanului 
(regulatorul) 

AL semnalizarea alarmelor 
GR punte de legătură la pământ (verde) 
Modul B (A2)  modulul de extindere pentru două 

circuite de încălzire, rezervor de 
acumulare şi semnalizare a 
alarmelor 

PC pompă de circulaţie 
PM pompa amestecătorului (MIXu) la circuitul 

de încălzire TO2 sau TO3 
R sursă de rezervă (cazan de rezervă) 
RE releu 
SM ventil de amestecare (MIX) al circuitului de 

încălzire TO2 sau TO3 
T termostat de cameră al amestecătorului 

(MIXu) al circuitului de încălzire TO2 sau 
TO3 

T1 senzor de temperatură al cazanului CT4 
T2 senzor de temperatură al circuitului de 

amestecător 1 CT4 
T3 senzor de temperatură de acumulare 

(superior) CT4 
T4 senzor de temperatură al TV CT4 
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Fig. Nr. 18 Racordarea senzorului exterior  CT4-P. 
 

16.7 Verificarea senzorilor de temperatur ă 

Senzorii de temperatură CT4/CT4-P se pot verifica prin măsurarea rezistenţei lor la o anumită temperatură. În cazul de constatare a diferenţei 
semnificative între valoare rezistenţei măsurate şi valorilor din tabelul următor este necesar ca senzorul să fie înlocuit. 
 

CT4 
Temperatura 
ambiantă (°C) Min. (Ω) Nomin. (Ω) Max. (Ω) 

0 802 815 828 
10 874 886 898 
20 950 961 972 
25 990 1000 1010 
30 1029 1040 1051 
40 1108 1122 1136 
50 1192 1209 1225 
60 1278 1299 1319 
70 1369 1392 1416 
80 1462 1490 1518 
90 1559 1591 1623 
100 1659 1696 1733 

 

16.8 Racordarea termostatului de camer ă al amestec ătoarelor 

Termostatul de cameră după deconectarea contactelor reduce temperatura setată a circuitului amestecătorului cu valoarea de scădere a 
temperaturii setate la amestecător cu termostat. Parametrul se află în meniu: 

Setarea MIXu 1-3 → Selectarea termostatului  

Este necesar ca valoarea parametrului să fie selectată în aşa fel încât după răspunsul termostatului de cameră  (deconectarea contactelor) 
temperatura în cameră a scăzut. Altele valori sunt setate conform cap. nr. 12. În cazul racordării panoului de cameră  ecoSTER TOUCH este 
necesar să se asigure dacă a fost selectat parametrul Selectarea termostatului din meniu Selectarea termostatului → ecoSTER.  
 

16.9 Racordarea termostatului de camer ă al cazanului 

Termostatul de cameră pentru circuitul cazanului poate stinge funcţionarea arzătorului sau a pompei cazanului de ÚT. Ca termostatul de 
cameră să oprească funcţionarea cazanului, este necesar să se seteze valoarea Selectarea termostatului  la universal sau ecoSTER T1 
(dacă a fost conectat panoul de cameră ecoSTER TOUCH): 

Setarea cazanului → Selectarea termostatului. 

Ca termostatul de cameră să deconecteze pompa cazanului ÚT (fără deconectarea cazanului), este necesar să se seteze valoarea 
parametrului Deconectarea pompei cu termostat pe DA. 

Setarea service → Setarea cazanului → Deconectarea pompei cu termostat.  
 

16.10 Racordarea cazanului de rezerv ă 

Regulatorul poate să acţioneze funcţionarea cazanului de rezervă (pe gaz sau pe ulei). În astfel de caz nu este necesară pornirea sau oprirea 
manuală a acestui cazan. Cazanul de rezervă va fi pornit în cazul de scădere a temperaturii cazanului pe peleţi şi se deconectează, dacă 
cazanul pe peleţi va atinge din nou temperatura cerută. Branşamentul la cazan de rezervă de ex. pe gaz, trebuie să  realizeze un instalator 
calificat în conformitate cu documentaţia tehnică a acestui cazan. 

Avertisment: Cazanul de rezerv ă trebuie s ă fie racordat prin intermediul releului la  regulat orul A1 (bornele 39-40, tensiunea de 
ieşire DC 12 V) sau modulului auxiliar B - A2 (bornele  30-31, tensiunea de ie şire DC 6 V). 

Orificii pentru 
şuruburi de montare 

Şurub de montare 2 buc. 

Cabllul 2x0,5 mm2 

Lungimea max. 25 m 
Ø cablu 3-6,5 mm 

CT4-P (exterior ) 
Temperatura (°C) Min. (Ω) Jmen. (Ω) Max. (Ω) 

-30 609 624 638 
-20 669 684 698 
-10 733 747 761 
0 802 815 828 
10 874 886 898 
20 950 961 972 
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Fig. Nr. 19 Schema ilustrativ ă  pentru modul de racordare a cazanului de rezerv ă la  regulator,  
 

 

Montarea releului trebuie să fie realizată în conformitate cu normele în vigoare şi să se încredinţeze persoanei care are 
calificarea corespunzătoare. 

 
Acţionarea  cazanului de rezervă este posibilă după setarea Ieşirii H la Cazan de rezervă. 

Setarea service → Ieşirea H → Cazan de rezerv ă 
 
La sistemul de ÚT este necesar să se introducă temperatura sub care trebuie să fie pornit cazanul de rezervă. Setarea se realizează la: 

Setarea service → Setarea cazanului → Cazan de rezerv ă  
 
Deconectarea acţionării cazanului de rezervă se va desfăşura după setarea valorii zero (Off) la deconectarea acestui parametru. 
 

 

Ieşirea de acţionare de comandă a cazanului de rezervă este împărtăşită şi cu ieşirea de alarmă. După deconectarea acţionării 
de comandă a cazanului de rezervă această ieşire va fi controlată de modulul de acţionare a alarmelor. 

 
După aducerea încălzirii cazanului pe peleţi la o temperatură care depăşeşte valoare de ex. 25 °C, regulatorul deconectează cazanul de rezervă 
(aduce tensiunea continuă de 12V pe bornele 39-40). Prin urmare are loc alimentarea bobinei releului şi urmează deconectarea contactelor 
lui. După scăderea temperaturii sub valoarea parametrului temperatura de deconectare a cazanului de rezervă regulatorul încetează să aducă 
tensiunea pe bornele 39-40, şi prin urmare ar trebui să aibă loc pornirea cazanului de rezervă. 
 

 După comutarea  regulatorului în regimul de stand-by are loc pornirea cazanului de rezervă. 

 

 

Fig. Nr. 20 Schema hidraulic ă cu cazan de rezerv ă în circuit  închis, 4  
  

                                                                 
4 Schema hidraulică prezentată nu înlocuiește proiectul de încălzire centrală şi serveşte numai ilustrativ! 

1 modulul regulatorului,  
2  cazan de rezervă (pe gaz sau pe ulei), 
3  releul RM 84-2012-35-1012 ş i  soclul GZT80 ELPOL. 

În mod standard regulatorul nu conţine releu. 

1 – regulator,  
2 –  cazan de rezervă,  
3 – releu  
4 –  ventil de comutate (cu întrerupător de capăt). 
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Fig. Nr. 21 Schema hidraulic ă cu cazan de rezerv ă în circuit deschis-închis, 5 
 

 

Fig. Nr. 22 Schema electric ă de acţionare de comand ă a ventilului de comutare a cazanului de rezerv ă,  
 

16.11 Racordarea de semnalizare a alarmelor 

Regulatorul poate semnaliza situaţiile de alarmă pornind nişte aparate externe, de ex. o sonerie sau aparatul GSM pentru trimiterea SMS – 
serviciul de mesaje scurte. Este necesar ca aparatele pentru semnalizarea alarmelor să se conecteze conform fig. 23 prin intermediul releului. 
Având în vedere faptul că această ieşire este împărtăşită cu cazanul de rezervă cu scopul de activare a funcţiei pe această ieşire, este necesar 
să se deconecteze întâi acţionarea de comandă a cazanului de rezervă. Cu acest scop este necesar ca în meniul: 

Setarea service → Setarea cazanului → Cazan de rezerv ă 

să se seteze valoarea zero a temperaturii la deconectarea lui. 
 

                                                                 
5 Schema hidraulică prezentată nu înlocuiește proiectul de încălzire centrală şi serveşte numai ilustrativ! 

1 – regulator,  
2 – cazan de rezervă,  
3 – releu,  
4 – ventil de comutare (cu întrerupătoare de capăt),  
5 – schimbător de căldură (anuloid),  setarea recomandată:  

prioritate TV = deconectat, schimbător de căldură = 
DA. 

1 – regulator,  
2 –cazan de rezervă,  
3 – releu,  
5 – servomotorul ventilu de comutate (cu întrerupătoare de capăt),  

avertisment: bornele 22, 21, 24 trebuie să fie separate galvanic de 
bornele 12, 11, 14. 
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Fig. Nr. 23 Racordarea alarmei externe,  
 
Semnalizarea alarmelor se conectează după setarea Ieşirea H la Alarme: Setarea service → ieşirea H → Alarme  
Apoi este necesar ca pentru o funcţionare corectă să se seteze ieşirea alarmei ca să fie conectată în cazul apariţiei unei alarme sau a mai 
multor alarme selectate (AL.1-AL.9) din meniul următor: 

Setarea service → Setarea cazanului → Semnalizarea alarmelor 
 

16.12 Racordarea ventilului de amestecare (amestec ător, MIX) 

 

Pentru activarea funcţiei de amestecător este necesar să fie conectat senzorul de temperatură a amestecătorului (fără 
conectarea senzorului această funcție este ascunsă). 

 
Regulatorul colaborează numai cu acele servomotoare ale ventilelor de amestecare care sunt dotate cu întrerupătoare de capăt. Alimentarea cu 
tensiunea electrică pentru deschiderea sau închiderea servomotorului este de 230 V. Utilizarea altor servomotoare este interzisă. Este podibil 
să se utilizeze servomotoarele cu intervalul de timp de deschidere de la 30 până la  255 s. 

Descrierea conectării amestecătorului: 
− să se conecteze senzorul de temperatură al amestecătorului, 
− să se conecteze electric pompa amestecătorului, 
− să se conecteze regulatorul şi în meniul  service  să se selecteze Deservirea amestecătorului potrivită Setarea service → Setarea 

amestec ătorului 1  
− să se introducă în stările de service ale amestecătoarelor Durata de deschidere a ventilului corespunzătoare (durata ar trebui să fie 

indicată pe eticheta de fabricaţie a servomotorului, de ex. 120 s). 
− să se conecteze electric servomotorul  amestecătorului:  

- deschis: la  regulator ceea ce corespunde poziţiei de 100 % ON (temperatura în circuitul amestecătorului  este maximă) 
- închis: la  regulator ceea ce corespunde poziţiei de 0 % OFF (temperatura în circuitul amestecătorului  este minimă). 

− a verifica funcţia la Meniu principal → Acţionare de comandă manuală conectarea corectă a aparatelor el.. 
− alţi parametri ai amestecătorului să se seteze conform cap. nr. 18.5. 
 

16.13 Racordarea pompei de circula ţie 

Pompa de circulație trebuie să fie racordat prin intermediul releului la regulatorul A1 (bornele 39-40, tensiune de ieşire DC 12 V) sau la modulul 
auxiliar B - A2 (bornele 30-31, tensiune de ieşire DC 6 V). Deservirea  Ieşirea H sau Ieşirea H modul B/C este necesar să se seteze la Pompa  
de circulaţie. 
 

16.14 Racordarea panoului de camer ă ecoSTER TOUCH 

Regulatorul se poate echipa cu panoul de cameră ecoSTER TOUCH, care poate îndeplini funcţiile de : 
- termostat de cameră, 
- panou de comandă al cazanului, 
- semnalizarea alarmelor, 
- indicator de nivel de combustibil. 
 
Conexiune cu patru liţe: 

A se conecta în conformitate cu schema electrică. 
 
Conexiune cu două liţe: 

1 – regulator,  
2 – alarmă externă,  
3 – releu. 
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Conexiunea cu două liţe necesită utilizarea sursei de alimentare cu tensiunea continuă de +12 V cu curentul nominal min. de 0,5 A.  

Locurile de alimentare ecoSTER TOUCH: 
GND şi VCC să se conecteze la sursa externă de alimentare. Sursa de alimentare nu face parte din dotarea regulatorului. Liniile  D+ şi  D- să se 
conecteze în aşa fel cum este prezentat la schema de conexiuni electrice. 
 
Lungimea maximă a cablurilor la panoul auxiliar nu trebuie să depăşească 30 m, profilul liţelor lor nu trebuie să fie mai mic de 0,5 mm2. 
 

16.15 Accesul la parametrii regulatorului prin inte rnet 

În cazul utilizării modulului auxiliar de internet Net Control instalaţia permite accesul la distanţă la datele conţinute în utilaj prin intermediul reţelei 
WiFi şi LAN. Apoi regulatorul se poate acţiona cu ajutorul programului pentru redare de internet standard cu paginile WWW  instalate în aparate 
fixe şi mobile. 
Modul de conectare a modulului Net Control este descris în manualul de instrucţiuni pentru operare la acest modul.  
 

16.16 Calibrarea alimentatorului 

Pentru o funcţionare economicoasă şi ecologică a cazanului este importantă dozarea combustibilului la arzător. Unitatea de comandă în baza 
parametrilor setaţi îşi evaluează singură cu cât de mult de combustibil are să alimenteze la aprinzător şi de aceea este necesar să se realizeze 
calibrarea alimentatorului. 
Calibrarea alimentatorului trebuie să se realizeze la punerea cazanului în funcţionare sau la modificarea combustibilului în timpul utilizării 
cazanului (de ex. schimbarea furnizorului, felului sau diametrului peleţilor). 
 
Modul de realizare a calibrării: 
− melcul alimentatorului trebuie se fie complet umplut cu combustibil; 
− gura furtunului de transport se scoate din gâtul de umplere a arzătorului şi se introduce într-un vas (event. într-o pungă din PE ); 
− unitatea de comandă trebuie să fie în regimul de stand-by; 
− selectând Meniul principal  → Setarea service → Setarea arz ătorului → Alte → Calibrarea alimentatorului → START si porneşte în 

mişcare alimentatorul de combustibil pentru 15 min.; 
− după terminarea calibrării se cântăreşte greutatea peleţilor (a nu se uita să se scadă greutatea vasului sau a pungii de PE); 
− greutatea combustibilului în grame se introduce în parametrul Introduce ţi greutatea de combustibil  şi se confirmă apăsând OK; 
− conform producătorului  să se introduc ă puterea caloric ă a combustibilului  în kWh/kg şi se confirmă apăsând OK; 
− se setează puterea maximă a arzătorului: 

VIADRUS A0C 5 elem. - 23 kW 
VIADRUS A0C 7 elem. - 31 kW 
VIADRUS A2C 5 elem. - 23 kW 
VIADRUS A2C 7 elem. - 33 kW 
şi  se confirmă apăsând OK. 
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17 Structura - meniu service (codul 1992) 
 
Setarea service 
Setarea arzătorului 
Setarea cazanului 
Setarea ÚT şi TV 
Setarea de rezervor de acumulare* 
Setarea amestecătorului 1-3* 
Vizualizare avansată 
Ieşirea H modul A 
Ieşirea H modul B/C* 
Contoare service 
Reînnoiește setarea iniţială 
 
Setarea arzătorului 
Facerea focului  

• Durata testului de aprindere 
• Detecţia flăcării 
• Suflare la facerea focului 
• Durata de facerea focului 
• Suflare după ce a început să ardă bine 
• Durata de suflare după o bună ardere 
• Durata de încălzire 
• Durata de stabilizare 
• Reparaţia dozei iniţiale 

Funcţionare 
• Regimul termostat 
• Mărirea puterii la suflare* 
• Funcţionarea alimentatorului 2* 
• Durata min. de funcţionare  a alimentatorului 2* 
• Puterea alimentatorului 
• Puterea calorică a combustibilului 
• Puterea max. a arzătorului 
• Puterea medie  a arzătorului 
• Puterea min. a arzătorului  
• Volumul rezervorului 

Stingerea focului 
• Durata max. de stingere a focului 
• Durata min. de stingere a focului  
• Puterea de suflare 
• Durata de suflare 
• Pauză la suflare 
• Start de suflare 
• Stop de suflare 

Curăţare 
• Durata de curăţare la facerea focului* 
• Durata de curăţare la stingerea focului  
• Suflare la curăţare 
Supraveghere 
• Puterea cazanului 
• Durata de supraveghere 
Grătar* 
• Funcţionare de suflare 
• Pauză la suflare 

 
Ieşirea H modul A 
Ieşirea H modul B/C* 
Cazan de rezervă 
Alarme 
Pompă de circulaţie 
Semnalizarea funcţionării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  inaccesibil dacă nu a fost conectat la senzorul respectiv, modulul auxiliar sau dacă parametrul este ascuns. 
**  modificarea parametrului poate realiza numai unitatea contractuală de service. 
 
 

Altele 
• Puterea min. la suflare 
• Durata de detecţie a combustibilului 
• Temperatura max. a  arzătorului 
• Temperatura max. a gazelor de ardere 
• Durata de funcţionare a alimentatorului auxiliar 
• Ventilator pentru evacuarea gazelor de ardere 
• Calibrarea alimentatorului 

 
Setarea cazanului 
Protecţia returului 

• Regim de funcţionare 
• Temperatura minimă la retur 
• Parţial deschis 

Temperatura  min. a cazanului 
Temperatura max. cazanului 
Cazan de rezervă 
Semnalizarea alarmaelor 
Temperatura de răcire a cazanului 
Deconectarea pompei cu termostat 
Randamentul cazanului 
 
Setarea ÚT şi TV 
Temperatura de conectare a ÚT 
Repaus ÚT în timp de încălzire a TV* 
Temperatura min. TV* 
Temperatura max. TV* 
Mărirea cazanului de la TV şi MIXu 
Prelungirea funcţionării de TV* 
Durata de repaus a circulaţie 
Durata de funcţionare a circulaţiei 
Schimbător de căldură* 
Sursă de căldură TV* 

• Cazan 
• Rezervor de acumulare 

 
Setarea rezervorului de acumulare* 
Deservirea rezervorului de acu. 
Temperatura de începere a încălzirii 
Temperatura de terminare a încălziri 
A se porni instalaţia sursei de căldură* 
 
Setarea amestecătorului 1-3* 
Deservirea amestecătorului 

• Deconectată 
• Conectată ÚT 
• Conectată încălzire prin radiaţie de pardoseală 
• Numai arzătorul 

Temperatura min. a  amestecătorului 
Temperatura max. a  amestecătorului 
Interval de proporţionalitate* 
Constanta de timp de integrare* 
Durata de deschidere a  ventilului 
Deconcertarea pompei cu termostat 
Insensibilitatea amestecătorului* 
 
Avansat** 
Harta arzătorului 
Tip de arzător 
Doza de combustibil de start 
Senzorul RPM 
Limita de detecţie a rotaţiilor ventiaátorului 
Logo de introducere 
Șterge contoarele 
Șterge alarmaele 
Șterge  calibrarea alimentatorului 
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18 SETAREA SERVICE 
18.1 Setarea service a arz ătorului 

Facerea focului Descrierea 

• Durata testului de aprindere Durata de verificare dacă focarul este deja încins. Funcţionează numai ventilator. 

• Detecţia flăcării 
Limita de detecţie a flăcării în % de lumină la care regulatorul asigură că flacără în focar deja arde. Se 
utilizează şi  pentru detectarea lipsei de combustibil şi la terminare de încetare a focului. 

• Suflare la facerea focului 
% de rotaţii ale ventilatorului la facerea focului. Valoarea prea mare prelungeşte procedeul de 
aprindere sau cauzează încercarea nereuşită a aprinderii. 

• Durata de facere a focului  
Durata de alte încercări de aprindere (3 încercări). După această durată de timp regulatorul trece la 
următoarea încercare de aprindere 

• Suflare după facerea focului % de rotaţii ale ventilatorului după detecţia flăcării 

• Durata de suflare după facerea 
focului 

Durata de funcţionare a ventilatorului cu putere de Suflare după facerea focului. Permite o mai bună 
facere  a focului în focar înainte de regimul de STABILIZARE. 

• Durata de încălzire 
Durata de încălzire a aprinzătorului înainte de pornirea ventilatorului. Nu e voie să dureze prea mult ca 
să nu se deterioreze încălzitorul. După această durată de timp încălzitorul lucrează în continuare până 
la momentul de detecţie a flăcării. 

• Durata de stabilizare Durata de timp a regimului de funcţionare STABILIZARE. 

• Repararea dozei iniţiale Adăugare sau scoaterea în/din doza combustibilul de pornire pentru aprindere în %. 

Func ţionare  

• Regim de termostat 
Comută arzătorul în regimul TERMOSTAT, de ex. pentru funcţionare la brutărie. Arzătorul lucrează la 
puterea maximă fără modularea puterii. Arzătorul se opreşte în momentul de decuplare a contactelor 
termostatului 28-29. Senzorul de temperatură al cazanului nu influenţează funcţionarea arzătorului. 

• Mărirea puterii de suflare Valoarea de mărire a rotaţiilor ventilatorului în momentul când funcţionează alimentatorul la arzător 

• Puterea alimentatorului Puterea alimentatorului de combustibil în kg/h. 

• Puterea calorică a 
combustibilului 

Puterea calorică a combustibilului în kWh/kg. 

• Volumul rezervorului 

Volumul rezervorului de combustibil pentru calcularea nivelului  de combustibil. După setarea valorii 
corecte utilizatorul nu mai trebuie să realizeze calibrarea nivelului de combustibil. Regulatorul foloseşte 
aceste date atunci dacă nu a fost realizată calibrarea nivelului de combustibil. După o calibrare 
reuşită a nivelului de combustibil regulatorul nu mai foloseşte această valoare. 

Încetarea focului  

• Durata max. de încetare a 
focului 

După această durată de timp va avea loc trecerea în regimul de STAŢIONARE cu toate că senzorul de 
flacără  semnalizează prezenţa flăcării. 

• Durata min. de încetarea 
focului 

Încetarea focului va dura de cel puţin pe această durată de timp cu toate că senzorul arzătorului va 
semnaliza deja lipsa de flacără. 

• Puterea suflării Puterea ventilatorului la suflare în timpul încetării focului în %. 

• Durata de suflare Durata de timp de suflare la încetarea arderii combustibilului în timpul stingerii focului. 

• Pauză la suflare Pauza între suflări la încetarea focului combustibilului în timpul stingerii focului. 

• Start de suflare 
Intensitatea luminoasă a flăcării la care are loc startul suflării la încetarea arderii combustibilului în 
timpul stingerii focului. 

• Stop de suflare 
Intensitatea luminoasă a flăcării la care are loc deconectarea ventilatorului la  încetarea arderii 
combustibilului în timpul stingerii focului. 
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Curăţare  

• Durata de curăţare la facerea 
focului 

Durata de funcţionare a ventilatorului în timpul curăţării focarului la facerea focului. 

• Durata de curăţare la încetarea 
focului 

Durata de funcţionare a ventilatorului în timpul curăţării focarului la stingerea focarului. 

• Suflare la curăţare Puterea ventilatorului în % în timpul curăţării focarului la stingerea şi la facerea focului. 

Supraveghere  

• Puterea cazanului Puterea cazanului în regim de  ÎNCETARE. 

• Durata de supraveghere 
După expirarea aceste durate de timp de la momentul de trecerii regulatorului în regim de  
Supraveghere urmează stingerea automată a arzătorului. La setarea = 0 are loc deconectarea 
completă a regimului de Supraveghere. 

Grătar  

Funcţionare după suflare Durata de timp de suflare a ventilatorului în timpul de Supraveghere la funcţionare în regim de grătar. 

Pauză pentru suflare Durata pauzei între suflări în timp de Supraveghere la funcţionare în regim de grătar. 

Altele  

Puterea min. de suflare 

Puterea  minimă a ventilatorului care aduce aer în %, care poate selecta utilizatorul regulatorului. Se 
foloseşte numai pentru limitarea intervalului accesibil a puterii ventilatorului. Nu se foloseşte pentru 
algoritmul de acţionare a ventilatorului. Trebuie să fie cât de cât atât de mic încât  ventilatorul să se 
rotească încet şi liber fără „vuvuit”. 

Durata de detectarea lipsei de 
combustibil 

Durata de timp se numără după diminuarea intensităţii luminoase a flăcării  sub valoarea Detecţiei 
flăcării. După numărarea acestei durate de timp regulatorul va încerca să aprindă arzătorul şi după 3 
încercări nereuşite semnalează alarma "Încercare nereuşită de aprindere". 

Temperatura max. a arzătorului 
Stabileşte temperatura maximă a alimentatorului la care va fi declanşată alarmă pentru depăşirea 
temperaturii maxime a alimentatorului. 

Temperatura max. a gazelor de 
ardere 

Stabileşte temperatura maximă a gazelor de ardere la care va fi declanşată alarma pentru  depăşirea 
temperaturii maxime a gazelor de ardere. 

Durata de funcţionare a 
alimentatorului auxiliar 

Stabileşte durata de funcţionare a alimentatorului auxiliar (alimentator de la buncăr). Alimentatorul este 
racordat la modulul auxiliar B. După expirarea aceste durate de timp funcţionarea a alimentatorului 
auxiliar va fi încetată cu toate că contactele  senzorului de nivel de combustibil vor fi decuplate. 
Contactele senzorului de nivel de combustibil se află în modului auxiliar B. 

Ventilator pentru evacuarea gazelor 
de ardere Permite pornirea deservirii ventilatorului pentru circuit de aer. 

Calibrarea alimentatorului Permite realizarea calibrării de putere a alimentatorului  vezi cap. 16.16.  
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18.2 Setarea service-ului cazanului 

Protec ţia returului  

Posibilitate de selectare: 
• Regimul de funcţionare 
• Temperatura minimă a returului 
• Parţial deschis 

Temperatura min. a cazanului  
Temperatura minimă setată a cazanului care poate seta utilizatorul în meniu de utilizator, şi temperatura 
minimă care se poate seta automat la regulator, de ex. la reducere pe timp de noapte, acţionarea 
echitermă de comandă etc. 

Temperatura max. a cazanului  
Temperatura maximă setată a cazanului care poate să seteze utilizatorul în meniu de utilizator, şi  
temperatura maximă care  se poate seta automat la regulator, de ex. la reducere pe timp de noapte, 
acţionarea echitermă de comandă etc. 

Cazan de rezerv ă Descrierea v cap. nr. 16.10 

Semnalizarea alarmelor  

Astfel de configurare a ieşirii de alarmă să se conecteze la apariţia unuia sau a câtorva alarme selectate. 
AL1 – temperatura max. a gazelor de ardere depăşită,  
AL2 – temperatura max. a cazanului depăşită,  
AL3 – temperatura max. a arzătorului depăşită,  
AL4 – senzorul deteriorat de temperatură al cazanului,  
AL5 – senzorul deteriorat de temperatură al arzătorului,  
AL6 – încercarea nereuşită a aprinderea cazanului,  
AL7 – ventilatorul deteriorat,  
AL8 – depăşirea subpresiunii min.,  
AL9 – depăşirea supresiunii max.. 

Temperatura de r ăcire a cazanului  

Temperatura preventivă de răcire a cazanului. Dacă temperatura este mai înaltă, regulatorul porneşte 
pompa de apă caldă menajeră şi deschide circuitele de amestecare cu scopul de răcire a cazanului. 
Regulatorul opreşte pompa de apă caldă menajeră atâta timp când temperatura acestei ape  depăşeşte 
valoarea maximă. Regulatorul nu deschide circuitul de amestecare, dacă deservirea  amestecătorului = 
pornită încălzire prin radiaţie de pardoseală. 

Oprirea pompei cu termostat  
Selectările accesibile: 
• NU (pompa cazanului ÚT nu va fi oprit în momentul de răspundere a termostatului de cameră), 
• DA (pompa cazanului ÚT va fi  pornit în momentul de răspundere a termostatului de cameră). 

Randamentul cazanului  De producător este setat pe 100 %. 
 

18.3 Setarea de service ÚT şi TV 

Temperatura de pornire a ÚT  

Parametrul determină temperatura la care se porneşte pompal cazanului UT. Acest lucru protejează 
cazanul împotriva condensării când este răcit cu apă rece care se întoarce în cazan. Avertisment:  
simpla oprire a pompei cazanului nu asigură protecţia împotriva rourării şi prin urmare şi împotriva  
coroziunii. Este necesar să se utilizeze dispozitivul automat suplimentar de ex. ventil cu patru căi sau  
ventil termostatic cu trei căi. 

Staţionarea ÚT în timpul înc ălzirii 
TV* 

Parametrul este accesibil după conectarea  senzorului TV. Se prelungeşte umplerea rezervorului de TV 
la prioritatea pornită a TV poate să implice prea mare răcire a sistemului ÚT, pentru că la o astfel de 
setare pompei ÚT este oprită. Parametrul  duratei de staţionare a pompei ÚT în timpul umplerii TV 
împiedică acest lucru deoarece permite pornirea periodică a pompei  ÚT în timpul umplerii rezervorului 
TV.  Pompa ÚT porneşte după expirarea acestui timp la perioada de timp programată stabilă de 30 s. 

Temperatura min. a TV*  Parametrul este accesibil după racordarea senzorului TV. Este vorba de  parametrul datorită căruia 
utilizatorului nu i se permite setarea şi introducerea unei temperaturi prea scăzute a TV. 

Temperatura max. a TV*  

Parametrul este accesibil după racordarea senzorului TV. Parametrul determină la care temperatura 
maximă va fi încălzit rezervorul TV la evacuarea excesului de căldură de la cazan în situaţia de urgenţă. 
Este vorba de un parametru foarte important deoarece la setarea lui la temperatura prea mare poate 
avea loc o periculoasa opărire a utilizatorilor de apă caldă menajeră. Valoarea parametrului prea scăzută 
cauzează că la supraîncălzirea cazanului nu va fi posibilă evacuarea excesului de căldură în rezervorul 
de TV. La proiectarea sistemului de apă caldă menajeră trebuie să se ia în considerare posibilitatea de 
deteriorare a regulatorului. În cazul de defectarea regulatorului apa din rezervor de apă caldă menajeră 
se poate încălzi la o temperatură periculoasă la care există pericol de opărire a utilizatorilor. Este 
necesar să se folosească asigurarea sub formă de supape termostatice. 

Mărirea temperaturii a cazanului de 
la TV 
şi MIXu  

Acest parametru determină cu câte grade va fi mărită temperatura setată a cazanului, ca să fie posibilă 
umplerea rezervorului TV, rezervorul de acumulare şi circuitul amestecătorului. Mărirea temperaturii se 
face numai atunci când  este necesar. Dacă  temperatura cazanului este setată la un nivel suficient, 
regulatorul nu o va modifica cu scopul de a umple rezervorul TV, rezervorul de acumulare şi circuitul 
amestecătorului. Mărirea temperaturii setate a cazanului pe timp de umplere a rezervorului TV este 
semnalizată cu litera „C” pe panoul principal al display-ului. 
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Prelungirea func ţion ării TV*  

Parametrul este accesibil după conectarea senzorului TV. După umplerea rezervorului TV şi 
deconectarea pompei TV poate apărea un pericol de supraîncălzire a cazanului. Acest lucru se poate 
întâmpla în cazul în care a fost setată temperatura TV mai mare decât temperatura setată a cazanului. 
Această problemă se referă, mai ales, la funcţionarea pompei TV în regimul de „VARA”, când  pompa de 
ÚT este deconectată. Pentru scopul de răcire a cazanului se poate prelungi funcţionarea pompei TV cu o 
durată de timp de Prelungirea funcţionării pompei TV. 

Durata de sta ţionare a circula ţie Durata de pauză între durate de funcționare de circulaţie a pompei este definită prin valoarea 
parametrului Durata de staţionare a circulaţiei (valoarea recomandată pentru setare este de 15-40 min.). 
Pompa de circulaţie lucrează ciclic pe timp de Durata de funcţionare a circulaţiei. (valoarea recomandată 
pentru setare este de 60-120 s.) Durata de func ţionare a circula ţiei  

Schimb ător de c ăldur ă* 

Parametrul este accesibil după setarea selectării  Vizualizare avansată = DA. Este valabil numai pentru 
sisteme hidraulice cu schimbător de căldură între sistem deschis şi închis, punctul 12.13. Selectările 
accesibile: 
• DA (pompa cazanului lucrează continuu în ciclul scurt cazan - schimbător, nun depinde exclusiv 

de funcţia VARA sau prioritate de apă caldă menajeră) 
• NU (pompa cazanului lucrează normal) 

Surd ă de căldur ă TV Posibilitatea de selectare a sursei de căldură pentru rezervor TV – cazan sau rezervor de acu. 

 

18.4 Setarea de service a rezervorului de acumulare  

Deservirea rezervorului acu.  Parametrul serveşte la pornirea regimului de funcţionare a rezervorului de acumulare. Este accesibil 
după conectarea modulului auxiliar B şi a senzorilor de temperatură la rezervor de acumulare. 

Temperatura de începere a 
încălzirii  Parametrul Temperatura de începere a umplerii rezervorului de acumulare defineşte temperatura 

superioară a rezervorului de acumulare sub care începe procedeul de umplere a rezervorului de 
acumulare. Procedeul de umplere a rezervorului de acumulare este terminat în momentul  când 
temperatura inferioară din rezervorul de acumulare atinge valoarea definită la parametrul Temperatura 
de terminare a umplerii rezervorului de acumulare. 

Temperatura de terminare a 
încălzirii  

A se porni instala ţia de surs ă de 
căldur ă * 

Valoarea temperaturii sub care este deconectat sistemul de încălzire, măsurată în partea superioară a 
rezervorului de acumulare. 

 

18.5 Setarea  de service a amestec ătorului 

Deservirea amestec ătorului   

• Oprită Servomotor amestecătorului al pompei amestecătorului nu funcţionează 

• Pornită ÚT 

Se utilizează atunci când circuitul de amestecare alimentează caloriferele din sistemul de încălzire 
centrală. Temperatura maximă a circuitului de amestecare nu este limitată, amestecătorul se deschide 
complet în timpul alarmelor, de ex. la supraîncălzirea cazanului. Avertisment: a nu se porni această 
selectare dacă sistemul de încălzire centrală este confecţionat din ţevi care nu rezistă la temperaturi 
înalte. În astfel de cazuri se recomandă să se seteze operarea amestecătorului pe PARDOSEALĂ 
pornit. 

• Încălzire prin radiaţie de 
pardoseală pornită 

Se utilizează când circuitul de amestecare alimentează încălzirea prin pardoseală. Temperatura  maximă 
a circuitului de amestecare este limitată  la valoarea parametrului de  temperatura max. setată a 
amestecătorului. 
Avertisment: după selectarea opţiunii PARDOSEALĂ  pornit atunci aceasta trebuie să se seteze  la  
parametrul de  temperatura max. setată a amestecătorului la astfel de valoare ca să nu se deterioreze 
pardoseala şi să nu apară riscul de arsură. 

• Numai pompă 

Cum temperatura circuitului de amestecător depăşeşte valoarea setată la parametrul Temperatura 
setată a amestecătorului, alimentarea pompei amestecătorului va fi oprită. După reducerea temperaturii 
circuitului cu 2 ºC – pompa va fi din nou pornită. Această opţiune se foloseşte de obicei pentru comanda 
pompei pentru încălzire prin pardoseală în situaţii când cooperează cu ventilul termostatic fără 
servomotor. Însă acest mod de lucru nu se recomandă. Pentru încălzire prin pardoseală se recomandă 
utilizarea circuitului de încălzire standard care se compune din  ventiu, servomotor şi pompa 
amestecătorului. 

Temperatura min. a 
amestec ătorului  

Este vorba de parametrul cu ajutorul căruia utilizatorul poate să limiteze posibilitatea setării temperaturii 
prea scăzute la circuitul amestecătorului. Reglarea automată (de ex. atingerea temporară a temperaturii) 
de asemenea nu cauzează reducerea valorii de temperatură setată sub valoarea introdusă în acest 
parametru. 

Temperatura max. a  
amestec ătorului  

Parametrul îndeplineşte două funcţii: 
- permite limitarea setării temperaturii prea mari a amestecătorului de către utilizator. Reglarea automată 
(modificare conform curbei de încălzire în funcţie de temperatură exterioară) de asemenea nu cauzează 
depăşirea temperaturii setate peste valoarea setată la acest parametru. 
- la parametrul Deservirea amestecătorului = PARDOSEALĂ pornită este totodată temperatura limită a 
senzorului amestecătorului la care pompa amestecătorului va fi oprită. Pentru încălzire prin pardoseală 
recomandăm să se seteze nu temperatura cu o valoare mai mare de  45 °C –  
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50 °C sau alta dacă producătorul materialelor utilizate pentru confecţionarea pardoselii sau proiectantul 
sistemului ÚT nu specifică altfel. 

Interval de  propor ţionalitate  

Avertisment : realizarea modific ărilor acestui parametru nu se recomand ă. 
Este o mărime a unui pas al amestecătorului. Mărirea acestei valori influenţează o mai rapidă atingere 
a valorii setate pentru circuitul amestecătorului. Valoarea parametrului prea mare poate implica o nouă 
reglare  şi un lucru inutil al servomotorului care scurtează durata lui de viaţă. 
Intervalul recomandat pentru valorile de setare a parametrului este 2 – 6 (de la fabrică 3). 

Constanta de timp de integrare  

Avertisment : realizarea modific ărilor acestui  parametru  nu se recomand ă. 
Parametrul care influenţează durata de timp de repaus a amestecătorului în situaţia când temperatura 
măsurată cu senzorul circuitului amestecătorului este apropiată temperaturii setate pentru acest circuit. 
Valoarea mai mare înseamnă un repaus mai lung al  servomotorului. Valoarea prea mare prelungeşte 
durata de timp de stabilizare a temperaturii setate la circuit cu servomotor. Setarea valorilor prea scăzute 
poate duce la o nouă regulare a temperaturii şi la o uzare prematură a servomotorului. Intervalul 
recomandat al valorilor pentru setarea parametrului este de  
80 – 140 (de la fabrică 110). 

Durata de deschidere a ventilului  Introduceţi  durata de deschidere completă a ventilului, care este indicată pe eticheta de acţionare, de 
ex. 140 s. 

Oprirea pompei cu termostat  
Setarea parametru la valoarea „DA“ duce la închiderea servomotorului amestecătorului şi deconectarea 
pompei amestecătorului după deschiderea contactelor termostatului de cameră (încăperea este 
încălzită). Această operaţie însă nu se recomandă deoarece încăperea încălzită se poate răci prea mult. 

Insensibilitatea amestec ătorului  

Valoarea setată a parametrului care determină valoarea insensibilităţii de temperatură (zona moartă) 
pentru sistem de acţionare de comandă a amestecătorului. Regulatorul acţionează  amestecătorul în aşa 
fel încât valoarea temperaturii măsurate cu senzorul circului  de amestecător să fie egală cu valoarea 
setată. Totuşi este necesar să se evite mişcarea prea frecventă a servomotorului care poate scurta inutil 
durata lui de viaţă. Reglarea se face numai atunci când temperatura măsurată la circuitul 
amestecătorului va fi mai mare sau mai mică decât temperatura setată şi anume cu o valoare mai mare 
decât este Insensibilitatea amestecătorului. 

 

18.6 Setarea service - altele 

Vizualizare avansat ă 
Opţiunile accesibile: 
• DA (vizualizează parametrii ascunşi ale căror editare nu se recomandă) 
• NU (ascunde parametrii ascunşi) 

Contoare de service  Informaţiile recapitulative de service privind starea de funcționare a cazanului, puterea cazanului 
şi a arzătorului, duratei de funcţionare a cazanului, alimentatorului, pompelor etc. 

Ieşirea H modul A  
Ieşirea H modul B/C  

Ieşirea H modul A: 
• cazan de rezervă – ieşirea 39-40 porneşte/opreşte cazanul de rezervă prin întrerupere/alimentare 

cu tensiune. 
• alarme – în cazul apariției alarmei setate este pornită ieşirea 39-40. Este necesar să se selecteze  

alarmă sau alarme la care are să răspundă ieşirea. 
• pompa de circulaţie - ieşirea 39-40 acţionează pompa de circulaţie. 
• semnalizarea funcţionării – la ieşirea 39-40 este continuu adusă tensiunea în toate regimurile de 

funcţionare a regulatorului. Tensiunea este întreruptă  numai atunci când regulatorul este 
deconectat. 

Configurarea Ieşire H modul B/C este accesibilă numai cu modulele B/C auxiliare conectate. 
Reînnoirea setării service  La reînnoirea stării de service se va reînnoi setarea de la meniul principal (al utilizatorului). 
 
 

19 DESCRIEREA ALARMELOR 
19.1 Alarma 2 – Dep ăşirea temperaturii max. a cazanului 

Protecţia împotriva supraîncălzirii cazanului este în două trepte. În primul rând după depăşirea temperaturii de răcire a cazanului, regulatorul 
încearcă să reducă temperatura cazanului prin evacuarea excesului de căldură în rezervorul TV şi prin deschiderea servomotoarelor 
amestecătoarelor (numai dacă Operarea amestecătorului = ÚT pornită). Dacă temperatura măsurată cu senzorul de TV depăşeşte valoarea de 
temperatura max. a TV, are loc oprirea pompei TV. Scopul este protecţia utilizatorilor împotriva opăririi. Dacă  temperatura cazanului scade, 
regulatorul se întoarce la funcţionarea normală. Dacă însă temperatura va creşte în continuare (atinge 95 °C), va fi activată alarma continuă de 
supraîncălzire legată de semnalizarea sonoră. 
Alarma poate fi anulată apăsând butonul TOUCH and PLAY sau prin deconectarea şi conectarea alimentării regulatorului. 
 

 

Avertisment: amplasarea senzorului de temperatură în afară de mantaua cu apă a cazanului, de ex. pe ţeava de 
evacuare este neavantajoasă deoarece poate implica întârzierea de descoperire a stării de 
supraîncălzire a cazanului! 

 

19.2 Alarma 3 - Dep ăşirea temperaturii max. a arz ătorului 

La alarmă are loc depăşirea temperaturii arzătorului peste valoarea parametrului de service:  

Setarea service → Setarea arz ătorului → Altele → Temperatura max. a arz ătorului  

Dacă temperatura alimentatorului creşte peste această valoare atunci regulatorul porneşte procedura de încetare a focului. 
Alarma este anulată în mod automat după scăderea temperaturii arzătorului cu 10 °C. 
 

 
Funcţia de protecţie împotriva străpungerii flăcării nu funcţionează în cazul de absenţa alimentării regulatorului cu curent electric. 
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19.3 Alarma 4 – Senzorul de temperatur ă a cazanului deteriorat  

La alarmă are loc deteriorarea senzorului cazanului şi la depăşirea intervalului de măsurare la acest senzor. După declanşarea alarmei va urma 
stingerea cazanului. 
Ştergerea alarmei se face apăsând  butonul TOUCH and PLAY sau prin deconectarea şi conectarea alimentării regulatorului. Este necesar să 
se verifice senzorul şi eventual să se schimbe. 
 

 
Verificarea senzorului de temperatură este descrisă la cap. nr. 16.7. 

19.4 Alarma 5 - Senzorul de temperatur ă a arzătorului deteriorat  

La alarmă are loc deteriorarea senzorului arzătorului şi la depăşirea intervalului de măsurare la acest senzor. După declanşarea alarmei va 
urma stingerea cazanului. 
Ştergerea alarmei se face apăsând  butonul TOUCH and PLAY sau prin deconectarea şi conectarea alimentării regulatorului. Este necesar să 
se verifice senzorul şi eventual să se schimbe. 
 

 

Verificarea senzorului de temperatură este descrisă la cap. nr. 16.7. 
Regulatorul poate funcţiona cu senzorul de temperatură a arzătorului deconectat, după setarea parametrului  temperatura max. a  
arzătorului = 0. 

 
Această metodă însă nu se recomandă deoarece astfel se deconectează şi funcţia de protecție a cazanului împotriva străpungerii 
flăcării în rezervor de combustibil. 

 

19.5 Alarma 6 – Încercarea nereu şită de aprindere a cazanului 

Această alarmă se întâmplă după a treia aprindere automată nereuşită a focului în focar. După declanşarea alarmei sunt deconectate toate 
pompele ca să nu se răcească excesiv cazanul. Ştergerea alarmei se face apăsând  butonul TOUCH and PLAY sau prin deconectarea şi 
conectarea alimentării regulatorului. Cauzele apariţiei acestei alarme  poate fi printre altele şi aprinzătorul nefuncţional sau cantitatea 
insuficientă de combustibil în rezervor. 
 

19.6 Alarma 7 – Ventilatorul defectat 

Această alarmă se întâmplă la deteriorarea senzorului de rotaţii sau ventilatorului respectiv în baza de sarcinii de tensiune la  ieşirea de 
acţionare a ventilatorului. Regulatorul opreşte ventilatorul. 
 

19.7 Alarma 8 – Dep ăşirea subpresiunii min. sau max.  

 
Această alarmă se întâmplă  la depăşirea limitei stabilite a subpresiunii min. sau max. în cameră de ardere la operarea conectată a senzorului 
de subpresiune. 
 

19.8 ATENŢIE! Pierderea comunica ţiei 

Panoul de comandă este conectat cu restul electronicii cu ajutorul magistralei electronice digitale de comunicare RS485. În cazul de deteriorare 
a cablului acestei magistrale pe display se afişează următoarea alarmă:Comunicarea nefuncţională. 
Regulatorul nu întrerupe reglarea şi lucrează normal în continuare cu parametrii programaţi anterior. În cazul producerii situaţiei de alarmă  va 
întreprinde acţiunea în conformitate cu alarma dată. 
Este necesar să se verifice cablul care conectează panoul de comandă cu modul şi dacă este necesar să fie schimbat sau reparat. 
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