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Principii de functionare

Poate fi folosit pentru comanda pompei panoului solar si pentru comanda pompei de
recirculare.

 Pompa panoului solar va functiona pe principiul diferentei de temperatura.
Controlerul porneste pompa in momentul in care ΔT dintre temperatura apei din
panoul solar si temperatura din boiler este mai mare. Pompa va functiona pana
cand ΔT dintre temperatura detectata in panoul solar va fi mai mica decat cea
din boiler, setata prin histereza. Oprirea pompei este dependenta de histereza
setata. Histereza de pornire este tot timpul cu 10°C mai mica decat histereza de
oprire. Daca histereza de pornire este setata la 20°C, histereza de oprire este
automat 10°C. In cazul in care setati histereza de 10°C, pompa va functiona
pana cand se va ajunge la un echilibriu intre temperatura panoului solar si a
boilerului.

 Pompa de recirculare va functiona cand temperatura din boiler o depaseste pe
cea setata si se opreste cand temperatura din boiler este mai mica decat cea
setata.

Functia de comanda continua

Prin apasarea butoanelor      si      controlerul va intra in modul de comanda continua.
Pompa va functiona pana in momentul in care se vor apasa din nou butoanele          .
Pentru a vizualiza temperatura din boiler apasati butonul      .      Dupa cateva secunde
temperatura din boiler va fi afisata.

Controlerul beneficiaza si de functia anti-inghet. Aceasta functie activeaza pompa
pentru functionare in mod continuu, in cazul in care temperatura detectata scade sub
5°C.

Operarea controlerului

Pentru a intra in meniul de comanda al controlerului apasati tasta     . Pe afisaj trebuie
sa apara pictogramele C, U, H, iar in acest moment puteti sa schimbati setarile cu
ajutorul butoanelor          . Dupa cateva secunde termostatul va reveni la modul normal
de lucru si va afisa temperatura din boiler.



Histereza (diferenta la pornire)
Acesta este diferenta dintre temperatura la care termostatul porneste pompa si temperatura la
care aceasta o opreste.
Termostatul are o histereza fixa. De exemplu, daca temperatura setata este de 50 °C, pompa va
porni cand temperatura detectata de senzor va depasi temperatura setata si se va opri cand
temperatura detectata scade sub valoarea de 48°C.

Functiile termostatului
U- temperatura maxima in boiler
O- Histereza pompei boilerului
C- pornirea pompei de recirculare

Montarea controlerului
Montarea controlerului trebuie facuta de catre o persoana autorizata! Senzorul trebuie montat

la iesirea din boiler cu ajutorul clemei de prindere si izolata de factorii exteriori cu ajutorul
bandei izolatoare (senzorul nu este imersibil in lichide).
Cablul de alimentare al pompei trebuie conectat astfel:

 albastru si maro – 230 V
galben-verde – impamantare


