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5. CONEXIUNI ELECTRICE 

5.1. Instrucţiuni generale 

Conexiunile electrice trebuie efectuate de către o persoana autorizată, în conformitate cu 

reglementările energetice nationale și indicațiile din acest manual. Conexiunile trebuie să se 

facă conform normelor EN 60529 și EN 60335-1, precum și normelor de protecție IP 40 și IP 

44.  

Toate cablurile trebuie să fie izolate. Cablurile expuse ar trebui să fie protejate de un copex. 

Sursa de alimentare electrică a cazanului trebuie să fie protejata de o siguranță independentă 

de max 16A. Iluminarea in  sala cazanelor trebuie să fie dintr-un circuit diferit decât cel al 

cazanului. 

 Firma THERMOSTAHL nu este responsabila pentru accidentele sau defecțiunile 

cauzate de conexiunile electrice  eronate.   

 

 

5.2. Funcţiile panoului de comandă 

5.2.1.  Panou de comandă EN-1  

 

 
 
Fig 7. Panou de comandă EN-1  

 

 

Intrerupătorul general ON/OFF întrerupe alimentarea cu energie electrică pentru toţi 

consumatorii.  

Termostatul arzătorului intrerupe funcționarea acestuia atunci când temperatura setata a 

cazanului a fost atinsă. Se recomandă ca această temperatura sa fie setată între 70-90ºC si nu 

ar trebui setată niciodată sub 55 °C. 

Termostatul pompei porneşte pompa de recirculare la temperature setată. Este recomandat ca 

această temperature sa fie intre 45-55oC. 

Termostatul de sigurantă va intrerupe funcționarea ventilatorului în cazul în care temperatura 
apei din cazan va depăsi 95ºC. Dacă este așa, aceasta trebuie să fie resetat manual prin 

desfacerea capacului de plastic.  

Lampa arzătorului si a pompei semnalizează funcţtionarea acestor echipamente. 

Panoul de comandă oferă posibilitatea de a se conecta si cu un termostat de camera. Când 

contactul termoştatului de cameră se deschide, funcționarea ventilatorul se oprește.  

Legendă: 

1. Termometru 

2. Termostat arzător 

3. Termostat de siguranţă 

4. Termostat pompă 

5. Intrerupător ON/OFF 

6. Lampă indicație arzător 

7. Lampă indicație pompă 
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Fig 8. Diagrama panoului  de comandă EN-1  

 

Legendă: 

M Intrerupător ON/OFF  

TS Termostat de sigurantă 

TB Termostat arzător 

TP Termostat pompă 

L Lampă generală 

LB Lampă indicație arzător 

LP Lampă indicație pompă 

TR Termostat cameră 

PE Impământare 

 

Deșurubați placa din spate a panoului de comandă pentru a avea acces la bornele de conectare 

din interior.  

Conectaţi sursa de alimentare electrică (230V) la bornele 1,2,3 indicate. Arzătorul va fi 

conectat la bornele 9,10,11 iar pompa la 4,5,6. 

Între bornele 7,8 există un jumper. Dacă doriți să conectați un termostat de cameră, scoateți 

strap-ul și conectați-l la aceste două terminale. 

Atenție: termostatul de cameră trebuie să fie un simplu intreruptor. Nu este 

permisă conexiunea unui termostat digital cu semnal electric! 
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5.2.2.  Panou de comandă EN-2S 

 
 

 
Fig 9. Panou de comandă EN-2S  

 

 

Intrerupătorul intrerupe alimentarea electrică a tuturor dispozitivelor.  

Termostatul TR-1 controlează prima etapă a arderii. Când se ajunge la temperatura setată, 

prima etapă a arderii se opreşte şi arzătorul se duce automat in a doua etapă. Când se atinge 

temperatura setată a termostatului TR-2, funcţia arzătorul este interuptă. Este recomandat ca 

această temperature sa fie setată intre 70-90oC. Această temperatură nu trebuie să scade sub 

55oC. Vă rugăm să reţineţi că diferite arzătoare de peleţi ar putea avea conexiuni electrice 

diferite. În orice caz, urmați instrucțiunile furnizate de producător. 

Termostatul pompei porneşte recircularea la temperature setată. Este recomandat ca această 

temperatură să fie setată intre 45-55oC. 

Termostatul de siguranţă intrerupe funcţionarea ventilatorului daca temperature cazanului 

ajunge la peste 95oC. Dacă se ajunge aici, acesta trebuie să fie resetat manual prin 

deşurubarea capacului de plastic.  

Lămpile de indicaţie ale arzătorului si ale pompei indică funcţionarea acestora.  

Panoul de comandă oferă posibilitatea de a conecta un termostat de cameră.  

Legendă: 

1. Termometru 

2. Termostat arzător TR-1 

3. Termostat arzător TR-2 

4. Termostat de siguranţă 

5. Termostat pompă 

6. Intrerupător ON/OFF 

7. Lampă indicație arzător 

8. Lampă indicație pompă 
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Fig 10. Diagrama panoului de comandă EN-2S  

 

Legendă: 

M Intrerupător ON/OFF 

TS Termostat de sigurantă 

TB-1 Termostat arzător – etapa I 

TB-2 Termostat arzător – etapa II 

TP Termostat pompă 

L Lampă generală 

LB Lampă indicație arzător 

LP Lampă indicație pompă 

TR Termostat cameră 

PE Impământare 

 

Deșurubați placa din spate a panoului de comandă pentru a avea acces la bornele de conectare 

din interior.  

Conectaţi sursa de alimentare electrică (230V) la bornele 1,2,3 indicate. Arzătorul va fi 

conectat la bornele 9,10,11 iar pompa la 4,5,6. 

Între bornele 7,8 există un jumper. Dacă doriți să conectați un termostat de cameră, scoateți 

strap-ul și conectați-l la aceste două terminale. 

Atenție: termostatul de cameră trebuie să fie un simplu  intreruptor. Nu este 

permisă conexiunea unui termostat digital cu semnal electric!  

 

 

 

 


