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1

Instrucţiuni privind siguranţa şi explicarea
simbolurilor

1.1

Instrucţiuni generale privind siguranţa

Referitor la aceste instrucţiuni

Racord la curent

Prezentele instrucţiuni conţin informaţii
importante privind montajul sigur şi
corespunzător şi utilizarea regulatorului solar.

Toate lucrările care necesită o pornire a
regulatorului trebuie să fie efectuate de
electricieni specialişti.

Aceste instrucţiuni se adresează atât utilizatorilor
cât şi specialiştilor. Capitolele ale căror conţinut
se adresează numai specialiştilor sunt
identificate prin enunţul „Numai pentru
specialişti“.

B Racordul electric se efectuează numai de
către o firmă specializată.

B Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţile într-un loc sigur.
B Urmaţi instrucţiunile de siguranţă, pentru a
evita accidentele şi daunele.
Utilizarea conform destinaţiei
Regulatorul diferenţial de temperatură (denumit
în continuare regulator) trebuie utilizat numai
pentru funcţionarea instalaţiilor solare termice,
pentru ridicare de temperatura pe retur şi pentru
restratificări în limitele condiţiilor admise ale
mediului înconjurător (Æ capitolul 2.4).
Regulatorul nu trebuie utilizat în aer liber, în
încăperi cu umezeală sau încăperi cu pericol de
apariţie a amestecului de gaze inflamabile.
B Utilizaţi instalaţia solară numai în
conformitate cu destinaţia ei şi în stare
ireproşabilă.

B Este obligatoriu să existe un dispozitiv de
separare în conformitate cu EN 60335-1
pentru deconectarea tuturor polilor de la
reţeaua de curent electric.
B Înainte de a porni regulatorul deconectaţi-l la
nivelul tuturor polilor de la curentul electric.
Temperatura apei calde
B Pentru a limita temperatura de alimentare la
maxim 60 °C: montaţi bateria de amestec de
apă caldă.
Normative şi directive
B Pentru montajul şi funcţionarea aparatului,
aveţi în vedere normele şi prescripţiile locale!
Depozitarea
B Depozitaţi ambalajul în mod ecologic.
B La schimbarea unei componente: depozitaţi
piesa veche în mod ecologic.

6 720 640 474 (2009/10)
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1.2

Explicatii simboluri
Instrucţiunile pentru siguranţa
funcţionarii vor fi marcate cu un
triunghi de atenţionare, care este
de culoare gri.

Cuvintele de mai jos arata gravitatea pericolului,
în caz ca nu sunt luate masurile de remediere ale
defectiunilor.
•

Atenţie înseamna posibilitatea aparitiei unor
defectiuni usoare.

•

Atenţionare înseamna posibilitatea unor
usoare vatamari ale personalului de deservire
sau defectiuni grave la centrala.

•

Pericol înseamna posibilitatea unor vatamari
grave ale personalului de deservire. În cazurile
deosebit de grave exista pericolul de moarte.
Instrucţiunile din text sunt
marcate cu simbolul alaturat.
Acestea vor fi marcate cu o linie
orizontala deasupra si una sub text.

Instrucţiunile conţin informaţii importante în
cazurile în care nu există nici un pericol pentru
oameni şi aparat.

6 720 640 474 (2009/10)
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2

Date despre produs

2.1

Declaraţie de confomitate - UE

Acest produs corespunde în construcţia sa şi în
comportamentul său de funcţionare prescripţiilor
europene, precum şi cerinţelor specifice fiecărei
ţări. Conformitatea a fost demonstrată.

2.2

•

Regulator B-sol 050

•

Senzor de temperatură al colectorului NTC
20K (FSK - Collector)

•

Senzor de temperatură al boilerului NTC 10K

•

Material de fixare pentru montajul pe perete

•

Bride pentru protecţia la smulgere, inclusiv
şuruburi

Conţinut de livrare
2.3

Descrierea produsului

Regulatorul poate fi utilizat pentru diferite
aplicaţii. Senzorii pentru temperatură au diferite
poziţii şi semnificaţii în funcţie de aplicaţie.

7747004985.12-1.SD

Fig. 1

Regulator B-sol 050 cu senzori pentru
temperatură
Senzor pentru temperatură 1
(T1)
NTC 20K

Senzor pentru temperatură 2
(T2)
NTC 10K

Acţionarea instalaţiei solare

Senzor pentru temperatura
panoului solar

Senzor pentru temperatura de
stocare în partea inferioară

Ridicare temperatura pe
retur (vană cu 3 căi)1)

Senzor temperatură de
stocare

Senzor pentru temperatură,
retur de încălzire

Restratificare în cazul legării
în serie a boilerelor

Senzor pentru temperatura de
stocare, sursă

Senzor pentru temperatura de
stocare, obiectiv

Utilizare a regulatorului

Tab. 1

Utilizări ale regulatorului

1) Pentru ridicarea pe retur diferenţa de temperatură la pornire trebuie adaptată (Æ tab. 8,
pagina 18).
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2.3.1 Schemă instalaţie solară

4
1
2

3

7747004985.01-1.SD

Fig. 2
1
2

Schemă instalaţie
Panou solar
Staţie solară

3
4

Boiler solar
Regulator

Componentele principale ale instalaţiei solare
Panou solar

•

este alcătuit din panouri plane sau panouri cu tuburi vidate

Staţie solară

•

constă din pompă şi din armături de siguranţă şi de blocare pentru
circuitul solar

boiler solar

•

serveşte la înmagazinarea energiei solare extrase

•

Se disting:
– Boiler cu apă potabilă
– Boiler secundar (folosit la încalzire)
– Boiler combinat (pentru menţinerea căldurii şi apă potabilă)

Regulator B-sol 050

•

inclusiv doi senzori de temperatură

Tab. 2
Principiu de funcţionare
Dacă diferenţa de temperatură setată între
câmpul colector (Æ imagine 2, [1]) şi boilerul
solar (Æ imagine 2, [3]) este depăşită, se va
conecta pompa în instalaţia solară.
Pompa transportă fluidul solar (lichid solar) în
circuit prin câmpul panoului la consumator. De
regulă, acesta este un boiler solar. În boilerul

6 720 640 474 (2009/10)

solar se află o serpentina care transmite căldura
acumulată de fluidul solar la apa potabilă şi de
încălzit.
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2.3.2 Schemă instalaţie, ridicare temperatura
pe retur

2.3.3 Schemă instalaţie, funcţie de
restratificare

Regulatorul poate fi utilizat, în cazul instalaţiilor
solare ce susţin necesarul termic, pentru
ridicarea temperaturii pe retur. El compară
temperatura returului de încălzire cu cea din
boilerul secundar. În funcţie de temperatura pe
retur debitul volumic din returul de încălzire este
condus ori prin boilerul secundar ori direct înapoi
la cazan.

Când sunt instalate un boiler de preîncălzire şi un
boiler auxiliar, funcţia de restratificare asigură
stratificarea necesarului termic stocat din
boilerul auxiliar şi atunci când nu are loc nici o
prelevare. Astfel energia convenţională poate fi
economisită.

1

2

6
1
5
2
4
3
4
6720613626.05-1.SD

Fig. 3
1

2
3

4

3

Ridicare temperatura pe retur
Senzor pentru temperatura la nivelul
boilerului (senzor pentru temperatura
panoului)
Regulator
Senzor pentru temperatură la nivelul
returului de încălzire (senzor pentru
temperatura de stocare)
Vana cu 3 căi

Fig. 4
1
2
3
4
5
6

7747004985.03-1.SD

Funcţie de restratificare
Blocaj al recirculaţiei (clapetă de reţinere)
Pompă
Senzor pentru temperatură, obiectiv
(senzor pentru temperatura de stocare)
Boiler solar de prîncălzire (sursă)
Senzor pentru temperatură, sursă (senzor
pentru temperatura colectorului)
Regulator

6 720 640 474 (2009/10)
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Date tehnice

Regulator B-sol 050
Consum propriu

1W

Tipul protecţiei

IP20 / DIN 40050

Tensiunea de alimentare

230 V AC, 50 Hz

Curent de regim

Imax: 1,1 A

sarcina maximă de curent la ieşirea pompei

1,1 A (Racordaţi numai 1 pompă!)

Domeniu de masurare

- 30 °C până la + 180 °C

Temperatura permisă a mediului înconjurător

0 până la + 50 °C

Senzor pentru temperatura colectorului

NTC 20K cu un cablu de 2,5 m

Senzor temperatură de stocare

NTC 10K cu un cablu de 3 m

Dimensiuni Î x L x A

140 x 140 x 40 mm

Tab. 3

Date tehnice

Senzor pentru temperatură T1 NTC 20K

Senzor pentru temperatură T2 NTC 10K

T ( °C)

R (k Ω)

T ( °C)

R (k Ω)

T ( °C)

-20

198,4

60

-10

112,4

0

T ( °C)

R (k Ω)

4,943

60

2,49

70

3,478

70

1,753

66,05

80

2,492

0

32,56

80

1,256

10

40,03

90

1,816

10

19,86

90

0,915

20

25,03

100

1,344

20

12,487

100

0,677

30

16,09

110

1,009

30

8,060

110

0,509

40

10,61

120

0,767

40

5,331

120

0,387

50

7,116

130

0,591

50

3,606

125

0,339

Tab. 4

Valori de rezistenţă ale senzorului de temperatură
Pentru măsurarea valorilor de
rezistenţă, senzorii de temperatură
trebuie desprinşi de la regulator.

6 720 640 474 (2009/10)
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Prevederi

Acest aparat corespunde prevederilor EN
corespunzătoare.
B Respectaţi următoarele directive şi prevederi:
– Reglementările şi prevederile locale ale
întreprinderii de alimentare cu energie
electrică (EVU).
– Reglementările şi prevederile industriale şi
de pază contra incendiilor.

6 720 640 474 (2009/10)
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4

Instalarea (numai pentru specialist)

4.1

Montajul pe perete al regulatorului

Regulatorul se fixează pe perete cu trei şuruburi.
PRECAUŢIE: Pericol de rănire şi de
deteriorare a carcasei datorat
montajului incorect.
B Nu utilizaţi peretele din spate al
carcasei ca şablon de
perforare.

B Perforaţi orificiul de fixare superior
(Æ imaginea 5, [1]) şi înşurubaţi şurubul
aferent până la 5 mm. Desfaceţi şurubul de jos
de la regulator şi scoateţi capacul. Suspendaţi
regulatorul de decupajul carcasei. Marcaţi
orificiile de fixare inferioare (Æ imaginea 5,
[2]), perforaţi orificiile şi introduceţi diblul.
Aliniaţi regulatorul şi strângeţi fix spre stânga
şi dreapta la orificiile de fixare inferioare.

1

105 mm

5 mm

6 mm

116 mm

7747004985.05-1.SD

Fig. 5
1
2
3

3

Montajul pe perete al regulatorului
orificiu superior de fixare
Regulator B-sol 050
orificii inferioare de fixare

6 720 640 474 (2009/10)
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Instalaţi vana cu 3 căi pentru ridicarea temperaturii pe retur (opţiune)

Pentru aplicaţia „Ridicare temperatura pe retur“
pentru susţinerea necesarului termic într-o
instalaţie solară, este necesară o vană care în
funcţie de temperatura pe retur conduce debitul
volumic ori prin boilerul secundar ori direct
înapoi la cazan.

1

2
KR

Date tehnice vană cu 3 căi
presiune maximă de
închidere

0,50 bar (55 kPa)

presiune statică maximă

8,6 bar (860 kPa)

Şuruburile racordului

R1

temperatura maximă a
debitului

100 °C

Valoarea Kvs

6,5

DWU

I

II
III

6720613626.02-1.SD

Fig. 7

Tensiune

230 V, 50 Hz

Temperatura maximă a
mediului

-5 până la +50 °C

Tab. 5
103
9
8
7
6
5
4

Date tehnice
105

DV D p (mbar)

DV D

8
7
6
5
4

p (Pascal)

3

3

2

2

102
9
8
7
6
5
4

104

3

3

2

2

8
6
5
4

10 2
10

2

3

4 5 6 7 8 103

6720613626.01-1.SD

Fig. 6

2

HR

3

1
2
HR
KR
DWU

Ridicare temperatura pe retur
Boiler combi
Regulator B-sol 050
Retur încălzire
Retur cazan
Vană distribuitoare cu 3 căi
Respectaţi inscripţia racordului de
pe vana cu 3 căi! Servomotorul
trebuie să fie pozitionat la partea
superioara.

PRECAUŢIE: Deteriorări ale
instalaţiei datorate carcasei
defecte a vanei.
B Conectati cheile la suprafeţele
destinate cheilor pentru
racorduri şi nu la carcasă.

103
4 5 6 7 8 104

MS q m (kg/h)

Diagrama de pierdere de presiune a
vanei cu 3 căi

6 720 640 474 (2009/10)
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B Montaţi vana cu 3 căi în ţeava de retur între
boilerul secundar sau boilerul combi (Æ
imagine 7, [1]) şi cazanul de încălzire,
conform următorului tabel.
Identificator

Racord

I

De la reţeaua de încălzire
(retur)

II

La boiler

III

La aparatul de încălzire

Tab. 6

RO
Vană în stare de conectare la curent (deschisă)
•

Vana cu 3 căi se deschide în circa 3 minute şi
calea de la I la III este liberă.

•

Indicaţia de cursă se poate vedea bine
(Æ imagine 9).

Inscripţia racordului de pe vană

Vană în stare deconectată de la curent (închisă)
•

Calea de la I la III este liberă.

•

Indicaţia de cursă este vizibilă numai la nivelul
marginii de jos (Æ imagine 8).

6720613626.04-1.SD

Fig. 9

Indicaţia de cursă în stare conectată la
curent.

•

Din momentul în care nu mai este curent vana
cu 3 căi comută din nou pe III. Timpul de retur
este de circa 3 minute.

•

Când diferenţa de temperatură (Æ tabelul 8,
pagina 18) este atinsă în regimul normal,
calea de la I la II este liberă.

Deschideţi vana manual
6720613626.03-1.SD

Fig. 8

Indicaţia de cursă în stare deconectată
de la curent

Pentru a umple instalaţia, a o dezaera sau a o goli,
vana poate fi deschisă manual.
B Demontaţi servomotorul.
Astfel este creat un curent al mediului de la I
la II.

1.

2.

6720613626.06-1.SD

Fig. 10

6 720 640 474 (2009/10)

Demontaţi servomotorul.
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4.3

Racordul electric
4.3.1 Pregătiţi traseul cablului
PERICOL: Pericol de moarte
datorat curentului electric.

Cablurile pot fi trecute prin carcasă, în funcţie de
situaţia montajului, din spate (Æ imagine 11, [4])
sau de jos (Æ imagine 11, [3]).

B Întrerupeţi alimentarea cu
energie (230 V AC) înainte de
pornirea aparatului.

B Respectaţi tipul protecţiei IP 20 la instalare:
– Separaţi numai traseele necesare pentru
cablu.

B Asiguraţi cablul cu protecţia la
smulgere.

– Separaţi atât de mult cât este necesar
traseul de cablu.
B Separaţi traseul pentru cablu (Æ imaginea 11)
cu un cuţit pentru a nu rămâne muchii
ascuţite.
B Asiguraţi cablul cu protecţia la smulgere
corespunzătoare (Æ imagine 11, [2]).
Protecţia la smulgere poate fi montată şi
răsucită (Æ imagine 11, [1]).

1
4

3
Fig. 11
1
2
3
4

2

7747004985-08.1 SD

Introducerea şi fixarea cablului

Presetupă răsucită
Presetupă
Introducerea cablului pe dedesubt
Introducerea cablului din spate

6 720 640 474 (2009/10)
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4.3.2 Se face racordul conductorilor
Pentru racordarea conductorilor trebuie să
respectaţi următoarele:

•

Folosiţi cabluri de joasă tensiune ecranate
când sunt previzibile influenţe inductive
exterioare (de exemplu prin staţii de
transformare, cabluri de înaltă tensiune,
microunde)

•

Respectaţi prevederile locale precum
verificarea conductorului de protecţie ş.a.m.d.

•

Utilizaţi numai accesorii de la producător. Alte
produse obţineţi la cerere.

•

Protejaţi regulatorul împotriva supraîncărcării
şi scurtcircuitului.

Pentru racordul de 230 V utilizaţi cabluri de tip
H 05 W-... (NYM...).

•

Măsurile tehnice şi constructive de siguranţă
contra incendiului trebuie luate în
considerare.

•
•

Alimentarea cu energie trebuie să corespundă
valorilor de pe placa de timbru.

•

Racordaţi maximum 1 conductor la fiecare
clemă (maxim 1,5 mm2)

B Nu efectuaţi racordul prin întrerupătorul de
siguranţă pentru încălzire.

•

În cazul senzorilor polaritatea conductorilor
este facultativă. Conductorii senzorilor pot fi
prelungiţi cu până la 100 m (pâna la o lungime
de 50 m = 0,75 mm2, până la 100 m
= 1,5 mm2).

B Racordaţi conductorii conform planului de
racorduri (Æ imagine 12) şi utilizării
regulatorului (Æ tab. 1, pagina 5).

Montaţi toţi conductorii de 230 V sau
conductorii de 400 V pentru a evita influenţele
inductive (cel puţin 100 mm)

B După finalizarea operaţiei: închideţi
regulatorul cu capacul şi şurubul.

•

B Manipulaţi clema de racord rapid cu
şurubelniţa.

L N R1 N

T1

T2

F1

1
230V AC

T1

4
7747004985-06.1 SD

Fig. 12
1
2
3
4

Plan de racord

Siguranţă 1,6 AT
Senzor pentru temperatură T2
Senzor pentru temperatură T1
Pompă (maxim 1,1 A)

6 720 640 474 (2009/10)
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5

Utilizare

Instrucţiuni pentru utilizator

Indicaţii pentru specialist

Instalaţia solară este setată de specialist cu
ocazia punerii sale în funcţiune şi funcţionează
complet automat.

B Utilizatorului i se vor preda toate
documentele.

B Nu opriţi instalaţia nici în cazul unei absenţe
mai îndelungate (de exemplu concediu).
Dacă a fost instalată conform indicaţiilor
firmei producătoare, instalaţia solară este
sigură.
B Nu efectuaţi nici o modificare la nivelul
setărilor regulatorului.
B Controlaţi presiunea de funcţionare la
manometru după o pană de curent sau o
absenţă mai îndelungată (Æ capitolul 8.4).

B Explicaţi utilizatorului modul de funcţionare şi
de utilizare al aparatului.

5.1

Elementele staţiei solare

Componentele principale ale staţiei solare sunt:
•

Termometre (Æ imagine 13, [1] şi 3):
termometrele montate afişează temperaturile
returului solar (albastru) şi ale turului (roşu).

•

Manometru (Æ imagine 13, [2]): Manometrul
indică presiunea de funcţionare.

1

2
3

7747004985.09-1.SD

Fig. 13
1
2
3

Staţie solară

Afişaj temperatură a returului solar
Manometru
Afişaj temperatură tur solar
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Elementele regulatorului

1
2
3

on
auto
off

4
7 6 5
Fig. 14
1
2
3
4
5
6
7

Regulator şi întrerupător manual

Tasta „În sus“
Tasta SET
Tasta „În jos“
Şurub (pentru deschiderea regulatorului)
„pornit“ (test al funcţiilor)
„auto“ (regim normal))
„oprit“ (regim manual)

6 720 640 474 (2009/10)
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Modalităţi de funcţionare

5.4

Afişare valori ale temperaturii

Regim automat (întrerupător manual „auto“)

Temperatura maximă a colectorului

Când diferenţa de temperatură la pornire
(Æ tab. 8, pagina 18) dintre cei doi senzori
racordaţi este depăşită, pompa racordată
funcţionează. În cazul ridicarii temperaturii pe
retur, vana este acţionată.

La atingera temperaturii maxime a colectorului
de 120 °C pompa este oprită/ nu este pornită.

Display-ul arată simbolul pompei

.

De îndată ce diferenţa de temperatură la oprire
(½ a diferenţei de temperatură la pornire) este
atinsă, pompa este oprită. În cazul ridicarii
temperaturii pe retur, vana este dezactivată.
Simbolul pompei

nu mai este afişat.

Test al funcţiilor (întrerupător manual „pornit“)
Pompa/vana sunt acţionate pe durată timp de
maxim 12 ore.
Display-ul arată la
schimbarea
regimului pornit
şi valorile
senzorilor pentru temperatură 1 şi 2.
După 12 ore regulatorul trece în regimul automat
şi display-ul arată auto.
Pentru regimul automat întrerupătorul manual
trebuie să fie poziţionat încă o dată pe „auto“ (Æ
imagine 14, pagina 16).

Display-ul arată
max
max şi
temperatura
colectorului (dacă
senzorul pentru temperatură 1 a fost selectat).
Temperatura maximă de stocare
La atingerea temperaturii maxime de stocare
pompa este oprită.
Display-ul arată
max
max prin luminare
cu intermitenţă şi
temperatura de
stocare este afişată (când senzorul pentru
temperatură 2 a fost selectat).
Alte valori de temperatură
Cu tastele cu
săgeată
/
valorile
senzorilor pentru
temperatură 1 şi 2 pot fi afişate.
În funcţie de utilizarea regulatorului senzorii
pentru temperatură au diferite poziţii şi
semnificaţii (Æ tab. 1, pagina 5).

Regim manual (întrerupător manual „oprit“)
Pompa/vana sunt dezactivate pe durată.
Display-ul arată la
schimbarea
regimului oprit şi
valorile senzorilor
pentru temperatură 1 şi 2.
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Nivelul de service (Numai pentru specialist)

B Pentru a trece la nivelul de service: apăsaţi
mai mult timp tasta SET SET .
B Selectaţi cu tastele
funcţia dorită.

/

setarea sau

B Pentru a schimba setarea: Ţineţi apăsată tasta
SET SET până când valoarea luminează cu
intermitenţă.

Afişaj

Tab. 7

B Modificaţi valoarea cu tastele

Domeniu de
reglare
[setat în
prealabil]

Temperatura maximă de stocare
La atingerea temperaturii maxime de stocare pompa este
oprită. Pe display „max“ luminează cu intermitenţă şi
temperatura senzorului pentru temperatura de stocare este
afişată.

20-90 °C
[60 °C]

Diferenţa de temperatură la pornire
Când diferenţa setată de temperatură la pornire (Δ T) între
senzorii pentru temperatură 1 (T1) şi 2 (T2) este atinsă,
pompa funcţionează/ vana comută. Reglajul de bază se
referă la funcţionarea instalaţiei solare. Pentru ridicarea
temperaturii pe retur, diferenţa de temperatură la pornire
trebuie să fie adaptată (Æ tab. 8).

4-20 K
[10 K]

Funcţii ce pot fi alese la nivelul de service
diferenţa de temperatură la pornire
recomandată

Acţionarea instalaţiei solare
Ridicare pe retur (vana cu 3 căi)
Restratificare în cazul a două boilere
Tab. 8

Diferenţa de temperatură la pornire recomandată
AVERTIZARE: Pericol de opărire
datorat temperaturilor apei calde
de peste 60 °C!
B Pentru a limita temperaturile
de alimentare la maxim 60 °C:
montaţi bateria de amestec de
apă caldă.
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.

B Pentru a ieşi din nivelul de service: apăsaţi
tasta
.

Funcţia

Utilizare

/

B Pentru a memora setarea: apăsaţi tasta SET
SET .

10 K
6K
10 K

reglat

RO
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Punere în funcţiune (Numai pentru specialist)
AVERTIZARE: Deteriorări ale
pompei datorate mersului în gol.
B Asiguraţi-vă că circuitul solar
este umplut cu lichid solar
(Æ instrucţiuni de montaj şi de
întreţinere ale staţiei solare)

B La punerea în funcţiune a instalaţiei solare
respectaţi instrucţiunile din documentele
staţiei solare, ale panourilor şi ale boilerului
solar.
B Puneţi în funcţiune instalaţia solară numai
dacă toate pompele şi vanele funcţionează
corespunzător!

AVERTIZARE: Deteriorări ale
instalaţiei datorate unui regim
setat greşit.
Pentru a evita funcţionarea
nedorită a pompei după aplicarea
alimentării cu energie, la regulator
este setat regimul de funcţionare
manual la starea „oprit“ din
fabrică.
B Poziţionaţi regulatorul pentru
regim normal pe „Auto“
(Æ capitolul 5.2).

AVERTIZARE: Deteriorări ale
instalaţiei la punerea în funcţiune
datorate apei îngheţate sau
evaporărilor din circuitul solar!
B Protejaţi colectorii de radiaţiile
solare în timpul punerii în
funcţiune.
B Nu puneţi în funcţiune instalaţia
solară când este îngheţ.
Respectaţi următoarele etape de lucru privitoare
la staţia solară:
B Verificaţi daca instalaţia este golita de aer.
B Controlaţi cantitatea de debit şi setaţi-o.
B Treceţi setările regulatorului în protocolul de
punere în funcţiune şi de întreţinere
(Æ instrucţiuni de montaj şi de întreţinere ale
staţiei solare).
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7

Defecţiuni

7.1

Deranjamente în afişajul de pe display

B Pentru utilizator: La apariţia unei defecţiuni
informaţi o firmă de specialitate.
Tipul defecţiunii
Afişaj

Efect

Cauze posibile

Remediere

Fisurarea senzorului (senzor de temperatură a panoului solar sau a boilerului)
Pompa/vana sunt oprite.

Senzorul pentru
temperatură nu este
racordat sau nu este
corect racordat.

Verificaţi racordul
senzorului. Verificaţi
dacă senzorul de
temperatură nu este
fisurat sau montat greşit.

Senzorul de temperatură
sau conducta senzorului
este defectă.

Schimbaţi senzorul
pentru temperatură.
Verificaţi conductorul
senzorului.

Scurtcircuit la nivelul colectorului şi a senzorului pentru temperatura de stocare
Pompa/vana sunt oprite.

Senzorul de temperatură
sau conductorul
senzorului este defect.

Schimbaţi senzorul
pentru temperatură.
Verificaţi conductorul
senzorului.

Diferenţa de temperatură între senzorii pentru temperatură 1 şi 2 este prea
mare.
Fără debit volumetric.

Tab. 9

Aer în instalaţie.
Pompa blocată.
Vane sau dispozitive de
blocare închise.
Conductor astupat.

Deranjamente posibile în afişajul de pe display

După remedierea cauzei, defecţiunile senzorului
nu mai sunt afişate.
B În cazul altor defecţiuni: apăsaţi orice tastă
pentru a opri afişajul defecţiunii.
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Aerisiţi instalaţia.
Verificaţi pompa.
Verificaţi vanele şi
dispozitivele de blocare.
Verificaţi conductorul.
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7.2
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Deranjamente fără afişaj pe display.

Tipul defecţiunii
Efect

Cauze posibile

Remediere

Ştergere afişaj. Pompa nu funcţionează, deşi au fost indicate condiţiile de conectare.
Senzorul solar nu se
încarcă de la soare.

Fără alimentare cu curent,
siguranţa sau cablul de
alimentare cu curent este
defect.

Verificaţi siguranţa, dacă este
cazul schimbaţi-o. Chemaţi
electricianul specialist să vă
verifice instalaţia electrică.

Pompa nu funcţionează, deşi au fost indicate condiţiile de conectare.
Senzorul solar nu se
încarcă de la soare.

Opriţi pompa din „Regimul
manual.“

Prin funcţia „Regim manual“
comutaţi pe regimul automat.

Temperatura de stocare „T2“
are o valoare apropiată sau se
ridică peste temperatura
maximă de stocare setată.

Când temperatura 3 K scade sub
temperatura de stocare maximă,
pompa porneşte.

Temperatura panoului „T1“ are
o valoare apropiată sau se
ridică peste temperatura
maximă a panoului.

Când temperatura 5 K scade sub
temperatura maximă a panoului,
pompa porneşte.

Senzorul pentru temperatură indică o valoare greşită.
Pompa este activată/
dezactivată prea devreme/
prea târziu.

Senzorul pentru temperatură
nu este corect montat. Este
montat senzorul pentru
temperatură greşit.

Verificaţi, respectiv termoizolaţi
poziţia, montajul şi tipul
senzorului.

Dispozitivul de limitare a
temperaturii boilerului şi
bateria de amestec de apă
caldă sunt setate la o
temperatura prea inalta.

Reglaţi dispozitivul de limitare a
temperaturii boilerului şi bateria
de amestec de apă caldă la o
temperatura mai scazuta.

Apă potabilă prea fierbinte.
Pericol de opărire

Apă potabilă prea rece (sau cantitate prea mică de apă potabilă caldă).
Regulatorul de apă caldă al
aparatului de încălzire, al
regulatorului de încălzire sau al
bateriei de amestec de apă
caldă este setat la o
temperatura prea scazuta.
Tab. 10

Setaţi reglajul temperaturii
conform instrucţiunilor de
folosire (maxim 60 °C).

Deranjamente posibile fără afişaj pe display.
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Instrucţiuni pentru utilizator

8.1

De ce este importantă o
întreţinere regulată?

Instalaţia dumneavoastră solară pentru încălzirea
apei potabile sau pentru încălzirea apei potabile
şi susţinerea necesarului termic, aproape că nu
are nevoie de întreţinere.
Cu toate acestea vă recomandăm să apelaţi la o
firmă de specialitate care să efectueze o
întreţinere la fiecare 2 ani. Astfel poate fi
asigurată o funcţionare ireproşabilă şi eficientă şi
pot fi recunoscute de timpuriu posibile defecţiuni
şi eliminate.

8.2

Instrucţiuni importante cu
privire la lichidul solar
AVERTIZARE: Pericol de rănire
datorat contactului cu lichidul
solar (amestec de apă cu
propilenglicol)
B În cazul în care lichidul solar
pătrunde în ochi: clătiţi
temeinic ochii cu apă de la
robinet.
B Depozitaţi lichidul solar
departe de accesul copiilor.

Lichidul solar se descompune biologic.
Specialistul a fost instruit ca la punerea în
funcţiune să garanteze prin lichidul solar o
protecţie minimă la îngheţ de -25 °C.
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8.3

Controlaţi instalaţia solară

Puteţi contribui la funcţionarea optimă a
instalaţiei dumneavoastră solare:
•

verificând de două ori pe an diferenţa de
temperatură între tur şi retur ca şi
temperatura la panou şi pe cea de stocare,

•

controlând la staţiile solare presiunea de
funcţionare

•

controlând cantitatea de energie termica
(atunci când este instalat un contor termic).
Treceţi valorile în protocolul de la
pagina 24 (şi ca model fotografic).
Protocolul completat poate să-l
ajute pe specialist să controleze şi
să întreţină instalaţia solară.

RO

8.4
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Verificaţi presiunea de
funcţionare, dacă este cazul
cereţi-i specialistului s-o seteze
din nou
Oscilaţii ale presiunii circuitului
solar din cauza modificărilor de
temperatură sunt curente şi nu
provoacă defecţiuni ale instalaţiei
solare.

B Verificaţi presiunea de funcţionare la
manometru (Æ imagine 13, pagina 15) în
starea rece a instalaţiei (circa 20 °C).

8.5

Curăţaţi panourile
PERICOL: Pericol de moarte prin
căderea de pe acoperiş!
B Apelaţi numai la o firmă
specializată pentru efectuarea
lucrărilor de inspectare, de
întreţinere sau de curăţare pe
acoperiş.

Datorită efectului de auto-curăţare în timpul ploii,
panourile nu trebuie de regulă curatate.

În cazul căderii de presiune
O cădere de presiune poate avea următoarele
cauze:
•

Există o pierdere prin neetanseitate în
circuitul solar.

•

Un dispozitiv de dezaerare automată a evacuat
aerul sau aburul.

Dacă presiunea instalaţiei solare a căzut:
B Verificaţi dacă lichidul solar s-a acumulat în
recipientul de colectare de sub staţia solară.
B Apelaţi la o firmă specializată când presiunea
de funcţionare a scăzut cu 0,5 bar sub
valoarea înscrisă în protocolul legat de
punerea în funcţiune (Æ instrucţiuni de
montaj şi de întreţinere a staţiei solare).
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Tab. 11

Data

Model protocol pentru valorile instalaţiei solare

( °C)

(albastru) în °C

în °C
( °C)

inferioară
instalaţie în bari

Presiune

Panou

Retur solar
căldură în kWh

sau cantitate de

funcţionare şi/

partea

Tur solar (roşu)

Ore de

staţie solară
Boiler în

Manometru la

Staţie solară:

Direcţia cardinală:

regulator

Înclinaţia acoperişului:

Tipul boilerului:

Afişaj temperatură la

Tipul panourilor solare:

Număr al colectorilor:

Termometru la staţie solară

Data punerii în funcţiune:

Protocol pentru utilizator

Utilizator al instalaţiei:

9

4=acoperit

3=înnorat

2=senin

1=fără nori

Starea vremii

24 | Protocol pentru utilizator
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