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1. Informații referitoare la siguranță 

1.1 Instalarea și punerea în funcțiune 

• Când de stabilire fire, vă rugăm să se asigure că nu se produc daune la oricare din CONSTRUCTIONAL 

măsuri de siguran•ă împotriva incendiilor prezentate în clădire.  

• Controlerul nu trebuie instalat în încăperi amestecuri de gaze inflamabile în cazul în care u•or 

sunt prezente sau pot să apară.  

• Condi•iile de mediu permise nu pot fi depă•ite la locul de instalare.  

• Înainte de a conecta aparatul, asigura•i-vă că sursa de alimentare se potrive•te cu 

specifica•iile cerute de controler.  

• Toate dispozitivele conectate la controler trebuie să fie conforme cu specifica•iile tehnice ale 

controlerul.  

• Toate opera•iunile de pe un controler deschis sunt doar pentru a fi eliminate de la a întreprins puterea 

livra. Toate reglementările de siguran•ă pentru lucrul la sursa de alimentare sunt valabile.

• Conectarea •i / sau toate opera•iunile care necesita deschiderea regulatorului (de exemplu, schimbarea de 

siguran•a) sunt efectuate numai de către speciali•ti. 

1.2 Despre acest manual  

Acest manual descrie instalarea, func•iile •i operarea unui controler solar. Cand

instalarea componentelor rămase de exemplu a panourilor solare •i unitatea de rezervor, vă rugăm să fi•i 

Asigura•i-vă că respecta•i instruc•iunile de instalare furnizate de către fiecare producător. 

Instalarea, conectarea electrică, punerea în func•iune •i între•inerea dispozitivului poate doar 

să fie efectuate de către persoane instruite profesional. Persoana profesională trebuie să cunoască

acest manual •i urma•i instruc•iunile con•inute în acest document. 

renunțare 1.3 Răspundere  

Producătorul nu poate monitoriza respectarea acestor instruc•iuni sau circumstan•ele 

•i metodele utilizate pentru instalarea, exploatarea, utilizarea si intretinerea acestui controler. 

Instalarea necorespunzatoare poate cauza pagube materiale •i de persoane. Acesta este motivul pentru care ne-am

nu preia responsabilitatea •i răspunderea pentru pierderi, daune sau costuri care ar putea apărea din cauza 

instalarea necorespunzătoare, operarea sau utilizarea gre•ită •i de între•inere sau care apare în unele 

legătură cu cele de mai sus. Mai mult decât atât, noi nu preluam responsabilitatea pentru brevet

încălcări sau încălcări - care apar în legătură cu utilizarea acestui controler pe de 

drepturilor ter•ilor. Producătorul păstrează dreptul de a pune modificări la produs,

date tehnice sau de instalare •i instruc•iuni de operare fără notificare prealabilă. De îndată ce

devine evident că operarea în condi•ii de siguran•ă nu mai este posibilă (de exemplu, deteriorări vizibile). Vă rog

scoateti imediat aparatul din func•iune. Notă: asigura•i-vă că dispozitivul nu poate fi
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accidental pus în func•iune. 

1.4 Informații importante 

Am verificat cu aten•ie textul •i imaginile din acest manual •i cu condi•ia cele mai bune noastre 

cuno•tin•e •i idei, cu toate acestea, poate exista erori inevitabile. Vă rugăm să re•ine•i că nu putem

garantează că acest manual este dat în integritatea imaginii •i a textului, acestea sunt doar câteva 

exemple, •i se aplică numai pentru propriul nostru sistem. Incorecte, incomplete •i eronate

informa•ii •i prejudiciul rezultat nu ne asumăm responsabilitatea.  

1.5 Descrierea semnalului 

indicații de siguranță: Instruc•iuni de siguran•ă în text sunt marcate cu un triunghi de avertizare. indicații de siguranță: Instruc•iuni de siguran•ă în text sunt marcate cu un triunghi de avertizare. 

Ele indică măsuri care pot duce la un prejudiciu riscurilor persoanei sau de siguran•ă.  

Pasi de utilizare: triunghi mic „►“ este utilizat pentru a indica etapa de operare.  Pasi de utilizare: triunghi mic „►“ este utilizat pentru a indica etapa de operare.  

Note: Con•ine informa•ii importante despre operarea sau func•ii. Note: Con•ine informa•ii importante despre operarea sau func•ii. 

1.6 Butonul HMI 

Lampă indicatoare LED 

• Controlerul este operat cu 5 butoane pe lângă ecran 

• „  "Butonul de vacan•ă  

• „SET“: Confirmare / selectare  

• „↑“ în sus butonul: cre•te valoarea  

• „↓“ butonul jos: reduce valoarea  

• Butonul „ESC“ întoarcere / ie•ire: a reveni la meniul anterior

Notă: TST este temperatura rezervor 1 (pe ecran)  
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1.7 Înțeles icoanelor a apărut pe ecran  

icon Semnifica•ie Cod Icon este iluminat Pictograma clipe•te 

Exceed maximă 

Temperatura rezervorului 

SMX 

Rularea de urgen•ă rezervor 

funcţia de oprire 

╋

Rularea de urgen•ă colector 

funcţia de oprire  

CEM 

Rularea de răcire colector 

funcţie 

OCCO 

Rularea func•iei de răcire rezervor OSTC 

Rularea de răcire sistem 

funcţie 

OSYC 

Activarea anti-înghe• 

funcţie  

OCFR 

Rularea func•iei anti-înghe• OCFR ╋

Activarea de minim colector 

func•ie de temperatură 

OCMI 

Eroare de senzor de temperatură 

Eroare de senzor de debit 
╋

2 Prezentare generală 

2.1 Controler introducere  

• LED ecran mare  

• 6 * ie•iri releu  

• 1 * ie•ire de joasă tensiune releu pentru cazan pornit / oprit de control 

• 8 * intrari de senzori 

• 1 * Intrare pentru Grundfos Direct Sensor TM (VFS)  

• 1 * Intrare pentru (FRT) Debitmetru electronic lamă rotativă  

• 3 * ie•iri frecven•ă variabilă PWM pentru controlul vitezei pompei de înaltă eficien•ă  
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• Datele salvate pe card TF (Micro SD) 

• portul 485 pentru modul de comunicare conectare ( Func•ia nu este disponibilă acum)portul 485 pentru modul de comunicare conectare ( Func•ia nu este disponibilă acum)

• 19 sisteme pentru a alege  

Lista 2.2 Livrarea  

• 1 * Controler SR658  

• 1 * manual de utilizare  

• 2 * Ecran •i expansiune  

• 2 * Senzor de temperatură P1000 (φ6 * 50mm, lungime cablu 1.5 metri) 

• 4 * NTC10K senzor de temperatură (φ6 * 50mm, lungime cablu 3meter) 

• 1 * sac clemă 

2.3 Date tehnice 

• Intrări : 2 * senzori de temperatură PT1000  Intrări : 2 * senzori de temperatură PT1000  Intrări : 2 * senzori de temperatură PT1000  

6 * NTC10K, B = 3950 senzori de temperatură 

1 * Grundfos Senzor Direct (tip VFS)  

1 * lamă rotativă debitmetru electronic (FRT) 

• produc•ie : 3 * Releu electromagnetic, max. curent 1Aproduc•ie : 3 * Releu electromagnetic, max. curent 1Aproduc•ie : 3 * Releu electromagnetic, max. curent 1A

3 * Semiconductor rambursa, Max. curent 1A

1 * releu de joasă tensiune (pornit / oprit de semnal), cazan pornit / oprit de control 

3 * ie•ire PWM de frecven•ă variabilă (comutabil 0-10V) 

• Funcții: operare contor oră, funcția tubului colector, funcția termostat, 

pompa de control al vitezei, măsurarea cantității de căldură, schimbul de căldură extern, 

înot sistem de circuit piscină, parametrii de sistem reglabil și opțional 

funcții (meniu-driven), echilibru și de diagnosticare 

• Sursă de alimentare: 100 ... 240V ~ (50 ... 60Hz) 

• Impulsul nominal de tensiune: : 2.5KV Impulsul nominal de tensiune: : 2.5KV Impulsul nominal de tensiune: : 2.5KV 

• interfa•ă de date: TF (Micro SD) 

• 485 de alimentare cu curent : 60mA (Func•ia nu este disponibilă acum)485 de alimentare cu curent : 60mA (Func•ia nu este disponibilă acum)485 de alimentare cu curent : 60mA (Func•ia nu este disponibilă acum)485 de alimentare cu curent : 60mA (Func•ia nu este disponibilă acum)

• carcasă : ABS plastic carcasă : ABS plastic carcasă : ABS plastic 

• Montare : montare pe perete Montare : montare pe perete Montare : montare pe perete 

• Indicarea / Display: Sistem de monitorizare a--display, pentru vizualizare a sistemelor, LED-l 

afi•are, •i iluminare de fundal 

• Func•ionare: 5 butoane de la capacul frontal 

• Tip de protec•ie: IP41 
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• Clasa de protec•ie: I 

• Temperatura mediului ambiant: 0 ... 40 ° C 

• Gradul de poluare: 2 

• Dimensiuni: 208 * 158 * 43mm 

Notă: TF (Micro SD) nu este inclus în lista de livrare  Notă: TF (Micro SD) nu este inclus în lista de livrare  

3. Instalarea  

Notă: Unitatea ar trebui să fie instalat numai în camerele interioare uscate. Împăr•i•iNotă: Unitatea ar trebui să fie instalat numai în camerele interioare uscate. Împăr•i•i

rutare de fire senzor de tensiune •i fire. Asigura•i-vă că regulatorul precum •i a sistemului sunt

nu sunt expuse la câmpurile electromagnetice puternice. 

3.1 Regulator de montare 

Urma•i pa•ii de mai jos pentru a monta controlerul pe perete.  

• Desface•i •urubul de culisare, de la capacul •i 

scoate•i-l împreună cu capacul de carcasă. 

• Marca•i punctul superior de prindere pe perete. Masina de gaurit si

fixa•i fi•a de perete închisă •i în•uruba•i părăsirea 

cap proeminente. 

• Hang carcasa din punctul de fixare superioară •i 

marca punctele de fixare inferioare (180 mm Centre). 

• Forajul •i insera•i dibluri inferioare. 

• Fixa•i carcasa pe perete cu fixare inferioară 

•urub •i strânge•i. 

• Se efectuează cablurile electrice, în conformitate cu alocarea terminalului 

• Pune•i capacul pe carcasă. Ata•a•i cu •urubul de fixare.

3.2 Conexiune electrică  

Conform modului de instalare, sârmă poate fi conectat la gaura A de pe placa de fund 

sau din gaura B, folosind un instrument adecvat (cum ar fi cutit) pentru a tăia plasticul A.  

Notă: firele trebuie fixate prin fixarea cleme pe pozi•ia C.  Notă: firele trebuie fixate prin fixarea cleme pe pozi•ia C.  
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3.3 Conexiune Terminal  

Notă: înainte de a deschide carcasa! Întotdeauna deconecta•i regulatorul de la putereNotă: înainte de a deschide carcasa! Întotdeauna deconecta•i regulatorul de la putere

de aprovizionare •i să se supună regulamentului local de alimentare cu energie electrică.  

• terminale de intrare 

T0 ~ T1: senzor de temperatura PT1000, pentru măsurarea temperaturii colectorului  T0 ~ T1: senzor de temperatura PT1000, pentru măsurarea temperaturii colectorului  T0 ~ T1: senzor de temperatura PT1000, pentru măsurarea temperaturii colectorului  

T2 ~ T7: NTC10K, B = 3950 Senzor de temperatură, în func•ie de temperatura de rezervor •i conducte de măsurare  T2 ~ T7: NTC10K, B = 3950 Senzor de temperatură, în func•ie de temperatura de rezervor •i conducte de măsurare  T2 ~ T7: NTC10K, B = 3950 Senzor de temperatură, în func•ie de temperatura de rezervor •i conducte de măsurare  

PWM1, PWM2, PWM3: porturi de semnal pentru pompa de înaltă eficien•ă, detaliată conexiune vezi mai jos 

imagine  

HK-A, HK-B: Conexiune uscat on / off porturi de semnal, (HK •i HR deschise simultan sau aproape, 

pentru controlul încălzirii cazanului)  
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port de comunicare 485 : ELA485, pentru comunicare control de la distan•ă (func•ia nu este disponibilă port de comunicare 485 : ELA485, pentru comunicare control de la distan•ă (func•ia nu este disponibilă port de comunicare 485 : ELA485, pentru comunicare control de la distan•ă (func•ia nu este disponibilă 

acum)  

FRT : Pentru lamă rotativă debitmetru electronice  FRT : Pentru lamă rotativă debitmetru electronice  FRT : Pentru lamă rotativă debitmetru electronice  

VFS : Pentru senzorul debitmetru Grundfos VFS : Pentru senzorul debitmetru Grundfos VFS : Pentru senzorul debitmetru Grundfos 

• Sfaturi cu privire la instalarea senzorilor de temperatură: 

① echipate senzori de temperatură Pt1000 Numai originale din fabrică sunt aprobate pentru utilizarea cu ① echipate senzori de temperatură Pt1000 Numai originale din fabrică sunt aprobate pentru utilizarea cu 

colector, acesta este echipat cu cablu de 1,5m de siliciu •i potrivite pentru orice vreme 

condi•ii, cablul este rezistent la temperaturi de pana la 280 gr C., conecta•i temperatura 

senzori la bornele corespunzătoare cu polaritate. 

② Numai fabrică echipate NTC10K, B = 3950 senzorii de temperatură sunt aprobate pentru ② Numai fabrică echipate NTC10K, B = 3950 senzorii de temperatură sunt aprobate pentru 

folosind cu rezervor •i •eavă, acesta este echipat cu cablu PVC 3m, iar cablul este temperatură 

rezistent până la 105 o C, conecta•i senzorii de temperatură la bornele corespunzătoare rezistent până la 105 o C, conecta•i senzorii de temperatură la bornele corespunzătoare rezistent până la 105 o C, conecta•i senzorii de temperatură la bornele corespunzătoare 

cu polaritate. 

③ Toate cablurile senzorilor sunt de joasă tensiune, •i pentru a evita efectele inductive, nu trebuie să fie stabilite în apropiere ③ Toate cablurile senzorilor sunt de joasă tensiune, •i pentru a evita efectele inductive, nu trebuie să fie stabilite în apropiere 

la 230 vol•i sau 400 vol•i (cabluri de separare minimă de 100 mm). 

④ Dacă efectele inductive externe există, de exemplu, de la cabluri de curent grele, tren de deasupra capului ④ Dacă efectele inductive externe există, de exemplu, de la cabluri de curent grele, tren de deasupra capului 

cabluri, posturi de transformare, aparate de radio •i de televiziune, posturi de radio amatori, 

dispozitive cu microunde etc., atunci cablurile de la senzori trebuie să fie protejate în mod corespunzător. 

⑤ Cablurile senzorilor pot fi extinse la o lungime maximă de cca 100 de metri, atunci când televiziunii prin cablu⑤ Cablurile senzorilor pot fi extinse la o lungime maximă de cca 100 de metri, atunci când televiziunii prin cablu

Lungimea este de până la 50 m, •i apoi 0.75mm 2 ar trebui să fie utilizat de cablu. Când lungimea cablului este de susLungimea este de până la 50 m, •i apoi 0.75mm 2 ar trebui să fie utilizat de cablu. Când lungimea cablului este de susLungimea este de până la 50 m, •i apoi 0.75mm 2 ar trebui să fie utilizat de cablu. Când lungimea cablului este de sus

la 100 m, •i apoi 1.5mm 2 ar trebui să fie utilizate cabluri. la 100 m, •i apoi 1.5mm 2 ar trebui să fie utilizate cabluri. la 100 m, •i apoi 1.5mm 2 ar trebui să fie utilizate cabluri. 

• Terminal de ieșire  

Porturi de intrare L, N: pentru conectarea de putere, L: sârmă de vii, N: sârmă de la zero,  sârmă de protec•ie la sol 

Ie•ire R1: Relee cu semiconductoare (SCR), proiectat pentru controlul vitezei pompei, Max. Curent: 1A  

Ie•ire R2: Relee cu semiconductoare (SCR), proiectat pentru controlul vitezei pompei, Max. Curent: 1A  

Ie•ire R3: Relee semiconductoare (SCR), proiectat pentru controlul vitezei pompei, Max. Curent: 1A  
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Ie•ire R4: Relee electromagnetice, concepute pentru pornire / oprire al pompei sau 3 cai 

supapă electromagnetică, Max. Curent: 1A  

Ie•ire R5: Relee electromagnetice, concepute pentru pornire / oprire al pompei sau 3 cai 

supapă electromagnetică, Max. Curent: 1A  

Ie•ire HR: relee electromagnetice, concepute pentru pornire / oprire al dispozitivului de încălzire-back-up, 

Max. Curent: 1A  

• R4, R5 terminale pentru 3 moduri de conectare ventil / pompă  

Valve cu 3 fire Valve cu 2 fire

conexiune Pompa

R4 ~ R5: Când este pentru controlul 3 moduri valve electromagnetice, ( 3 este portul normal apropiat, 2 este R4 ~ R5: Când este pentru controlul 3 moduri valve electromagnetice, ( 3 este portul normal apropiat, 2 este R4 ~ R5: Când este pentru controlul 3 moduri valve electromagnetice, ( 3 este portul normal apropiat, 2 este R4 ~ R5: Când este pentru controlul 3 moduri valve electromagnetice, ( 3 este portul normal apropiat, 2 este R4 ~ R5: Când este pentru controlul 3 moduri valve electromagnetice, ( 3 este portul normal apropiat, 2 este 

în mod normal port deschis, 1 port este comun )în mod normal port deschis, 1 port este comun )

Când este pentru pompa de control, (2 este portul normal deschis, 1 port este comun)
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• Conexiune cu pompă de înaltă eficien•ă  

• Conectarea cablului de semnal de la pompa de înaltă eficien•ă 

sârmă de semnal 1 de la pompa de înaltă eficien•ă este conectat la portul GND de controlor 

sârmă semnal 2 de la pompa de înaltă eficien•ă este conectat la portul PWM1 de controler 

sârmă semnal 3 de la pompa de înaltă eficien•ă este semnalul de sârmă FB1, acesta nu este conectat la portul FB1 

de controlor  

Unele conexiuni pompe sunt disponibile ca mai sus, de exemplu: 

Wilo Yonos PARA ST15 / 7.0 PWM2 M 

Grundfos UPM3 SOLAR 15-75 130 CZA 

• Notă: 

• Pompă de înaltă eficien•ă, cu 0-10V de semnal are doar 2 fire de semnal, conectat la 

portul corespunzător GND, PWM1 de controlor.  

• sârmă albastru nu reprezintă întotdeauna pentru „GND“ •i sârmă maro nu reprezintă întotdeauna 

„PWM“. 

„PWM“ de la pompă trebuie să fie meci pentru „PWM“ de la controler. 
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„GND“ de la pompă trebuie să fie meci pentru „GND“ de la controler. 

3.4 TF (MicroSD) Card 

• Controlerul este echipat cu un slot de card TF (Micro SD) pentru.  

• Cu TF carte (MicroSD), următoarele func•ii pot fi efectuate  

• Salva•i valoarea de măsurare •i parametrii valoarea pe card MicroSD TF. După

transferarea datelor de la un computer, valoarea poate fi deschis •i vizualizate, de exemplu, într-un 

foaie de calcul. 

• Copia•i programul actualizat firmware-ul de la calculator •i instala•i-l pe controler prin 

card microSD. 

TF ( MicroSD ) loc pentru card TF ( MicroSD ) loc pentru card TF ( MicroSD ) loc pentru card TF ( MicroSD ) loc pentru card TF ( MicroSD ) loc pentru card 

Notă: TF (microSD) carte nu este listat în pachetul de livrare standard de auto-cumpărare Notă: TF (microSD) carte nu este listat în pachetul de livrare standard de auto-cumpărare 

dacă este nevoie, mai detaliate despre TF (MicroSD) a se vedea punctul 7 (25) 
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4. Sistem de introducere 

4.1 Prezentare generală a sistemelor disponibile 
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4.2 Descrierea de 19 sisteme  

Sistem 1: Sistem solar standard cu 1 rezervor, 1 câmp colector 

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 •i T2 senzor rezervor. Dacă 

diferen•a este mai mare decât sau identic cu diferen•a de temperatură reglată pornire, pompa de recirculare solar 

(R1) vor fi pornite •i rezervorul va fi încărcat până când se atinge diferenta de temperatura de oprire sau 

temperatura maximă rezervor.

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu  Descriere 

T0 Temperatura cazan pe combustibil solid 

(op•ional) 

R1 Pompă de circula•ie solară 

T1 Temperatura de colector  R2 1.CIRC ( recirculare )1.CIRC ( recirculare )1.CIRC ( recirculare )1.CIRC ( recirculare )

T2 Temperatura bazei rezervor  R3 1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )

T3 Temperatura rezervorului superior 

(optional)  

R4 1. OHDP ( Transfer termic )1. OHDP ( Transfer termic )1. OHDP ( Transfer termic )1. OHDP ( Transfer termic )

T4 Senzor pentru temperatură 

termostat (optional) 

R5 1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )

2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )

3. Func•ia termostatului 

T5 Senzor pentru temperatura apei calde menajere 

sau pentru switcher debitului (op•ional)  

HR încălzire de back-up  

T6 Senzor liber Op•ional, 

nedefinit (op•ional) T7 

Temperatura de măsurare a 

energiei termice (optional) 
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Sistemul 2: Sistem solar cu 1 rezervor, 1 câmp colector, vană cu 3 căi de încărcare rezervor în 

straturi  

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 •i rezervor 

bază •i T2 senzor superior, T3.  Dacă diferen•a este mai mare decât sau identică cu ajustată 

comutator diferenta de temperatura, pompa de recirculare solar (R1) va fi pornit •i 

simultan supapă R4 transformă în zona de rezervor corespunzătoare •i această zonă vor fi încărcate 

până când diferen•a de temperatură de oprire sau temperatura maximă rezervor este atinsă. 

Efectele prioritare logice de încărcare prealabilă a zonei superioare a rezervorului. Vă rugăm să 

consulta•i într-un paragraf „LLOGI logica prioritate Tank“

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu  Descriere 

T0 Temperatura cazan pe combustibil solid 

(op•ional) 

R1 Pompă de circula•ie solară 

T1 Temperatura de colector  R2 1.CIRC ( recirculare )1.CIRC ( recirculare )1.CIRC ( recirculare )1.CIRC ( recirculare )

T2 Temperatura bazei rezervor  R3 1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )

T3 Temperatura rezervorului superior 

(optional)  

R4 1. Supapa de circuit solar 

T4 Senzor pentru temperatură 

termostat (optional) 

R5 1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )

2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )

3. Func•ia termostatului 

4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )

T5 Senzor pentru temperatura apei calde menajere 

sau pentru switcher debitului (op•ional) 

HR încălzire de back-up  

T6 Senzor liber Op•ional, 

nedefinit (op•ional) T7 

Temperatura de măsurare a 

energiei termice (op•ional) 
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Sistem 3: Sistem solar cu 1 colector depus, 2 rezervoare și energie termică transferarea 

între 2 rezervoare  

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 •i rezervor 1 senzor de bază T2. În 

cazul în care diferen•ele este mai mare decât sau identic cu diferen•a de temperatură reglată pornire, atunci pompa 

de circula•ie solară (R1) va fi pornit, rezervor va fi încărcat până când diferen•a de temperatură de oprire sau este 

atinsă temperatura maximă rezervor.

Energia termică transferă mijloacele celuilalt rezervor (2) este încălzit, o altă diferen•ă de temperatură controlează 

func•ionarea pompei de R2 ( diferen•a între T3 •i temperatură T4. )func•ionarea pompei de R2 ( diferen•a între T3 •i temperatură T4. )func•ionarea pompei de R2 ( diferen•a între T3 •i temperatură T4. )func•ionarea pompei de R2 ( diferen•a între T3 •i temperatură T4. )

Vă rugăm să consulta•i Paragraful de „schimb de HEATX de energie între tancuri“ 

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu  Descriere 

T0 Temperatura cazan pe combustibil solid 

(op•ional) 

R1 Pompă de circula•ie solară 

T1 Temperatura de colector  R2 pompa pentru termic transfer 

între rezervor 

T2 Temperatura rezervorului 1 de bază  R3 1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )

T3 Temperatura de rezervor 1 superior 

(optional)  

R4 1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )

T4 Temperatura rezervorului 2  R5 1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )

2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )

3. Func•ia termostatului 

4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )

T5 Senzor pentru temperatura apei calde menajere sau 

pentru switcher debitului (op•ional) 

HR încălzire de back-up  

T6 Senzor liber Op•ional, 

nedefinit (op•ional) T7 

Temperatura de măsurare a energiei 

termice (op•ional) 
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Sistem 4: Sistem solar standard cu logica de control schimbător de căldură  

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 •i rezervor 

T2 senzor de bază. Dacă diferen•a este mai mare decât sau identic cu ajustată pornire

diferen•a de temperatură, atunci pompa de circula•ie solară corespunzătoare (R1) va fi comutat 

pe, schimbătorul de căldură este încălzit până când diferen•a de temperatură de oprire sau maxim 

este atins temperatura schimbătorului. 

Folosind o altă diferen•ă de temperatură între controalele T4 •i T2 pompa R2 pentru a încărca rezervor  

Notă: atunci când diferen•a de temperatură în cazul în care senzorul T4 nu este instalat între colector T1 

•i rezervorul T2 este atins, pompa R1 •i R2 sunt declan•ate simultan, •i pompe sunt 

a încetat până când temperatura de oprire atinge sau temperatura maximă este schimbător 

atins. 

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 Temperatura cazan pe combustibil solid (op•ional) R1 Pompă de circula•ie solară 1 

T1 Temperatura de colector  R2 Pompa de recirculare solar 2 

T2 Temperatura bazei rezervor  R3 1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )

T3 Temperatura rezervorului superior (op•ional) R4 1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )

T4 Temperatura schimbătorului de căldură 

(op•ional)  

R5 1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )

2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )

3. Func•ia termostatului 

4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )

T5 Senzor pentru temperatura apei calde menajere sau pentru 

switcher debitului (op•ional) 

HR încălzire de back-up  

T6 Senzor liber Op•ional, 

nedefinit (op•ional) T7 

Temperatura de măsurare a energiei 

termice (op•ional) 
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Sistemul 5: Sistem solar cu camp 1 colector, 2 rezervoare, control -logic pompă 

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 •i rezervor 1 •i T2 senzor de bază 

rezervor 2 •i T4. Dacă orice diferen•ă este mai mare decât sau identic cu diferen•a ajustată de temperatura de 

pornire, apoi pompa de circula•ie solară corespunzătoare (R1 sau R2) va fi pornit, rezervor va fi încărcat până când 

diferen•a de temperatură de oprire sau temperatura maximă rezervor este atins.

Efectele prioritate logica de încărcare prealabilă a rezervorului 1. Vă rugăm să consulta•i 

într-un paragraf „LLOGI logica prioritate Tank“ 

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 Temperatura cazan pe combustibil solid (op•ional) R1 Pompă de circula•ie solară 1 

T1 Temperatura de colector  R2 Pompa de recirculare solar 2 

T2 Temperatura rezervorului 1 de bază  R3 1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )

T3 Temperatura de rezervor 1 superior (op•ional)  R4 1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )

T4 Temperatura rezervorului 2 de bază   

R5 

1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )

2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )

3. Func•ia termostatului 

4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )

T5 1. Temperatura rezervorului 2 superior (op•ional) 

2.Sensor pentru temperatura apei calde menajere sau pentru switcher 

debitului (op•ional) T6 

Senzor liber Op•ional, nedefinit (op•ional) T7 

Temperatura de măsurare a energiei 

termice (op•ional) 

HR încălzire de back-up  
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System 6: Sistem solar cu câmpul 1 colector, 1 rezervor, controlul logic supapă  

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 •i rezervor 1 •i T2 senzor de bază 

rezervor 2 •i T4. Dacă orice diferen•ă este mai mare decât sau identică cu diferen•a de temperatură reglată pornire, 

atunci pompa de circula•ie solară (R1) va fi pornit, iar simultan valva R4 transformă în rezervorul corespunzător, iar 

acest rezervor va fi încărcat până la switch- este atinsă o diferen•ă de temperatură în afara sau temperatura maximă 

rezervor.

Efectele prioritate logica de încărcare prealabilă a rezervorului 1. Vă rugăm să consulta•i 

într-un paragraf „LLOGI logica prioritate Tank“ 

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 Temperatura cazan pe combustibil solid 

(op•ional) 

R1 Pompă de circula•ie solară 1 

T1 Temperatura de colector  R2 1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )

T2 Temperatura rezervorului 1 de bază  R3 1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )

T3 Temperatura de rezervor 1 superior 

(op•ional)  

R4 Valve a circuitului solar 

T4 Temperatura rezervorului 2 de bază   

R5 

1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )

2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )

3. Func•ia termostatului 

4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )

T5 1. Temperatura rezervorului 2 superior 

(op•ional) 

2.Sensor pentru temperatura apei calde menajere sau 

pentru switcher debitului (op•ional) T6 

Senzor liber Op•ional, 

nedefinit (op•ional) T7 

Temperatura de măsurare a energiei 

termice (op•ional) 

HR încălzire de back-up  
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Sistem 7: Sistem solar cu câmpuri de colectori est / vest, 1 rezervor 

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură dintre est / vest senzorul colectorului T1 •i T0 •i senzor T2 bază 

rezervor. Dacă orice diferen•ă este mai mare decât sau identic cu diferen•a ajustată de temperatura de pornire, apoi 

pompa de circula•ie solară (R1 sau R2) vor fi pornite •i rezervor va fi încărcat până când se atinge diferenta de 

temperatura de oprire sau temperatura maximă rezervor .

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 Temperatura colectorului 2 R1 Pompă de circula•ie solară 1 

T1 Temperatura colectorului 1  R2 Pompa de recirculare solar 2 

T2 Temperatura bazei rezervor  R3 1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )

T3 Temperatura rezervorului superior 

(op•ional)  

R4 1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )1. CIRC ( recirculare )

T4 Senzor pentru temperatura apei calde menajere sau 

pentru switcher debitului (op•ional) 

R5 

1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )

2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )

3. Func•ia termostatului 

4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )

T5 Temperatura cazan pe combustibil 

solid (op•ional) T6 

Senzor liber Op•ional, 

nedefinit (op•ional) T7 

Temperatura de măsurare a energiei 

termice (op•ional) 

HR încălzire de back-up  
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Sistem 8: Sistem solar cu est / câmp colector vest, la controlul logic de supapă, de încărcare în 

straturi 

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură dintre est / vest senzorul colectorului T1 •i T0 •i bază rezervor / senzor 

T2 superior •i T3. Dacă orice diferen•ă este mai mare decât sau identic cu diferen•a ajustată de temperatura de pornire, 

apoi pompa de circula•ie solară (R1 sau R2) vor fi pornite •i simultan valva R4 se întoarce la partea rezervor 

corespunzătoare, iar această parte rezervor va fi încărcat până se atinge diferenta de temperatura de oprire sau 

temperatura maximă rezervor.

Efectele prioritare logice de încărcare prealabilă a păr•ii superioare a rezervorului. Vă rugăm să 

consulta•i într-un paragraf „LLOGI logica prioritate Tank“

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 Temperatura colectorului 2 R1 Pompă de circula•ie solară 1 

T1 Temperatura colectorului 1  R2 Pompa de recirculare solar 2 

T2 Temperatura bazei rezervor  R3 1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )

T3 Temperatura rezervorului superior 

(op•ional)  

R4 Valve a circuitului solar 

T4 Senzor pentru temperatura apei calde menajere sau 

pentru switcher debitului (op•ional) 

R5 

1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )

2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )

3. Func•ia termostatului 

4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )

5. CIRC ( recirculare )5. CIRC ( recirculare )5. CIRC ( recirculare )5. CIRC ( recirculare )

T5 Temperatura cazan pe combustibil 

solid (op•ional) T6 

Senzor liber Op•ional, 

nedefinit (op•ional) T7 

Temperatura de măsurare a energiei 

termice (op•ional) 

HR încălzire de back-up  
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Sistem 9: Sistem solar cu est / vest, la câmpuri de colectori 2 rezervoare, controlul logic de supapă  

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură dintre est / vest senzorul colectorului T1 •i T0 •i senzor T2 bază 2 

rezervoare •i T4. Dacă orice diferen•ă este mai mare decât sau identic cu diferen•a ajustată de temperatura de pornire, 

apoi pompa de circula•ie solară (R1 sau R2) vor fi pornite •i, simultan, valva R4 transformă în rezervorul corespunzător, 

iar acest rezervor va fi încărcat până când întrerupătorul este atinsă o diferen•ă de temperatură -off sau temperatura 

maximă rezervor.

Efectele prioritate logica de încărcare prealabilă a rezervorului 1. Vă rugăm să consulta•i 

într-un paragraf „LLOGI logica prioritate Tank“ 

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 Temperatura colectorului 2 R1 Pompă de circula•ie solară 1 

T1 Temperatura colectorului 1  R2 Pompa de recirculare solar 2 

T2 Temperatura rezervorului 1 de bază  R3 1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )

T3 Temperatura de rezervor 1 superior 

(op•ional)  

R4 Valve a circuitului solar 

T4 Temperatura rezervorului 2 de bază 

R5 

1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )

2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )

3. Func•ia termostatului 

4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )

5. CIRC ( recirculare )5. CIRC ( recirculare )5. CIRC ( recirculare )5. CIRC ( recirculare )

T5 1.Temperature rezervorului 2 superior 

(op•ional) 

2.Temperature de cazan cu combustibil solid 

T6 Senzor pentru temperatura apei calde menajere sau 

pentru switcher debitului (op•ional) T7 

Temperatura de măsurare a energiei 

termice (op•ional) 

HR încălzire de back-up  
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Sistem 10: Sistem solar cu est / vest, la câmpuri de colectori 1 rezervor, încărcare de încălzire 

întoarcere 

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură dintre est / vest senzorul colectorului T1 •i T0 •i senzor T2 bază 

rezervor. Dacă orice diferen•ă este mai mare decât sau identic cu diferen•a ajustată de temperatura de pornire, apoi 

pompa de circula•ie solară (R1 sau R2) va fi pornit, iar acest rezervor va fi încărcat până când diferen•a de temperatură 

de oprire sau temperatura maximă rezervor este atins.

Folosind o altă diferen•ă de temperatură între T4 •i T5 comandă supapă R4 pentru a încărca fluxul de retur de încălzire.  

Vă rugăm să consulta•i într-un paragraf „RPH preincalzit încălzire conducta de retur“ 

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 Temperatura colectorului 2 R1 Pompă de circula•ie solară 1 

T1 Temperatura colectorului 1  R2 Pompa de recirculare solar 2 

T2 Temperatura bazei rezervor  R3 1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )1. SFB ( Cazan pe combustibil solid )

2. CIRC ( recirculare 2. CIRC ( recirculare 2. CIRC ( recirculare 

T3 Temperatura rezervorului superior 

(op•ional)  

R4 Supapă de retur încălzire 

T4 Temperatura medie rezervor pentru retur 

încălzire (op•ional) 

R5 

1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )

2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )

3. Func•ia termostatului 

4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )

T5 Temperatura de retur încălzire T6 

1.Sensor pentru temperatura apei calde menajere sau 

pentru switcher debitului (op•ional) 

2.Temperature de cazan cu combustibil 

solid (op•ional) T7 

Temperatura de măsurare a energiei 

termice  

HR încălzire de back-up  
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Sistem 11: Sistem solar cu un câmp colector 1, 1 rezervor, încărcarea retur de încălzire  

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 •i T2 senzor rezervor. Dacă 

diferen•a este mai mare decât sau identic cu diferen•a ajustată temperatură pornire, pompa de recirculare, solar 

(R1) va fi pornit, iar acest rezervor va fi încărcat până când se atinge diferenta de temperatura de oprire sau 

temperatura maximă rezervor.

Folosind o altă diferen•ă de temperatură între T4 •i T5 comandă supapă R4 pentru a încărca fluxul de retur de încălzire. 

Vă rugăm să consulta•i într-un paragraf „RPH preincalzit încălzire conducta de retur“ 

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 Temperatura solid combustibil 

cazan (op•ional) 

R1 Pompă de circula•ie solară 1 

T1 Temperatura de colector  R2 1.CIRC ( recirculare )1.CIRC ( recirculare )1.CIRC ( recirculare )1.CIRC ( recirculare )

T2 Temperatura bazei rezervor  R3 1.SFB ( Cazan pe combustibil solid )1.SFB ( Cazan pe combustibil solid )1.SFB ( Cazan pe combustibil solid )1.SFB ( Cazan pe combustibil solid )

T3 Temperatura rezervorului superior 

(op•ional)  

R4 Supapă de retur încălzire 

T4 Temperatura medie rezervor pentru retur 

încălzire (op•ional) 

R5 

1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )

2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )

3. Func•ia termostatului 

4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )

T5 Temperatura de retur încălzire T6 

Senzor pentru temperatura apei calde menajere sau 

pentru switcher debitului (op•ional) T7 

Temperatura de măsurare a energiei 

termice (op•ional) 

HR încălzire de back-up  



Manual de operare al controlerului solar SR658 

Pagina 27 din 105 

Sistem 12: Sistem solar cu camp 1 colector, 2 rezervoare, logica supapă, încălzire retur 

se incarca   

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 •i T2 senzor 2 rezervor •i T4. Dacă 

diferen•a este mai mare decât sau identic cu diferen•a ajustată de temperatura de pornire, apoi pompa de circula•ie 

solară (R1) va fi pornit, iar simultan valva R4 transformă în rezervorul corespunzător, iar acest rezervor va fi încărcat 

până la oprirea este atinsă o diferen•ă de temperatură sau temperatura maximă rezervor.

Efectele prioritate logica de încărcare prealabilă a rezervorului 1. Vă rugăm să consulta•i 

într-un paragraf „LLOGI logica prioritate Tank“ 

Folosind o altă diferen•ă de temperatură între T5 •i T6 controlează valva R5 pentru a încărca fluxul de retur de încălzire. 

Vă rugăm să consulta•i într-un paragraf „RPH preincalzit încălzire conducta de retur“ 

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 Temperatura de retur încălzire  R1 Pompă de circula•ie solară 1 

T1 Temperatura de colector  

R2 

1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )1. TIMER ( funcţia temporizator )

2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )2. OPARR ( releu paralel )

3. Func•ia termostatului 

4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )4. OHDP ( Transfer termic )

T2 Temperatura rezervor T3 1 bază 

Temperatura Rezervor 1 superior 

(Op•ional) T4 

Temperatura rezervorului 2 de bază  R3 1.SFB ( Cazan pe combustibil solid )1.SFB ( Cazan pe combustibil solid )1.SFB ( Cazan pe combustibil solid )1.SFB ( Cazan pe combustibil solid )

2.CIRC ( recirculare 2.CIRC ( recirculare 2.CIRC ( recirculare 
T5 Temperatura rezervorului 2 superior 

(op•ional)  

R4 Valve a circuitului solar  

T6 Senzor pentru temperatura apei calde menajere sau 

pentru switcher debitului (op•ional) 

R5 

Supapă de retur încălzire  

T7 Temperatura de măsurare a energiei 

termice (op•ional) 

HR încălzire de back-up  
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Sistem 13: Sistem solar cu camp 1 colector, 2 rezervoare, energie termică transferarea 

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 •i T2 senzor rezervor 1 lui. Dacă 

diferen•a este mai mare decât sau identic cu diferen•a ajustată temperatură pornire, pompa de recirculare, solar 

(R1) va fi pornit, iar acest rezervor va fi încărcat până când se atinge diferenta de temperatura de oprire sau 

temperatura maximă rezervor.

Energia termică transferul între 2 rezervoare: 

Când temperatura rezervorului 1 ajunge la temperatura de pornire (L1H2O), iar temperatura rezervorului 1 este mai mare decât 

rezervorul 2 (T3> T4), pompa R2 este declan•at; când temperatura rezervorului 1 scade sub deconectări de temperatură 

(L1H2F) sau la temperatura rezervorului 2 se ridică la aceea•i temperatură de rezervor 1 sau temperatura rezervorului 2 atinge 

valoarea sa maximă S2MAX, apoi pompa R2 este oprită

Când temperatura rezervorului 2 ajunge la temperatura de pornire (L2H1O) •i temperatura rezervorului 2 este mai mare decât 1 

rezervor (T4> T3), pompa R3 este activata; când temperatura rezervorului 2 scade sub temperatura de deconectări (L2H1F) 

sau la temperatura rezervorului 1 se ridică la aceea•i temperatură a rezervorului 2 sau temperatura rezervorului 1 atinge 

valoarea sa maximă SMAX, apoi pompa R3 este oprită.  

Vă rugăm să consulta•i într-un paragraf „DLHTX energie termică transferul între rezervoare“ 

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T1 Temperatura de colector  R1 Pompă de recirculare solar 1 R2 

Pompa de transfer 2 

T2 Temperatura rezervorului 1 de bază  R3 Pompa de transfer 3 

T3 Temperatura de rezervor 1 superior 

(op•ional)  

R4 1.CIRC ( recirculare 1.CIRC ( recirculare 1.CIRC ( recirculare 

T4 Temperatura rezervorului 2 

R5 

funcţia 1.Thermostat 

2. OHDP ( Transfer termic )2. OHDP ( Transfer termic )2. OHDP ( Transfer termic )2. OHDP ( Transfer termic )T5 Senzor pentru temperatura apei calde menajere sau 

pentru switcher debitului (op•ional) 
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T6 Senzor op•ional, 

nedefinite (op•ional) T7 

Temperatura de măsurare a energiei 

termice (op•ional) 

HR încălzire de back-up  

Sistem 14: Sistem solar cu camp 1 colector, bazin de încălzire piscină 

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 •i senzor T2 piscină. Dacă diferen•a 

este mai mare decât sau identic cu diferen•a ajustată de temperatura de pornire, apoi pompa de circula•ie solară 

(R1) va fi pornit, iar piscina va fi încărcat până când diferen•a de temperatură de oprire sau temperatura maximă 

piscina este atinsă .

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 Senzor op•ional, nedefinit R1 Pompă de circula•ie solară  

T1 Temperatura de colector  R2 OPARR ( releu paralel )OPARR ( releu paralel )OPARR ( releu paralel )OPARR ( releu paralel )

T2 Temperatura de piscină  R3 SFB ( Cazan pe combustibil solid )SFB ( Cazan pe combustibil solid )SFB ( Cazan pe combustibil solid )SFB ( Cazan pe combustibil solid )

T3 Senzor op•ional, nedefinit R4 1.TIMER (temporizator de încălzire) 

energie 2.Thermal transferarea 

T4 Temperatura termostatului 

(op•ional) 

R5 

Func•ia 1. Termostat  

T5 Senzor op•ional, T6 nedefinit 

Senzor op•ional, T7 nedefinită 

Temperatura de măsurare a energiei 

termice (op•ional) 

HR încălzire de back-up  
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Sistem 15: Sistem solar cu camp 1 colector, schimbător de căldură și o piscină 

Incalzi  

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 •i T2 Senzor schimbător de căldură. 

Dacă diferen•a este mai mare decât sau identic cu diferen•a de temperatură reglată pornire, pompa de recirculare, 

solar (R1) va fi pornit. Când diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 •i senzor schimbător de căldură 

T2 scade la diferenta de temperatura de oprire sau se atinge temperatura maximă piscină, atunci pompa solar R1 

este oprita.

Folosind o altă diferen•ă de temperatură între T4 •i T2, R2 poate fi trigged la căldură 

piscina. 

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură dintre senzorul T4 schimbător de căldură •i T2 piscină. Dacă 

diferen•a este mai mare decât sau identic cu diferen•a de temperatură reglată pornire, pompa de recirculare, solar 

(R2) va fi pornit. Când diferen•a de temperatură între senzorul de schimbător de căldură T4 si piscina T2 scade la 

diferenta de temperatura de oprire sau piscina maximă (T2), temperatură este atins, atunci pompa solar R2 este 

oprita.

Notă: când T4 nu este instalat, atunci diferen•a de temperatură între colector T1 •i T2 piscină este mai mare decât Notă: când T4 nu este instalat, atunci diferen•a de temperatură între colector T1 •i T2 piscină este mai mare decât 

sau identic cu diferen•a de temperatură reglată pornire, pompa de recirculare, solar (R1 •i R2) vor fi aprinse simultan. 

•i când diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 si piscina T2 scade la diferenta de temperatura de 

oprire sau piscina maximă (T2), temperatură este atins, atunci pompa solar R1 •i R2 sunt încetat simultan.  

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 Senzor op•ional, nedefinit R1 Pompă de circula•ie solară 1 

T1 Temperatura de colector  R2 Pompa de recirculare solar 2 

T2 Temperatura piscina 

(Op•ional) 

R3 SFB ( Cazan pe combustibil solid )SFB ( Cazan pe combustibil solid )SFB ( Cazan pe combustibil solid )SFB ( Cazan pe combustibil solid )
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T3 Senzor op•ional, nedefinit R4 1.TIMER (temporizator de încălzire) 

2.OPARR ( releu paralel )2.OPARR ( releu paralel )2.OPARR ( releu paralel )2.OPARR ( releu paralel )

3. Func•ia termostatului 

T4 Temperatura schimbătorului de căldură 

(op•ional) 

R5 

1. OHDP ( Transfer termic )1. OHDP ( Transfer termic )1. OHDP ( Transfer termic )1. OHDP ( Transfer termic )

T5 Temperatura termostatului (op•ional) 

T6 Senzor op•ional, T7 nedefinită 

Temperatura de măsurare a energiei 

termice (op•ional) 

HR încălzire de back-up  

Sistem 16: Sistem solar cu câmpul 1 colector, 1 rezervor, supapa și schimbător de căldură 

Control 

Descriere:  

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 •i rezervor sau căldură senzor schimbător 

(T2, T5). Dacă diferen•a este mai mare decât sau identic cu diferen•a de temperatură reglată pornire, pompa de 

recirculare, solar (R1) va fi pornit. •i conform logicii de prioritate, valva R4 transformă în rezervor sau căldură 

schimbătorul, rezervor •i schimbătorul de căldură este unul câte unul încălzit. Când diferen•a de temperatură între 

senzorul colectorului T1 •i rezervor sau un senzor de schimbător de căldură ( T2, T5 ) scade la diferenta de temperatura de senzorul colectorului T1 •i rezervor sau un senzor de schimbător de căldură ( T2, T5 ) scade la diferenta de temperatura de senzorul colectorului T1 •i rezervor sau un senzor de schimbător de căldură ( T2, T5 ) scade la diferenta de temperatura de senzorul colectorului T1 •i rezervor sau un senzor de schimbător de căldură ( T2, T5 ) scade la diferenta de temperatura de senzorul colectorului T1 •i rezervor sau un senzor de schimbător de căldură ( T2, T5 ) scade la diferenta de temperatura de 

oprire sau temperatura maximă a rezervorului (T2) sau piscină (T5) este atins, atunci pompa solara R1 este oprita.

Efectele prioritate logica de încărcare prealabilă a rezervorului. Vă rugăm să consulta•i 

într-un paragraf „LLOGI logica prioritate Tank“

Folosind o altă diferen•ă de temperatură între T5 •i T4, R2 pot fi trigged la căldură 

piscina. 

Notă: când T5 nu este instalat, atunci diferen•a de temperatură între colector •i T1 Notă: când T5 nu este instalat, atunci diferen•a de temperatură între colector •i T1 

bazin T4 este mai mare decât sau identic cu diferen•a de temperatură reglată pornire, 

apoi pompa de circula•ie solară (R1 •i R2) •i supapa R4 toate vor fi aprinse simultan.  

•i când diferen•a de temperatură între senzorul colectorului T1 •i picături T4 piscină 

la diferen•a de temperatură de oprire sau piscina maximă înot (T4) Temperatura este 

atins, atunci pompa solar R1, R2 •i R4 sunt valve încetează simultan. 
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Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 

Temperatura solid combustibil 

cazan (op•ional) 

R1 Pompă de circula•ie solară 1 

T1 Temperatura de colector  R2 Pompa de recirculare solar 2 

T2 Temperatura bazei rezervor  R3 SFB ( Cazan pe combustibil solid )SFB ( Cazan pe combustibil solid )SFB ( Cazan pe combustibil solid )SFB ( Cazan pe combustibil solid )

T3 

Temperatura de rezervor 

superior (op•ional) 

R4 Supapă de circuit solar 

T4 Temperatura de piscină 

R5 

1.OHDP ( Transfer termic )1.OHDP ( Transfer termic )1.OHDP ( Transfer termic )1.OHDP ( Transfer termic )

2.CIRC ( recirculare )2.CIRC ( recirculare )2.CIRC ( recirculare )2.CIRC ( recirculare )

3. TIMER (temporizator de încălzire)  

4.OPARR (releu paralel )4.OPARR (releu paralel )

funcţia 5.Thermostat 

T5 

Temperatura de căldură 

schimbător (op•ional) 

T6 Senzor op•ional, nedefinit 

T7 

Temperatura de măsurare a energiei 

termice (op•ional) 

HR încălzire de back-up  

Sistem 17: Sistem cu 1 rezervor și cazan cu combustibil solid  

Descriere:  

solid Func•ia cazan combustibil este proiectat pentru a transfera energia termică din cazan cu combustibil solid pentru 

rezervor. 

Regulatorul calculează diferen•a de temperatură dintre senzor solid T0 cazan cu combustibil •i senzor rezervor (T2 

sau T3). Dacă diferen•a este mai mare decât sau identic cu diferen•a de temperatură reglată pornire, •i să 

îndeplinească două condi•ii de mai jos, pompa de circula•ie (R1) va fi pornit. •i când diferen•a de temperatură între 

senzorul T0 •i T2 sau rezervor T3 scade la diferenta de temperatura de oprire, pompa R1 este oprita.

1) Temperatura de cazan cu combustibil solid este mai mare decât temperatura minimă prestabilită a cazanului. 

2) Temperatura senzorului rezervorului este mai mică decât temperatura maximă prestabilită de rezervor. 
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Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 Temperatura de cazan cu combustibil solid R1 Pompa de cazan cu combustibil solid 

T2 Temperatura bazei rezervor  R3 CIRC ( recirculare )CIRC ( recirculare )CIRC ( recirculare )CIRC ( recirculare )

T3 

Temperatura de rezervor 

superior (op•ional) 

R4 TIMER (temporizator de încălzire)  

T4 

Temperatura de termostat 

(Op•ional) 

R5 funcţia termostatului 

HR încălzire de back-up  

Sistem 18: Sistem cu 2 rezervoare, energie termică transfer și cazan combustibil solid  

Descriere:  

Termică Func•ia transfera energia este învrednicit pentru a încălzi un rezervor cu un alt rezervor care are 

sursă de căldură rezervor / rezervor T4 trebuie încălzit) 

Vă rugăm să consulta•i Paragraful de „schimb de HEATX de energie între tancuri“ 

solid Func•ia cazan combustibil este proiectat pentru a transfera energia termică din cazan cu combustibil solid pentru 

rezervor. 

Vă rugăm să consulta•i într-un paragraf „func•ia AUX auxilary“ 
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Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 Temperatura de cazan cu combustibil solid R1 Pompa de căldură rezervor transferul 

T2 Temperatura rezervorului 1 de bază  

R2 combustibil solid Pompă cazan R3 

CIRC ( recirculare )CIRC ( recirculare )CIRC ( recirculare )CIRC ( recirculare )

T3 

Temperatura de rezervor 1 

superior (op•ional) 

R4 TIMER (temporizator de încălzire)  

T4 Temperatura rezervorului 2 de bază  R5 funcţia termostatului 

T5 

Temperatura de rezervor 2 

superior (op•ional) 

HR încălzire de back-up  

T6 

Senzor pentru temperatura apei calde menajere sau 

pentru switcher debitului (op•ional) 

Sistem 19: Sistem cu 1 rezervor, retur încălzire și cazan cu combustibil solid  

Descriere:  

Temperatura între T4 sursă de căldură •i T5 retur încălzire este învrednicit pentru a declan•a valva R4. 

solid Func•ia cazan combustibil este proiectat pentru a transfera energia termică din cazan cu combustibil solid pentru 

rezervor. 

Vă rugăm să consulta•i într-un paragraf „preincalzit •eavă RPH retur încălzire“ Vă rugăm să 

consulta•i Paragraful de „func•ia AUX auxilary“ 

Senzor  Descriere Senzor  Descriere Releu Descriere Releu Descriere 

T0 Temperatura de cazan cu combustibil solid R1 Pompa de cazan cu combustibil solid  

T2 Temperatura bazei rezervor  

R2 TIMER (temporizator încălzire) R3 

CIRC ( recirculare )CIRC ( recirculare )CIRC ( recirculare )CIRC ( recirculare )

T3 

Temperatura de rezervor 

superior (op•ional) 

R4 Supapă de retur încălzire  

T4 

Temperatura de mijloc rezervor pentru retur 

încălzire (op•ional) 

R5 funcţia termostatului 
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T5 Temperatura de retur încălzire HR încălzire de back-up  

T6 

Senzor pentru temperatura apei calde menajere sau 

pentru switcher debitului (op•ional) 

4.3 Punerea în funcțiune 

Înainte de a conecta controlerul la re•eaua de alimentare, sistemul asigură este umplut •i gata pentru 

func•ionare, vă rugăm să conecta•i to•i senzorii de la bornele de intrare, pompele sau valvele 

bornele de ie•ire •i umple sistemul.  

După ce puterea este porni, controlerul execută o fază de ini•ializare, timp de 5 secunde, apoi 

controler rulează un meniu punerea în func•iune, acesta conduce utilizatorul prin cele mai importante 

canale de ajustare necesare pentru operarea sistemului. 

5. Funcții și opțiuni  

5.1 Prezentare generală a structurii meniului 

Rezervoare de 

transfer de 

energie reciprocă 

 

Intervalul de 

biliard 

transfer de 

energie între 

rezervoare 
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5.2 Meniu descriere operație 

• meniul principal de acces  

► apăsa•i butonul „SET“ pentru a accesa meniul principal 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ pentru a selecta meniul  

► Apasati butonul „SET“ pentru a intra în submeniul  

• submeniul Acces  

► Apasati butonul „SET“ pentru a accesa submeniul  

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a selecta submeniul care urmează să fie ajustate 

► Apasati butonul „SET“ pentru a intra în acest submeniu 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ sau „ON“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, selecta•i „ON“ pentru a declan•a meniul sau selecta•i „OFF“ pentru a închide meniul 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma selec•ia 

► Apăsa•i „↑“ buton pentru a accesa submeniul următor  

► Apasati butonul „SET“ pentru a accesa valoarea regla 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla valoarea 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma valoarea 

► Apasati tasta „ESC“ pentru a ie•i din meniu. 

Notă: Introduce•i interfa•a de ajustare meniu, dacă nu apăsa•i nici un buton timp de 5 Notă: Introduce•i interfa•a de ajustare meniu, dacă nu apăsa•i nici un buton timp de 5 

minute, ecranul va ie•i din ajustarea •i rândul său, la interfa•a principală.  

5.3 Verificarea valorii  

La modul de func•ionare normală, apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pute•i vizualiza temperatura La modul de func•ionare normală, apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pute•i vizualiza temperatura La modul de func•ionare normală, apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pute•i vizualiza temperatura 

colector •i rezervor, viteza pompei (n1%), acumulată timp pompa de rulare (HR1), curentul termic 

energia (DKWH) acumulat energie termică (KWh sau MWh), debit (L / M), controlerul 

(zile), versiunea software (SW) de func•ionare.  

În starea de a•teptare, apăsa•i butonul „SET“ timp de 3 secunde, apoi apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a În starea de a•teptare, apăsa•i butonul „SET“ timp de 3 secunde, apoi apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a În starea de a•teptare, apăsa•i butonul „SET“ timp de 3 secunde, apoi apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a 

verifica tipul pompei.  

Sub starea de verificare, atunci când debitmetru digital a e•uat, (L / M 0.0) va fi afi•at pe 

ecran, este posibil să se stabilească rapid tipul debitmetru la un debit fix (debit mecanic 

metru), făcând pa•i urmează: 

► presa „↑“, „↓“ buton, selecta•i debit, display-uri (L / M 0,0). presa „↑“, „↓“ buton, selecta•i debit, display-uri (L / M 0,0). presa „↑“, „↓“ buton, selecta•i debit, display-uri (L / M 0,0). 

► Apasati butonul „SET“ timp de 3 secunde, beeper sunete „du ....“ De 3 ori, iar rata de curgere apoi este setat 

la o valoare fixă (citită de debitmetru mecanic). debitmetru electronic este oprit.  

Notă:
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• Atunci când func•ia de sterilizare este în func•iune, timpul de sterilizare poate fi verificată, atunci când auxiliar 

Func•ia se execută, clipe•te semnalul corespunzător de pe ecran 

• Energia termică este arătat ca kWh sub canalul kWh, este arătat ca MWh sub MWh 

canal, acumularea totală de energie termică produsă de sistemul solar este plusul 

kWh + MWh 

• Introduce•i interfa•a de verificare valoare, dacă nu apăsa•i nici un buton timp de 3 minute, ecran 

va ie•i din interfa•a de selectare •i rândul său, la interfa•a principală. 

6. Funcția de meniu și a setului de parametri (pentru utilizator) 

( 1 ) Data (/ Data set Ora)  ( 1 ) Data (/ Data set Ora)  ( 1 ) Data (/ Data set Ora)  ( 1 ) Data (/ Data set Ora)  

structura meniului 

Meniu 

principal 

submeniu 

1 

submeniu 

2 

set implicit Ajustați gama 

Ajustați 

etapa 

Descriere 

DATA Ora / set data 

TIMP Oră / minut 

ADST OFF ON / OFF ora de vară on / off 

AAAA An 

LL / ZZ Lună zi 

• ADST: Activarea / dezactivarea func•iei de timp de vară  

Când dezactiva•i „func•ia timp de vară“, controler încă mai poate rula, „ADST“ este doar 

Directivele referitoare Europa 200/84 / EG, numai potrivit pentru •ară uniune Europa.  

Notă: În cazul în care puterea de a controlerului este pornit-oprit, data •i ora vor fi amintit Notă: În cazul în care puterea de a controlerului este pornit-oprit, data •i ora vor fi amintit 

în controler pentru 36 de ore.  

set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“, selecta•i Dată meniu  

► Apasati butonul „SET“, „TIME 00:00“ afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, fusul orar oră clipe•te „00“ 
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► Apăsa•i „↑“, „↓“, butonul pentru a regla ora ora  

► Apasati butonul „SET“, fusul orar minut „00“ clipe•te 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, butonul pentru a regla ora minut 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, „ADST OFF“ se afiseaza pe ecran (ora de vară) 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „OFF“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a activa func•ia temporizator de vară 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea  

► Apăsa•i „↑“ buton, „AAAA 2015“, se afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, „2015“ clipe•te 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla an  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea  

► Apăsa•i „↑“ buton, display-uri „MM 01“ pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „01“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla luna 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea  

► Apăsa•i „↑“ buton, display-uri „DD 01“ de pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „01“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla ziua 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea  

( 2 ) THET Cronometrat încălzire back-up  ( 2 ) THET Cronometrat încălzire back-up  ( 2 ) THET Cronometrat încălzire back-up  ( 2 ) THET Cronometrat încălzire back-up  

încălzire Cronometrat 

Un incalzitor electric de back-up este posibil să fie instalat într-un sistem solar, controler poate 

asigura func•ia de control automat termostat, când temperatura rezervorului T3 scade sub 

comutator presetat - la temperatura acestei func•ii, încălzitor electric (HR) va fi declan•at •i 

când temperatura rezervorului T3 cre•te la temperatura de oprire presetata, încălzitor electric (HR) este 

oprit. 

Două moduri de încălzire sunt disponibile: 

• Încălzitor electric ca back-up producător de căldură (ELECT) 

• Cazan ca back-up producător de căldură (BOILE) 

Trei secțiuni de timp - pot fi setate pentru back-up producător de căldură 
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Fabrica de set implicit:  

• Prima dată - sec•iunea de încălzire începe de la 04: 00and se opre•te la 05:00  

• A doua oară - sec•iunea de încălzire începe la ora 10:00 •i se opre•te la 10:00 

• A treia oară - sec•iunea de încălzire începe la ora 17:00 •i se opre•te la 22:00  

• Pentru toate timpurile - sec•iunea, temperatura implicită pentru controlul de back-up de încălzire este declan•ată la 

temperatura de 40 o C, •i sa oprit la temperatura de 50 o C. temperatura de 40 o C, •i sa oprit la temperatura de 50 o C. temperatura de 40 o C, •i sa oprit la temperatura de 50 o C. temperatura de 40 o C, •i sa oprit la temperatura de 50 o C. temperatura de 40 o C, •i sa oprit la temperatura de 50 o C. 

• În cazul în care este necesar pentru a dezactiva func•ia de încălzire-back-up într-o singură zi - sec•iune, apoi doar 

seta•i ora de pornire •i oprire, cu o aceea•i valoare, de exemplu, pentru a doua oară, - 

sec•iune, ora de începere este 10:00, iar timpul de oprire este, de asemenea, 10:00 

• In termen de trei timp - sectiuni, Adjust gama temperaturii pornire este 0 o C ~ In termen de trei timp - sectiuni, Adjust gama temperaturii pornire este 0 o C ~ In termen de trei timp - sectiuni, Adjust gama temperaturii pornire este 0 o C ~ 

(OFF-2 o C), iar temperatura de oprire este (ON + 2 o C) ~ 95 o C. (OFF-2 o C), iar temperatura de oprire este (ON + 2 o C) ~ 95 o C. (OFF-2 o C), iar temperatura de oprire este (ON + 2 o C) ~ 95 o C. (OFF-2 o C), iar temperatura de oprire este (ON + 2 o C) ~ 95 o C. (OFF-2 o C), iar temperatura de oprire este (ON + 2 o C) ~ 95 o C. (OFF-2 o C), iar temperatura de oprire este (ON + 2 o C) ~ 95 o C. (OFF-2 o C), iar temperatura de oprire este (ON + 2 o C) ~ 95 o C. 

SMT: încălzire inteligentă  

În cazul în care energia solară este insuficientă pentru încălzirea rezervorului, pentru a se asigura de utilizator are suficientă fierbinte 

apa, controlerul va verifica temperatura rezervorului automat la momentul prestabilit - sec•iune, 

dacă temperatura rezervorului nu este atinsă la temperatura dorită, apoi back-up producător de căldură 

va fi declan•at, iar când temperatura rezervorului se ridica la valoarea dorită, apoi back-up de căldură 

producător este oprit.  

Set Factory (neschimbat) a funcției SMT: 

• Implicit la ora 13:00 din prima dată - sec•iunea pentru a declan•a dispozitivul de căldură de rezervă pentru încălzirea rezervorului 

la 30 o C,  la 30 o C,  la 30 o C,  

• Implicit la ora 14:00 a doua oară - sec•iunea pentru a declan•a dispozitivul de căldură de rezervă la căldură 

rezervor 35 o C,  rezervor 35 o C,  rezervor 35 o C,  

• Implicit la 15:00 a treia oară - sec•iunea pentru a declan•a dispozitivul de căldură de rezervă pentru încălzirea rezervorului 

la 40 o C,  la 40 o C,  la 40 o C,  

• Implicit la ora 16:00 a patra oară - sec•iunea pentru a declan•a dispozitivul de căldură de rezervă pentru încălzirea rezervorului 

la 45 o C,  la 45 o C,  la 45 o C,  

• Implicit la ora 17:00 a cincea oară - sec•iunea pentru a declan•a dispozitivul de căldură de rezervă pentru încălzirea rezervorului 

la 50 o C. la 50 o C. la 50 o C. 
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• Diagrama de conectare a cazanului de back-up (BOILE) 

ON / OFF semnal  AC100-220V 

( personalizate disponibile )( personalizate disponibile )( personalizate disponibile )

Dacă boiler este selectat ca back-up producător de căldură, ie•ire HK •i HR este controlată de T3 sau T2 (op•ional). Când 

T3 sau T2 (op•ional) se ajunge la temperatura de pornire a func•iei de încălzire-back-up, apoi back-up de ie•ire încălzire 

HK •i HR sunt declan•ate, când T3 sau T2 (op•ional) este depă•ită temperatura de oprire a spatelui funcţia de încălzire 

-până, apoi back-up de ie•ire încălzire HK •i HR sunt închise.  

Notă: în cazul în care încălzitor electric este selectat ca back-up producător de căldură, apoi în func•ie de sistemul de încălzire de putere, un Notă: în cazul în care încălzitor electric este selectat ca back-up producător de căldură, apoi în func•ie de sistemul de încălzire de putere, un 

contactor •i protec•ie de siguran•ă dispozitiv de curent alternativ corespunzătoare ar trebui să fie instalat, vă recomandăm să instala•i accesoriul 

„SR802“ (a se vedea accesorii de la punctul 11) 

structura meniului 
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Principal 

meniul submeniu 1 meniul submeniu 1 

submeniu 

2 

set implicit Ajustați gama Ajustați etapa 

THET Func•ia de încălzire Cronometrat 

ALEGE OFF ON / OFF producător de căldură de back-up electric 

BOILE OFF ON / OFF 

Cazan în calitate de producător de încălzire 

de back-up 

thts T3 T2 . T3 T2 . T3 T2 . T3 

Selectarea senzorului •intă pentru func•ia de 

încălzire temporizat 

SMT OFF ON / OFF inteligente de încălzire 

tH1O 04: 00/40 ℃ 00: 00-23: 59 / 0.0-93 ℃04: 00/40 ℃ 00: 00-23: 59 / 0.0-93 ℃04: 00/40 ℃ 00: 00-23: 59 / 0.0-93 ℃04: 00/40 ℃ 00: 00-23: 59 / 0.0-93 ℃

Ora de începere •i temperatura de 

pornire pentru prima timesection 

tH1F 05: 00/50 ℃ 00: 00-23: 59 / 2-95 ℃05: 00/50 ℃ 00: 00-23: 59 / 2-95 ℃05: 00/50 ℃ 00: 00-23: 59 / 2-95 ℃05: 00/50 ℃ 00: 00-23: 59 / 2-95 ℃

Închide•i timpul •i temperatura de oprire 

pentru prima timesection 

t H2O 10: 00/40 ℃ 00: 00-23: 59 / 0.0-93 ℃10: 00/40 ℃ 00: 00-23: 59 / 0.0-93 ℃10: 00/40 ℃ 00: 00-23: 59 / 0.0-93 ℃10: 00/40 ℃ 00: 00-23: 59 / 0.0-93 ℃

Ora de începere •i temperatura de 

pornire pentru a doua oară - sec•iunea 

tH2F 10: 00/50 ℃ 00: 00-23: 59 / 2-95 ℃10: 00/50 ℃ 00: 00-23: 59 / 2-95 ℃10: 00/50 ℃ 00: 00-23: 59 / 2-95 ℃10: 00/50 ℃ 00: 00-23: 59 / 2-95 ℃

Închide•i timpul •i temperatura de 

oprire pentru a doua oară - sec•iunea 

th3o 17: 00/50 ℃ 00: 00-23: 59 / 0.0-93 ℃17: 00/50 ℃ 00: 00-23: 59 / 0.0-93 ℃17: 00/50 ℃ 00: 00-23: 59 / 0.0-93 ℃17: 00/50 ℃ 00: 00-23: 59 / 0.0-93 ℃

Ora de începere •i temperatura de pornire 

pentru a treia timesection 

tH3F 22: 00/55 ℃ 00: 00-23: 59 / 2-95 ℃22: 00/55 ℃ 00: 00-23: 59 / 2-95 ℃22: 00/55 ℃ 00: 00-23: 59 / 2-95 ℃22: 00/55 ℃ 00: 00-23: 59 / 2-95 ℃

Închide•i timpul •i temperatura de oprire 

pentru a treia timesection 

set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“, meniul principal de acces, apăsa•i pe „↑“ buton pentru a 

selecta•i meniul de încălzire temporizat THET 

► Apasati butonul „SET“, accesa•i submeniul de setare 

interfa•ă, „Elect“ afi•ează pe ecran (ia ca ELECT 

exemplu)  

► Apăsa•i butonul „SET“, display-uri „ELECT OFF“ 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „OFF“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a activa func•ia, „Elect ON“ se afi•ează pe ecran   

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, pentru a accesa fereastra de selec•ie senzor, „thts T3“ afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „T3“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a selecta senzorul disponibile  
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► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, pentru a accesa fereastra de încălzire inteligentă, „SMT OFF“ se afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „OFF“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a activa func•ia de încălzire inteligentă, „SMT ON“ se afi•ează pe 

ecran 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, pentru a accesa fereastra de ora de începere •i de a comuta pe setarea temperaturii de 

încălzire în prima dată - sec•iunea „tH1O 04:00“ se afiseaza pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, fusul orar oră clipe•te „04“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a seta ora ora de începere a încălzirii în prima dată - sec•iunea 

► Apăsa•i butonul „SET“, fusul orar minut clipe•te „00“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a seta minutele de ora de începere a încălzirii în prima dată - sec•iunea 

► Apăsa•i „↑“, pentru a avea acces la temperatura de pornire a încălzirii în prima dată - sec•iunea „tH1O 

40 o C“se afi•ează pe ecran 40 o C“se afi•ează pe ecran 40 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, temperatura „40 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, temperatura „40 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, temperatura „40 o C“palpaie 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla temperatura de pornire de încălzire în prima dată - 

sec•iune 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, pentru a accesa fereastra de închidere timp •i oprire setarea temperaturii de 

încălzire în prima dată - sec•iunea „tH1F 05:00“ afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, fusul orar oră clipe•te „05“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a seta ora pentru închidere de încălzire în prima dată - sec•iunea 

► Apăsa•i butonul „SET“, fusul orar minut clipe•te „00“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a seta minutele timpului aproape de încălzire în prima dată - sec•iunea 

► Apăsa•i „↑“, pentru a avea acces la temperatura de oprire a încălzirii în prima dată - sec•iunea „tH1F 

45 o C“se afi•ează pe ecran 45 o C“se afi•ează pe ecran 45 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, temperatura „45 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, temperatura „45 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, temperatura „45 o C“palpaie 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla temperatura de oprire a încălzirii în prima dată - 

sec•iune 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, pentru a accesa fereastra de ora de începere •i porni•i-la setarea temperaturii pentru 

back-up de încălzire în a doua oară - sec•iune, parcurgând aceia•i pa•i ca mai sus descriere pentru a seta 
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parametrii pentru a doua •i a treia oară - sec•iuni.  

Când pictograma de încălzire temporizat   clipe•te pe ecran, indica back-up 

încălzirea este activată.  

Notă: semnifica•ia pictogramei de încălzire temporizat în statut diferit.  

• În timp - sec•iunea, pictograma de încălzire-back-up   este aprins.  

• În afara timpului - sec•iunea, pictograma de încălzire-back-up   nu este afi•at.  

( 3 ) Pompa circuitului CIRC acc controlată de trei timp - secțiuni de temperatură / curgere Switcher   ( 3 ) Pompa circuitului CIRC acc controlată de trei timp - secțiuni de temperatură / curgere Switcher   ( 3 ) Pompa circuitului CIRC acc controlată de trei timp - secțiuni de temperatură / curgere Switcher   ( 3 ) Pompa circuitului CIRC acc controlată de trei timp - secțiuni de temperatură / curgere Switcher   

(Conform sistemului selectat diferit, a se vedea punctul 4.2, func•ia va atribui 

diferi•i senzori de obiecte •i porturi de ie•ire) 

Descrierea funcției: 

Această func•ie este proiectată pentru a ob•ine apă caldă rapid atunci când se deschide robinetul de client. În

caz stopcock este închis, conducta de apă caldă este de asemenea folosit ca conducta de circuit. Mai multe de apă caldă

Modurile de alimentare a circuitului sunt disponibile, de exemplu, modul de circuit de 24 de ore, modul de circuit cronometrat, 

timpul •i modul de control al temperaturii, etc., dacă aceste moduri nu sunt optimizate de proiectare, aceasta poate 

cauza risipei de energie inutile. Pentru utilizarea acestei func•ii, un RX suplimentar pompă de circuit sau un flux

switcher sau un senzor de temperatură (montat pe conducta de retur a apei calde (TX)) ar trebui să fie 

instalate în sistem. (•i din cauza diferen•ei de sistem solar, releu de ie•ire sau intrare senzor

utilizat pentru RX pompa de circuit •i senzor de temperatură TX poate fi diferită, de asemenea, a se vedea în detaliu 

punctul 4.2) 

Notă: 

1. pentru 2 moduri de control pentru apă caldă menajeră, doar un singur mod poate fi selectat din trei timp - 

sectiuni / modul de control al temperaturii •i de trei ori - modul sec•iuni / control al fluxului switcher,  

2. pentru 2 moduri de control pentru apă caldă menajeră, trei sec•iuni de timp - / modul de control al temperaturii •i de trei ori - 

sec•iuni / flux de control al modului de comutare, parametrul lor ajusta etapele modului de control sunt două 

la fel. 

• Trei timp - secțiuni modul de control / temperatură TEMP 

În timp - sec•iunea (implicit: temperatura apei calde de consum este mai mică de 40 o C, În timp - sec•iunea (implicit: temperatura apei calde de consum este mai mică de 40 o C, În timp - sec•iunea (implicit: temperatura apei calde de consum este mai mică de 40 o C, 

Pompa circuitului de apă caldă menajeră este de declan•are, atunci când temperatura cre•te la 45 o C, circuit de apă caldă Pompa circuitului de apă caldă menajeră este de declan•are, atunci când temperatura cre•te la 45 o C, circuit de apă caldă Pompa circuitului de apă caldă menajeră este de declan•are, atunci când temperatura cre•te la 45 o C, circuit de apă caldă 

pompa este oprită). 

Declan•a pe condi•ii de pompă pentru circuitul de apă caldă menajeră cu temperatură controlată (STAT): 
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când temperatura rezervorului (T2 sau T3) este 2 o C mai mare decât temperatura presetata de oprire a acestei când temperatura rezervorului (T2 sau T3) este 2 o C mai mare decât temperatura presetata de oprire a acestei când temperatura rezervorului (T2 sau T3) este 2 o C mai mare decât temperatura presetata de oprire a acestei 

func•ie, pompa de apă caldă menajeră doar poate fi declan•at.  

Set secțiuni - Ora prestabilită: 

• Prima dată - sec•iunea: începe la ora 05:00 •i se opre•te la 07:00 a.m 

• A doua oară - sec•iunea: începe la ora 11:00 •i se opre•te la ora 13:00 

• A treia oară - sec•iunea: începe la ora 17:00 •i se opre•te la 22:00 

• Trei timp - secțiuni / flux de control al modului de comutare CYCFS 

Descrierea funcției:  

Deschide robinetul, apa curge prin conductă, un semnal de flux se simte 

printr-un comutator de flux care este montat pe conducta de apă rece •i 

trimis la controler, iar apoi controlerul va declan•a apa caldă 

Pompa circuitului (RX) •i pompe de apă caldă din rezervor la circuitul 

pipe. Timpul de func•ionare a pompei de circuit este reglabil, atunci când

timp presetat expirarea, pompa se opre•te. 

Acest stopcock pare ca un controler de la distan•ă pentru a controla 

de func•ionare a pompei de circuit. Acest mod de operare este un ecologic, de economisire a energiei

solu•ie de control.  

Deschide robinetul pentru un timp scurt timp, comutatorul de debit care este montat pe conducta de tur rece 

din rezervor se va sim•i semnalul de debit, iar apoi controlerul va declan•a RX pompa de circuit •i pompa 

va alimenta cu apă caldă de la rezervor la conducta. Atunci când re-deschis robinetul, apa calda

curge imediat. După ce termină timpul de func•ionare a pompei, atunci pompa este oprită. Cand

apă caldă nu este folosit, pentru a evita căldura de eliberare prin conducta din cauza func•ionării circuitului 

pompă, controlerul va opri pompa după perioada de pre-set de func•ionare. Pentru a evita pompa fiind

re-a declan•at doar după ce sa oprit, parametrul „timp de odihnă“ este folosit pentru acest control.  

Deschide•i robinetul de închidere într-un termen de pre-set - sec•iunea, pompa să func•ioneze ca design implicit: pompă 

de func•ionare pentru fiecare trei minute •i apoi restul de 15 minute (gama reglabilă a 

timpul de func•ionare este 1-30 MIN •i timpul de odihnă este 0-60MIN) 

Comutator de debit 
Pentru a introduce TX 
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Notă: 

• Instalat o supapă de control pentru a evita apa, care este de la rezervorul de amestecare cu apă din 

circuitul de conducte.  

• În cazul în care timpul de oprire este setată cu valoare 0 minute, atunci când comutatorul de debit se simte fluxul •i 

astfel, pentru a declan•a pompa, pompa va rula pentru tot timpul - sec•iunea. •i când

stopcock este închis, pompa este oprită automat. 

Set secțiuni - Ora prestabilită: 

• Prima dată - sec•iunea: începe la ora 05:00 •i se opre•te la 07:00 a.m 

• A doua oară - sec•iunea: începe la ora 11:00 •i se opre•te la ora 13:00 

• A treia oară - sec•iunea: începe la ora 17:00 •i se opre•te la 22:00 

• Structura comutator montare: 

Material de montare: alamă 

Casa: plastic 

Conexiune: G3 / 4 

Reed de comutator de debit: Max 300V DC / 1A 

Notă:  

• Luând act de direc•ia de curgere indicat pe comutatorul de debit! 

• Comutatorul de debit nu este inclus în lista de livrare a acestui controler, vă rugăm să-l cumpere separat.  

structura meniului  



Manual de operare al controlerului solar SR658 

Pagina 46 din 105 

Principal 

meniul 

Submen

u 1 

Submen

u 2 

set implicit Ajustați gama 

Ajustați 

etapa 

Meniu principal 

CIRC Func•ia circuit de apă caldă 

TCYC OFF ON / OFF ON / OFF Func•ia circuit de apă 

caldă 

TEMP OFF ON / OFF Controlul temperaturii  

Pompa circuitului de apă caldă menajeră 

CYCFS PE ON / OFF Curgerea comanda pompa circuitului de apă 

caldă menajeră 

STAT PE ON / OFF Condi•ia de declan•are a apei calde 

menajere Temperatura rezervor Pompa 

circuitului (T3 sau T2) este de 2 o C mai mare circuitului (T3 sau T2) este de 2 o C mai mare circuitului (T3 sau T2) este de 2 o C mai mare 

decât temperatura de oprire 

Cyco 

40 ℃ / 3min 5-53 ℃ / 1-30min 40 ℃ / 3min 5-53 ℃ / 1-30min 40 ℃ / 3min 5-53 ℃ / 1-30min 40 ℃ / 3min 5-53 ℃ / 1-30min 40 ℃ / 3min 5-53 ℃ / 1-30min 0.5 ℃0.5 ℃

/1 min 

Temperatura de pornire sau timpul de 

func•ionare 

CYCF 

45 ℃

/15 minute 

7-55 ℃ / 0-60min 7-55 ℃ / 0-60min 7-55 ℃ / 0-60min 0.5 ℃0.5 ℃

/1 min 

Temperatura de oprire sau timpul de 

repaus  

T C1O 05:00 00: 00-23: 59 Ora de începere a primului timesection 

T C1F 07:00  00: 00-23: 59 Durata închiderii primei timesection 

T C2O 11:00 00: 00-23: 59 Ora de începere a doua sec•iune de 

timp 

T C2F 13:00 00: 00-23: 59 Durata închiderii a doua oară - 

sec•iunea 

T C3O 17:00 00: 00-23: 59 Ora de începere a treia timesection 

T C3F 22:00 00: 00-23: 59 Durata închiderii sec•iunii de timp a treia 

Set Funcția: ( ia apă caldă menajeră trei sec•iuni de timp - modul de control al temperaturii, de exemplu)Set Funcția: ( ia apă caldă menajeră trei sec•iuni de timp - modul de control al temperaturii, de exemplu)

► Apasati butonul „SET“, selecta•i meniul principal CIRC 

► Apasati „SET“ afi•ează butonul „TCYC“ de pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, „TCYC OFF“ display-uri 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „OFF“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a activa func•ia, „TCYC ON“ se afi•ează pe ecran   

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „TEMP OFF“ se afi•ează pe ecran (trei sec•iuni de timp - de control al temperaturii) 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „OFF“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a activa func•ia, „TEMP ON“ se afi•ează pe ecran   

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 
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► Apăsa•i „↑“, „CYCFS ON“ se afi•ează pe ecran (de trei ori - sec•iuni de control al debitului, implicit 

activat) 

► Apasati butonul „SET“, „ON“ clipe•te 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a activa func•ia, „CYCFS OFF“ se afi•ează pe ecran   

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „STAT ON“ se afi•ează pe ecran (începe starea de control al temperaturii, 

această func•ie este disponibilă numai când modul de control al temperaturii este activat, sub fluxul 

Modul de control, această func•ie nu este validă) 

► Apasati butonul „SET“, „ON“ clipe•te (set implicit) 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a activa func•ia, „STAT OFF“ va aparea pe ecran   

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „Cyco 40 o C“se afi•ează pe ecran (dacă CYCFS de control al debitului ON . atunci aici Apăsa•i „↑“, „Cyco 40 o C“se afi•ează pe ecran (dacă CYCFS de control al debitului ON . atunci aici Apăsa•i „↑“, „Cyco 40 o C“se afi•ează pe ecran (dacă CYCFS de control al debitului ON . atunci aici Apăsa•i „↑“, „Cyco 40 o C“se afi•ează pe ecran (dacă CYCFS de control al debitului ON . atunci aici Apăsa•i „↑“, „Cyco 40 o C“se afi•ează pe ecran (dacă CYCFS de control al debitului ON . atunci aici 

afi•ează „Cyco 03Min“, aici ia temperatura ca exemplu) 

► Apasati butonul „SET“, „40 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „40 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „40 o C“palpaie 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla temperatura de pornire a pompei circuitului de apă caldă menajeră, reglabil 

gama de 0 o C ~ (OFF-2 o C)  gama de 0 o C ~ (OFF-2 o C)  gama de 0 o C ~ (OFF-2 o C)  gama de 0 o C ~ (OFF-2 o C)  gama de 0 o C ~ (OFF-2 o C)  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „CYCF 45 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „CYCF 45 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „CYCF 45 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „45 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „45 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „45 o C“palpaie 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla temperatura de oprire a pompei circuitului de apă caldă menajeră, reglabil 

interval (ON + 2 o C) ~ OFF  interval (ON + 2 o C) ~ OFF  interval (ON + 2 o C) ~ OFF  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „tC1O 05:00“ se afiseaza pe ecran, pentru a seta ora de începere a primei participări sec•iune. 

► Apăsa•i butonul „SET“, timp de o oră clipe•te „05“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, butonul pentru a regla ora timp de ora de începere a prima dată sec•iunea 

► Apasati butonul „SET“, minutele „00“ clipe•te 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, butonul pentru a regla ora minute de ora de începere a prima dată sec•iunea 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „tC1F 07:00“ se afi•ează pe ecran, pentru a seta timpul aproape de primul 

time-sec•iune. 
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► Apăsa•i butonul „SET“, timp de o oră clipe•te „07“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, butonul pentru a regla ora timp de timp aproape de prima dată sec•iunea 

► Apasati butonul „SET“, minutele „00“ clipe•te 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla minutele de timp aproape de prima dată sec•iunea 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, pentru a accesa setarea ora de începere a doua oară sec•iunii, făcând ca 

pa•ii de mai sus descript pentru a seta ora de începere •i aproape a doua •i a treia oară -Sec•iunea. 

În cazul în care este necesar pentru a închide o singură dată - sec•iune, apoi seta•i doar ora de începere •i de aproape cu un 

acelasi timp. (Exemplu: la ora 10:00 circuitul de pornire, iar la ora 10:00 închide circuitul)

7. Funcția de funcționare și setarea parametrilor (expertiză) 

( 4 ) parola PRSWD  ( 4 ) parola PRSWD  ( 4 ) parola PRSWD  ( 4 ) parola PRSWD  

structura meniului 

Meniu principal set implicit Ajustați gama Descriere  

PRSWD 0000 Introdu parola 

Apăsa•i butonul de acces „SET“ din meniul principal, apăsa•i „↑“ •i selecta•i „PRSWD 0000“. 

set de funcții: set de funcții: 

► Apăsa•i butonul „SET“, stânga clipe•te primul digitale pentru a cere 

introducerea parolei, parola implicită este „0000“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a intra în universul digital 

► Apăsa•i butonul „SET“, a doua clipe•te digitale 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a intra în a doua digitale 

► Apăsa•i butonul „SET“, a treia clipe•te digitale 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a intra în a treia digitale 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te mai departe digitale 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a intra în mai departe digitale 

► Apasati „SET“ pentru a accesa meniul principal 

Prin parola pentru a limita dreptul de a stabili cu clientul unor parametri importan•i, •i patru 
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Digitals re necesară pentru a intra, parola implicită este „0000“. 

În cazul în care nici o parolă este resetat, atunci vă rugăm să apăsa•i „SET“ de cinci ori pentru a accesa meniul principal în mod direct. 

( 5 ) selecție sistem SYS ( 5 ) selecție sistem SYS ( 5 ) selecție sistem SYS ( 5 ) selecție sistem SYS 

Meniu principal 

Meniu principal set implicit Ajustați gama  Descriere  

SYS Sistemul 1 Sistemul 1-19 Selectarea sistemului de 

Pentru fiecare sistem, există mai multe op•iuni de pre-programate •i setare, acestea pot fi activate sau 

modificate conform cerin•ei de sistem. Există 19 sisteme pot fi selectate.  

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul principal „SYS“ 

► Apasati butonul „SET“, „SYS 1“ se afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, „1“ clipe•te 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a selecta sistem  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea

( 6 ) ( 7 ) SARCINA / LOAD2 Tank Set de încălzire( 6 ) ( 7 ) SARCINA / LOAD2 Tank Set de încălzire( 6 ) ( 7 ) SARCINA / LOAD2 Tank Set de încălzire( 6 ) ( 7 ) SARCINA / LOAD2 Tank Set de încălzire( 6 ) ( 7 ) SARCINA / LOAD2 Tank Set de încălzire( 6 ) ( 7 ) SARCINA / LOAD2 Tank Set de încălzire

Descrierea funcției: 

• △ Diferența de temperatură T DT  △ Diferența de temperatură T DT  

Regulatorul func•ionează cu o logică de control standard de diferen•ial. Dacă temperatura atinge sau

depă•e•te diferen•a de temperatură pornire (DTO), pompa porne•te. Cand

diferen•a de temperatură scade sub diferen•a ajustată temperatura de oprire

( DTF ), releul respectiv se deconectează. ( DTF ), releul respectiv se deconectează. ( DTF ), releul respectiv se deconectează. ( DTF ), releul respectiv se deconectează. 

Notă: Comutatorul diferenta de temperatura trebuie să fie de 0,5 K mai mare decât a abandonării Notă: Comutatorul diferenta de temperatura trebuie să fie de 0,5 K mai mare decât a abandonării 

diferen•a de temperatură. Diferen•a de temperatură setată trebuie să fie de cel pu•in 0,5 K mai mare

decât diferen•a de temperatură pornire. 
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Notă: In sistemele cu 2 rezervoare sau încărcare rezervor în straturi, 2 meniuri separate (LOAD •i Notă: In sistemele cu 2 rezervoare sau încărcare rezervor în straturi, 2 meniuri separate (LOAD •i 

LOAD 2) va fi afi•ată. 

• Control de viteza 

Dacă temperatura atinge sau depă•e•te diferen•a de temperatura de pornire, pompa 

comută la viteza de 100% pentru 10s. Apoi, viteza este redusă la viteza minimă a pompei

valoare. 

Dacă diferen•a de temperatură atinge diferen•a de temperatură setată DTS, viteza pompei 

cre•te cu un pas (10%). Răspunsul regulatorului poate fi adaptat prin poarta

Parametrul RIS. Dacă diferen•a cre•te cu reglabil RIS valoare cre•tere, viteza pompei

cre•te cu 10% până la viteza maximă a pompei de 100% este atinsă. Dacă temperatura

diferen•a scade de SRI reglabil valoare cre•tere, viteza pompei va fi redus cu aproximativ o 

pasul 10%. 

Notă: Pentru a activa controlul vitezei, pompa corespunzătoare trebuie să fie setat la (MIN, MAX) Notă: Pentru a activa controlul vitezei, pompa corespunzătoare trebuie să fie setat la (MIN, MAX) 

•i controlul releului trebuie setat la (PULS, PSOL, PHEA sau 0-10 V) (sub reglaj 

meniul POMPA). 

• SMAX Rezervor maxim set de protecție a temperaturii 

Dacă temperatura boilerului atinge temperatura maximă prestabilită, rezervorul nu va mai fi 

încărcate pentru a evita daunele cauzate de supraîncălzire. Dacă temperatura maximă rezervor este

depă•it, pictograma Max   este afisat. 

Senzorul de limitare maximă rezervor (SMAXS) poate fi selectat. Limitarea maximă

se referă întotdeauna la senzorul selectat. Histerezisul pornire (HYST) poate fi selectat. Mod implicit

este 2 o C . de exemplu, atunci când temperatura maximă rezervor este setată la 70 o C, apoi la 68 ° C o C, maxim este 2 o C . de exemplu, atunci când temperatura maximă rezervor este setată la 70 o C, apoi la 68 ° C o C, maxim este 2 o C . de exemplu, atunci când temperatura maximă rezervor este setată la 70 o C, apoi la 68 ° C o C, maxim este 2 o C . de exemplu, atunci când temperatura maximă rezervor este setată la 70 o C, apoi la 68 ° C o C, maxim este 2 o C . de exemplu, atunci când temperatura maximă rezervor este setată la 70 o C, apoi la 68 ° C o C, maxim este 2 o C . de exemplu, atunci când temperatura maximă rezervor este setată la 70 o C, apoi la 68 ° C o C, maxim este 2 o C . de exemplu, atunci când temperatura maximă rezervor este setată la 70 o C, apoi la 68 ° C o C, maxim este 2 o C . de exemplu, atunci când temperatura maximă rezervor este setată la 70 o C, apoi la 68 ° C o C, maxim este 2 o C . de exemplu, atunci când temperatura maximă rezervor este setată la 70 o C, apoi la 68 ° C o C, maxim 

Func•ia de protec•ie a temperaturii rezervorului de combustibil se dezactivează automat.  

Notă: In sistemele cu 2 rezervoare sau rezervoare de încărcare în straturi, 2 meniuri separate ( SARCINĂ •i Notă: In sistemele cu 2 rezervoare sau rezervoare de încărcare în straturi, 2 meniuri separate ( SARCINĂ •i Notă: In sistemele cu 2 rezervoare sau rezervoare de încărcare în straturi, 2 meniuri separate ( SARCINĂ •i Notă: In sistemele cu 2 rezervoare sau rezervoare de încărcare în straturi, 2 meniuri separate ( SARCINĂ •i 

LOAD 2) va fi afi•at. LOAD 2) va fi afi•at. 
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structura meniului 

Meniu 

principal 

submeniu Setare 

implicită  

Ajustați 

gama 

Ajustați 

etapa 

Meniu principal 

SARCINĂ Tank Set 1 loading  

DTO 6K 1-50K 0.5K Comutarea - la temperatura rezervor 1 

DTF 4K 0.5-49.5K 0.5K Comutator - off temperatura rezervor 1 

DTS 10K 1.5-50K 0.5K Diferen•a de temperatură pentru controlul vitezei pompei 

RIS 2K 1-20K 1K Rata de cre•tere a temperaturii pentru controlul vitezei pompei 

SMAX 

70 ℃70 ℃ 4-95 ℃4-95 ℃ 1 ℃ Temperatura maximă a rezervorului 1 1 ℃ Temperatura maximă a rezervorului 1 1 ℃ Temperatura maximă a rezervorului 1 

SMAXS T2 T2.T3 Senzor de selectare pentru temperatura maxima a rezervorului 1  

HYST 2K 0.1-10K 0.1K Temperatura histerezis de maxim 

Temperatura de rezervor 1   

LOAD2 Tank Set 2 loading  

DT2O 6K 1-50K 0.5K Comutarea - la temperatura rezervor 2 

DT2F 4K 0.5-49.5K 0.5K Comutator - off temperatura rezervor 2 

DT2S 10K 1.5-50K 0.5K Diferen•a de temperatură pentru controlul vitezei pompei de rezervor 2 

RIS2 2K 1-20K 1K Temperatura Rata de cre•tere a controlului vitezei pompei de 

rezervor 2 

S2MAX 

70 ℃70 ℃ 4-95 ℃4-95 ℃ 1 ℃ Temperatura maximă a rezervorului 2 1 ℃ Temperatura maximă a rezervorului 2 1 ℃ Temperatura maximă a rezervorului 2 

SMAXS T4 T4.T5 Senzor de selectare pentru temperatura maxima a rezervorului 2  

HYST2 2K 0.1-10K 0.1K Temperatura histerezis de maxim 

Temperatura de rezervor 2   
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set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul principal „Load“ 

► Apăsa•i butonul „SET“, display-uri „DTO 6K“ pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „6K“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla diferen•a de temperatură pornire a pompei de circuit. 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, afi•are „DTF 4K“ de pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „4K“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla diferen•a de temperatură de oprire a pompei de circuit. 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, afi•ajul „DTS 10K“ de pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, „10K“ clipe•te 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla diferen•a de temperatură standard a pompei circuitului. 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, afi•are „RIS 2K“ de pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „2K“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla cre•terea ratei diferen•ei de temperatură a pompei circuitului. 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, „SMAX 70 o C afi•are“pe ecran Apăsa•i „↑“ buton, „SMAX 70 o C afi•are“pe ecran Apăsa•i „↑“ buton, „SMAX 70 o C afi•are“pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „70 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „70 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „70 o C“palpaie 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, butonul pentru a regla temperatura maximă a rezervorului 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, afi•are „SMAXS T2“ de pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „T2“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a selecta senzor utilizat pentru a măsura temperatura maximă a rezervorului. 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, afi•are „HYST 2K“ de pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „2K“ 
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► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla temperatura de histerezis a temperaturii maxime a 

rezervor 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

Func•ia Load 2 este setat aceea•i ca •i pa•ii de mai sus.  

( 8 ) ( 9 ) Funcția COL / COL2 colector( 8 ) ( 9 ) Funcția COL / COL2 colector( 8 ) ( 9 ) Funcția COL / COL2 colector( 8 ) ( 9 ) Funcția COL / COL2 colector( 8 ) ( 9 ) Funcția COL / COL2 colector( 8 ) ( 9 ) Funcția COL / COL2 colector

Descrierea funcției: 

• OCEM (2) închidere colector de urgență 

Când temperatura colectorului depă•e•te temperatura de urgen•ă colector ajustat, 

Apoi, pompa solara R1 (2) se opre•te pentru a proteja componentele sistemului împotriva supraîncălzirii 

(Oprire de urgen•ă colector). Dacă temperatura maximă a colectorului este depă•ită OCEM,

pictograma de avertizare   este afisat. 

Notă: În sistemele cu colectoare vest /, 2 meniuri est-separate ( COL •i COL 2) voi Notă: În sistemele cu colectoare vest /, 2 meniuri est-separate ( COL •i COL 2) voi Notă: În sistemele cu colectoare vest /, 2 meniuri est-separate ( COL •i COL 2) voi Notă: În sistemele cu colectoare vest /, 2 meniuri est-separate ( COL •i COL 2) voi Notă: În sistemele cu colectoare vest /, 2 meniuri est-separate ( COL •i COL 2) voi Notă: În sistemele cu colectoare vest /, 2 meniuri est-separate ( COL •i COL 2) voi 

să fie afi•at.

Avertizare! Pericol de accidentare! Risc de leziuni ale sistemului de supratensiuni de presiune! Dacă apa este utilizată caAvertizare! Pericol de accidentare! Risc de leziuni ale sistemului de supratensiuni de presiune! Dacă apa este utilizată ca

fluidul de transfer de căldură în sistemele de presiune, apa va fierbe la 100 ° C. Nu seta•i colectorul

Temperatura limită mai mare de 95 ° C. 

• OCCO (2) răcire colector 

Func•ia de răcire a colectorului este proiectat pentru a men•ine cre•terea temperaturii colectorului 

în intervalul de func•ionare de căldură rezervor. Dacă temperatura boilerului atinge 95 ° C, această

Func•ia se va opri pompa din cauza siguran•ei sistemului. 

Când temperatura rezervor depă•e•te temperatura rezervorului maximă prestabilită, apoi solar 

pompa este oprită. •i apoi temperatura colectorului poate cre•te, în cazul în care temperatura colectorului

se ridică la temperatura maximă, pompa solară este pornită din nou pentru a transfera energia 

de la colector la rezervor, pompa func•ionează până când temperatura colectorului scade sub 

Temperatura maximă a colectorului, în acest proces de încălzire, temperatura rezervorului poate depă•i sale 

Temperatura maximă, dar numai până la 95 ° C (închidere de siguran•ă a rezervorului), ambele pictograme   

sunt palpaie pe ecran. iar apoi pompa este oprită.

Dacă răcirea colectorului este activată,  este afisat. 

Această func•ie este disponibilă numai atunci când func•ia de răcire a sistemului (OSYC) •i căldura 

Func•ia de transfer (OHDP) sunt dezactivate. 
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În sistemele cu colectoare Vest / două meniuri separate, est-( COL •i COL 2) va fi În sistemele cu colectoare Vest / două meniuri separate, est-( COL •i COL 2) va fi În sistemele cu colectoare Vest / două meniuri separate, est-( COL •i COL 2) va fi În sistemele cu colectoare Vest / două meniuri separate, est-( COL •i COL 2) va fi În sistemele cu colectoare Vest / două meniuri separate, est-( COL •i COL 2) va fi 

afi•at. 

• OCMI (2) Temperatura minimă colector 

Temperatura minimă a colectorului este cea mai mică temperatură pornire pentru activarea 

Pompă solară R1 (2), dacă temperatura colectorului scade sub temperatura minimă,  este 

afi•at. 

• OCFR (2) Funcția colectorului antigel  

Când temperatura colectorului scade sub temperatura de pornire CFRO de antifreez e Când temperatura colectorului scade sub temperatura de pornire CFRO de antifreez e Când temperatura colectorului scade sub temperatura de pornire CFRO de antifreez e Când temperatura colectorului scade sub temperatura de pornire CFRO de antifreez e 

func•ie, această func•ie activează pompa solară pentru sistemul de circuit între colector •i rezervor. 

Acest lucru va proteja împotriva înghe•ului fluidului sau coagulant. Daca temperatura la colector cre•te •i

depă•e•te temperatura de oprire CFRF func•iei anti-înghe•, pompa solară va fi depă•e•te temperatura de oprire CFRF func•iei anti-înghe•, pompa solară va fi depă•e•te temperatura de oprire CFRF func•iei anti-înghe•, pompa solară va fi depă•e•te temperatura de oprire CFRF func•iei anti-înghe•, pompa solară va fi 

inchis. 

Dacă func•ia este activată colector antigel,  este afi•at pe ecran.  

În cazul în care func•ia de colector antigel se execută,  sunt palpaie pe ecran.  

Notă: În sistemele cu colectoare / vest 2 est-meniuri separate ( COL •i COL 2) voi Notă: În sistemele cu colectoare / vest 2 est-meniuri separate ( COL •i COL 2) voi Notă: În sistemele cu colectoare / vest 2 est-meniuri separate ( COL •i COL 2) voi Notă: În sistemele cu colectoare / vest 2 est-meniuri separate ( COL •i COL 2) voi Notă: În sistemele cu colectoare / vest 2 est-meniuri separate ( COL •i COL 2) voi Notă: În sistemele cu colectoare / vest 2 est-meniuri separate ( COL •i COL 2) voi 

să fie afi•at. 

Notă: Deoarece această func•ie utilizează cantitatea limitată de căldură a rezervorului, antigelul Notă: Deoarece această func•ie utilizează cantitatea limitată de căldură a rezervorului, antigelul 

func•ia ar trebui să fie utilizate numai în regiunile cu câteva zile de temperaturi în jurul valorii de 

templeratura de inghet. 

• OTCO (2) Funcția colectorului Tube 

Această func•ie este utilizată pentru îmbunătă•irea comportamentului pornire în sistemele cu senzor de non-ideale 

pozi•ii (de exemplu, cu ni•te colectori cu tuburi). 

Această func•ie func•ionează într-un interval de timp stabilit - sec•iunea. Se activează pompa circuitului colector

R1 (2) intermitent pentru a compensa pentru măsurarea temperaturii întârziată cauzată de 

Senzorul de pozi•ie slabă. 

Dacă runtime este setat la mai mult de 10s, pompa va rula la viteza de 100% în primele 10s, 
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•i pompa va rula la viteza minimă în timpul timpul ramas. 

În cazul în care senzorul colectorului este defect, această func•ie va fi dezactivată. 

În sistemele câmpurile 2-colectori, func•ia tubului colector este disponibil pentru fiecare individ 

câmp colector. 

In 2-colector câmpurile sisteme, func•ia tubului colector va afecta câmpul colector inactiv 

numai. Pompa solară a câmpului colector activ vor rămâne aprinse până la oprirea

sunt îndeplinite condi•iile. 

structura meniului 

Principal 

meniul 

Submen

u 1 

Submen

u 2 

Setare 

implicită  

Ajustați gama Ajustați 

Etapa 

Meniu principal 

COL funcţia colectorului  

OCEM    PE Func•ia de oprire de urgen•ă a colectorului 1 

CEM 

130 ℃130 ℃ 80-200 ℃80-200 ℃ 1 ℃1 ℃

Decuplare diferen•a de temperatură de oprire 

de urgen•ă a colectorului 1 (histereză 10 o C)  de urgen•ă a colectorului 1 (histereză 10 o C)  de urgen•ă a colectorului 1 (histereză 10 o C)  

OCCO OFF Colector func•ia 1 răcire 

CMAX 

110 ℃110 ℃ 70-160 ℃70-160 ℃ 1 ℃1 ℃

Colector 1 Temperatura de răcire

( histerezis 5 o C )( histerezis 5 o C )( histerezis 5 o C )( histerezis 5 o C )( histerezis 5 o C )

OCMI OFF Func•ia Temperatura minimă a colectorului 

1  
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Cmin 

10 ℃10 ℃ 10-90 ℃10-90 ℃ 1 ℃ Temperatura minimă a colectorului 1  1 ℃ Temperatura minimă a colectorului 1  1 ℃ Temperatura minimă a colectorului 1  

OCFR OFF Func•ie anti-înghe• a colectorului 1  

CFRO 

4 ℃4 ℃ - 40-8 ℃- 40-8 ℃ 0.5 ℃ Temperatura de pornire de antigel 0.5 ℃ Temperatura de pornire de antigel 0.5 ℃ Temperatura de pornire de antigel 

Func•ia colectorului 1 

CFRF 

5 ℃5 ℃ - 39-9 ℃- 39-9 ℃ 0.5 ℃ Temperatura de oprire de antigel 0.5 ℃ Temperatura de oprire de antigel 0.5 ℃ Temperatura de oprire de antigel 

Func•ia colectorului 1 

OTCO OFF Func•ia colectorului tubular 1 

TCST 07:00 00: 00-23: 00 1 min Timpul de pornire Func•ia colectorului tubular 1 

TCEN 19:00 00: 00-23: 00 1 min Durata închiderii a func•iei tubului colector 1 

TCRU 30 de ani 30-300s 1s Compresia func•iei tubului colector 1 

TCIN 30 minute 5-60min 1 min Timpul de oprire a func•iei tubului colector 1 

Principal 

meniul 

Submen

u 1 

Submen

u 2 

Setare 

implicită  

Ajustați gama Ajustați 

Etapa 

Meniu principal 

COL2 Colector 2 Func•ia 

OCEM2   PE Func•ia de oprire de urgen•ă a colectorului 

2 

CEM2 

130 ℃130 ℃ 80-200 ℃80-200 ℃ 1 ℃1 ℃

Decuplare diferen•a de temperatură de oprire 

de urgen•ă a colectorului 2 (histereză 20 o C)  de urgen•ă a colectorului 2 (histereză 20 o C)  de urgen•ă a colectorului 2 (histereză 20 o C)  

OCCO2 OFF Colector 2 Func•ia de răcire 

CMAX2 

110 ℃110 ℃ 70-160 ℃70-160 ℃ 1 ℃1 ℃

Colector 2 Temperatura de răcire

( histerezis 5 o C )( histerezis 5 o C )( histerezis 5 o C )( histerezis 5 o C )( histerezis 5 o C )

OCMI2 OFF Func•ia Temperatura minimă a colectorului 

2  

CMIN2 

10 ℃10 ℃ 10-90 ℃10-90 ℃ 1 ℃ Temperatura minimă a colectorului 2  1 ℃ Temperatura minimă a colectorului 2  1 ℃ Temperatura minimă a colectorului 2  

OCFR2 OFF Func•ie anti-înghe• a colectorului 2  

CFRO2 

4 ℃4 ℃ - 40-8 ℃- 40-8 ℃ 0.5 ℃ Temperatura de pornire de antigel 0.5 ℃ Temperatura de pornire de antigel 0.5 ℃ Temperatura de pornire de antigel 

Func•ia de colector 2 

CFRF2 

5 ℃5 ℃ - 39-9 ℃- 39-9 ℃ 0.5 ℃ Temperatura de oprire de antigel 0.5 ℃ Temperatura de oprire de antigel 0.5 ℃ Temperatura de oprire de antigel 

Func•ia de colector 2 

OTCO2 OFF Tub Func•ia colectorului 2 

TCST2 07:00 00: 00-23: 00 1 min Ora de începere a func•iei tubului colector 2 

TCEN2 19:00 00: 00-23: 00 1 min Durata închiderii a func•iei tubului colector 2 

TCRU2 30 de ani 30-300s 1s Compresia func•iei tubului colector 2 

TCIN2 30 minute 5-60min 1 min Timpul de oprire a func•iei tubului colector 2 

Setare Funcție:  

OCEM (colector funcția de oprire de urgență) 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul principal „COL“ 

► Apasati butonul „SET“, display-uri „OCEM“ de pe ecran 
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► Apasati butonul „SET“, „OCEM ON“ se afi•ează pe ecran. Apasati butonul „SET“, „OCEM ON“ se afi•ează pe ecran. 

► Apasati butonul „SET“, „ON“ clipe•te 

Dacă pentru a închide func•ia, apoi apăsa•i pe „↑“, „↓“ pentru a comuta la „OFF“ 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „CEM 130 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „CEM 130 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „CEM 130 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „130 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „130 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „130 o C“palpaie 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla temperatura de oprire de urgen•ă colector 

funcţia de oprire 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apasati „ESC“ pentru a reveni la meniul anterior 

OCCO (colector funcția de răcire) setare 

► Apăsa•i „↑“, display-uri „OCCO“ de pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, display-uri „OCCO OFF“ de pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „OFF“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a activa această func•ie, „OCCO ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „CMAX 110 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „CMAX 110 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „CMAX 110 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „110 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „110 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „110 o C“palpaie 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla temperatura de răcire colector  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apasati „ESC“ pentru a reveni la meniul anterior 

OCMI (Temperatura minima colector) Setare 

► Apăsa•i „↑“, display-uri „OCMI“ de pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, display-uri „OCMI OFF“ de pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „OFF“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a activa această func•ie, „OCMI ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „Cmin 10 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „Cmin 10 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „Cmin 10 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „10 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „10 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „10 o C“palpaie 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla temperatura minimă a colectorului  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apasati „ESC“ pentru a reveni la meniul anterior 

OCFR (funcția anti-îngheț) setare 

► Apăsa•i „↑“, display-uri „OCFR“ de pe ecran 
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► Apasati butonul „SET“, „OCFR OFF“ se afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „OFF“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a activa această func•ie, „OCFR ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „CFRO 4 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „CFRO 4 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „CFRO 4 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „4 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „4 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „4 o C“palpaie 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla temperatura de pornire a anti-înghe• func•ia  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a activa această func•ie, „OCFR ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „CFRF 5 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „CFRF 5 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „CFRF 5 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „5 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „5 o C“palpaie Apasati butonul „SET“, „5 o C“palpaie 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla temperatura de oprire a anti-înghe• func•ia  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apasati „ESC“ pentru a reveni la meniul anterior 

OTCO (Tub Funcția colectorului) se

► Apăsa•i „↑“, display-uri „OTCO“ de pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, display-uri „OTCO OFF“ de pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „OFF“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a activa această func•ie, „OTCO ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „TCST 07:00“ se afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, ora clipe•te „07“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, butonul pentru a regla ora de timp a acestei func•ii 

► Apasati butonul „SET“, „00 minute“ clipe•te 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, butonul pentru a regla ora minut al acestei func•ii 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „TCEN 19:00“ afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, ora clipe•te „19“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, butonul pentru a regla ora de timp a acestei func•ii 

► Apasati butonul „SET“, „00 minute“ clipe•te 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, butonul pentru a regla ora minut al acestei func•ii 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „TCRU 30“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, de rulare „30“ clipe•te 
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► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla runtime (unitate: a doua)  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, afi•ează „TCIN 30min“ pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, de rulare „30“ clipe•te 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla timpul de oprire (unitate: a doua)  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apasati „ESC“ pentru a reveni la meniul anterior 

( 10 ) Funcția piscină în aer PINTV ( 10 ) Funcția piscină în aer PINTV ( 10 ) Funcția piscină în aer PINTV ( 10 ) Funcția piscină în aer PINTV 

Această func•ie este conceput pentru a îmbunătă•i func•ionarea sistemului piscină, în care senzorul 

Pozi•ia nu este ideal.  

Această func•ie func•ionează într-un interval de timp stabilit - sec•iunea. Acesta activează circuitul piscina

Pompă R1 sau R2 intermitent pentru a compensa pentru măsurarea temperaturii întârziată 

cauzate de pozi•ia slabă a senzorului. 

Dacă runtime este setat la mai mult de 10s, pompa va rula la viteza de 100% în primele 10s, 

•i pompa va rula la viteza minimă în timpul timpul ramas. 

structura meniului 

Meniu principal submeniu Mod implicit 

a stabilit 

Regla 

gamă 

Regla 

Etapa 

Descriere 

PINTV Func•ia Piscină 

tPST 00:00 00: 00-23: 59 30min Ora de începere a func•iei 

piscină 

tpen 23:59 00: 00-23: 59 30 minute 00: 00-23: 59 30 minute Timpul de oprire a func•iei piscină 

tPRU 30S 30-300s 5s Compresia func•iei piscină 

tPIN 30 MINUTE 5-60min 1 min Timpul de oprire a func•iei piscină 
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Setare Funcție:  

PINTV (înot funcție de piscină) 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul principal „PINTV“ 

► Apasati butonul „SET“, display-uri „PINTV OFF“ de pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, display-uri „OFF“ de pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie, „PINTV ON“  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „tPST 00:00“ afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, ora clipe•te „00“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, butonul pentru a regla ora de ora de începere a func•iei piscină  

► Apasati butonul „SET“, „00 minute“ clipe•te 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla minute de ora de începere a func•iei piscină  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „tpen 23:59“ afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, ora clipe•te „23“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, butonul pentru a regla ora timpului aproape func•iei piscină  

► Apasati butonul „SET“, „59 minute“ clipe•te 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla minut din timpul apropiat al func•iei piscină  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „tPRU 30“ se afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i clipe•te „SET“, timp de „30“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla timpul rulării func•iei piscină (unitate: a doua) 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, afi•ează „tPIN 30min“ pe ecran 

► Apăsa•i clipe•te „SET“, timp de „30“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla timpul de oprire a func•iei de piscină (unitate: minut)  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

( 11 ) Modul de control pompa ( 11 ) Modul de control pompa ( 11 ) Modul de control pompa ( 11 ) Modul de control pompa 

Descrierea funcției: 

Cu acest parametru, tipul de control al releului pompei poate fi reglată. Următoarele tipuri

pot fi selectate: 

• Ajustare pentru pompă standard fără control al vitezei:  

OnOF: Pompa pornit / oprit pompa 

• Ajustare pentru pompa standard de control al vitezei:  

PULS: Controlul de spargere prin releu semiconductor 
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• Ajustare pentru pompă de înaltă eficien•ă (HE pompă) 

• PSOL: profil PWM pompă solară 

• PHEA: Pompa de profil PWM de încălzire 

• Controlul vitezei prin 0 - Semnal de 10 V: 0-10 

Notă:

1. Mai multe informa•ii despre conectarea pompei de înaltă eficien•ă a se vedea punctul 3.3 

2. Viteza minimă a pompei2. Viteza minimă a pompei

Sub min1 meniului de reglare (2, 3), o viteză minimă relativă pentru conectat 
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pompa poate fi alocată ie•irile R1 (2,3) 

3. Viteza maximă a pompei3. Viteza maximă a pompei

Sub max1 meniului de reglare (2, 3), o viteză maximă relativă pentru conectat 

pompa poate fi alocată ie•irile R1 (2,3) 

4. Atunci când dispozitivele care nu sunt viteza controlată sunt utilizate (de exemplu, supape), pompa 

Valoarea vitezei releului corespunzător trebuie setat la 100% sau tipul de comandă trebuie 

să fie setat pe ON / OF pentru a dezactiva controlul vitezei pompei 

5. Alocarea pentru releu de ieșire PWM: un releu poate fi alocată o ie•ire PWM; PWM15. Alocarea pentru releu de ieșire PWM: un releu poate fi alocată o ie•ire PWM; PWM15. Alocarea pentru releu de ieșire PWM: un releu poate fi alocată o ie•ire PWM; PWM1

pentru R1, PWM2 pentru R2, R3 pentru PWM3 

structura meniului 

Principal 

meniul 

submeniu 1 Subme 

Nu 2 

Subme

Nu 3 

Setare 

implicită  

Ajustați 

gama 

Ajustați 

etapa 

Descriere 

POMPA Modul de control al pompei 

PMP1 (2,3) Pompa R1 (R2, R3) selec•ie 

ONOF PE ON / OFF ON / OFF de control al pompei standard 

(fără a pompei de viteză a regla) 

PULS OFF ON / OFF Controlul Pulsul standard 

pompa (prin releu semiconductor) 

min1 50% 20-95% 5% 

max1 100% 25-100% 5% 

PSOL OFF ON / OFF Profilul PWM pompă solară 

min1 50% 20-95% 5% 

max1 100% 25-100% 5% 

PHEA OFF ON / OFF PWM pompă profil încălzire 

min1 50% 20-95% 5% 

max1 100% 25-100% 5% 

0-10 OFF ON / OFF semnal 0-10V viteza pompei de control 

min1 50% 20-95% 5% 

max1 100% 25-100% 5% 25-100% 5% 
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set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul principal „POMPA“  

► Apasati butonul „SET“, „PMP1“ afi•ează pe ecran (pompa de selec•ie R1 tip de control) 

► Apasati butonul „SET“, „ONOF ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a selecta tipul de control al pompei „PLUS, PSOL, PHEA, 0-10V“  

► După ce selecta•i tipul de pompă, apăsa•i „SET“ pentru a accesa fereastra de tip pompă 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te „OFF“ 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a activa tipul de pompă selectat 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apasati „ESC“ pentru a reveni la meniul anterior 

► Apăsa•i „↑“ pentru a accesa setul PMP2 (pompă R2 modul de comandă de selec•ie) 

Notă: 

1.PMP2, set PMP3 pas este aceea•i ca •i PMP1 

2.ONOF . LA CARE SE ADAUGA . PSOL . PHEA . 0-10V doar un singur tip poate fi selectat dintre cele cinci tipuri 2.ONOF . LA CARE SE ADAUGA . PSOL . PHEA . 0-10V doar un singur tip poate fi selectat dintre cele cinci tipuri 2.ONOF . LA CARE SE ADAUGA . PSOL . PHEA . 0-10V doar un singur tip poate fi selectat dintre cele cinci tipuri 2.ONOF . LA CARE SE ADAUGA . PSOL . PHEA . 0-10V doar un singur tip poate fi selectat dintre cele cinci tipuri 2.ONOF . LA CARE SE ADAUGA . PSOL . PHEA . 0-10V doar un singur tip poate fi selectat dintre cele cinci tipuri 2.ONOF . LA CARE SE ADAUGA . PSOL . PHEA . 0-10V doar un singur tip poate fi selectat dintre cele cinci tipuri 2.ONOF . LA CARE SE ADAUGA . PSOL . PHEA . 0-10V doar un singur tip poate fi selectat dintre cele cinci tipuri 2.ONOF . LA CARE SE ADAUGA . PSOL . PHEA . 0-10V doar un singur tip poate fi selectat dintre cele cinci tipuri 2.ONOF . LA CARE SE ADAUGA . PSOL . PHEA . 0-10V doar un singur tip poate fi selectat dintre cele cinci tipuri 

Exemplu: dacă selecta•i „PLUS ON“ de tip, atunci ceilal•i sunt închise automat. 

( 12 ) Logica de prioritate LLOGI Tank  ( 12 ) Logica de prioritate LLOGI Tank  ( 12 ) Logica de prioritate LLOGI Tank  ( 12 ) Logica de prioritate LLOGI Tank  

• logica prioritară 

Logica prioritară este proiectat pentru sistemele cu 2-rezervoare sau sisteme cu încărcare rezervor în straturi; aceasta

determină modul în care căldura este împăr•ită între rezervoare. Mai multe tipuri de prioritate logice diferite

pot fi selectate: 

• Tancurile secven•ă de încărcare (1 •i 2) 

• încărcare succesivă (Su 1 •i Su 2)  

• încărcare paralelă (0) 

• Tancurile secvență încălzită (1 și 2) 

În cazul în care rezervorul de prioritate nu este încărcată, deoarece nu se ajunge la pornire sale condi•ie, atunci 

rezervor subordonat este verificat dacă se ajunge la pornire sa condi•ie, dacă da, atunci este 

încărcate în timpul runtime circula•ie (tRUN). După rulare, procesul de încălzire se opre•te, apoi

pauză de timp timer TLB începe să se asigure colector pentru a primi mai multă energie solară, în timpul pauzei 

timp, în cazul în care nu este încă atins rezervorul de prioritate pornire condi•ie, atunci rezervorul subordonat va timp, în cazul în care nu este încă atins rezervorul de prioritate pornire condi•ie, atunci rezervorul subordonat va 

să fie încărcat din nou pentru runtime circula•ie. 

De îndată ce rezervorul prioritar îndepline•te pornire sale condi•ie, controler declan•ează să-l încălzească 
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imediat, în cazul în care nu este încă atins pornire, cu condi•ia rezervorului de prioritate, a controlerului încălze•te 

rezervor subordonat în mod continuu. Dacă rezervorul de prioritate ajunge la temperatura prestabilită •i apoi

rezervor încălzit func•ia secven•ă este oprită.  

In sistemele cu 2 rezervoare sau încărcare rezervor în straturi, toate rezervoarele sau zone vor fi încălzite la ei 

temperatură prestabilită, în primul rând (baza logica prioritară •i controlul secven•ei). Numai atunci când toate tancurile

sau zone au depă•it temperatura presetată, ei doar pot fi încălzite la nivelul lor maxim 

temperatură în mod continuu, •i este, de asemenea, baza încălzită logica prioritară •i controlul secven•ei. 

Dacă func•ia de încălzire secven•ă rezervor este activată •i sistemul este pornit pentru a încălzi prioritatea 

rezervor, apoi parametrul „timp de pauza de încălzire“ poate ac•iona, de asemenea, ca timp de stabilizare, în timpul căreia 

comutator - diferen•a de temperatură în afara vor fi ignorate în timp ce func•ionarea sistemului se stabilizează. 

• încărcare succesivă (Su 1 și Su 2)  

încărcare succesiva înseamnă că rezervorul de prioritate va fi încălzit la maxim 

temperatura. După rezervorul prioritar atinge temperatura maximă, atunci al doilea

rezervor va fi încălzită. În cazul în care temperatura rezervorului de prioritate scade sub valoarea pre-set

temperatură, apoi al doilea rezervor nu va mai fi încălzit, indiferent dacă 

comutarea cu condi•ia rezervorului de prioritate sau al doilea rezervor este îndeplinită.  

În cazul în care ambele rezervoare sunt încălzite la temperatura lor prestabilită, acela•i proces va avea loc până la umplerea 

rezervor atinge temperatura maximă

• încărcare paralelă (0) 

In sistemele cu 2 pompe, dacă se selectează o logică de control de încărcare paralel, 2 rezervor va fi încălzită 

în paralel. In sistem cu 3 - supapă căi, rezervor de temperatură care este mai mică va fi încălzită în

avans până când temperatura sa este 5K mai mare decât un alt rezervor, iar apoi al doilea rezervor doar 

pot fi încălzite. Două rezervoare sunt încălzite alternativ cu o diferen•ă de temperatură 5K. pot fi încălzite. Două rezervoare sunt încălzite alternativ cu o diferen•ă de temperatură 5K. 

• OSTS Tank set opțiune (disponibilă numai la LLOGI / PRIO 1 sau 2 Mod) 

Dacă rezervorul prioritar atinge temperatura prestabilită, atunci rezervorul subordonat va fi încălzită 

până la temperatura setată. După aceasta, rezervorul de prioritate poate fi încărcat până la temperatura maximă,

•i apoi sistemul este comutat pentru a încărca rezervorul subordonat. Această func•ie este potrivită pentru 2 rezervoare

sistem.  
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• OSE Funcția Spread de încărcare (disponibil numai la LLOGI / PRIO1,2, SU1 sau SU2 modul) 

În sistemul 5, func•ia de încărcare răspândit va fi activat. 

Când diferen•a de temperatură între colector răspândit DTSE •i rezervor de prioritate este 

atins,  

al doilea rezervor va fi încărcat în paralel cu excep•ia cazului în care este blocat. Dacă temperatura răspândirea

diferen•a scade mai jos 2K DTSE temperatură, pompa va fi oprită. Colectoruldiferen•a scade mai jos 2K DTSE temperatură, pompa va fi oprită. Colectoruldiferen•a scade mai jos 2K DTSE temperatură, pompa va fi oprită. Colectorul

Temperatura trebuie să fie mai mare decât temperatura rezervorului. 

• Pompa PDELR întârziere de rulare  

Având în vedere declan•are la timp a supapei electromagnetice această func•ie întârzie începerea 

pompa, în cazul în care această func•ie este activată, releul de supapă corespunzător este declan•at în primul rând, •i pompă 

este întârziată pentru a începe în 20 de secunde.  

structura meniului 

Principal 

meniul 

SUBM

enu 1 

Subme 

Nu 2 

Submen

u 3 

Setare 

implicită 

Ajustați 

gama 

Ajustați 

etapa 

Descriere 

LLOGI Logica de încălzire a rezervorului  

PRIO 1 1/2 / SU1 / SU 2/0 Logica de prioritate Tank 

TLB 2min 1-30min 1 min rulare de încălzire 

tRUN 15 minute 1-30min 1 min timp de odihnă de încălzire  

OSTS OFF ON / OFF seta•i temperatura rezervorului 

op•iune 

TST1 

45 ℃45 ℃ 4-85 ℃4-85 ℃ 1 ℃1 ℃

Temperatura set de rezervor 1 

TST2 

45 ℃45 ℃ 4-85 ℃4-85 ℃ 1 ℃1 ℃

Set Temperatura de tank2 

OSE OFF ON / OFF Func•ia de încărcare Spread 

DTSE 40K 20-90K 1K Diferen•a de temperatură 

Spread 

PDELR 0FF ON / OFF Func•ia de întârziere de 

func•ionare Pompa  
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set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul principal „LLOGI“ 

► Apasati butonul „SET“, „PRIO 1“ se afi•ează pe ecran (aici ia PRIO 1 ca exemplu) 

► Apasati butonul „SET“, „1“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a selecta logica prioritate rezervor 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, afi•ează „TLB 2min“ pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „2min“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla timpul de func•ionare de încălzire 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, afi•ează „tRUN 15min“ pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „15min“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla timpul de oprire de încălzire 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „OSTS OFF“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa func•ia de rezervor set de temperatură 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „TST1 45 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „TST1 45 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „TST1 45 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „45 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „45 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „45 o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura rezervorului 1 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „TST2 45 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „TST2 45 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „TST2 45 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „45 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „45 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „45 o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura rezervorului 2 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „OSE OFF“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa func•ia de încărcare răspândirea 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, afi•ează „DTSE 40K“ pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „40K“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla diferen•a de temperatură răspândire 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, afi•ează „PDELR OFF“ de pe ecran 
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► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa func•ia de întârziere a pompei de func•ionare 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apasati butonul „ESC“, pentru a reveni la meniul anterior 

( 13 ) funcția de răcire COOL  ( 13 ) funcția de răcire COOL  ( 13 ) funcția de răcire COOL  ( 13 ) funcția de răcire COOL  

Descrierea func•iei: 

Func•ii de răcire diferite pot fi activate: răcirea sistemului, răcire rezervor •i extern 

transfer de căldură radiator. 

• Sistemul de răcire OSYC  

Func•ia de răcire sistem este proiectat pentru a men•ine func•ionarea sistemului solar pentru un timp mai îndelungat. 

Func•ia suprascrie temperatura maximă rezervor pentru a transfera energia de la colector 

câmp la rezervor. Dacă temperatura rezervorului este mai mare decât temperatura maximă rezervor deja

•i diferen•a de temperatură pornire a acestei func•ii DTCO este atins, atunci solar •i diferen•a de temperatură pornire a acestei func•ii DTCO este atins, atunci solar •i diferen•a de temperatură pornire a acestei func•ii DTCO este atins, atunci solar 

pompă rămâne în func•iune. încărcare solară este continuată până când fie diferen•a de temperatură scade

sub DTCF temperatura de oprire sau temperatură OCEM colector de urgen•ă 

ajunge 

Dacă func•ia de răcire sistem se execută, atunci   pictogramă se afi•ează, •i   pictograma se aprinde intermitent 

pe ecran 

Notă: Această func•ie va fi disponibilă în cazul în care colectorul func•ia de răcire, numai extern Notă: Această func•ie va fi disponibilă în cazul în care colectorul func•ia de răcire, numai extern 

func•ii de transfer de radiator de căldură nu sunt activate. 

• răcire OSTC Rezervor  

Când func•ia rezervor de răcire este activată, această func•ie este proiectat să se răcească rezervorul 

în timpul nop•ii •i oferă posibilitatea de încărcare solară în ziua următoare. În cazul în care maximul

temperatura rezervorului SMAX este depă•ită, temperatura colectorului scade sub rezervor 

temperatură, •i este sub întrerupătorul diferenta de temperatura DTCO acestei răciri 

func•ia, atunci sistemul va fi activat pentru a răci rezervorul prin eliberarea energiei prin 

colector în noapte 

Dacă func•ia rezervor de răcire se execută, atunci   Pictograma se aprinde intermitent pe ecran 

Notă: dacă temperatura rezervorului ajunge la 95 o C, toate func•iile de răcire vor fi blocate. Notă: dacă temperatura rezervorului ajunge la 95 o C, toate func•iile de răcire vor fi blocate. Notă: dacă temperatura rezervorului ajunge la 95 o C, toate func•iile de răcire vor fi blocate. Notă: dacă temperatura rezervorului ajunge la 95 o C, toate func•iile de răcire vor fi blocate. 

Comutator Histereza diferenta de temperatura este 5K.  

• transfer de căldură radiator extern OHDP 
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(Conform sistemului selectat diferit, a se vedea punctul 4.1, func•ia va atribui diferite porturi de ie•ire)  

Sub iradiere solară puternică, func•ia de transfer de căldură externă a radiatorului este proiectat pentru a elibera 

energia termică în exces generată de sistemul solar printr-un schimbător de căldură extern (e. 

g. ventilator bobina), scopul este de a men•ine temperatura colectorului sau rezervor în intervalul de func•ionare. Pentru

această func•ie, trebuie adăugată o ie•ire suplimentară. (Sistem este diferit, releul de ie•ire al circuitului

Pompa de RX poate fi diferită de asemenea, diagrama detaliată de alocare a se vedea arătat în sistem 

Descriere) 

radiator extern func•ia de transfer de căldură poate controla fie o pompă sau supapă suplimentară 

( OTPUM ON = logica pompei, OTPUM OFF = logica supapă). ( OTPUM ON = logica pompei, OTPUM OFF = logica supapă). ( OTPUM ON = logica pompei, OTPUM OFF = logica supapă). ( OTPUM ON = logica pompei, OTPUM OFF = logica supapă). ( OTPUM ON = logica pompei, OTPUM OFF = logica supapă). 

Transferul de căldură prin logica pompei: 

Dacă temperatura colectorului atinge temperatura de pornire (OTST), transferul de căldură 

pompa (RX) pe. în cazul în care temperatura colectorului scade cu 5 K sub temperatura de transfer de căldură (OTST),

pompa de transfer de căldură (RX) off. 

Transferul de căldură prin logica de supapă: 

Dacă temperatura colectorului atinge temperatura de pornire (OTST), transferul de căldură 

supapă (RX) •i pompa circuitului (R1), pe. în cazul în care temperatura colectorului scade cu 5 K sub transfer de căldură

Temperatura (OTST), supapa de transfer de căldură (RX) •i pompa circuitului (R1) off. 

Mai jos este exemplul acestei cereri de referin•ă.

Transferul de căldură prin logica supapă colector   Transferul de căldură prin logica pompei colector  

icoană   afi•ează pe ecran, acesta indică faptul că func•ia de transfer de căldură de supapă este activată.  

icoană   afi•ează pe ecran, aceasta indică faptul că func•ia de transfer de pompe de căldură este activată. 
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Notă:

1. Valoarea colectorului de supratemperatură OTST este blocat împotriva situa•iei de urgen•ă colector 1. Valoarea colectorului de supratemperatură OTST este blocat împotriva situa•iei de urgen•ă colector 1. Valoarea colectorului de supratemperatură OTST este blocat împotriva situa•iei de urgen•ă colector 

temperatura CEM de 10 K mai mic.  temperatura CEM de 10 K mai mic.  temperatura CEM de 10 K mai mic.  

2. Această func•ie va fi disponibilă numai atunci când func•ia de răcire colector „OCCO“ •i 

Func•ie de răcire „OSYC“ sistem sunt dezactivate. 

structura meniului 

Principal 

meniul 

Subme 

Nu 1 

Submen

u 2 

Setare 

implicită 

Ajustați gama 

Ajustați 

etapa 

Descriere 

MISTO funcţia de răcire 

OSYC OFF ON / OFF Sistem de răcire 

OSTC OFF ON / OFF rezervor de răcire 

DTCO 20K 1-30K 0.5K Comutator diferenta de temperatura de răcire 

DTCF 15K 0.5-29.5K 0.5K Decuplare diferen•a de temperatură de răcire 

OHDP OFF ON / OFF Transferul de căldură - prin schimbător de căldură 

suplimentar (Disponibil doar atunci când 

există liber releu) 

OTST 

80 ℃80 ℃ 20-160 ℃20-160 ℃ 1 ℃1 ℃

set Temperatura de transfer de căldură 

(Histerezis 5 o C)  (Histerezis 5 o C)  (Histerezis 5 o C)  

OTPUM ON OTPM ON = pompă 

logică OTPM 

OFF = logic supapă 

Alegerea pompei •i logica de supapă 

set de funcții: 

• OSYC sistem de răcire set funcție 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul principal „OSYC“  

► Apasati butonul „SET“, display-uri „OSYC OFF“ de pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 
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► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie de răcire, 

display-uri „OSYC ON“ de pe ecran  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

• OSTC Rezervor de răcire set funcție 

► Apăsa•i „↑“, „OSTC“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, display-uri „OSTC OFF“ de pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie de răcire, „OSTC ON“ se afi•ează pe ecran  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „DTCO 2K“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „20K“ clipe•te pe ecran  

► Apăsa•i butonul „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura pornire a func•iei de răcire,  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, afi•ează „DTCF 15K“ pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „15K“ clipe•te pe ecran  

► Apăsa•i butonul „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura de oprire a func•iei de răcire,  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apasati butonul „ESC“, pentru a reveni la meniul anterior 

• OHDP set de căldură funcția de transfer 

► Apăsa•i „↑“, display-uri „OHDP“ de pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, display-uri „OHDP OFF“ de pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie de răcire, „OHDP ON“ se afi•ează pe ecran  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „OTST 80 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „OTST 80 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“, „OTST 80 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „80 o C“clipe•te pe ecran  Apasati butonul „SET“, „80 o C“clipe•te pe ecran  Apasati butonul „SET“, „80 o C“clipe•te pe ecran  

► Apăsa•i butonul „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura pornire a func•iei de transfer de căldură,  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „OTPUMP ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „ON“ clipe•te pe ecran  

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla logica pompei sau o supapă a func•iei de transfer de căldură,  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apasati butonul „ESC“, pentru a reveni la meniul anterior 
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( 14 ) schimb HEATX de energie între rezervoare ( 14 ) schimb HEATX de energie între rezervoare ( 14 ) schimb HEATX de energie între rezervoare ( 14 ) schimb HEATX de energie între rezervoare 

Notă: Această func•ie este disponibilă numai în sistemul 3 •i sistemul 18.  

Func•ia de schimb de căldură este proiectat pentru a transfera căldura de la o sursă de căldură rezervor la altul 

rezervor încălzit.  

Releul este activat atunci când sunt îndeplinite toate condi•iile de comutare pe jos enumerate: 

• Diferen•a de temperatură între senzorul de rezervor sursă de căldură •i rezervor încălzit 

a depă•it diferen•a de temperatură pornire DTHXO. 

• Temperatura la senzorul sursă de căldură a depă•it temperatura minimă 

MINHXO 

• Temperatura la senzorul de rezervor încălzit scade sub temperatura maximă 

Când diferen•a de temperatură setată este depă•ită, porne•te de control al vitezei pompei. Pentru fiecare

scădea sau cre•te cu valoarea cre•tere, viteza pompei va fi ajustat cu 10%. 

structura meniului 

Meniu 

principal 

Submen

u 1 

Setare 

implicită 

Ajustați 

gama 

Ajustați 

etapa 

Descriere 

HEATX 0FF ON / OFF Transferul de căldură între rezervoare  

DTHXO 6K 1-50K 0.5K Comutator diferenta de temperatura de căldură 

transferul între tancuri 

DTHXF 4K 0.5-49.5K 0.5K Decuplare diferen•a de temperatură de căldură 

transferul între tancuri 

DTHXS 10K 1.5-50K 0.5K Pompa de control al vitezei - Diferen•a de temperatură 

a două rezervoare  

RISHX 2K 1-20K 1K Pompa de control al vitezei - cre•terea temperaturii 



Manual de operare al controlerului solar SR658 

Pagina 72 din 105 

Gama de două rezervoare 

MXHXO 70 ℃70 ℃ 0,5-95 ℃0,5-95 ℃ 0.5 ℃0.5 ℃ Temperatura maximă a rezervorului încălzit  

MNHXO 60 ℃MNHXO 60 ℃

0.5-89.5 ℃ 0.5 ℃0.5-89.5 ℃ 0.5 ℃0.5-89.5 ℃ 0.5 ℃0.5-89.5 ℃ 0.5 ℃

Temperatura minimă a rezervorului sursei de căldură 

set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul principal „HEATX“ 

► Apasati butonul „SET“, display-uri „DTHXO 6K“ pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „6K“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla diferen•a de temperatură pornire de transfer de căldură 

între 2 rezervoare 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, afi•ează „DTHXF 4K“ pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „4K“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla diferen•a de temperatură de oprire de transfer de căldură 

între 2 rezervoare 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, afi•ează „DTHXS 10K“ pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „10K“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla diferen•a de temperatură standard a pompei circuitului 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, display-uri „RISHX 2K“ de pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „2K“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla intervalul de cre•tere a temperaturii  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „MXHXO 70 o C“se afi•ează pe ecran  Apăsa•i „↑“, „MXHXO 70 o C“se afi•ează pe ecran  Apăsa•i „↑“, „MXHXO 70 o C“se afi•ează pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „70 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „70 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „70 o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura maximă a rezervorului încălzit 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „MINHXO 60 o C“se afi•ează pe ecran  Apăsa•i „↑“, „MINHXO 60 o C“se afi•ează pe ecran  Apăsa•i „↑“, „MINHXO 60 o C“se afi•ează pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura minimă a rezervorului sursei de căldură   

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apasati tasta „ESC“, pentru a reveni la meniul anterior
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( 15 ) RPH încălzire preîncălzire conducta de retur( 15 ) RPH încălzire preîncălzire conducta de retur( 15 ) RPH încălzire preîncălzire conducta de retur( 15 ) RPH încălzire preîncălzire conducta de retur

Descrierea funcției: 

Notă: Această func•ie este disponibilă în sistemul 10,11,12,19 Notă: Această func•ie este disponibilă în sistemul 10,11,12,19 

Func•ia de preîncălzire conductă de retur de încălzire este proiectat pentru a transfera energie de la o sursă de căldură pentru 

randamentul circuitului de încălzire. 

Releul este alimentat atunci când sunt îndeplinite atât pornire condi•ii: 

• Diferen•a de temperatură între senzorul de rezervor sursă de căldură •i de la senzorul 

încălzirea de retur a circuitului a depă•it diferen•a de temperatura de pornire la DTRPO. 

• Temperatura la revenirea circuitului de încălzire a depă•it temperatura minimă 

MINRPH, histereza pornire este de -5 K.  

structura meniului 

Meniu 

principal 

submeniu 

1 

Setare 

implicită 

Ajustați 

gama 

Ajustați etapa Descriere 

RPH 0FF ON / OFF retur încălzire Func•ia de căldură •eavă   

REZERVOR 

T4 T2, T3, T4 selec•ie senzor Rezervor  

DTRPO 6K 1-50K 0.5K Comutator diferenta de temperatura 

DTRPF 4K 0.5-49.5K 0.5K Comutator diferenta de temperatura 

MNRPH 30 ℃30 ℃ 1.5-89.5 ℃ 0.5 ℃1.5-89.5 ℃ 0.5 ℃1.5-89.5 ℃ 0.5 ℃1.5-89.5 ℃ 0.5 ℃ Temperatura minimă a conductei de retur 

încălzire (histereză 5 o C) încălzire (histereză 5 o C) încălzire (histereză 5 o C) 

set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul principal „RPH“ 

► Apăsa•i butonul „SET“, display-uri „Tank T4“ pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „T4“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a selecta senzorul pentru retur încălzire func•ia de căldură •eavă 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, afi•ează „DTRPO 6K“ pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „6K“ clipe•te pe ecran 
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► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura pornire  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, afi•ează „DTRPF 4K“ pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „4K“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura de oprire  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“, „MINRPH 30 o C“se afi•ează pe ecran  Apăsa•i „↑“, „MINRPH 30 o C“se afi•ează pe ecran  Apăsa•i „↑“, „MINRPH 30 o C“se afi•ează pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „30 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „30 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „30 o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura minimă a conductei de retur de încălzire  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

(16 ) DLHTX Energia termică transferul între 2 rezervoare (16 ) DLHTX Energia termică transferul între 2 rezervoare (16 ) DLHTX Energia termică transferul între 2 rezervoare 

Notă: Această func•ie este disponibilă numai în sistemul 13. 

Descrierea funcției: 

• Energia termică transferată din rezervorul 1 în rezervorul 2 

Când rezervor 1 Temperatura ajunge la temperatura de pornire ( L1H2O ), •i temperatură Când rezervor 1 Temperatura ajunge la temperatura de pornire ( L1H2O ), •i temperatură Când rezervor 1 Temperatura ajunge la temperatura de pornire ( L1H2O ), •i temperatură Când rezervor 1 Temperatura ajunge la temperatura de pornire ( L1H2O ), •i temperatură Când rezervor 1 Temperatura ajunge la temperatura de pornire ( L1H2O ), •i temperatură 

din rezervor 1 este mai mare decât rezervorul de 2, a energiei termice va fi transferată din rezervorul 1 la rezervorul 2, 

Pompa circuitului R2 este declan•at. Când rezervor 1 Temperatura ajunge la temperatura de oprire

( L1H2F ) sau la temperatura de tank2 se ridică la temperatura rezervorului 1, sau temperatura lui tank2 ( L1H2F ) sau la temperatura de tank2 se ridică la temperatura rezervorului 1, sau temperatura lui tank2 ( L1H2F ) sau la temperatura de tank2 se ridică la temperatura rezervorului 1, sau temperatura lui tank2 ( L1H2F ) sau la temperatura de tank2 se ridică la temperatura rezervorului 1, sau temperatura lui tank2 

atinge maximul S2MAX ei, atunci pompa circuitului R2 este oprit. 

• Energia termică transferată din rezervorul 2 în rezervorul 1 

Când rezervorul 2 Temperatura ajunge la temperatura de pornire ( L2H1O ), •i temperatură Când rezervorul 2 Temperatura ajunge la temperatura de pornire ( L2H1O ), •i temperatură Când rezervorul 2 Temperatura ajunge la temperatura de pornire ( L2H1O ), •i temperatură Când rezervorul 2 Temperatura ajunge la temperatura de pornire ( L2H1O ), •i temperatură Când rezervorul 2 Temperatura ajunge la temperatura de pornire ( L2H1O ), •i temperatură 

din rezervorul 2 este mai mare decât rezervorul 1, a energiei termice va fi transferată din rezervorul 2 la rezervorul 1, 

Pompa circuitului R3 este declan•at. Când rezervorul 2 Temperatura ajunge la temperatura de oprire

( L2H1F ) sau a temperaturii rezervorului 1 se ridică la temperatura rezervorului 2, sau temperatura lui tank1 ( L2H1F ) sau a temperaturii rezervorului 1 se ridică la temperatura rezervorului 2, sau temperatura lui tank1 ( L2H1F ) sau a temperaturii rezervorului 1 se ridică la temperatura rezervorului 2, sau temperatura lui tank1 ( L2H1F ) sau a temperaturii rezervorului 1 se ridică la temperatura rezervorului 2, sau temperatura lui tank1 

atinge maximul SMAX ei, atunci pompa circuitului R3 este oprit. 

structura meniului  
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Meniu 

principal 

submeniu 

1 

Setare 

implicită 

Ajustați 

gama 

Ajustați etapa Descriere 

DLHTX Energia termică transferul între 2 rezervoare 

L1H2O 

80 ℃80 ℃

60 ℃ ~60 ℃ ~60 ℃ ~

90 ℃90 ℃

0.5 ℃0.5 ℃ Comutator diferenta de temperatura pentru transferul de 

căldură de la tank1 la rezervorul 2 

L1H2F 

60 ℃60 ℃

0 ℃ ~0 ℃ ~0 ℃ ~

ON-2 ℃ON-2 ℃

0.5 ℃0.5 ℃ Decuplare diferen•a de temperatură pentru transferul de 

căldură de la tank1 la rezervorul 2 

L2H1O 

60 ℃60 ℃

30 ℃ ~30 ℃ ~30 ℃ ~

60 ℃60 ℃

0.5 ℃0.5 ℃ Comutator diferenta de temperatura pentru transferul de 

căldură de la tank2 la tank1 

L2H1F 

40 ℃40 ℃

0 ℃ ~0 ℃ ~0 ℃ ~

ON-2 ℃ON-2 ℃

0.5 ℃0.5 ℃ Decuplare diferen•a de temperatură pentru transferul de 

căldură de la tank2 la rezervor 1 

set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul principal „DLHTX“ 

► Apasati butonul „SET“, „L1H2O 80 o C“se afi•ează pe ecran  Apasati butonul „SET“, „L1H2O 80 o C“se afi•ează pe ecran  Apasati butonul „SET“, „L1H2O 80 o C“se afi•ează pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „80 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „80 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „80 o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura pornire de transfer de căldură de la rezervorul 1 la 

rezervor 2 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i butonul „↑“, „L1H2F 60 o C“se afi•ează pe ecran  Apăsa•i butonul „↑“, „L1H2F 60 o C“se afi•ează pe ecran  Apăsa•i butonul „↑“, „L1H2F 60 o C“se afi•ează pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura de oprire a transferului de căldură de la rezervorul 1 la 

rezervor 2 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i butonul „↑“, „L2H1O 60 o C“se afi•ează pe ecran  Apăsa•i butonul „↑“, „L2H1O 60 o C“se afi•ează pe ecran  Apăsa•i butonul „↑“, „L2H1O 60 o C“se afi•ează pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura pornire de transfer de căldură de la rezervorul 2 

rezervor 1 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i butonul „↑“, „L2H1F 40 o C“se afi•ează pe ecran  Apăsa•i butonul „↑“, „L2H1F 40 o C“se afi•ează pe ecran  Apăsa•i butonul „↑“, „L2H1F 40 o C“se afi•ează pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, „40 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „40 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „40 o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura de oprire a transferului de căldură de la rezervorul 2 

rezervor 1 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

( 17 ) Funcții auxiliare AUX( 17 ) Funcții auxiliare AUX( 17 ) Funcții auxiliare AUX( 17 ) Funcții auxiliare AUX

Notă : într-un sistem, în cazul în care mai multe func•ii auxiliare sunt toate alocate ie•ire R2 (a se vedea Notă : într-un sistem, în cazul în care mai multe func•ii auxiliare sunt toate alocate ie•ire R2 (a se vedea Notă : într-un sistem, în cazul în care mai multe func•ii auxiliare sunt toate alocate ie•ire R2 (a se vedea 
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descrierea sistemului), atunci numai o func•ie auxiliară poate fi activată, iar altele vor fi func•ia 

dezactivat automat, iar aceste func•ii afi•ează „---“ 

Depind sistemul selectat; Următoarele func•ii nu pot fi declan•ate.

• SFB funcție cazan cu combustibil solid 

(Conform sistemului selectat diferit, a se vedea punctul 4.1, func•ia va atribui diferite senzori de obiect •i 

porturi de ie•ire)  

Substan•a solidă Func•ia cazan combustibil este proiectat pentru a transfera căldura de 

un cazan cu combustibil solid într-un rezervor, pentru această func•ie, orice senzor de intrare 

•i sunt necesare releu de ie•ire. 

Releul este alimentat atunci când sunt îndeplinite toate condi•iile de comutare pe: 

• Diferen•a de temperatură dintre senzorii de cazan cu combustibil solid •i rezervor încălzit 

depă•e•te diferen•a de temperatură pornire. 

• Temperatura la senzorul de solid cazan combustibil depă•e•te temperatura minimă 

(MINSO) 

• Temperatura la rezervorul încălzit este mai mică decât temperatura maximă (MXSS) 

Când diferen•a de temperatură prestabilită este depă•ită, porne•te de control al vitezei pompei. Pentru fiecare

a cre•te sau descre•te cu valoarea cre•tere, viteza pompei va fi ajustat cu 10%. 

Histerezisul pornire este de -5 K. 

• TIMER (funcția temporizator)  

(Conform sistemului selectat diferit, a se vedea punctul 4.1, func•ia va atribui diferite porturi de ie•ire)  

Func•ia temporizator poate declan•a port de ie•ire controler de la momentul prestabilit; Prin urmare, un disponibil

Este nevoie de ie•ire.  

Cand   afi•are pe ecran, este înseamnă că timer-ul este activat. Când pictograma bli•,

este înseamnă că func•ia se execută. 

• Funcția AH Termostat 

(Conform sistemului selectat diferit, a se vedea punctul 4.1, func•ia va atribui diferite senzori de obiect •i 

porturi de ie•ire)  

Func•ia termostatului este independent de sistemul de operare solar, acesta poate fi utilizat de exemplu, 

pentru utilizarea surplusului de energie sau pentru încălzire-back-up. (În fiecare zi, timpul de încălzire 3 - sec•iuni pot fi



Manual de operare al controlerului solar SR658 

Pagina 77 din 105 

a stabilit)  

Notă:  

1. AH O <AH F: Func•ia termostatului pentru încălzirea back-up 

2. AH O> AH F: Func•ia termostatului utilizată pentru eliberarea surplusului de energie din rezervor.  

3. display-uri Icon AH pe ecran, aceasta înseamnă că func•ia termostat este activată.  

4. Icon AH    afi•ează pe ecran, aceasta înseamnă că func•ia termostat este în func•iune. 

încălzire de back-up   surplus de energie de eliberare 

• avertizare eroare BEEP Beeper  

Când sistemul are defect (eroare senzor de temperatură, nici un flux), pagerul va trimite avertisment.  

structura meniului 

Principal 

meniul 

Subme 

Nu 1 

submeniu 

2 

Setare 

implicită 

Ajustați gama de lucrari

t pas 

Descriere 

AUX funcţia auxiliară 

SFB OFF ON / OFF Func•ia cazan cu combustibil solid 

DTSFO 6K 1-50K 0.5K Comutator diferenta de temperatura 

DTSFF 4K 0.5-49.5K 0.5K Decuplare diferen•a de temperatură 

DTSFS 10K 1.5-50K 0.5K Pompă de control al vitezei - temperatură reglată 

diferen•ă 

RISSF 2K 1-20K 1K Pompă de control al vitezei - temperatura ratei 

cre•tere 
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MXSFS 

60 ℃60 ℃ 0,5-95 ℃0,5-95 ℃ 0.5 ℃ Temperatura maximă a rezervorului încălzit 0.5 ℃ Temperatura maximă a rezervorului încălzit 0.5 ℃ Temperatura maximă a rezervorului încălzit 

MNSFO 

60 ℃60 ℃ 0.5-89.5 ℃ 0.5 ℃ Temperatura minimă de cazan cu combustibil solid 0.5-89.5 ℃ 0.5 ℃ Temperatura minimă de cazan cu combustibil solid 0.5-89.5 ℃ 0.5 ℃ Temperatura minimă de cazan cu combustibil solid 0.5-89.5 ℃ 0.5 ℃ Temperatura minimă de cazan cu combustibil solid 0.5-89.5 ℃ 0.5 ℃ Temperatura minimă de cazan cu combustibil solid 

TIMER OFF ON / OFF funcţia temporizator 

T 1O 00:00 00: 00-23: 59 Ora de începere a prima dată sec•iunea 

T 1F 00:00 00: 00-23: 59 Durata închiderii a primei sec•iuni de timp 

T 2O 00:00 00: 00-23: 59 Ora de începere a doua oară sec•iunea 

T 2F 00:00 00: 00-23: 59 Inchide timpul celui de al doilea prima timesection 

T 3O 00:00 00: 00-23: 59 Ora de începere a treia oară sec•iunea 

T 3F 00:00 00: 00-23: 59 Durata închiderii a treia sec•iune de timp 

AH OFF ON / OFF funcţia termostatului 

AHS T3 T2 / T3 / T4 Senzor de •intă pentru func•ia termostat 

AHO 

40 ℃40 ℃ 0.0-95 ℃0.0-95 ℃ 0.5 ℃ Temperatura de pornire 0.5 ℃ Temperatura de pornire 0.5 ℃ Temperatura de pornire 

AHF 

45 ℃45 ℃ 0.0-94.5 ℃ 0.5 ℃ Decuplare temperatură 0.0-94.5 ℃ 0.5 ℃ Decuplare temperatură 0.0-94.5 ℃ 0.5 ℃ Decuplare temperatură 0.0-94.5 ℃ 0.5 ℃ Decuplare temperatură 0.0-94.5 ℃ 0.5 ℃ Decuplare temperatură 

T A1O 00:00 00: 00-23: 59 Ora de începere a prima dată sec•iunea 

T A1F 23:59 00: 00-23: 59 Durata închiderii a primei sec•iuni de timp 

T A2O 00:00 00: 00-23: 59 Ora de începere a doua oară sec•iunea 

T A2F 00:00 00: 00-23: 59 Inchide timpul celui de al doilea prima timesection 

T A3o 00:00 00: 00-23: 59 Ora de începere a treia oară sec•iunea 

T A3F 00:00 00: 00-23: 59 Durata închiderii a treia sec•iune de timp 

BEEP OFF ON / OFF Func•ia de avertizare Beeper 

( eroare senzor . fara curgere )( eroare senzor . fara curgere )( eroare senzor . fara curgere )( eroare senzor . fara curgere )( eroare senzor . fara curgere )

set de funcții: 

• SFB combustibil solid set funcție cazan 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul principal „AUX“ 

► Apăsa•i „SFB“ butonul „SET“, se afi•ează pe ecran  

► Apasati butonul „SET“, display-uri „SFB OFF“ de pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie 

display-uri „SFB ON“ de pe ecran 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, display-uri „DTSFO 6K“ pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „6K“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla diferen•a de temperatură pornire 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, display-uri „DTSFF 4K“ pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „4K“ clipe•te pe ecran 
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► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla diferen•a de temperatură de oprire 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, display-uri „DTFSS 10K“ pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „10K“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla diferen•a de temperatură standard pentru circuitul pompei 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, display-uri „RISSF 2K“ de pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „2K“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura ratei de cre•tere 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, „MXSFS 60 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“ buton, „MXSFS 60 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“ buton, „MXSFS 60 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura de oprire (maxim) de rezervor încălzit 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, „MNSFO 60 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“ buton, „MNSFO 60 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“ buton, „MNSFO 60 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „60 o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura minimă pornire a cazanului combustibil solid 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apasati butonul „ESC“, pentru a reveni la meniul anterior 

• Cronometru set de funcții 

(Conform sistemului selectat diferit, a se vedea punctul 4.1, func•ia va atribui diferite senzori de obiect •i relee) 

 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta submeniul „Timer“, „Timer“ se afiseaza pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „TIMER OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie, „TIMER“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i butonul „↑“, „t1O 00:00“ afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, timp de o oră „00“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla ora de începere a timpului prima dată - sec•iunea 

► Apasati butonul „SET“, minut timp de „00“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla minutele de ora de începere prima dată - sec•iunea 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, „t1F 23:59“ afi•ează pe ecran 
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► Apasati butonul „SET“, timp de o oră „23“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla ora de timp aproape de prima dată - sec•iunea 

► Apasati butonul „SET“, minut timp de „59“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla minutele de timp aproape de prima dată - sec•iunea 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, accesa•i al doilea set de timp-sec•iune, face acela•i ca •i pa•ii de mai sus, pentru a seta 

timp pentru a doua oară •i a treia sec•iune 

În cazul în care este necesar pentru a dezactiva un timp de sec•iune, trebuie doar să seta•i ora de începere •i aproape cu aceea•i 

timp (de exemplu: 10:00 începe •i 10:00 se închide, de asemenea) 

• Funcția termostat AH Automagical 

(Conform sistemului selectat diferit, a se vedea punctul 4.1, func•ia va atribui diferite senzori de obiect •i relee) 

 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta submeniul „AH“, „AH“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „AH OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie, „AH ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, display-uri „AHS T3“ pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „T3“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a selecta senzorul de dorit pentru func•ia termostat 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, „AHO 40 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“ buton, „AHO 40 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“ buton, „AHO 40 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „40 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „40 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „40 o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura pornire a func•iei termostatului 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, „AHF 45 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“ buton, „AHF 45 o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i „↑“ buton, „AHF 45 o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „45 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „45 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „45 o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura de oprire a func•iei termostatului 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i butonul „↑“, „tA1O 00:00“ afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, ora „00“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla ora de ora de începere a prima dată - sec•iune a termostatului 

funcţie 

► Apasati butonul „SET“, minut „00“ clipe•te pe ecran 
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► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla minut de ora de începere prima dată - sec•iunea 

funcţia termostat 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i butonul „↑“, „tA1F 23:59“ afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, ora „23“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla ora de timp aproape de prima dată - sec•iune a termostatului 

funcţie 

► Apasati butonul „SET“, minut „59“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla minut de timp aproape de prima dată - sec•iunea 

funcţia termostat 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, accesa•i al doilea set de timp-sec•iune, face acela•i ca •i pa•ii de mai sus, pentru a seta 

timp pentru a doua oară •i a treia sec•iune 

În cazul în care este necesar pentru a dezactiva un timp de sec•iune, trebuie doar să seta•i ora de începere •i aproape cu aceea•i 

timp (de exemplu: 10:00 începe •i 10:00 se închide, de asemenea) 

• Beeper BEEP set de funcții de avertizare  

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta submeniul „Beep“, „Beep“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „BEEP OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie, „BEEP ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

( 18 ) Modul manual MAN ( 18 ) Modul manual MAN ( 18 ) Modul manual MAN ( 18 ) Modul manual MAN 

Pentru un control •i un serviciu de lucru, modul de operare al releelor ( ie•iri R1, R2, R3, R4, R5, Pentru un control •i un serviciu de lucru, modul de operare al releelor ( ie•iri R1, R2, R3, R4, R5, Pentru un control •i un serviciu de lucru, modul de operare al releelor ( ie•iri R1, R2, R3, R4, R5, 

HR ) pot fi ajustate manual, de ie•ire manuală „ON / OFF“ HR ) pot fi ajustate manual, de ie•ire manuală „ON / OFF“ HR ) pot fi ajustate manual, de ie•ire manuală „ON / OFF“ 

Notă: în cazul în care modul manual este activat,  Notă: în cazul în care modul manual este activat,  Pictograma se aprinde intermitent pe ecran, controlerul se execută timp de 15 

minute •i apoi porni•i-off toate de ie•ire, de control iese automat modul manual.  
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structura meniului  

Meniu principal Submeniu Default set  Regla 

gamă 

Descriere 

OM Mod manual 

R1 OFF ON / OFF R1 On •i OFF  

R2 OFF ON / OFF R2 pornit •i oprit 

R3 OFF ON / OFF R3 On si OFF 

R4 OFF ON / OFF R4 pornit •i oprit 

R5 OFF ON / OFF R5 On si OFF 

HR OFF ON / OFF HR On si OFF 

set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul „MAX“, 

► Apăsa•i butonul „SET“, display-uri „R1 OFF“ de pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe scr1en 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie, „R1 ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, display-uri „R2“, face ca pa•ii de mai sus, pentru a activa modul manual de releu 

R2, R3, R4, R5, HR 

( 19 ) Funcția de protecție BLPR Bloc ( 19 ) Funcția de protecție BLPR Bloc ( 19 ) Funcția de protecție BLPR Bloc ( 19 ) Funcția de protecție BLPR Bloc 

Descrierea funcției:

pentru a proteja pompele împotriva blocarea după sta•ionare, regulatorul este echipat cu un 

blocarea func•iei de protec•ie. Această func•ie comută pe releele unul după altul în fiecare zi

la 12:00 •i se execută în fiecare releu, timp de 10 s la viteza de 100%.
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structura meniului 

Meniu principal submeniu set implicit  Regla 

gamă 

Descriere 

BLPR Func•ia de protec•ie Bloc 

OFF ON / OFF Pe această func•ie •i în afara 

set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul „BLPR“, 

► Apasati butonul „SET“, display-uri „BLPR OFF“ de pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe scr1en 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie, „BLPR ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

(20) OTDIS Funcția de dezinfecție termică 

Descrierea funcției: 

dezinfecţia termică 

Func•ia de dezinfec•ie termică ajută la prevenirea răspândirii Legionella în rezervoare de apă caldă menajeră de 

activând în mod sistematic după încălzire. Un senzor •i un releu poate fi selectat pentru această

funcţie.  

Pentru dezinfectarea termică, temperatura la senzorul alocat trebuie monitorizat. 

Pe parcursul perioadei de monitorizare PDIuri, această func•ie de protec•ie asigură temperatura rezervorului 

depă•e•te în mod continuu de temperatura de dezinfec•ie IPC presetata pentru întreaga dezinfec•ie 

Perioada DDIS., dezinfec•ia termică poate fi finalizată numai atunci când temperatura de dezinfec•ie 

este depă•ită pe durata perioadei de dezinfec•ie, fără nici o întrerupere. 

Perioada de monitorizare PDIuri începe imediat ce temperatura la cascada senzorilor alocate 

sub temperatură de dezinfec•ie IPC, odată ce perioada de monitorizare PDIuri se termină, dezinfectat 

Perioada SDIS începe, releul de referin•ă alocat activează încălzirea după-•i SDIS 

dezinfecta timp de numărare în jos display-uri •i flash-uri „Dezinfectează 15“ pe ecran. În cazul în care
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temperatură la senzor alocat depă•e•te temperatura de dezinfec•ie, termică 

Perioada de încălzire dezinfec•ie DDIS începe, contează în jos display-uri de timp, conta în jos capetele de timp, 

Func•ia de dezinfec•ie termică se opre•te. 

structura meniului 

Meniu principal Submeniu Default set  Ajusta•i gama Descriere Meniul principal 

OTDI OFF ON / OFF funcţia de dezinfectare 

PDIuri 7d 0-30d 1d Monitorizarea în timp Dezinfectarea - 

sec•iune 

DDIS 10 minute 1-180 1 min Dezinfectarea timpul rulării 

IPC 

70 ℃70 ℃ 0-90 ℃0-90 ℃ 1 ℃1 ℃

Temperatura Dezinfectarea 

SDIS 18:00 00: 00-21: 00 1:00 Timpul de pornire dezinfec•ie  

set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul „OTDI“, 

► Apasati butonul „SET“, „OTDI OFF“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie, „OTDI ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, display-uri „PDIuri 07“ pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „07“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i butonul „↑“, „↓“, pentru a regla perioada de monitorizare a func•iei de dezinfec•ie (unitate: zi), 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, display-uri „DDIS 10min“ pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „10“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla timpul de încălzire dezinfec•ie 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i butonul „↑“, „70 TDI-urile o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i butonul „↑“, „70 TDI-urile o C“se afi•ează pe ecran Apăsa•i butonul „↑“, „70 TDI-urile o C“se afi•ează pe ecran 
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► Apasati butonul „SET“, „70 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „70 o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „70 o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla temperatura de încălzire dezinfec•ie 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, „SDIS 18:00“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, ora „18“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a regla timpul de pornire a func•iei de dezinfec•ie 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

( 21 ) OPARR releu paralel ( 21 ) OPARR releu paralel ( 21 ) OPARR releu paralel ( 21 ) OPARR releu paralel 

Descrierea funcției: 

Cu această func•ie, de exemplu, o supapă poate fi controlată în paralel cu pompa printr-un releu separat. 

Dacă încărcarea solară are loc (R1 •i / sau R2), sau în cazul în care o func•ie solară este activă, selectată 

releu paralel va fi sub tensiune prea. Releul paralel poate energiza, de asemenea, pompa paralel

invers  

Notă: 

• Dacă R1 •i / sau R2 este în modul manual, apoi releu paralelă nu va fi sub tensiune.  

• Cand   afi•are pe ecran, este înseamnă că func•ia este activa, dacă pictograma 

flash, este înseamnă că func•iile se execută. 

• Inve OFF înseamnă R1 declan•at, răspunsul paralel, de asemenea, a declan•at. 

• Inve ON, înseamnă că R1 a încetat, răspunsul paralel este dezactivat  

structura Manu 

Meniu principal submeniu Implicit 

a stabilit  

Ajusta•i gama Descriere Meniul principal 

OPARR OFF ON / OFF releu paralel on / off  

Parre R5 R2, R3, R4, 

R5 

Selectarea unui releu paralel 

(În cazul în care o ie•ire este deja utilizat, atunci 

această ie•ire nu poate fi selectată) 

inve OFF ON / OFF logica releu paralel on / off 
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set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul „OPARR“,  

► Apasati butonul „SET“, „OPARR OFF“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie, „OPARR ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, display-uri „Parre R5“ pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „R5“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a selecta releu paralel  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, „inve OFF“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie, „inve ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

( 22 ) OHQM de căldură de măsurare a cantității ( 22 ) OHQM de căldură de măsurare a cantității ( 22 ) OHQM de căldură de măsurare a cantității ( 22 ) OHQM de căldură de măsurare a cantității 

Măsurarea cantită•ii de căldură poate fi realizată în 3 moduri diferite:  

• Debitul fix (cu debitmetru)  

• Cu Groundfos senzor de debit VFS. 

• Cu lama rotativ debitmetru FRT  

Notă: Imaginea debitmertului men•ionat mai sus, a se vedea punctul accesoriu 11 Notă: Imaginea debitmertului men•ionat mai sus, a se vedea punctul accesoriu 11 

• măsurarea cantității de căldură cu o valoare fixă de debit 

Calculul de măsurare a cantită•ii de căldură (estimare) utilizează diferen•a dintre 

curgere T7 •i retur temperaturile T6 •i debitul introdus (la viteza pompei de 100%) 

Notă: în sistem cu 2 pompe cu circuite solare, func•ia de măsurare a energiei termice este Notă: în sistem cu 2 pompe cu circuite solare, func•ia de măsurare a energiei termice este 

dezactivat 

• Sub meniul FTYP pentru a seta tipul de debit 1 

• Cite•te debitul (l / min) •i introduce•i această valoare în FMAX meniu în controlul Cite•te debitul (l / min) •i introduce•i această valoare în FMAX meniu în controlul Cite•te debitul (l / min) •i introduce•i această valoare în FMAX meniu în controlul 

• Ajusta•i tipul de antigel •i concentra•ia fluidului de transfer de căldură în meniul MEDT Ajusta•i tipul de antigel •i concentra•ia fluidului de transfer de căldură în meniul MEDT 

•i MED%.•i MED%.

Antigelul lichid tip: 

• 0: Apă 

• 1: Propilenglicol 
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• 2: Etilen glicol 

• 3: Tyfocol LS / G-LS 

• Se încălzește măsurarea cantității cu Groundfos VFS senzori directe: 

Măsurarea cantită•ii de căldură utilizează temperatura 

diferen•a dintre T7 senzor de debit •i senzor de retur 

TVFS •i debitul transmis de senzorul VFS. 

TVFS: Groundfos senzor VFS Direct 

Notă: 

• Senzor de debit •i conducta de retur pentru cantitatea de căldură 

măsurare este setat implicit în fiecare sistem, acesta nu poate fi setat.  

• Func•ia de verificare de flux este disponibilă numai atunci când un tip VFS Grundfos senzor Direct este 

conectate la sistem.  

• Dacă senzorul Grundfos VFS este selecta•i pentru calcularea cantită•ii de căldură, în primul rând trebuie 

activa•i func•ia VFS în meniul FS / GFDS •i selecta•i intervalul de măsurare, 

Valoarea implicită este 1-12L / min.  

• Sub meniul FTYP pentru a stabili rata de curgere de tip 2 (VFS) 

• Selecta•i tipul de antigel •i concentra•ia fluidului de transfer de căldură în meniul 

MEDT •i MED%.MEDT •i MED%.MEDT •i MED%.

T7 : senzor de temperatură a conductei de curgere T7 : senzor de temperatură a conductei de curgere T7 : senzor de temperatură a conductei de curgere 

TVFS: senzor de temperatură de retur 

Dacă senzorul VFS nu este corect să fie conectat la controler, pictogramele   se va aprinde intermitent 

pe ecran  

• măsurarea cantității de căldură cu flux lamă rotativă Metru FRT 

• Sub meniul FTYP pentru a seta tipul de debit 3 (FRT) 

• Măsurarea cantită•ii de căldură utilizează temperatura 

diferen•a dintre T7 senzor de debit •i senzor de retur 

T6 •i debit transmise de către FRT debitmetru 

• Selecta•i tipul de antigel •i concentra•ia 

fluid de transfer de căldură în meniul MEDT •i MED%.fluid de transfer de căldură în meniul MEDT •i MED%.fluid de transfer de căldură în meniul MEDT •i MED%.fluid de transfer de căldură în meniul MEDT •i MED%.

Notă: În cazul în care fluxul de lama Rotary Meter FRT este selectat pentru calcularea cantită•ii de căldură, în primul rând vă Notă: În cazul în care fluxul de lama Rotary Meter FRT este selectat pentru calcularea cantită•ii de căldură, în primul rând vă 

ar trebui să activeze func•ia FRT în meniul FS / FRT 
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structura meniului 

Principal 

meniul 

Subme

Nu 1 

Subme

Nu 2 

Mod implicit 

a stabilit  

Regla 

gamă 

Regla 

Etapa 

Ajusta•i gama 

OHQM OFF ON / OFF Măsurarea energiei termice 

FTYP 1 1 . 2 . 3 1 . 2 . 3 1 . 2 . 3 1 . 2 . 3 1 . 2 . 3 Curgerea selec•ie senzor 1: Fix valoarea debitului (sticlă 

debitmetru tub) 2: Groundfos senzor de debit VFS 3: 

lamă rotativă debitmetru FRT 

FMAX 6L / min 0.5-100L /

min 

0.1 Fluxul intra 

MEDT 3 0-3 Transferul de căldură lichid 0: 

Apă 

1: Propilenglicol 

2: Etilen glicol 

3: Tyfocol LS / G-LS 

MED% 45% 20-70% 1% Concentrarea fluidului de transfer de căldură 

set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul „OHQM“, 

► Apasati butonul „SET“, display-uri „OHQM OFF“ de pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie, „OHQM ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton afi•ează, „FTYP 1“ de pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „1“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a selecta tipul de debitmetru (1,2,3) 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton afi•ează, „FMAX 6“ de pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „6“ se aprinde intermitent pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla valoarea de debit  
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► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, „MEDT 3“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „3“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a selecta tipul de lichid de transfer de căldură  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, „% MED 45“ afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „45“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla concentra•ia fluidului de transfer de căldură  

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

( 23 ) FS de flux de selecție metru și fluxul monitorului ( 23 ) FS de flux de selecție metru și fluxul monitorului ( 23 ) FS de flux de selecție metru și fluxul monitorului ( 23 ) FS de flux de selecție metru și fluxul monitorului 

Sub acest meniu, groundfos directă senzor ( VFS ) •i lamă rotativă debitmetru (FRT) poate Sub acest meniu, groundfos directă senzor ( VFS ) •i lamă rotativă debitmetru (FRT) poate Sub acest meniu, groundfos directă senzor ( VFS ) •i lamă rotativă debitmetru (FRT) poate Sub acest meniu, groundfos directă senzor ( VFS ) •i lamă rotativă debitmetru (FRT) poate Sub acest meniu, groundfos directă senzor ( VFS ) •i lamă rotativă debitmetru (FRT) poate 

fi activat sau dezactivat, iar gama de măsurare debit poate fi setat de asemenea. 

DEBIT: Debit funcția de monitorizare a ritmului  

Monitor Debit (debit) este proiectat pentru a detecta defec•iunile care conduc la un impas de 

fluxul de lichid •i ca o reac•ie de a închide rezervorul corespunzător. Acest lucru va preveni sistem

de la daune, de exemplu, printr-o seca a pompei. 

Dacă releul alocat (R1) este activat, debitul va fi monitorizată la senzor alocat. 

După un timp de detectare de întârziere, un mesaj de eroare va apărea când nici un debit este detectat la 

senzorul, pictograma alocată   clipe•te pe ecran. 

Dacă op•iunea de oprire a fost activată pentru func•ia de monitorizare a debitului, rezervorul fiind 

încărcat va fi blocat pentru orice încărcare suplimentară până mesajul de eroare a fost 

recunoscut. Următorul rezervor gratuit pentru încărcare va fi încărcat în schimb, dacă este posibil. Cand

mesaj de eroare a fost recunoscută, func•ia de monitorizare va fi din nou activ. 

Notă: Dacă utilizarea senzorului groundfos debit VFS este eliminat, apoi pictograma   Notă: Dacă utilizarea senzorului groundfos debit VFS este eliminat, apoi pictograma   voi 

clipe•te pe ecran.  
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structura meniului  

Principal 

meniul 

Submen

u 1 

Subme

Nu 2 

Submen

u 3 

Mod implicit 

a stabilit  

Regla 

gamă 

Regla 

Etapa 

Descriere 

FS Registrul senzorului de debit 

GFDS 

VFS OFF OFF OFF / ON senzor de debit Groundfos 

1-12 Domeniul de măsurare debitmetru 

(1-12L / min) 

2-40 Domeniul de măsurare debitmetru 

(2-40L / min) 

FRT OFF OFF OFF / ON lamă rotativă de debit metru 

CURGERE OFF ON / OFF Avertizare atunci când nici un flux 

DELY 30 de ani 1-600s 1s Timpul de întârziere a detecta când nici un flux  

set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul „FS“ Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul „FS“ 

► Apasati butonul „SET“, „GFDS“ afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „VFS OFF“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie, „VFS 1-12V“ afi•ează pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla intervalul de măsurare a debitmetru 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, „Flow OFF“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie, „FLOW ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, „DELY 30“, se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „30“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“, pentru a regla timpul de întârziere a detecta când nici un flux 
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► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apasati „ESC“ pentru a reveni la meniul anterior 

► Apăsa•i „↑“ buton, display-uri „FRT“ pe ecran 

► Apăsa•i butonul „SET“, display-uri „FRT OFF“ de pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „OFF“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a activa această func•ie, „FRT ON“ se afi•ează pe ecran 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, display-uri „FRT“ pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „Flow OFF“ se afi•ează pe ecran, acela•i procedeu ca mai sus pas 

( 24 ) Comutator Unitate  ( 24 ) Comutator Unitate  ( 24 ) Comutator Unitate  ( 24 ) Comutator Unitate  

În cadrul acestui meniu, mai jos unitate poate fi setat: 

TEMP: Temperatura 

ENEG: Cantitatea de căldură, 1: KWH, 2: BTU 

Unită•ile pot fi activate în timpul func•ionării. 

Structura meniului 

Meniu principal  Submeniu Default set Ajusta•i gama Descriere 

UNITATE Comutator unitate 

TEMP 

℃ ℃ / ℉ ℃ - ℉ Comutare

ENEG 1 (Wh) 1 (Wh) / 2 (BTU) Comutator unitate de energie 

set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul „UNITATE“ 

► Apasati butonul „SET“, „TEMP o C“se afi•ează pe ecran Apasati butonul „SET“, „TEMP o C“se afi•ează pe ecran Apasati butonul „SET“, „TEMP o C“se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „ o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „ o C“clipe•te pe ecran Apasati butonul „SET“, „ o C“clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a selecta unitatea de temperatură 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Apăsa•i „↑“ buton, „ENEG 1“ se afi•ează pe ecran 
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► Apasati butonul „SET“, „1“ clipe•te pe ecran 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a selecta unitatea de energie termică 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

( 25 ) OSDC ( card SD )( 25 ) OSDC ( card SD )( 25 ) OSDC ( card SD )( 25 ) OSDC ( card SD )( 25 ) OSDC ( card SD )( 25 ) OSDC ( card SD )( 25 ) OSDC ( card SD )

Structura meniului 

Acest controler este echipat cu un slot de card pentru card de memorie MicroSD. 

Cu acest card MicroSD, următoarele func•ii pot fi efectuate: 

• Logging valori de măsurare •i de echilibru. După transferarea cardului la un computer,

valorile pot fi deschise •i vizualizate, de exemplu, într-o foaie de calcul. 

• Copia•i •i parametrii de recuperare: a face o copie a tuturor parametrilor pe card MicroSD, acesta 

este necesar, este posibil să se recupereze datele de pe card SD pentru firmware-ul controlerului. 

• Introduce•i cardul SD, o pictogramă carte apare pe ecran, în cazul în care cardul este plin, apare semnalul de avertizare 

•i cuvânt amintesc pot fi găsite în interfa•a de verificare. 

• Actualizarea firmware-ului controlerului. 

Software-ul curent firmware poate fi actualizat. Făcând pa•i ca urma:

• În primul rând switch-off puterea de controler 

• Introduce•i cartela microSD cu un program de firmware actualizat în controler 

• •ine•i apăsat butonul de vacan•ă „  “•i porni•i-la sursa de alimentare la controler 

• O anchetă actualizare apare pe ecran •i apăsa•i butonul „SET“ pentru a confirma 

• Apoi, controlerul porne•te automat de actualizare a firmware-ului 

• După actualizare, după indica•ia apăsa•i butonul „SET“ •i controler este repornită •i 

a reveni la interfa•a principală. 

• În cazul în care este necesar pentru a trece peste procesul de actualizare, vă rugăm să apăsa•i butonul „ESC“, controlerul va 

revine la interfa•a normală. 



Manual de operare al controlerului solar SR658 

Pagina 93 din 105 

• Dacă există vreo opera•ie gre•ită, trebuie doar să redeschidă controlerul •i repeta•i pa•ii de mai sus.  

Notă: Controlerul va căuta numai fi•ierul numit „SR658.bin“ (actualizare firmware Notă: Controlerul va căuta numai fi•ierul numit „SR658.bin“ (actualizare firmware 

Program) pe directorul rădăcină de card de memorie MicroSD. pa•i detaliate de actualizare, consulta•i

punctul 8. 

• Datele de logare 

Introduce•i cartela microSD în slotul de controler, Logging va începe imediat. 

• frecvența de înregistrare a datelor de pe card SD (LOGI) 

Sub meniul OSDC / LOGI pentru a seta frecven•a de înregistrare a datelor 

• Finalizarea procesului de înregistrare a datelor (REMC) 

Selecta•i REMC meniu, „DA“, se afi•ează pe ecran, apăsa•i „SET“, cursorul se va muta la 

„DA“ •i apăsa•i „SET“, în mod continuu, se execută extract de ordine carte, după rularea, apare „SUCC“ 

pe ecran, atunci cardul SD poate fi scos de la operator. 

• Formatarea cardului MicroSD (FORMULAR) 

Selecta•i FMTSD meniu, „DA“, display-uri, apăsa•i „SET“ pentru a muta cursorul la „DA“, apăsa•i 

„SET“ continuu până când „WAIT“ display-uri, comanda carte de formatare începe să curgă, durează cca 10

secunde, după formatare, „SUCC“ va display-uri, con•inutul cardului vor fi •terse •i 

Cardul va fi formatat cu sistemul de fi•iere FAT. 

• Salvarea setului de parametri de pe card SD (SAVE) 

Selecta•i meniul Save pentru a salva parametrii controlerului pe card MicroSD. 

Selecta•i meniul SAVE, „DA“, display-uri, apăsa•i „SET“ pentru a muta cursorul la „DA“, apăsa•i 

„SET“ pentru a rula salva ordine, după salvarea, „SUCC“ va display-uri. 

Parametrii controlerului sunt salva•i într-un fi•ier numit „SR658.DAT“. 

• Parametrii regulatorului Uploading (sarcina) 

Încărca•i parametru de controler de la card SD la controler, parametrii regulatorului sunt salvate 

în fi•ierul numit „SR658.DAT“ de pe card SD, selecta•i meniul „Încărcare“, „DA“, display-uri, apăsa•i „SET“ 

pentru a muta cursorul la „DA“, apăsa•i „SET“ pentru a rula în mod continuu de încărcare fi•ier, •i apoi „SUCC“ 

va fi indicat pe afi•aj. 
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Notă: acest controler acceptă MicroSD cu o dimensiune maximă de 32g, sub OSDC Notă: acest controler acceptă MicroSD cu o dimensiune maximă de 32g, sub OSDC 

meniu, în cazul în care „SAVE“ . "SARCINĂ" . „REMC“ . „FMTSD“ func•ii rula cu succes, în spatele fiecărui meniu, meniu, în cazul în care „SAVE“ . "SARCINĂ" . „REMC“ . „FMTSD“ func•ii rula cu succes, în spatele fiecărui meniu, meniu, în cazul în care „SAVE“ . "SARCINĂ" . „REMC“ . „FMTSD“ func•ii rula cu succes, în spatele fiecărui meniu, meniu, în cazul în care „SAVE“ . "SARCINĂ" . „REMC“ . „FMTSD“ func•ii rula cu succes, în spatele fiecărui meniu, meniu, în cazul în care „SAVE“ . "SARCINĂ" . „REMC“ . „FMTSD“ func•ii rula cu succes, în spatele fiecărui meniu, meniu, în cazul în care „SAVE“ . "SARCINĂ" . „REMC“ . „FMTSD“ func•ii rula cu succes, în spatele fiecărui meniu, meniu, în cazul în care „SAVE“ . "SARCINĂ" . „REMC“ . „FMTSD“ func•ii rula cu succes, în spatele fiecărui meniu, 

„Succ“ display-uri, atunci nu mai poate rula aceste func•ii, dar pute•i ie•i din acest meniu •i 

reintroducă, atunci aceste func•ii pot fi reactivat.  

( 26 ) RET Reset( 26 ) RET Reset( 26 ) RET Reset( 26 ) RET Reset

RSTP (parametrii meniului): prin func•ia de resetare, toate setare poate fi recuperată la 

valoarea prestabilită din fabrică 

CHQM (energia acumulată): căldura acumulată poate fi resetat la 0 

CPT (timp acumulat pompă de func•ionare): Acumulate pompa de func•ionare de timp (R1time 

/ R2time / R3time) poate fi resetat la 0 

structura meniului 

set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul „RST“ Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul „RST“ 

► Apăsa•i butonul „SET“, display-uri „RSTP“ de pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, „YES“ clipe•te pe ecran 

► Apasati butonul „SET“ timp de 3 secunde, soneria emite „di, di, di“ aminte•te, •i „da“ rămâne 

iluminat, acesta indică sistemul este recuperat la setul din fabrică. 

► Apasati tasta „ESC“ pentru a reveni la submeniul 

► Apăsa•i „↑“ buton, „CHQM“ afi•ează pe ecran, parcurgând aceia•i pa•i ca mai sus, pentru a reseta CHQM, 

Parametrii CPT. 
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( 27 ) Legitimației parola ( 27 ) Legitimației parola ( 27 ) Legitimației parola ( 27 ) Legitimației parola 

structura meniului 

set de funcții: 

► Apasati butonul „SET“ pentru a selecta meniul „TRECERE“ 

► Apasati butonul „SET“, „PWDN 0000“, se afi•ează pe ecran 

► Apasati butonul „SET“, stânga clipe•te digitale, cere o parolă nouă 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a intra în universul digital 

► Apăsa•i butonul „SET“, a doua clipe•te digitale 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a intra în a doua digitale 

► Apăsa•i butonul „SET“, a treia clipe•te digitale 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a intra în a treia digitale 

► Apăsa•i butonul „SET“, clipe•te mai departe digitale 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton, pentru a intra digital mai departe 

► Apasati butonul „SET“, „PWDG 0000“, display-uri, apăsa•i „SET“ pentru a introduce parola din nou. Face

cum ar fi pa•ii de mai sus pentru a introduce o parolă nouă •i confirma•i, apoi afi•ează „OK“ pe ecran. Aceasta

indică o parolă nouă este setată cu succes.  

Notă: Dacă parola este uitat, este imposibil de a recupera, dar pute•i recupera Notă: Dacă parola este uitat, este imposibil de a recupera, dar pute•i recupera 

parolă pentru setarea din fabrica, atunci pute•i reediteze o parolă ca pa•ii de mai sus descript, 

face ca următoarele pentru a recupera la setarea din fabrica. 

► Comutarea-off puterea de a controler  

► •ine•i apăsat butonul „ESC“ 

► Reconecta•i sursa de alimentare, soneria emite „di, di, di“ aminte•te, •i apoi elibera•i „ESC“ 

buton, parola este recoversed la setul fabrica, (set fabrica possword este 0000), 

Funcția 7. vacanță 

Descrierea func•iei: 

Func•ia de vacan•ă este proiectat pentru a rula sistemul atunci când este de a•teptat nici un consum de apă, 

de exemplu, în timpul unei absen•ă de vacan•ă. Această func•ie se va răci sistemul pentru a reduce termică
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sarcină. 

2 func•ii de răcire sunt disponibile: transfer de rezervor de răcire (OSTC) •i rezervorul de căldură (OHDP). 

Controlerul este proiectat pentru a rula de transfer de căldură rezervor (OHDP) prioritate func•ie, atunci când rezervorul 

transfer de căldură (OHDP) func•ia este dezactivată, atunci func•ia de răcire rezervor (OSTC) se execută 

în mod automat, la rândul său.  

Activat / dezactivarea funcției de vacanță  

► Presa "  "butonul timp de 3 secunde,«HDAY 05»display-uri. 

► Apăsa•i „↑“, „↓“ buton pentru a regla zilele de vacan•ă, interval reglabil 0-99 zile. 

► Apasati „SET“ sau butonul „ESC“, pentru a confirma setarea 

► Presa "  "Butonul din nou pentru a dezactiva func•ia de vacan•ă 

Notă: Această func•ie este activată numai atunci când nu sunte•i acasă pentru un timp mai lung, atunci când Notă: Această func•ie este activată numai atunci când nu sunte•i acasă pentru un timp mai lung, atunci când 

vă întoarce din vacan•ă, vă rugăm să dezactiva•i această func•ie în timp.  

8. Software-ul de actualizare controler  

1 ) Vă rugăm să copia•i fi•ierul (SR658.bin) în directorul rădăcină al Micro SD Card. A se vedea, de fixare a sitei1 ) Vă rugăm să copia•i fi•ierul (SR658.bin) în directorul rădăcină al Micro SD Card. A se vedea, de fixare a sitei1 ) Vă rugăm să copia•i fi•ierul (SR658.bin) în directorul rădăcină al Micro SD Card. A se vedea, de fixare a sitei

de mai jos. 

2) Opri•i-off puterea •i introduce•i cardul la controler, apoi •ine•i apăsat butonul „  “, 

•i reconecta•i alimentarea la controler. Apoi, ecranul va afi•a „BOOT 1.0“

3) În cazul în care card •i fi•ier ambele sunt OK, atunci indica•ia „UPD DA“ apare, •i „DA“ clipe•te, apăsa•i 

„SET“ pentru a continua actualizarea, •i „MANL UPD“ arată, sau apăsa•i „ESC“ pentru a ie•i firmware 

actualiza •i a reveni la interfa•a normală. 
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În cazul în care card •i fi•ier are o problemă, există reamintim fie „INPUT CARD“ sau „FILE INVLD“ pe 

ecranul, vă rugăm să urma•i întrebările frecvente ata•at de a face pa•i în continuare. 

4) După acces la interfa•a normale a sistemului, vă rugăm să asigura•i-vă că versiunea de software este OK.  

Notă: în timpul procesului de actualizare, vă rugăm să nu opriti alimentarea controlerului 

Întrebări frecvente: 

String pe ecran Motiv 

BOOT xx Informa•ii de încărcare afi•are de pornire pentru un timp 

INPUT CARD Niciun card Micro SD 

FILE INVLD Vă rugăm să verifica•i fi•ierul în carte, actualiza•i fi•ierul •i încerca•i din nou. asigura•i-vă 

că formatul cardului este FAT.

UPD DAUPD DA Flash font albastru. Au firmware pentru a face upgrade în card Micro SD, apăsa•i tasta „SET“ pentru 

a porni

AUTO UPD Auto actualizarea firmware-ului

MANL UPD firmware Manual de modernizare 

UPD SUCC Upgrade cu succes 

UPD FAIL Upgrade nu a reu•it. 

9. Funcția de protecție 

protecție 9.1 Ecran 

Când nu orice apăsa•i pe butonul timp de 6 minute, de protec•ie a ecranului este activată în mod automat, •i 

lampa de fundal cu LED-uri, atunci este pornit-oprit. Prin apăsa•i orice buton pentru a lumina LED lampă

din nou. 

9.2 Protecția Probleme  

Atunci când există o întrerupere sau un scurtcircuit între conectarea senzorilor de temperatură, debit 

metru, controlerul opre•te func•iile corespunzătoare •i nu mai sunt semnale de ie•ire 

având în vedere, la semnalul de eroare acela•i timp  apare pe ecran. •i indică lampa

flash-uri.  

► Apăsa•i „↑“ „↓ butonul“ pentru a vedea mesajul de eroare (indicator ro•u)  

9.3 Verificarea erorilor 

Controlerul încorporat este un produs calificat, care este conceput pentru ani de continuă 
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fara probleme de operare. Dacă apare o problemă, cele mai multe dintre cauze este de la periferic

componente, dar nici o legătură cu controler de sine. Următoarea descriere a unora

probleme bine cunoscute ar trebui să ajute instalatorul •i operatorul pentru a izola problema, astfel încât 

Sistemul poate fi pus în func•iune cât mai repede posibil •i pentru a evita costuri inutile. De

Desigur, nu toate problemele posibile pot fi enumerate aici. Cu toate acestea, cele mai multe dintre problemele normale

întâlnit cu controlerul poate fi găsit în lista de mai jos, întoarce numai controlerul la 

vânzător atunci când sunte•i absolut sigur că nici una dintre problemele enumerate mai jos este responsabil pentru 

gre•eala. 

Valoarea rezistenței la PT1000 

NTC 10K B = 3950 valoarea rezistenței 

Pe panoul de control, lampa cu LED-uri 

clipe•te •i pictograma   clipe•te prea. 

erori de senzor, apăsa•i pe „↑“ „butonul ↓“, numărul de senzori arată pe 

ecran, un ro•u înseamnă senzor defect 

Deconecta•i senzorul, verifica•i valoarea de rezisten•ă cu ohmmetru, 

•i compara•i figura cu tabelul de mai jos. Deschis

Mic de statura 

Wire este deschis, 

sârmă Verificare 

Wire este scurt, sârmă 

de Verificare 
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display este întotdeauna închis  

Apăsa•i butonul de pe partea dreaptă, afi•ajul este aprins?  

Nu da 

Controler este în starea de a•teptare, 

este normal 

Verificarea conexiunii de putere, nu au putere controler?  

Nu da 

Verificarea firului, acesta conectat  
Siguranta de controler este rupt, 

deschide carcasa controlerului, •i 

o siguran•ă de rezervă este pus pe 

slotul, •i înlocui•i 

o siguran•ă nouă.  

Pompa este supraîncălzită, dar nici un transfer de căldură de la colector la rezervor, debit •i 

întoarce au aceea•i temperatură; poate, de asemenea, barbotare în conducte

bule de aer sau gaz în sistem? 

Nu da 

Aerisi•i sistemul; cre•te presiunea sistemului 

la o presiune statică primară de cel pu•in 

plus 0,5 bar; dacă este necesar, să 

continue să crească presiunea; porni•i 

pompa •i oprirea pentru o perioadă scurtă 

de timp.

Este circuitul colectorului blocat la 

filtrul de murdărie? 

Filtru de impurită•i Cură•a•i 
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Pompa porne•te pentru o perioadă scurtă de timp •i se opre•te, apoi porne•te din nou, etc. 

Diferen•a de temperatură la controler 

prea mic? 

Nu da 

Schimbarea ΔTon •i ΔToff corespunzător. 

Posibilitatea de a activa func•ia de tub colector cu 

tine controler? 

Monta•i senzorul colector la tur solar 

(cea mai caldă ie•ire colector); utiliza•i 

man•on de imersie a colectorului 

respectiv.

Pozi•ia gre•ită a senzorilor de colec•ie? 

Nu da 

Nu O.K 

Pompa porne•te foarte târziu. 

Comutator diferenta de temperatura 

ΔTon prea mare? 

Nu da 

Schimbarea ΔTon •i ΔToff 

în mod corespunzător. 

Activa•i func•ia de tub colector 

daca este necesar.  

Pozi•ia non-ideală a senzorului colector (de exemplu, 

senzor •urub plat în locul senzorului 

în man•oane de imersiune). 

da 

O.K 

Diferen•a de temperatură între tanc •i colector cre•te enorm 

în timpul func•ionării, circuitul colector nu poate disipa căldura. 

Colector pompă de circuit defect? 

Nu da 

Verifica•i / înlocui•i-l 

decalcifia-l 

schimbător de căldură calcifiate?  

Nu da 

schimbător de căldură blocat? 

schimbător de căldură prea mic? 

curăţaţi-l 

Nu da 

Înlocui•i-l cu dimensiuni corecte. 

da 
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Pompa circuitului solar nu func•ionează, de•i colectorul este considerabil mai cald decât 

rezervorul. 

Este iluminat de afi•are? 

da Nu 

Nu există nici un curent; Verifica•i siguran•ele / l înlocuie•te, •i 

verifică alimentarea cu energie  

Este blocat pompa? 

Este curentul pompei activat de controler? 

Controlerul poate fi defect - înlocui•i-l. 

Nu da 

Roti•i arborele pompei cu ajutorul unei •urubelni•e; acum este 

posibil?  

Pompa este defectă - înlocui•i-l. Acum 

acceptabil? unu.

da 

Nu 
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Rezervoare se răcească timp de noapte. 

Pompa circuitului de colector func•ionează în timpul nop•ii? 

Nu da 

Verifica•i controler 

Verifica•i supapele de re•inere în tur •i 

conducta de retur pentru eficien•a 

func•ională. 

Temperatura colectorului pe timp de noapte este mai mare decât 

temperatura exterioară. 

Nu da 

Izola•ie rezervor suficient? 

Izolatia se închide suficient pentru rezervor? 

Cre•tere izola•ie. 

da Nu 

Înlocui•i izola•ie sau mări•i-l 

Nu DA 

Sunt izolate conexiunile rezervor? 

Izola•i conexiunile. 

da Nu 

în sus calde de scurgere a apei? 

Schimbarea de conectare •i lăsa•i sec•iile 

laterale de curgere a apei sau printr-un sifon în 

jos); mai pu•ine pierderi din rezervor acum? 

acum? it.one.

da Nu 

Pompa de circula•ie •i supapă de blocare ar trebui să fie oprit timp de 1 

noapte; mai pu•ine pierderi din rezervor?

Verifica•i dacă pompele circuitului după încălzire rula 

pe timp de noapte; verifica•i dacă supapa de re•inere 

este eficace; problema rezolvata?  

Nu 

Are recirculare rula pentru un timp foarte lung? 

Utiliza•i pompa de circula•ie cu temporizator •i oprire 

termostat de circula•ie eficiente energetic 

Nu da 

da Nu O.K 

da 

Circula•ia •i vana de circula•ie este prea 

puternic; O supapă introduce mai puternică în 

supapa de re•inere sau un cablu electric 

supapă 2 porturi în spatele

Pompa de circula•ie; 2-portul

Valve este deschisă atunci când pompa este activată, altfel 

este închisă; conecta•i pompă •i ventil 2 porturi electric în 

paralel; activează din nou circula•ia. Dezactivarea de 

control al vitezei pompei! pompe suplimentare, care sunt 

conectate la rezervorul solar trebuie să fie, de asemenea, 

verificate.

da Nu 

Verifica•i supapa de re•inere în circula•ie a apei calde 

- ok 

Cură•a•i sau înlocui•i-l. 

Nu 
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Garanție 10. Calitate 

Producător oferă următoarele responsabilită•i de calitate pentru utilizatorii finali: în perioada de 

responsabilită•ile de calitate, producătorul va exclude defectiunile cauzate de produc•ie •i 

selec•ia materialului. O instalare corecta nu va duce la e•ec. Atunci când un utilizator ia incorectă

mod de manipulare, instalare incorectă, necorespunzătoare sau manipulare brută, •i conectarea gre•ită a 

în sus calde de scurgere a apei? 

Garan•ia calită•ii expiră în termen de 24 de luni de la data cumpararii controlerului.  

11. Accesorii  

produse nume Specifica•ie produse imagine 

A01: exacte de mare 

senzor Pt1000 pentru 

colector 

PT1000, Ф6 * 50mm, cu 1.5m 

cablu 

A02 

Înalt precis 

senzor pentru rezervor •i 

•eavă 

NTC10K, B = 3950, Ф6 * 50mm, cu 

3m cablu 

A05 

304 din o•el inoxidabil 

termo bine 

304 din o•el inoxidabil  

cu filet 1/2' OT,  

Dimensiune: Ф8 * 200 

A13 

Groundfos Senzor VFS 

directă 

1-12l / min 

2-40l / min 

Mecanic curgere 

metru 

Germania Affisso Parametru: DFM 

15-2M Gama G3 / 4 Debit: 2-12L / min 
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electronic de debit FRT 

Meater 

filet M 3/4: Conector  

Putere: 5-24V / DC 

SR-43W comutator de debit Material: Alama 

Casa: plastic 

Conector: G3 / 4 

Reed: Max 300V DC / 1A 

SR802 

Unitate de putere mare 

sisteme de încălzire electrică  

Dimensiune: 100mm * 100mm * 65mm 

Sursa de alimentare: AC180V ~ 264V, 

50 / 60Hz 

Potrivit putere: ≤ 4000W 

ambiantă disponibile temperatura: 

- 10 ~ 50 o C - 10 ~ 50 o C - 10 ~ 50 o C 

grad rezistent la apa: IP43 

• SR802 schema de conectareSR802 schema de conectare

Notă: Comutare-off de putere, •i de a efectua de către instalator profesie. Notă: Comutare-off de putere, •i de a efectua de către instalator profesie. 


