STECA 201
Instructiuni de instalare si operare
Regulator al diferentei de temperatura
2 intrari, 1 iesire
Aceste instructiuni de utilizare sunt parte a produsului
→ cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de utilizare
→ pastrati-le de-a lungul intregii durate de viata a produsului
→ incredintati-le viitorilor utilizatori ai acestui produs

1. Despre acest manual
1.1 Aplicabilitate
Acest manual descrie instalarea, punerea în funcţiune, operarea, intretinerea si
demontarea regulatorului diferentei de temperatura pentru sisteme de energie termala solara.
Cand se instaleaza componentele ramase, de exemplu colectori solari, ansambluri de pompe,
unitati de stocare, pompe si valve de comutare, aveti grija sa urmati instructiunile de instalare
furnizate de fiecare producator.

1.2 Utilizatori
Instalarea, punerea in functiune, intretinerea si demontarea regulatorului pot fi efectuate
de personal calificat. Inainte de punerea in functiune, regulatorul trebuie sa fie asamblat si
instalat de catre personal calificat in acord cu reglementarile regionale si transregionale cat si cu
instructiunile de siguranta si cele generale incluse in instructiunile de instalare si operare.
Personalul calificat trebuie sa fie familiarizat cu aceste instructiuni de operare.
Regulatorul nu necesita intretinere.
Folositi regulatorul doar dupa ce ati citit si inteles atat manualul de instructiuni cat si cel de
siguranta. Respectaţi toate instructiunile de siguranta. Daca aveti orice fel de ambiguitati
referitoare la operarea si alterarea parametrilor sau functiilor, consultati personalul calificat.

1.3

Descrierea simbolurilor
1.3.1 Structura anunturilor de pericol

Tip, sursa si consecinte ale pericolului.
Masuri de prevenire a pericolului
1.3.2

Niveluri de pericol in avertizari

Nivel de pericol

Probabilitatea de apariţie
Ameninţare iminentă de pericol

Consecinte ale nerespectarii
Moarte, raniri serioase ale corpului

Amenintare posibila de pericol

Moarte, raniri serioase ale corpului

Amenintare posibila de pericol

Raniri minore

Amenintare posibila de pericol

Deteriorari ale proprietatii

Pericol
Avertizare
Atentionare
Atentionare

1.3.3 Note
Note privind obiceiurile de utilizare simpla si in siguranta
→Masuri pentru obiceiurile de utilizare simpla si in siguranta

1.3.4 Alte simboluri si insemne
Simbol

Semnificaţie
Precondiţie pentru acţiune

►

Apel la acţiune
Rezultat al actiunii

●
Accent pe problema

Lista
Accent pe problema

2. Siguranta
2.1 Utilizare adecvata
Regulatorul diferentei de temperatura (numit regulator de acum inainte) este folosit doar pentru a
controla sistemele termice solare in conditiile de ambient permisibile (vezi capitolul 12).

2.2 Utilizare neadecvata

Regulatorul nu trebuie sa fie folosit in urmatoarele medii:
-

Exterior
In incaperi umede
In incaperi in care se pot gasi mixturi de gaze inflamabile
In incaperi in care functionarea componentelor electrice si electronice pot cauza pericole

2.3 Pericole in timpul instalarii si punerii in functiune
Urmatoarele pericole exista atat in timpul instalarii/punerii in functiune a regulatorului cat si in
timpull operarii( in cazul erorilor de instalare):
-

Risc de moarte prin electrocutare
Risc de incendiu datorita scurt-circuitului
Daune asupra echipamentelor de siguranta impotriva incendiilor prezente in cladire
datorate instalarii incorecte ale cablurilor
Daune ale regulatorului si ale dispozitivelor instalate datorate conditiilor inadecvate de
ambient, alimentare incorecta si conectare interzisa a dispozitivelor sau dispozitive
defecte, asamblarea sau instalarea incorecta.

Asadar, toate reglementarile de siguranta se aplica in momentul in care se lucreaza la reţeaua
de alimentare. Doar electricienii pot lucra la deschiderea regulatorului (conexiuni electrice).
-cand se fixeaza cablurile, asigurati-va ca nu s-a produs nici o stricaciune a dispozitivelor de
siguranta impotriva incendiilor prezente in cladire
-asigurati-va ca regimurile permisibile de ambient la locul de instalare nu sunt depasite (vezi
capitolul 12)
-conformati-va cu gradele de siguranta specificate
- etichetele din fabrica si marcajele nu trebuie alterate, indepartate sau ilizibile
-inainte sa conectati dispozitivele, asigurati-va ca alimentatorul corespunde cu specificatiile
de pe panou
-asigurati-va ca toate dispozitivele care sunt conectate la regulator sunt conforme cu datele
tehnice ale regulatorului
-asigurati dispozitivul impotriva pornirii neintentionate
-lucrul pe un regulator pornit se face doar cu reţeaua de alimentare oprita
-protejati regulatorul impotriva supraincaracrii si scurt-circuitului

2.4 Detectarea defectelor

-verificati in mod regulat ecranul
-in cazul defectelor, izolati cauza (vezi capitolul 9)
-pe masura ce operarea in siguranta nu mai este posibila (de exemplu, daune vizibile)
deconectati dispozitivul de la sursa de alimentare
-lasati personalul calificat sa remedieze defectul

2.5 Excluderea răspunderii
Producatorul nu poate monitoriza conformitatea cu acest manual sau conditiile si metodele in
timpul instalarii, operarii, folosirii si intretinerii regulatorului. Instalarea neadecvata a
systemului poate cauza daune proprietatii si, ca rezultat, ale integritatii corporale.
Prin urmare, nu ne asumam responsabilitatea si raspunderea pentru pierderi, daune sau
costuri care rezulta in urma sau sunt referitoare la instalarea incorecta, operarea inadecvata si
folosirea si intretinerea incorecta.
Similar, nu ne asumam nici o responsabilitate pentru drepturile de brevet sau alte incalcari
ale drepturilor cauzate de utilizarea acestui regulator.
Producatorul isi rezerva dreptul de a face schimbari produsului, datelor tehnice sau
instructiunilor de instalare si operare fara o instiintare prealabila.

3 Descriere
3.1 Regulatorul in circuitul solar
3.1.1Scopul regulatorului
Regulatorul controleaza sistemul termal solar
3.1.2 Structura circuitului solar

Sensor temperatura 1 (colector)
Regulator

Vas stocare
Colector
Circuit solar

Pompa

Senzor temperatura
2 (zona inferioara a
vasului de stocare)

3.1.3 Functia circuitului solar
Regulatorul compara constant temperaturile dintre colector (T1) si zona joasa a recipientului de
stocare (T2). Odata de soarele a incalzit colectorul si exista o diferenta a temperaturii de 8 K
intre colector si recipientul de stocare , porneste pompa.
Pompa extrage lichidul de transfer de caldura din zona mai rece a recipientului de colectare si il
pompeaza in colector. Lichidul de transfer de caldura din colector este incalzit de soare fiind apoi
trimis inapoi in recipientul de colectare.
Lichidul de transfer de caldura incalzeste apa domestica printr-un schimbator de caldura situat in
recipientul de colectare.

Afisaj
Comutator
Pot fi selectate urmatoarele moduri de
operare:

Butoane operare:
Sus
Set
Jos

On-pentru testare
Automat-pentru operare automata
Off-pentru oprirea pompelor

On
Automatic
Off

4

Conexiuni:
retea, pompa, senzori temperatura.

Instalarea

4.1 Deschiderea/ inchiderea carcasei
PERICOL!
Risc de moarte prin electrocutare!
-

Deconectati regulatorul de la sursa de alimentare inaintea deschiderii carcasei
Asigurati-va ca sursa de alimentare nu poate fi pornita neintentionat
Nu deteriorati carcasa
Deschideti sursa de alimentare doar cand carcasa a fost inchisa

Carcasa de sus este prinsa de cea de jos prin 2 inchizatori si prinse cu un surub

Inchizatori

Butoane operare

Surub
Carcasa superioara
Carcasa inferioara

4.1.1 Deschiderea carcasei
Slabiti surubul si ridicati carcasa de sus

4.1.2 Inchiderea carcasei
-puneti carcasa de sus peste cea de jos intr-un unghi. Plasati inchizatorile in nisele din carcasa de
jos.
-rasuciti in jos carcasa superioara si potriviti butoanele in gaurile caracteristice
-inchideti carcasa strans cu un surub

4.2 Montarea

ATENTIE
Risc de electrocutare si incendiu daca este montat intr-un mediu umed
Asamblati regulatorul doar in zone unde gradul de protectie este suficient.

4.2.1 Montarea regulatorului

ATENTIE
Risc de ranire si deteriorare a carcasei cand se gaureste
-Nu folositi carcasa pe post de suport de dat gauri
-Alegeti un loc potrivit pentru a instala
-Gauriti spatiile superioare de prindere
-Insurubati
-Indepartati carcasa superioara
-Plasati carcasa in nisa
-Marcati pozitia gaurilor inferioare de prindere
-Indepartati carcasa din nou
- Gauriti spatiile inferioare de prindere
-Plasati carcasa in nisa
-Strangeti carcasa ferm folosind gaurile de prindere
-Montati carcasa superioara

4.3 Conectarea electrica

ATENTIE
Risc de moarte prin electrocutare!
-Deconectati regulatorul de la sursa de alimentare inainte de a deschide carcasa
-Luati in vedere toate orientarile si reglementările sursei locale de electricitate.
NOTA

Dispozitivul este construit pentru a fi conectat la retea prin priza cu impamantare, sau in cazul
unei instalatii electrice fixe printr-un dispozitiv de deconectare pentru deconectare completa in
acord cu instructiunile de instalare

4.3.1 Pregatirea cablului de alimentare
In functie de tipul de instalatie, cablurile pot intra in dispozitiv prin partea din spate a carcasei
sau prin partea inferioara a carcasei.
Alimentarea cablului prin spatele carcasei ( fig. 1)

ATENTIE
Risc de soc electric si incendiu datorita firelor libere!
Instalati un reducator de tensiune extern pentru cabluri
Indepartati clapele de plastic (7) din din spate a carcasei folosind o unealta adecvata.
Alimentarea cablului prin partea inferioara a carcasei (fig.2)

ATENTIE
Risc de soc electric si incendiu datorita firelor libere!
Strangeti cablurile flexibile de carcasa folosind clemele de reducere a tensiunii prevazute.
Taiati flapsurile de plastic din dreapta si stanga (6) folosind o unealta adecvata si scoateti-le din
carcasa.

4.3.2 Conectarea cablurilor
Daca se cere sau este prevazut un conductor protector pentru pompa, conectati-l la terminalele
regulatorului. Cand instalati conductorul protector, urmariti urmatoarele puncte:
-asigurati-va ca impamantarea este conectata la reţeaua de alimentare a regulatorului
-fiecare terminal trebuie sa fie conectat la un singur fir de conectare (max. 2.5 mm²)
-terminalele sunt potrivite de a fi instalate fara mansoane; firele standard trebuie rasucite (o data
per 20 mm)
-folositi numai senzorii originali de temperatura (Pt 1000) care sunt admisi pentru a fi folositi cu
regulatorul
Urmariti urmatoarele puncte:
-polaritatea contactelor senzorilor nu este importanta
-nu asezati firele senzorului langa cele de 230 volti sau 400 volti ( distanta minima: 100 mm)
-daca apar efecte de inducţie, de exemplu, de la cabluri grele de curent, cabluri suspendate, statii
de transformare, dispozitive radio si televizor, dispozitive cu microunde, etc, atunci cablurile
senzorului trebuie sa fie adapostite adecvat.
-cablurile senzorului pot fi extinse pana la maximum 100 m.
Cand folositi cabluri pentru extensie, alegeti urmatoarele sectiuni transversale ale cablului:
-0.75 mm² pana la 50 m lungime
-1.5 mm² pana la 100 m lungime
Conectati cablurile in conformitate cu planul terminalului.

4.3.3 Planul terminalului
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Conductor de protectie
Retea 230V ~
Pompa 230V ~
Senzor temperatura 1 (colector)
Senzor temperatura 2 (zona inferioara a vasului de colectare)

4.3.4 Acţionarea terminalelor de conectare

NOTA
Terminalul de conectare poate fi actionat doar cu o unealta adecvata. O unealta neadecvata sau
prea multa presiune mecanica poate deteriora sau chiar distruge terminalul de conectare.

5 Prezentarea generală a afisajului

(1) Simbol pentru functionarea pompei
(2) Simbol pentru functia antu-inghetare
(3) Simbolul max pentru temperatura maxima a rezervorului de stocare si temperatura
maxima a colectorului. (vezi cap. 7.2 si 7.3)
(4) Afisaj pentru senzorii de temeperatura, citirea temperaturilor si simbolurile pentru
defectiuni (vezi cap. 9.1), intreruperi sau „SYS”= erori ale sistemului ( vezi cap. 9.1)
(5) Formatul temperaturii [°C/°F] (vezi cap. 8.2.8)

6 Punerea in functiune
6.1 Testarea pompei

ATENTIE
Avarii ale pompei cauzate de utilizarea fara fluid

Asigurati-va ca circuitul solar este umplut cu lichid de transfer de caldura.
Carcasa regulatorului este inchisa
Toate conexiunile sunt facute in mod corespunzator
Sistemul de energie solara este plin

Conectati reteaua de alimentare
Pentru a porni pompa, setati intrerupatorul in pozitia superioara (pornit)
-

Apare „pornit” pe afisaj. Dupa aproximativ 3 secunde apare „Pornit” alternativ cu afisajul

Pentru a opri pompa, setati intrerupatorul in pozitia inferioara (oprit)
-

Apare „Oprit” pe afisaj. Dupa aproximativ 3 secunde apare „Oprit” alternativ cu afisajul.

ATENTE
Modul incorect de operare poate provoca sistemul sa se inchida sau functionarea adecvata a
sistemului
Dupa testarea pompei, intotdeauna setati modul automat de operare.
Pentru a seta regulatorul la operarea automata, mutati intrerupatorul de operare in pozitia din
mijloc (Auto)
-

Pe afisaj apare „Aut” pentru aproximativ 3 secunde

7 Descrierea functiilor regulatorului
7.1 Comutatorul diferentei de temperatura
Regulatorul compara constant temperaturile dintre colector (T1) si zona inferioara a recipientului
de stocare (T2). Pe masura ce temperatura din regulator (T1) este de 8K( adjustabil in setari
→P2[K]) mai mare decat temperatura din recipientul de stocare (T2) si daca nici o limita de
siguranta interzice functionarea pompei, pompa este pornita.

Apare urmatorul afisaj:

- Simbolul pompei este afisat
Daca diferenta temperaturii scade sub 4 K ( adjustabil in setari →P3[K]) pompa este oprita.
Simbolul soarelui nu mai apare pe afisaj.

7.2 Temperatura maxima a recipientului de stocare
Functia temperaturii maxime a recipientului de stocare este de a preveni supraincalzirea
rezervorului de apa fierbinte. Daca zona inferioara a recipientului de stocare (T2) atinge
temperatura maxima setata ( setata din fabrica la 60° C, →P1), incarcarea este oprita. O
temperatura de 3 K sub temperatura maxima a recipientului de stocare trebuie atinsa pentru ca
incarcarea sa aiba loc.
Apare urmatorul afisaj:

-

Afisajul clipeşte max

Nota: Afisajul arata max doar cand senzorul de temperatura T2 este selectat.

7.3 Temperatura maxima a regulatorului
In perioade de iradiere solara ridicata, temperatura (T1) fluidului de transfer de caldura poate
depasi 130° C. Fluidul de transfer de caldura se evapora. In acest caz, pompa este oprita din
masuri de protectie pana ce temperatura scade sub 127° C.
Apare urmatorul afisaj:

-

Afisajul clipeşte max
Nota: Afisajul arata max doar cand senzorul de temperatura T1 este selectat.

7.4 Functia tubului colector
Datoita constructiei, temperatura regulatorului (T1) poate fi inregistrata imprecis cu tuburi
colectoare cu vaccum ( in multe cazuri nu sunt senzori de imersiune; senzorul este in afara tevei
colectoare). In aceste cazuri, circuitul solar trebuie sa fie activat pe scurt in intervale regulate
pentru a transmite caldura actuala de la teava colectoare la senzor (T1). Daca este activata functia
tubului colector, regulatorul porneste pom[a automat la fiecare 30 de minute timp de 30 de
secunde.

7.5 Functia anti-inghetare
Daca este activata functia anti-inghetare, regulatorul porneste pompa pe masura ce temperatura
regulatorului (T1) scade sub +5° C. Fluidul de transfer de caldura este pompat prin regulator
pentru a preveni sistemul de la inghet. Daca regulatorul atinge temperatura de +7°C. Pompa este
inchisa din nou.

ATENTIE
Sistemul poate ingheta in ciuda activarii functiei anti-inghetare!
In timpul unei intreruperi de curent, functia anti-inghet nu functioneaza
In timpul perioadelor indelungate de inghet datorita restrictiei stocarii caldurii rezervorului de
apa
Daca colectorii sunt montati in zone expuse la vant.
-

Este recomandat sa folositi antigel pentru centrale solare.

Fluidele standard pentru transfer de caldura anti-inghetare pentru sistemele de energie solara
contin de asemenea un aditiv pentru combaterea coroziunii.
Apare urmatorul afisaj:

-

Simbolul anti-inghet este afisat

8 Operarea
ATENTIE
Operarea incorecta poate cauza sistemul sa se inchida sau sa nu functioneze
adecvat!
Asigurati-va ca sistemul de operare este setat la functionare automata.
Pe afisaj puteti vedea temperaturile individuale ale senzorilor.Setarile regulatorului pot fi
schimbate din meniu.

8.1 Citirea valorilor temperaturii
- selectati senzorul de temperatura folosinf butoanele ▲ si ▼ (1=T1, 2=T2)

·
·

Senzorul de temperatura 1 afiseaza temperatura din zona
colectorului si a pompei active.
Senzorul de temperature 2 afiseaza temperature din zona
inferioara a vasului de stocare si a pompei active.

- senzorul de temperatura selectat si citirea temperaturii curente apar pe afisaj

8.2 Setarea regulatorului
8.2.1 Folosirea setarilor din meniu
- pentru a deschide meniul de setari apasati butonul SET pentru aporx. 2 secunde
- setarea P1 „ Tempaeratura maxima a recipientului de stocare” este afisata

--pentru a trece la urmatoarele setari apasati ▼
-pentru a iesi din setari apasati ▼ din nou, pana ce senzorul de temperatura si citirea
tempearaturii apar din nou.

8.2.2 Prezentarea generala a setarilor din meniu
Citirea temperaturii (T1 sau T2)
(Tineti apasat pentru 2 secunde)
P1: temperature maxima a vasului de stocare
P2: diferenta de temperatura la care se produce cuplarea
P3: diferenta de temperatura la care se produce decuplarea
T1: functia de colectare
F2: functia anti-inghet
F3: formatul de temperatura (°C/°F)

8.2.3 Setarea temperaturii maxime a recipientului de stocare (P1)
ATENTIE
Risc de oparire din cauza temperaturii de peste 60°C a recipientului de stocare!
-Instalati un mixer termostatic in teava de apa fierbinte si setati la maxim 60° C
Meniul P1 este deschis

-apasati butonul SET pentru aprox. 2 secunde pana ce apare semnul temperaturii maxime a
recipientului de stocare
-schimbati temperatura maxima a recipientului de stocare din butoanele ▼ sau ▲.
-pentru a salva valoarea, apasati butonul SET

8.2.4 Setarea diferentialului de pornire a temperaturii
Meniul P2 este deschis

-apasati butonul SET pentru aprox. 2 secunde pana ce apare semnul temperaturii maxime a
recipientului de stocare
-schimbati temperatura maxima a diferentialului de pornire a temperatura
-pentru a salva valoarea, apasati butonul SET

8.2.5 Setarea diferentialului de inchidere a temperaturii
Meniul P3 este deschis

- apasati butonul SET pentru aprox. 2 secunde pana ce apare semnul temperaturii maxime a
recipientului de stocare
-schimbati temperatura maxima a diferentialului de pornire a temperatura
-pentru a salva valoarea, apasati butonul SET

8.2.6 Activarea functiei tubului colector
NOTA
Setarea incorecta a regulatorului poate compromite eficienta sistemului de energie solara. Prin
urmare, activati functia tubului colector doar daca constructia regulatorului nu permite
temperaturii sa fie inregistrata imediat si/sau corect (in unele cazuri nu exista senzori de imersie;
senzorul este in afara tevii colectoare)
Meniul F1 este deschis

-apasati butonul SET pentru aproximativ 2 secunde pana ce „oFF” sau „on” apar
-comutaţi intre „oFF” si „on” folosind butoanele ▼ sau ▲.

-pentru a salva valoarea, apasati butonul SET

8.2.7 Activarea functiei anti-inghetare (F2)

ATENTIE
Sistemul poate ingheta chiar daca functia anti-inghetare este activata!
-In timpul unei intreruperi de curent, functia anti-inghet nu functioneaza
In timpul perioadelor indelungate de inghet sistemul poate ingheta chiar daca functia antiinghetare este activata.
-daca sunt asteptate perioade indelungata de îngheţ/ger folositi sistemul numai cu functia antiinghetare activata.
Pentru mai multe informatii vezi cap. 7.5.
NOTA
Setarea incorecta a regulatorului poate compromite eficienta sistemului de energie solara.
Activati functia anti-inghetare numai la sistemele de energie solara care nu sunt umplute cu
antigel.
Meniul F2 este deschis

-apasati butonul SET pentru aproximativ 2 secunde pana ce „oFF” sau „on” apar
-comutaţi intre „oFF” si „on” folosind butoanele ▼ sau ▲.
-pentru a salva valoarea, apasati butonul SET

8.2.6 Selectarea formatului temperaturii
Meniul F3 este deschis

-apasati butonul SET pentru aproximativ 2 secunde pana ce apare „°C” sau „°F”

-comutaţi intre „°C” si „°F” folosind butoanele ▼ sau ▲.
-pentru a salva setarea, apasati butonul SET

8.2.9 Resetare
Functia de resetare face ca regulatorul sa revina la setarile din fabrica,care sunt urmatoarele:
P1
60

P2
8

P3
4

F1
oFF

F2
oFF

F3
°C

Meniul de resetare e deschis

--apasati butonul SET pentru aproximativ 5 secunde pana ce apare „RESET”
Regulatorul revine la setarile din fabrica.

9 Intretinere
Regulatorul a fost conceput pentru utilizare contiunua indelungata fara probleme. Cu toate
acestea, pot aparea defecte. Intretinerea se face doar de personalul calificat.
In cele mai multe cazuri vina nu cade pe regulator ci mai de graba pe componentele periferice.
Urmatoarea descriere acopera problemele cele mai comune intalnite la regulator.
-

Trimiteti regulatorul cu o descriere precisa a defectului daca nici un defect din cele de
mai jos nu este prezent

9.1 Cauze ale defectului

ATENTIE Risc de moarte prin electrocutare!
Deconectati regulatorul de la sursa de alimentare inainte de deschiderea carcasei.
Regulatorul pare sa nu functioneze deloc
Simptome secundare
Afisajul regulatorului este gol

Cauze/remedii posibile
Nu este conectat la sursa
- Personalul calificat verifica siguranta si
cablul de alimentare

Pompa, care nu este conectata la regulator, nu functioneaza, chiar daca conditiile de
pornire au fost indeplinite
Simptome secundare
Cauze/remedii posibile
Simbolul pompei apare Nu este conectat la sursa
pe afisaj
- Personalul
calificat
verifica
siguranta si cablul de alimentare
Simbolul pompei nu Comutatorul de funcţionare este setat pe
apare pe afisaj
Off
Apare Off alternativ cu
- Setati comutatorul de functionare
citirea temperaturii
pe functionare automata
Sunt afisate simbolurile scurt-circuitului si cel al avertizarii
Cauze/remedii posibile
Senzorul de temperatura T1 sau T2 sau cablul de alimentare s-au
scurt-circuitat
Personalul calificat verifica cablul de alimentare al senzorului de
temperatura si daca acesta este conectat corect la regulator
Apar simbolul de intrerupt si semnalul de avertizare
Cauze/remedii posibile
Senzorii de temperatura T1 si T2 sau cablul de alimentare sunt
intrerupti
Personalul calificat verifica daca cablul de alimentare al
senzorului de temperatura este conectat corect la regulator
„SYS” si semnalul de avertizare apar pe afisajul regulatorului
Cauze/remedii posibile
SYS inseamna ca este o eroare a sistemului. Asta inseamna ca in ciuda
functionarii pompei, a fost inregistrata o diferenta a temperaturii care
depaseste 80 K intre colector si recipientul de stocare. Sunt posibile
urmatoarele cauze:
-pompa este defecta sau conectata incorect
-valva de izolare din circuitul solar este inca inchisa
-este aer in circuitul solar
Din moment ce o pompa standard de circulatie nu poate elimina bulele de aer
dinauntrul sistemului de tevi, circuitul mediu de transfer de caldura se
inchide.
Personalul calificat verifica sistemul de energie solara pentru a preveni
daunele
Odata ce erorile au fost remediate, apăsaţi orice buton pentru a confirma
mesajul de eroare

9.2 Testarea senzorilor de temperatura
9.2.1 Siguranta
Numai personalul calificat poate verifica senzorii de temperatura

9.2.2Testarea valorilor de rezistenta

PERICOL Risc de moarte prin electrocutare!
Deconectati regulatorul de la sursa de alimenatre inaintea deschideriii carcasei
Temperatura este inrtegistrata de senzorii de rezistenta. Acestia sunt senzori de temperatura
PT1000. In functie de temperatura, valoarea rezistentei se schimba,de asemenea. Un potential
senzor defect poate fi verificat cu un ohmmetru.
Masurarea valoarea rezistentei
-deconectati senzorul de temperatura de la regulator
-masurati valoarea rezistentei. Valorile tipice ale rezistentei, in functie de temperatura, sunt
listate in tabelul urmator. Luati in vedere ca sunt posibile mici variatii.
Valorile rezistentei senzorului de temperatura
Temperatura [°C]
Rezistenta [Ω]

-30
882

-20
922

-10
961

0
1000

10
1039

20
1078

Temperatura [°C]
Rezistenta [Ω]

30
1117

40
1155

50
1194

60
1232

70
1271

80
1309

Temperatura [°C]
Rezistenta [Ω]

90
1347

100
1385

110
1423

120
1461

130
1498

140
1536

Temperatura [°C]
Rezistenta [Ω]

150
1573

160
1611

170
1648

180
1685

10 Demontare si înlăturare
PERICOL
Risc de moarte prin electrocutare!
-

Deconectati regulatorul de la sursa de alimentare inainte de a-l demonta
Pentru a demonata regulatorul, urmati instructiunile in ordinea inversa.

11 Garantie
In conformitate cu reglementările legale germane, se acorda 2 ani garantie pentru acest produs.
Vanzatorul va inlatura toate stricaciunile materiale sau legate de fabricare care au loc in timpul
perioadei de garantie si care afecteaza functionarea corecta a produsului. Uzura fizică nu
constituie o disfuncţionalitate.Nu se acorda garantie daca defectiunea este cauzata de terţi,
instalare sau punerea în funcţiune neprofesionala, manipulare neglijenta sau incorecta, transport
neadecvat, incarcare excesiva, utilizarea unui echipament neadecvat, lucrari de constructie
defecte, pozitionare a constructiei nepotrivita sau operare sau utilizare neadecvata.
Garantia este acceptata doar daca stricaciunea a fost notificata imediat ce a fost descoperita.
Garantia este data vanzatorului.
Vanzatorul trebuie informat inainte ca cererile garantiei sa fie procesate. Pentru a
procesa o cerere a garantiei trebuie adusa o descriere exacta a defectului si o
factură.
Vanzatorul poate alege intre a repara sau a inlocui produsul. Daca produsul nu poate fi nici
reparat nici inlocuit, sau daca aceasta nu se intampla intr-o perioada adecvata in ciuda
specificatiei unei perioade de prelungire in scris de catre client, reducerea in valoare cauzata de
defect este inlocuita,sau, daca aceasta nu este suficient luand in vedere interesele clientului,
contractul se anuleaza.
Oricare alte viitoare cereri impotriva vanzatorului bazate pe obligatiile acestei garantii, in
particular cereri pentru daune datorate pierderii de profit, daune indirecte, sunt excluse, doar daca
răspunderea este obligatorie prin lege.

12 Date tehnice
Regulator al diferentei de temperatura
Voltaj operational
Consumul regulatorului
Intrari
Iesiri

Diferential de pornire a temperaturii
Diferential de inchidere a temperaturii
Afisaj
Grad de protectie
Temperatura de ambient permisa
Montarea
Greutate
Carcasa
Dimensiuni L x W x H [mm]
Senzorii de temperatura 2 x Pt 1000
Siguranţă

230 V ~(±15%), 50 Hz [optional 115 V
(±15%), 60 Hz]
≤1W
2 inregistrari a temeperaturii (Pt 1000)
1
1 x iesire controlata de releu
performanţă max. 800 W [230 V ~]
4-20 K (setarea din fabrica e de 8 K)
2-18 K (setarea din fabrica e de 4 K)
Afisaj LCD (48 de segmente)
IP 20/DIN 40050
0 pana la +45 °C
Pe perete
250 g
Carcasa reciclabila din 3 piese
137 x 134 x 38
1.5 m cablu de silicon(rezistand pana la
+230°C)
4 A MT, 250 V sau T4 A H 250 V (siguranta
fuzibila: 214004)

