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SIGURANŢA 

Înainte de prima utilizare a echipamentului, utilizatorul trebuie să citească următoarele informaţii cu atenţie. 
Nerespectarea instrucţiunilor din manual poate duce la vătămări corporale sau la avarierea controlerului. 
Manualul de utilizare trebuie păstrat într-un loc sigur pentru a putea fi consultat ulterior. Pentru a evita 
accidentele şi erorile, persoanele care folosesc echipamentul trebuie să cunoască principiile de funcţionare, 
precum şi funcţiile de siguranţă ale controlerului. În cazul în care echipamentul este vândut sau montat în alt 
loc, manualul de utilizare trebuie să însoţească echipamentul, astfel încât orice potenţial utilizator să aibă 
acces la informaţiile esenţiale referitoare la acesta. 

Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de vătămări corporale sau pagube materiale cauzate 
de neglijenţă; prin urmare, utilizatorii au obligaţia de a lua toate măsurile de siguranţă necesare prezentate în 
manual pentru protecţia persoanelor şi a bunurilor materiale. 

    AVERTISMENT 
• Înaltă tensiune! Asiguraţi-vă că aţi deconectat controlerul de la reţeaua electrică înainte de a efectua

orice operaţiuni care implică lucrul sub tensiune (conectarea cablurilor electrice, instalarea
echipamentului etc.).

• Echipamentul trebuie instalat de un electrician calificat.

• Înainte de a pune controlerul în funcţiune, trebuie să se verifice rezistenţa de legare la
pământ a motoarelor electrice, precum şi rezistenţa de izolaţie a cablurilor.

• Controlerul nu trebuie utilizat de copii.

    AVERTISMENT 
• Echipamentul poate fi avariat de descărcările electrice. Asiguraţi-vă că ştecărul este scos din priză

când este furtună.

• Este interzisă utilizarea echipamentului în orice alt scop decât cel prevăzut de producător.

• Înainte de sezonul de încălzire, precum şi pe parcursul acestuia, trebuie să se verifice
starea cablurilor controlerului. De asemenea, utilizatorul trebuie să verifice dacă
echipamentul este montat corespunzător şi, dacă este cazul, să îl cureţe de praf sau de
murdărie.

Este posibil ca produsul care face obiectul manualului să fi suferit modificări ulterior datei de redactare a 
acestuia, 7 decembrie 2017. Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări constructive ale 
echipamentului. Este posibil ca în imagini să fie prezentate echipamente suplimentare. Din cauza tehnologiei 
de tipărire, culorile din imagini pot fi diferite de cele reale. 

Pentru noi, protecţia mediului este o prioritate. Ca producător de echipamente 
electronice, avem obligaţia de a asigura îndepărtarea componentelor şi 
echipamentelor electronice uzate într-un mod sigur pentru mediu. Pentru 
aceasta, suntem înregistraţi la Inspectoratul pentru Protecţia Mediului. Aplicarea 
simbolului reprezentând o pubelă tăiată pe un produs atrage atenţia asupra 
faptului că produsul respectiv nu trebuie îndepărtat ca deşeu menajer. Reciclarea 
deşeurilor contribuie la protecţia mediului. Utilizatorul are obligaţia de a preda 
echipamentul uzat la un punct de colectare în vederea reciclării componentelor 
electrice şi electronice. 
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DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI 

Controlerul CWU i-1 este proiectat pentru controlul funcţionării unei vane de amestec cu trei sau 

patru căi, cu posibilitatea conectării unei pompe suplimentare. Opţional, controlerul poate lucra cu două module de 
vană i‐1, i‐1M sau ST‐431N, acest lucru permiţând controlul funcţionării a până la trei vane de amestec. Controlerul are 
funcţii de operare bazate pe temperatura exterioară şi programarea săptămânală, putând funcţiona în combinaţie cu un 
termostat de cameră. Un alt avantaj al echipamentului este funcţia de protecţie a returului împotriva temperaturii prea 
scăzute a apei. 

Funcţiile controlerului: 
• Control simplu al vanei cu trei sau patru căi
• Control al pompei
• Control a două vane suplimentare prin intermediul modulelor suplimentare (de exemplu, ST-61v4, i-1)
• Posibilitate de conectare a modulelor ST-505 ETHERNET, WiFi RS
• Protecţie a returului împotriva temperaturii scăzute
• Operare pe baza programării săptămânale şi a temperaturii exterioare
• Compatibilitate cu termostat de cameră cu comunicaţie RS sau cu două stări

Echipamentul controlerului: 
• Afişaj LCD
• Senzor de temperatură centrală
• Senzor de temperatură vană
• Senzor de temperatură retur
• Senzor de temperatură exterioară
• Senzor apă caldă menajeră
• Panou pentru montare pe perete
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INSTALAREA 

Controlerul trebuie instalat de o persoană calificată. 

AVERTISMENT 
Realizarea incorectă a conexiunilor poate cauza avarierea controlerului! 
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Exemplu de schemă de instalare: 
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UTILIZAREA CONTROLERULUI 

Echipamentul este prevăzut cu patru butoane de operare. 

 EXIT - În ecranul principal, este folosit pentru selectarea ecranului afişat. În interiorul meniului, 
este folosit pentru a ieşi din meniu şi a anula setările.
 MINUS - În ecranul principal, este folosit pentru a reduce valoarea temperaturii setate a vanei. În 
interiorul meniului, este folosit pentru a derula opţiunile şi pentru a reduce valoarea setată.
 PLUS - În ecranul principal, este folosit pentru a mări valoarea temperaturii setate a vanei. În 
interiorul meniului, este folosit pentru a derula opţiunile şi pentru a mări valoarea setată.
 MENU - Este utilizat pentru a accesa meniul şi a confirma setările.

Butoane de 
navigare 

Afişaj 

Buton EXIT Buton MENU 
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ECRANUL INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

1. Starea vanei:
• Dezactivată
• În funcţiune
• Protecţie centrală - se afişează pe ecran, dacă este activată protecţia centralei, când temperatura creşte până la valoarea

setată.
• Protecţie retur- se afişează pe ecran, dacă este activată protecţia returului, când temperatura pe retur scade sub

valoarea-limită setată.
• Calibrare
• Supraîncălzire instalaţie pardoseală
• Alarmă
• Stop - se afişează în Modul de vară, dacă este activă funcţia Închidere sub valoarea-limită, când temperatura centralei

este mai mică decât valoarea setată sau dacă este activă funcţia termostatului de cameră ‐> Închidere, când temperatura
ambiantă setată a fost atinsă.

2. Modul de operare a controlerului
3. Se afişează „P” în acest loc când la modulul i-1 este conectat un termostat de cameră.
4. Ceasul
5. De la stânga la dreapta:

• Temperatura curentă a vanei
• Temperatura setată a vanei
• Nivelul de deschidere a vanei

6. Pictogramă care indică faptul că modulul suplimentar (pentru vanele 1 şi 2) este activat
7. Pictogramă care indică starea vanei sau tipul vanei selectate (încălzire centrală, încălzire prin pardoseală sau protecţie retur)

8. Pictogramă care indică funcţionarea pompei

9. Pictogramă care indică funcţionarea pompei de apă caldă menajeră

10. Informaţii cu privire la contactul liber de potenţial

Pictogramă Descriere 

Modul de vană suplimentară - pictogramă afişată în zona nr. 6 - modul vană 1 sau 2. Se afişează după conectarea şi 
înregistrarea modulului suplimentar de control al vanei (de exemplu, i-1, ST‐61v4). 

Pictogramă afişată în zona nr. 7. Indică controlul vanei de încălzire centrală - MENIU ‐> Meniu de instalare ‐>Vană 
încorporată ‐>Tip vană ‐>Vană încălzire centrală. 

Pictogramă afişată în zona nr. 7. Indică controlul vanei de încălzire prin pardoseală - MENIU ‐> Meniu de instalare 
‐>Vană încorporată ‐>Tip vană ‐>Vană încălzire prin pardoseală. 

Pictogramă afişată în zona nr. 7. Indică controlul protecţiei returului - MENIU ‐> Meniu de instalare ‐> Vană încorporată 
‐> Tip vană ‐> Protecţie retur. 

Pictogramă afişată în zona nr. 7. Indică activarea calibrării vanei. 

Pictogramă afişată în zona nr. 8. Se afişează în timp ce pompa este în funcţiune. 

Pictogramă afişată în zona nr. 9. Indică funcţionarea pompei de apă caldă menajeră. 

Pictogramă afişată în zona nr. 10. Corespunde contactului liber de potenţial. 

2 4 

1 

5 

6 8 10 9 7 

3 
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1. Starea vanei - la fel ca în ecranul instalaţiei de încălzire centrală
2. Adresa vanei
3. Temperatura setată a vanei şi modificarea acesteia
4. Temperatura curentă a vanei
5. Temperatura curentă pe retur
6. Temperatura curentă a centralei
7. Temperatura exterioară curentă
8. Tipul vanei
9. Procentul de deschidere
10. Modul de operare a pompei
11. Starea pompei
12. Informaţii cu privire la termostatul de cameră conectat sau la modul de operare în funcţie de temperatura exterioară
13. Informaţii cu privire la comunicarea activă cu un controler subordonat

Pictogramă Descriere 

Pictograma modului de funcţionare a pompei - se afişează în zona nr. 11. Indică faptul că pompa este activată şi în funcţiune. 

Pictograma termostatului de cameră - se afişează în zona nr. 12. Indică faptul că la controlerul vanei este conectat un termostat de 
cameră. 

Pictogramă care indică faptul că temperatura ambiantă setată a fost atinsă. Se afişează în zona nr. 12. 

Pictograma modului de operare pe baza temperaturii exterioare - se afişează în zona nr. 12. Indică faptul că funcţionarea vanei depinde 
de temperatura exterioară. 

Pictograma de comunicare - se afişează în zona nr. 13. Indică existenţa comunicării în regimul subordonat. 

2 

9 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

ECRANUL VANEI 

12 11 

10 

8 

13 
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FUNCŢIILE CONTROLERULUI – MENIUL PRINCIPAL

În meniul principal se găsesc opţiunile principale ale controlerului. 
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Temperatura setată a vanei 

Această opţiune este utilizată pentru a seta temperatura pe care o va menţine vana. În cazul funcţionării 
corespunzătoare, temperatura apei care iese din vană are aproximativ valoarea setată a temperaturii vanei. 

Activare/Dezactivare 

Această opţiune permite utilizatorului să activeze vana de amestec. Dacă vana este dezactivată, şi pompa este 
dezactivată. Vana este întotdeauna calibrată când controlerul este conectat la o sursă de alimentare cu tensiune, chiar şi 
în cazul în care vana este dezactivată. Astfel, vana nu rămâne într-o poziţie care poate afecta circuitul de încălzire.  

Apă caldă menajeră 
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Temperatura setată a apei calde menajere 

Histerezisul temperaturii apei calde 
menajere 

Temperatura de activare 
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4.3.3.1 Temperatura setată a apei calde menajere 

Această opţiune este utilizată pentru setarea temperaturii apei calde menajere. În momentul în care se atinge 
temperatura setată, pompa de apă caldă menajeră se opreşte. Aceasta reporneşte când temperatura scade sub 
valoarea setată pe baza valorii de histerezis pentru temperatura apei calde menajere (măsurată de senzorul pentru apă 
caldă menajeră). Domeniul de setare a temperaturii pentru apa caldă menajeră este 40 °C-70 °C. 

4.3.3.2 Histerezisul temperaturii apei calde menajere 

Această opţiune este utilizată pentru setarea histerezisului temperaturii boilerului. Histerezisul reprezintă diferenţa 
dintre temperatura setată (temperatura dorită a apei din boiler) şi temperatura de reintrare în funcţiune a pompei. 

Exemplu: 

Temperatura setată a apei calde 
menajere 

55 °C 

Histerezisul 5 °C 

Oprirea pompei 55 °C 

Repornirea pompei 50 °C 

Dacă temperatura setată este 55 °C, iar histerezisul este 5 °C, pompa se va opri la atingerea 
temperaturii de 55 °C. Aceasta va reporni când temperatura scade la 50 °C. 

4.3.3.3 Temperatura de activare 

Această opţiune este utilizată pentru a seta temperatura de activare a pompei de apă caldă menajeră (temperatura este 
măsurată la nivelul centralei). Sub această temperatură, pompa rămâne dezactivată, iar la depăşirea acesteia, pompa 
este activată şi funcţionează într-unul din modurile de operare disponibile: 
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ϒ Încălzirea imobilului 

ϒ Prioritatea boilerului 

ϒ Funcţionarea pompelor în paralel 

ϒ Modul de vară 

Această funcţie permite utilizatorului să selecteze unul din modurile de operare a vanei, în funcţie de necesităţi: 

4.3.4.1 Încălzirea imobilului  

La selectarea acestei funcţii, se încălzeşte doar imobilul. Dacă se selectează funcţia Activare peste valoarea-limită, 
pompa circuitului de încălzire este activată când temperatura este mai mare decât valoarea-limită de activare. Sub 
această valoare (minus valoarea histerezisului), pompa este dezactivată. 

4.3.4.2 Prioritatea boilerului 

În acest mod de operare, pompa de apă caldă menajeră funcţionează până la atingerea temperaturii setate pentru apa 
caldă menajeră (vanele se închid complet, iar pompele sunt dezactivate). După atingerea temperaturii setate, pompa de 
apă caldă menajeră este dezactivată, iar vanele de amestec şi pompele sunt activate. 

Când temperatura apei din boiler scade sub temperatura setată minus valoarea histerezisului, pompele de încălzire sunt 
dezactivate, iar pompa de apă caldă menajeră este activată. 

    OBSERVAŢIE 
Dacă temperatura setată a boilerului este mai mare decât temperatura centralei, pompa nu va fi activată 
pentru a nu se răci apa. 

Modurile de operare a pompei 
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4.3.4.3  Funcţionarea pompelor în paralel 

În acest mod de operare, pompa circuitului de încălzire funcţionează permanent. Pompa de apă caldă menajeră este 
activată simultan pentru a încălzi apa din boiler şi este dezactivată după atingerea temperaturii setate pentru apa caldă 
menajeră. Aceasta este activată din nou când temperatura scade sub valoarea setată pe baza valorii de histerezis pentru 
temperatura apei calde menajere. Dacă se selectează modul de vară, numai pompa de apă caldă menajeră este activă. 

OBSERVAŢIE 
Dacă temperatura curentă a centralei este mai mică decât temperatura curentă a boilerului, pompa de apă caldă 
menajeră nu va fi activată pentru a nu se răci apa din boiler (dacă temperatura scade sub 6 °C, pompa de apă 
caldă menajeră este activată). 

4.3.4.4 Modul de vară 

În acest mod de operare, numai pompa de apă caldă menajeră este activă (peste valoarea-limită de activare a pompei). 
Vanele circuitului de încălzire sunt închise pentru a preveni încălzirea inutilă a imobilului. Dacă temperatura centralei 
este prea mare, vana se va deschide în regim de urgenţă (funcţia de protecţie a returului trebuie să fie activă). 

Ecranul principal 

Această opţiune este utilizată pentru selectarea informaţiilor afişate în ecranul principal. Utilizatorul poate selecta între 
ecranul instalaţiei de încălzire centrală, ecranul senzorilor de temperatură, ecranul protecţiei returului sau ecranul 
parametrilor vanei încorporate sau suplimentare (doar când vanele sunt active). Dacă se selectează ecranul senzorilor 
de temperatură, pe ecran se afişează temperatura vanei (valoarea curentă), temperatura curentă a centralei, 
temperatura curentă pe retur şi temperatura exterioară. Dacă se selectează ecranul vanei 1 şi vanei 2, se afişează 
parametrii vanei selectate: temperatura curentă şi temperatura setată, temperatura exterioară, temperatura pe retur, 
procentul de deschidere a vanei. 

Modul manual 

Această opţiune este utilizată pentru a deschide/închide manual vana (şi vanele suplimentare, dacă sunt active), precum şi 
pentru a activa/dezactiva pompa pentru a verifica funcţionarea echipamentelor. 

Meniul de instalare 

Funcţiile disponibile în meniul de instalare trebuie setate de personal calificat de instalare, fiind vorba de parametri 
avansaţi ai controlerului. 

 4.4 Funcţiile controlerului – meniul de instalare, pagina: 15

Meniul de service 

Funcţiile disponibile în acest submeniu trebuie accesate doar de personalul de service şi de personalul calificat care 
asigură instalarea echipamentului. Accesul la acest meniu este protejat, fiind posibil doar pe baza codului furnizat de 
Tech. 

Setările afişajului 
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Timpul de intrare a afişajului în modul 
standby 

Luminozitatea afişajului 

Nivelul de luminozitate în modul standby 

Economisirea de energie 

Setările afişajului pot fi personalizate în funcţie de necesităţile utilizatorului. 

4.3.9.1 Contrastul  

Această funcţie permite utilizatorului să regleze contrastul afişajului. 



14  

4.3.9.2 Timpul de intrare a afişajului în modul standby 

Această funcţie permite utilizatorului să seteze timpul de intrare a afişajului în modul standby (luminozitatea afişajului se reduce la 
nivelul selectat de utilizator - parametrul Nivelul de luminozitate în modul standby). 

4.3.9.3 Luminozitatea afişajului 

Această funcţie permite utilizatorului să regleze luminozitatea afişajului în timpul utilizării normale, de exemplu, în timp 
ce vizualizează opţiunile, modifică setările etc. 

4.3.9.4 Nivelul de luminozitate în modul standby 

Această funcţie permite utilizatorului să regleze nivelul de luminozitate a afişajului în modul standby care intră în 
funcţiune automat după un interval predefinit de inactivitate. 

4.3.9.5 Economisirea energiei 

După activarea acestei opţiuni, luminozitatea afişajului se reduce automat cu 20%. 

Limba 

Această opţiune este utilizată pentru a selecta limba de afişare a meniului controlerului. 

Setările din fabrică 

Controlerul este setat din fabrică în vederea funcţionării. Cu toate acestea, setările pot fi personalizate în funcţie de 
necesităţile utilizatorului. Acesta poate reveni oricând la setările din fabrică. După selectarea opţiunii de revenire la 
setările din fabrică, toate setările personalizate ale centralei sunt anulate, fiind înlocuite cu setările producătorului. 
După aceea, parametrii vanei pot fi personalizaţi din nou. 

Versiunea software 

Această opţiune este utilizată pentru vizualizarea numărului versiunii; această informaţie este necesară la contactarea 
personalului de service. 
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FUNCŢIILE CONTROLERULUI– MENIUL DE INSTALARE

Opţiunile din meniul de instalare trebuie setate de persoane calificate. Acestea conţin parametri 
avansaţi de funcţionare a controlerului. 
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27 
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Termostatul TECH 

La controlerul i-1 poate fi conectat un termostat de cameră cu comunicaţie RS. Această opţiune permite 
utilizatorului să seteze termostatul prin selectarea opţiunii ON (Activare). 

OBSERVAŢIE 

Pentru stabilirea comunicării între controlerul i‐1 CWU şi termostatul de cameră cu comunicaţie RS, este 
necesar să se seteze main (principal) la modul de comunicare. De asemenea, în submeniul termostatului de 
cameră trebuie selectată opţiunea corespunzătoare. 

Contactul suplimentar 
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R ϒ  Termostat TECH 

ϒ Termostat standard 

ϒ  Apă caldă menajeră 

Acest submeniu este utilizat pentru setarea parametrilor de operare a echipamentului conectat la contactul liber de 
potenţial. Acesta este activat în cazul în care nu este atinsă temperatura setată a echipamentelor selectate. 
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Setările vanei 

Acest submeniu are două părţi corespunzătoare vanelor: vana încorporată şi maximum două vane suplimentare. 
Parametrii vanelor suplimentare sunt accesibili numai după înregistrarea vanelor. 

SE
TĂ

RI
LE

 V
AN

EI
 

VA
N

A 
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CO
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TĂ
 /

 V
AN

A 
SU

PL
IM

EN
TA

RĂ 
 

Eliminarea vanei** 

Versiunea** 

Activarea/Dezactivarea 

Temperatura setată a vanei 

Calibrarea 

Închiderea/deschiderea maximă 

Deschiderea minimă 

Timpul de deschidere 

Frecvenţa de măsurare 

Histerezisul temperaturii vanei 

Tipul vanei 

Operarea pe baza temperaturii exterioare 

Termostatul de cameră 

Coeficientul de proporţionalitate 

Temperatura maximă de încălzire prin pardoseală 

Direcţia de deschidere 

Selectarea senzorilor** 

Senzorul centralei** 

Protecţia centralei* 

Protecţia returului* 

Pompa 

Calibrarea senzorului de temperatură 
exterioară** 

Închiderea** 

Programarea săptămânală a vanei 

Setările din fabrică 

*numai pentru vana încorporată / **numai pentru vana suplimentară 

4.4.3.1 Înregistrarea 

În cazul utilizării de vane suplimentare, pentru efectuarea setărilor, este necesar ca vanele să fie înregistrate prin 
introducerea codului modulului. 

Dacă se foloseşte un modul i-1 RS, acesta trebuie înregistrat. Codul de înregistrare se găseşte pe spatele modulului sau 
în submeniul corespunzător versiunii software (vana i-1: MENIU ‐> Versiunea software). 

Alte setări pentru vane se găsesc în meniul de service. Controlerul i‐1CWU trebuie setat ca subordonat, iar utilizatorul 
trebuie să selecteze senzorii în funcţie de necesităţi. 

Vana încorporată 
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4.4.3.2 Eliminarea vanei 

OBSERVAŢIE 

Această opţiune este disponibilă numai pentru vana suplimentară (modulul extern). 

Această opţiune este utilizată pentru eliminarea vanei din memoria controlerului. Opţiunea de eliminare a vanei se 
foloseşte, de exemplu, la demontarea vanei sau la înlocuirea modulului (noul modul trebuie înregistrat). 

4.4.3.3 Versiunea 

Această opţiune este utilizată pentru a verifica versiunea software-ului modulului subordonat. 

4.4.3.4 Activarea/Dezactivarea  

Pentru activarea vanei, selectaţi ON (Activare). Pentru dezactivarea temporară a vanei, selectaţi OFF (Dezactivare). 

4.4.3.5 Temperatura setată a vanei 

Această opţiune este utilizată pentru a seta temperatura pe care o va menţine vana. În cazul funcţionării 
corespunzătoare, temperatura apei care iese din vană are aproximativ valoarea setată a temperaturii vanei. 

4.4.3.6 Calibrarea 

Această funcţie permite utilizatorului să calibreze oricând vana încorporată. În timpul procesului de calibrare vana este 
readusă în poziţia de siguranţă - în cazul vanei de încălzire centrală, poziţia complet deschisă, iar în cazul vanei de 
încălzire prin pardoseală, poziţia închisă. 

4.4.3.7 Închiderea/deschiderea maximă a vanei 

Reprezintă închiderea/deschiderea maximă a vanei în timpul reglării temperaturii. Dacă temperatura este apropiată de 
cea setată, închiderea/deschiderea maximă este calculată pe baza valorii parametrului coeficientul de proporţionalitate. 
Cu cât închiderea/deschiderea maximă este mai mică, cu atât creşte precizia cu care se atinge temperatura setată. Cu 
toate acestea, durează mai mult până când temperatura setată este atinsă. 

4.4.3.8 Deschiderea minimă  

Acest parametru determină cea mai mică deschidere a vanei. Cu ajutorul acestuia se setează deschiderea minimă a 
vanei pentru menţinerea debitului minim. 

4.4.3.9 Timpul de deschidere 

Acest parametru corespunde timpului necesar pentru deschiderea vanei de la 0% la 100%. Valoarea acestuia trebuie 
setată în conformitate cu specificaţiile de pe plăcuţa servomotorului vanei. 

4.4.3.10 Frecvenţa de măsurare 

Acest parametru determină frecvenţa de măsurare (control) a temperaturii apei în spatele vanei circuitului de încălzire. 
În cazul în care senzorul detectează modificarea temperaturii (faţă de valoarea setată), vana electrică se închide sau se 
deschide conform setării parametrului închiderii/deschiderii maxime pentru a restabili temperatura setată. 

4.4.3.11 Histerezisul temperaturii vanei 

Această opţiune este utilizată pentru setarea histerezisului temperaturii setate a vanei. Histerezisul reprezintă diferenţa 
dintre temperatura setată (dorită) şi temperatura la care vana se închide sau se deschide. 

Exemplu: 

Temperatura setată a vanei 50 °C 

Histerezisul 2 °C 

Vana se opreşte la 50 °C 

Vana se închide la 48 °C 

Vana se deschide la 52 °C 
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Dacă temperatura setată este 50 °C, iar valoarea histerezisului este 2 °C, atunci vana se opreşte din 
închidere/deschidere la atingerea temperaturii de 50 °C. Când temperatura scade la 48 °C, vana se deschide. Când 
temperatura creşte la 52 °C, vana se închide pentru a reduce temperatura.  

4.4.3.12 Tipul vanei 

VANĂ 
ÎNCORPORATĂ 

TI
PU

L 
VA

N
EI

 Încălzire centrală 

Încălzire prin pardoseală 

Protecţia returului 

Această opţiune permite utilizatorului selectarea tipului vanei controlate: 

• ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ‐ selectaţi această opţiune dacă doriţi să controlaţi temperatura apei din circuitul de
încălzire cu ajutorul senzorului vanei. Senzorul vanei trebuie instalat sub vana de amestec pe conducta de tur.

• ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ ‐ selectaţi această opţiune dacă doriţi să controlaţi temperatura apei din
instalaţia de încălzire prin pardoseală. Selectarea acestei opţiuni protejează instalaţia de încălzire prin
pardoseală împotriva atingerii unei temperaturi periculoase a apei. Dacă utilizatorul selectează „Încălzire
centrală” la tipul vanei, iar vana este conectată la instalaţia de încălzire prin pardoseală, aceasta din urmă poate
fi avariată.

• PROTECŢIA RETURULUI ‐ selectaţi această opţiune dacă doriţi să controlaţi temperatura apei pe retur cu
ajutorul senzorului de pe retur. Dacă se selectează această opţiune, numai senzorul de pe retur şi cel al
centralei sunt activi; senzorul vanei nu trebuie să fie conectat la controler. În acest mod de operare, este
prioritară protecţia returului împotriva temperaturii scăzute. Dacă se selectează şi opţiunea protecţia centralei,
vana va proteja şi centrala împotriva supraîncălzirii. Dacă vana este închisă (deschidere 0%), apa circulă numai
în circuitul scurt, în timp ce când vana este complet deschisă (deschidere 100%), circuitul scurt se închide, iar
apa circulă prin întreaga instalaţie.

AVERTISMENT 

Când opţiunea de protecţie a centralei este activă, temperatura apei din centrală nu influenţează 
deschiderea vanei. În situaţii extreme, este posibil ca centrala să se supraîncălzească. Din acest motiv, 
se recomandă configurarea setărilor de protecţie a centralei. 

4.4.3.13 Operarea pe baza temperaturii exterioare 

VANĂ 
ÎNCORPORATĂ 

O
PE

RA
RE

A 
PE

 
BA
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TE
M

PE
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TU
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E Activare/Dezactivare 

Curba de încălzire 

Pentru funcţionarea corespunzătoare a controlului pe baza temperaturii exterioare, senzorul de temperatură exterioară 
nu trebuie să fie expus radiaţiilor solare sau intemperiilor. După montarea acestuia într-un loc adecvat, în meniul 
controlerului trebuie activată opţiunea de control în funcţie de temperatura exterioară. 

4.4.3.13.1 Curba de încălzire 

Curba de încălzire - curba conform căreia se determină 
temperatura setată a controlerului în funcţie de temperatura 
exterioară. La acest controler, curba este generată pe baza a 
patru puncte de temperatură (sub vană) setate pentru 
următoarele valori ale temperaturii exterioare: -20 °C, ‐10 °C, 
0°C şi 10 °C. 
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4.4.3.14 Termostatul de cameră 

VANĂ ÎNCORPORATĂ/ 
VANĂ SUPLIMENTARĂ 

TE
RM

O
ST

AT
 D

E 
CA

M
ER

Ă 

TE
RM

O
ST

AT
 D

E 
CA

M
ER

Ă 

ϒ Funcţionare fără termostat de cameră 

ϒ Termostat TECH 

ϒ Termostat TECH cu control proporţional 

ϒ Termostat standard de control al vanei 

Acest submeniu este utilizat pentru setarea parametrilor termostatului de cameră care controlează vana. 

4.4.3.14.1 Funcţionare fără termostat de cameră  

Dacă se selectează această opţiune, termostatul de cameră nu intervine în funcţionarea vanei. 

4.4.3.14.2 Termostatul TECH 

Funcţionarea vanei este controlată de un termostat de cameră cu comunicaţie RS. Dacă se selectează această funcţie, 
termostatul funcţionează în conformitate cu parametrul Scăderea temperaturii cu termostat de cameră. 

4.4.3.14.3 Termostatul TECH cu control proporţional 

Acest tip de termostat permite utilizatorului să vizualizeze temperatura curentă a centralei, a apei din boiler şi a vanelor. 
Termostatul trebuie conectat la mufa RS a controlerului. Dacă se selectează acest tip de termostat, controlul vanei se 
realizează în conformitate cu parametrii Modificarea temperaturii setate şi Modificarea temperaturii ambiante. 

4.4.3.14.4 Termostatul standard de control al vanei 

Dacă se selectează această opţiune, vana este controlată de un termostat standard cu două stări (fără comunicaţie RS). 
Controlerul va funcţiona în conformitate cu parametrul Scăderea temperaturii cu termostat de cameră. 

4.4.3.14.5 Opţiunile termostatului 

VANĂ 
ÎNCORPORATĂ 

TE
RM

O
ST

AT
 D

E 
CA

M
ER

Ă 

Scăderea temperaturii cu termostat de 
cameră 

Modificarea temperaturii ambiante 

Modificarea temperaturii setate 

Funcţia termostatului de cameră 

o Scăderea temperaturii cu termostat de cameră

OBSERVAŢIE 
Acest parametru poate fi setat pentru termostatul standard de control al vanei şi pentru termostatul TECH. 

Utilizatorul setează valoarea temperaturii cu care temperatura setată a vanei va scădea în momentul în care se atinge 
temperatura setată pentru termostatul de cameră. 

o Modificarea temperaturii ambiante

OBSERVAŢIE 
Acest parametru poate fi setat pentru funcţia termostat TECH cu control proporţional. 

Această setare este utilizată pentru a configura unitatea de modificare a temperaturii ambiante curente (cu o precizie 
de 0,1 °C) la care se produce o modificare predefinită a temperaturii setate a vanei. 
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o Modificarea temperaturii setate

OBSERVAŢIE 
Acest parametru poate fi setat pentru funcţia termostat TECH cu control proporţional. 

Această setare este utilizată pentru a stabili cu câte grade creşte sau scade temperatura vanei la modificarea cu o 
unitate a temperaturii ambiante (a se vedea: Modificarea temperaturii ambiante). Această funcţie este disponibilă 
numai pentru termostatul de cameră TECH şi este corelată cu parametrul Modificarea temperaturii ambiante. 

Exemplu: 

SETĂRILE: 

Modificarea temperaturii ambiante 0,5 °C 

Modificarea temperaturii setate 1 °C 

Temperatura setată a vanei 40 °C 

Temperatura setată pentru termostatul de cameră 23 °C 

Cazul 1: 

Dacă temperatura ambiantă creşte la 23,5 °C (cu 0,5 °C faţă de temperatura ambiantă setată), vana se 
închide până când temperatura scade la 39 °C (modificarea temperaturii setate cu 1 °C). 

Cazul 2: 

Dacă temperatura ambiantă scade la 22 °C (1 °C sub temperatura ambiantă setată), vana se deschide până 
când se atinge temperatura de 42 °C (modificarea temperaturii setate cu 2 °C, deoarece la fiecare 0,5 °C cu 
care se modifică temperatura ambiantă, temperatura setată a vanei se modifică cu 1 °C). 

o Funcţia termostatului de cameră

Această funcţie este utilizată pentru a stabili dacă vana trebuie să se închidă sau temperatura trebuie să scadă în 
momentul în care se atinge temperatura setată. 

4.4.3.15 Coeficientul de proporţionalitate  

Coeficientul de proporţionalitate este utilizat pentru a seta închiderea/deschiderea maximă a vanei. Cu cât acesta este 
mai apropiat de temperatura setată, cu atât mai mică este închiderea/deschiderea maximă a vanei. În cazul în care 
valoarea coeficientului este ridicată, timpul de deschidere a vanei este mai scurt, dar deschiderea este mai puţin 
precisă. Procentul de deschidere se calculează cu ajutorul formulei de mai jos: 

procentul de deschidere = (temperatura setată - temperatura senzorului) ∙ coeficientul de proporţionalitate
10 

4.4.3.16 Direcţia de deschidere 

Dacă după conectarea vanei la controler, se constată că a fost conectată invers, nu este necesară schimbarea cablurilor 
de alimentare între ele. Este suficient să se modifice direcţia de deschidere cu ajutorul acestui parametru: STÂNGA sau 
DREAPTA. 

4.4.3.17 Temperatura maximă de încălzire prin pardoseală  

OBSERVAŢIE 
Această opţiune este disponibilă numai dacă la tipul vanei se selectează vana de încălzire prin pardoseală. 

Această funcţie este utilizată pentru a seta temperatura maximă a senzorului vanei (dacă s-a selectat vana de încălzire 
prin pardoseală). În momentul în care se atinge această temperatură, vana se închide, pompa este dezactivată, iar pe 
ecranul principal al controlerului se afişează informaţii cu privire la supraîncălzirea instalaţiei de încălzire prin 
pardoseală. 

DI
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Stânga 

Dreapta 

VANA 
ÎNCORPORATĂ 
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4.4.3.18 Selectarea senzorilor 

Această opţiune poate fi selectată pentru senzorul de retur şi senzorul de temperatură exterioară. Este utilizată pentru 
a selecta dacă funcţionarea vanei suplimentare depinde de valorile măsurate de senzorii modulului vanei sau de 
senzorii controlerului principal. 

4.4.3.19 Senzorul centralei 

Această opţiune permite selectarea senzorului centralei. Este utilizată pentru a selecta dacă funcţionarea vanei 
suplimentare depinde de valorile determinate de senzorii modulului vanei sau de senzorii controlerului principal. 

4.4.3.20  Protecţia centralei  

VANA 
ÎNCORPORATĂ 

PR
O

TE
CŢ

IA
 

CE
N

TR
AL

EI
 Dezactivare 

Activare 

Temperatura maximă 

Funcţia de protecţie împotriva atingerii unei temperaturi prea ridicate pe retur are rolul de a preveni o creştere 
periculoasă a temperaturii centralei. Utilizatorul trebuie să seteze temperatura maximă admisă pe retur. În cazul 
creşterii periculoase a temperaturii, vana se deschide către instalaţia de încălzire pentru răcirea centralei. 

4.4.3.20.1 Temperatura maximă 

Utilizatorul trebuie să seteze temperatura maximă admisă a centralei la care vana se deschide. 

4.4.3.21 Protecţia returului 

VANA 
ÎNCORPORATĂ/ 

VANA 
SUPLIMENTARĂ 1, 

2 

PR
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Dezactivare 

Activare 

Temperatura minimă pe retur 

Această funcţie permite setarea protecţiei centralei împotriva intrării pe retur a apei din instalaţie în cazul în care 
aceasta are o temperatură prea mică, pentru a preveni coroziunea. Funcţia de protecţie a returului permite închiderea 
vanei când temperatura apei este prea mică până când în circuitul scurt al centralei se atinge o temperatură 
corespunzătoare. 

4.4.3.21.1 Temperatura minimă pe retur 

Utilizatorul trebuie să seteze temperatura minimă admisă pe retur la care vana se închide. 

4.4.3.22 Pompa 

VANA 
ÎNCORPORATĂ/ 

VANA 
SUPLIMENTARĂ 

1, 2 PO
M

PA
 

Modurile de operare a pompei 

Temperatura de activare a pompei 

Funcţia antioprire 

Închiderea sub valoarea-limită a 
temperaturii 

Funcţionarea pompei cu termostat de 
cameră 

Numai pompa 
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4.4.3.22.1 Modurile de operare a pompei 

VANA 
ÎNCORPORATĂ/ 

VANA 
SUPLIMENTARĂ 1, 

2 PO
M

PA
 

M
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N
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N
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ϒ Permanent activată 

ϒ Permanent dezactivată 

ϒ Peste valoarea-limită 

Această opţiune este utilizată pentru a selecta modul de operare a pompei. 

o Permanent activată ‐ pompa funcţionează permanent, indiferent de temperatură.
o Permanent dezactivată ‐ pompa este permanent dezactivată, iar controlerul comandă numai funcţionarea vanei.

o Activată peste valoarea-limită ‐ pompa este activată peste valoarea-limită setată a temperaturii. Pentru
activarea pompei peste valoarea-limită, utilizatorul trebuie să seteze valoarea-limită a temperaturii pentru
activarea pompei. Temperatura este măsurată de senzorul centralei.

4.4.3.22.2 Temperatura de activare a pompei 

Această opţiune poate fi setată numai dacă pompa funcţionează în modul de activare peste valoarea-limită a 
temperaturii (a se vedea mai sus). Pompa este activată în momentul în care în centrală se atinge temperatura de 
activare. 

4.4.3.22.3 Funcţia antioprire 

Dacă această funcţie este activă, pompa intră în funcţiune din 10 în 10 zile timp de 2 minute. Rolul acesteia este de a 
împiedica stagnarea apei în instalaţia de încălzire în afara sezonului de încălzire. 

4.4.3.22.4 Închiderea sub valoarea-limită a temperaturii 

După activarea acestei funcţii, vana rămâne închisă până când senzorul centralei detectează atingerea temperaturii de 
activare a pompei. 

OBSERVAŢIE 

Dacă se foloseşte modulul i-1 ca modul de vană suplimentară, opţiunile antioprire şi închidere sub valoarea-limită a 

temperaturii pot fi setate direct din meniul modului subordonat. 

4.4.3.22.5 Funcţionarea pompei cu termostat de cameră 

Dacă se activează această opţiune, termostatul de cameră dezactivează pompa după atingerea temperaturii setate. 

4.4.3.22.6 Numai pompa 

Dacă se activează această opţiune, controlerul comandă numai pompa, nu şi vana. 

4.4.3.23 Calibrarea senzorului de temperatură exterioară 

Senzorul de temperatură exterioară trebuie calibrat la instalare sau după ce termostatul a fost utilizat o perioadă 
îndelungată, dacă temperatura afişată de acesta diferă de temperatura reală. Domeniul de calibrare este cuprins 
între ‐10 ⁰C şi +10 ⁰C. 

4.4.3.24 Închiderea 

 OBSERVAŢIE 

     Această funcţie poate fi accesată numai după introducerea codului. 

Acest parametru este utilizat pentru a stabili dacă vana trebuie să se închidă sau să se deschidă după ce a fost 
dezactivată în modul de încălzire centrală. Selectaţi această opţiune pentru a închide vana. În cazul neselectării opţiunii, 
vana va rămâne deschisă. 
4.4.3.25 Programarea săptămânală a vanei 
Această funcţie permite utilizatorului să programeze modificarea temperaturii setate a vanei în funcţie de ziua din 
săptămână şi de intervalul orar. Domeniul de modificare a temperaturii este +/-10C̊. 
Pentru a activa funcţia de programare săptămânală, selectaţi modul 1 sau modul 2. În continuare, sunt prezentate 
setările detaliate pentru fiecare din aceste două moduri: Setarea modului 1 şi Setarea modului 2. modul 1 (setări 
separate pentru fiecare zi din săptămână) şi modul 2 (setări separate pentru zilele lucrătoare şi pentru weekend).  
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OBSERVAŢIE 
Pentru funcţionarea corespunzătoare a programării, este necesar să setaţi data şi ora. 

• SETAREA PROGRAMĂRII SĂPTĂMÂNALE

Sunt disponibile 2 moduri de setare a programării săptămânale:

MODUL 1 – utilizatorul setează modificarea temperaturii separat pentru fiecare zi din săptămână

Setarea modului 1:

 Selectaţi: Set mode 1
 Selectaţi ziua din săptămână

 Pe afişaj apare următorul ecran:

 Utilizaţi butoanele <+> <‐> pentru a selecta ora şi apăsaţi MENU pentru a confirma.
 Selectaţi CHANGE (Modificare) în partea de jos a ecranului, apăsând MENU când opţiunea este evidenţiată cu alb.
Măriţi sau reduceţi temperatura, după caz, şi confirmaţi.
 Domeniul de modificare a temperaturii setate este cuprins între ‐10°C şi 10°C.

 Dacă doriţi să copiaţi modificarea şi pentru următoarele intervale orare, apăsaţi butonul MENU după selectarea 
setării. Când opţiunile sunt afişate în partea de jos a ecranului, selectaţi COPY (Copiere) şi folosiţi butoanele <+> <-
> pentru a copia setările pentru intervalul orar anterior sau următor. Apăsaţi MENU pentru a confirma. 

Exemplu: 

Intervalul 
orar 

Temperatura - setarea 
programării săptămânale 

(+/‐) 
Luni 

Dacă temperatura setată a centralei  este 50  °C,  luni, între 400 
şi 700, centrala va mări temperatura apei cu 5 °C, aceasta ajungând la 55 °C; între 700 şi 1400, temperatura va scădea cu 10 °C, 
ajungând la 40 °C, iar între 1700 şi 2200, temperatura va creşte, ajungând la 57° C.  

MODUL 2 – utilizatorul setează modificarea temperaturii global, pentru toate zilele lucrătoare (luni-vineri) şi, 
separat, pentru zilele de weekend (sâmbătă-duminică). 

Setarea modului 2: 

 Selectaţi: Set mode 2
 Selectaţi intervalul din săptămână.
 Efectuaţi aceleaşi operaţiuni ca la modul 1.

TEMPERATURA 
SETATĂ 

400 - 700

700 - 1400

1700 - 2200

+5 °C
-10 °C
+7 °C
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Exemplu: 

Intervalul 
orar 

Temperatura - setarea 
programării săptămânale 

(+/‐) 
Luni-vineri 

TEMPERATURA 
SETATĂ 

400 - 700

700 - 1400

1700 - 2200

+5 °C
-10 °C
+7 °C

Sâmbătă-duminică 

TEMPERATURA 
SETATĂ 

600 - 900

1700 - 2200

+5 °C
+7 °C

Dacă temperatura setată a centralei este 50°C, de luni până vineri, între 400 şi 700, centrala va mări temperatura apei cu 5 °C, 
aceasta ajungând la 55 °C; între 700 şi 1400, temperatura va scădea cu 10 °C, ajungând la 40 °C, iar între 1700 şi 2200, aceasta va 
creşte, ajungând la 57 °C. 

În weekend, între 600 şi 900, temperatura va creşte cu 5 °C, ajungând la 55 °C, iar între 1700 şi 2200, va creşte, ajungând la 57 °C. 

4.4.3.26 Setările din fabrică  

Această funcţie permite utilizatorului să revină la setările din fabrică pentru o anumită vană. Dacă se revine la setările din 
fabrică, tipul vanei va fi vană de încălzire centrală. 

Setarea orei 

Acest parametru este utilizat pentru a seta ora curentă. 

 Utilizaţi <+> şi <‐> pentru a seta separat ora şi minutele.

Setarea datei 

Acest parametru este utilizat pentru a seta data curentă. 

 Utilizaţi <+> şi <‐> pentru a seta separat ziua, luna şi anul.
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ϒ ON (ACTIVARE) 

Modulul GSM 

OBSERVAŢIE 
Această funcţie este disponibilă numai după achiziţionarea şi conectarea unui modul suplimentar ST-65 care 
nu este inclus în echipamentele standard ale controlerului. 

În cazul în care controlerul este prevăzut cu un modul suplimentar GSM, acesta trebuie activat selectând ON.

Modulul GSM este un echipament opţional care permite utilizatorului să controleze funcţionarea centralei de pe 
telefonul mobil, pe baza comunicării cu controlerul. Utilizatorul primeşte un SMS de fiecare dată când este generată o 
alarmă. De asemenea, în urma trimiterii unui SMS cu un anumit text, utilizatorul primeşte informaţii cu privire la 
temperatura curentă măsurată de toţi senzorii. Este posibil să se modifice şi temperatura setată pe baza introducerii 
unui cod de autorizare. 
Modulul GSM poate funcţiona independent de controlerul centralei. Acesta are două intrări suplimentare pentru 
senzorii de temperatură, o intrare de contact pentru utilizarea în orice configuraţie (detectarea închiderii/deschiderii 
contactelor) şi o ieşire controlată (care permite, de exemplu, conectarea unui contactor suplimentar pentru controlul 
unui circuit electric). 
Când oricare din senzorii de temperatură detectează atingerea temperaturii maxime sau minime setate, modulul trimite 
automat un SMS de informare. O procedură similară este utilizată şi în cazul închiderii sau deschiderii contactului, 
această funcţie putând fi folosită pentru siguranţă. 

Modulul internet 

OBSERVAŢIE 
Această funcţie este disponibilă numai după achiziţionarea şi conectarea unui modul suplimentar ST-505 care 
nu este inclus în echipamentele standard ale controlerului. 
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Activare/Dezactivare modul 

Înregistrare 

DHCP 

Adresă IP 

IP mask 

Adresă gate 

Adresă DNS 
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ϒ OFF (DEZACTIVARE) 
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 Înainte de înregistrarea modulului, este necesar să vă creaţi un cont de utilizator pe site-ul emodul.pl (dacă
nu aveţi deja unul).

 După conectarea modulului, selectaţi Module ON (Activare modul).

 Apoi selectaţi Registration (Înregistrare). Controlerul va genera un cod.
 Autentificaţi-vă pe site-ul emodul.pl, accesaţi tab-ul Settings şi introduceţi codul afişat pe ecranul controlerului.
 Puteţi introduce denumirea sau descrierea modulului, precum şi numărul de telefon şi adresa de e-mail la

care vor fi trimise mesajele.
 Codul generat este valabil timp de o oră. Dacă nu îl introduceţi în acest interval, va fi necesară generarea

unui alt cod.

 Parametrii modulului internet, precum adresă IP, IP mask, adresă gate etc. se pot introduce manual sau
prin selectarea opţiunii DHCP.
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Modulul internet este un echipament care permite utilizatorului să controleze centrala de la distanţă, prin internet. 
Emodul.pl permite utilizatorului să controleze starea tuturor echipamentelor centralei şi a senzorilor de temperatură de 
pe computer, tabletă sau smartphone. Prin apăsarea pictogramelor corespunzătoare, utilizatorul poate modifica 
parametrii de operare şi seta temperatura pentru pompe, vane etc. 

Calibrarea senzorului de temperatură exterioară 

Senzorul de temperatură exterioară trebuie calibrat la instalare sau după ce a fost utilizat o perioadă îndelungată, 
dacă temperatura afişată diferă de temperatura reală. Domeniul de calibrare este cuprins între ‐10 °C şi +10 °C. 
Parametrul Frecvenţa de măsurare defineşte frecvenţa cu care senzorul de temperatură exterioară transmite valorile 
măsurate către controler. 

Actualizarea software-ului 

Această funcţie este utilizată pentru actualizarea/înlocuirea versiunii software-ului instalat pe controler. 

OBSERVAŢIE 

− Este recomandat ca actualizarea software-ului să fie efectuată de personal calificat. După efectuarea
modificărilor, nu se mai poate reveni la setările anterioare.

− Memory stick-ul utilizat pentru salvarea fişierului de setare trebuie să fie gol (şi preferabil formatat).

Verificaţi că fişierul salvat pe memory stick are exact aceeaşi denumire ca fişierul descărcat. 

• Modul 1:
 Introduceţi memory stick-ul pe care este salvat software-ul în portul USB al controlerului.
 Selectaţi Software update (Actualizare software) (în meniul de instalare).
 Confirmaţi restartarea controlerului.

o Actualizarea software-ului este iniţializată automat.
o Controlerul este restartat.

o După restartare, pe afişajul controlerului apare ecranul de pornire cu versiunea software-ului.
o După finalizarea procesului de instalare, pe afişaj apare ecranul principal.

 După finalizarea actualizării, scoateţi memory stick-ul din portul USB.

• Modul 2:
 Introduceţi memory stick-ul pe care este salvat software-ul în portul USB al controlerului.
 Resetaţi echipamentul, scoţându-l şi reintroducându-l în priză.
 Când controlerul reporneşte, aşteptaţi până când se iniţializează actualizarea software-ului.

o Procesul de actualizare continuă ca în modul 1.

Setările din fabrică 

Această opţiune este utilizată pentru a reveni la setările din fabrică în meniul de instalare. 
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SISTEMELE DE PROTECŢIE ŞI ALARMELE 

Pentru o funcţionare corespunzătoare, în condiţii de siguranţă, controlerul este prevăzut cu mai 
multe sisteme de protecţie. În cazul declanşării unei alarme, este generat un semnal sonor, iar pe 
ecran se afişează un mesaj. 

DESCRIERE 

ALARMA DE TEMPERATURĂ: Se opreşte operarea vanei în funcţie de temperatură, iar 
vana este adusă în poziţia de siguranţă (vana de încălzire prin pardoseală-închisă; vana 
de încălzire centrală-deschisă). 

SENZORUL VANEI: Senzorul nu este conectat/este conectat necorespunzător/este avariat. Senzorul 
are un rol fundamental pentru funcţionarea corespunzătoare a vanei, trebuind înlocuit fără 
întârziere. 

SENZORUL DE RETUR: Această alarmă este generată dacă funcţia de protecţie a returului 
este activă, iar senzorul este avariat. Verificaţi montarea senzorului sau înlocuiţi-l dacă 
este avariat. 

Alarma poate fi oprită prin dezactivarea funcţiei de protecţie a returului. 

SENZORUL DE TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ: Această alarmă este generată dacă 
senzorul de temperatură exterioară este avariat. Alarma poate fi oprită prin instalarea 
corespunzătoare a senzorului. Alarma este generată doar în modurile „Operare în 
funcţie de temperatura exterioară” sau „Operare cu termostat de cameră cu senzor de 
temperatură exterioară”. 

SENZOR CENTRALĂ AVARIAT: Această alarmă poate fi generată în cazul în care setările 
controlerului corespunzătoare operării cu senzor nu au fost efectuate corespunzător sau în 
cazul în care senzorul nu a fost conectat sau este avariat. 
SENZOR APĂ CALDĂ MENAJERĂ AVARIAT: Pentru a rezolva această problemă verificaţi 
conexiunile în regleta de conexiuni, verificaţi starea cablului de conectare, asigurându-vă că nu 
este avariat şi că nu s-a produs un scurtcircuit, verificaţi dacă senzorul funcţionează 
corespunzător, montând un alt senzor în locul acestuia şi citind valorile măsurate de acesta. 

 SPECIFICAŢII TEHNICE 

Nr. Specificaţie Unitate 
de 

măsură 

1 Tensiune alimentare V 230 +/‐10% /50 Hz 

2 Consum de putere W max. 4 

3 Temperatură ambiantă OC 5÷50 

4 Domeniu setare temperatură OC 0÷90 

5 Rezistenţă termică senzori OC -25÷95 

6 Sarcină ieşire A 0,5 

7 Siguranţă fuzibilă A 1,6 
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Declaraţie de conformitate UE 
Prin prezenta, declarăm pe propria răspundere că produsul i-1CWU fabricat de TECH, cu sediul 
la Wieprz Biała Droga 31, 34‐122 Wieprz, este conform cu: 

• Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26
februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la
punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării
în cadrul unor anumite limite de tensiune (Jurnalul Oficial UE L 96 din
29.03.2014, p. 357),

• Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26
februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la
compatibilitatea electromagnetică (Jurnalul Oficial UE L 96 din 29.03.2014, p.
79),

• Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor
în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic,

• Regulamentul Ministerului Economiei din 8 mai 2013 privind cerinţele
fundamentale referitoare la restricţiile de utilizare a anumitor substanţe
periculoase în echipamentele electrice şi electronice prin care se implementează
prevederile Directivei RoHS 2011/65/UE.

Pentru evaluarea conformităţii, s-au folosit standardele armonizate: 

PN‐EN 60730‐2‐9:2011, PN‐EN 60730‐1:2016‐10. 

Wieprz, 07. 12. 2017 


	Siguranţa 4
	Versiunea software 14
	Sistemele de protecţie şi alarmele 28
	 Înaltă tensiune! Asiguraţi-vă că aţi deconectat controlerul de la reţeaua electrică înainte de a efectua orice operaţiuni care implică lucrul sub tensiune (conectarea cablurilor electrice, instalarea echipamentului etc.).
	 Echipamentul poate fi avariat de descărcările electrice. Asiguraţi-vă că ştecărul este scos din priză
	INSTALAREA
	AVERTISMENT
	4.3.3.1 Temperatura setată a apei calde menajere
	4.3.3.2 Histerezisul temperaturii apei calde menajere
	4.3.4.1 Încălzirea imobilului
	4.3.4.2 Prioritatea boilerului
	4.3.4.3  Funcţionarea pompelor în paralel
	OBSERVAŢIE

	4.3.4.4 Modul de vară
	4.3.9.2 Timpul de intrare a afişajului în modul standby
	Pagina
	OBSERVAŢIE
	OBSERVAŢIE
	AVERTISMENT
	OBSERVAŢIE
	OBSERVAŢIE
	OBSERVAŢIE
	OBSERVAŢIE
	OBSERVAŢIE
	OBSERVAŢIE
	OBSERVAŢIE
	OBSERVAŢIE
	(În cazul în care controlerul este prevăzut cu un modul suplimentar GSM, acesta trebuie activat selectând ON.
	OBSERVAŢIE
	OBSERVAŢIE



	SISTEMELE DE PROTECŢIE ŞI ALARMELE
	Prin prezenta, declarăm pe propria răspundere că produsul i‐1CWU fabricat de TECH, cu sediul la Wieprz Biała Droga 31, 34‐122 Wieprz, este conform cu:
	 Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică (Jurnalul Oficial UE L 96 din 29.03.2014, p. 79),
	Pentru evaluarea conformităţii, s-au folosit standardele armonizate:
	Tel.+48 33 8759380,+48 333300018



	Text1: 


