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1. INSTALARE ŞI UTILIZARE
Controlerul este destinat exclusiv pentru uz casnic 
şi similar.
Înainte de instalare, service şi întreţinere, şi înainte 
de a realiza orice fel de conexiuni, deconectaţi sursa 
de energie electrică şi asiguraţi-vă că terminalele şi 
fi rele electrice nu sunt alimentate.

 Atunci când controlerul este oprit 
folosind o tastatură sau un codifi cator, terminalele 
controlerului sunt încă alimentate cu tensiune 
periculoasă.

 Controlerul poate fi  utilizat doar în scopul 
pentru care a fost creat.

 Este necesară utilizarea sistemelor 
auxiliare automate de protecţie, pentru a proteja 
sistemul de apă cald, sistemul CH (dacă există)în 
cazul unei avarii a controlerului sau a software-
ului.

 Setările programabile trebuie alese 
conform tipului dvs. de sistem, luând în considerare 
toate condițiile acestuia de operare. Setările greşite 
pot cauza nefuncţionarea colectorului sau a 
rezervorului (e.g. supraîncălzirea colectorului, etc.).

 Setările programabile pot fi  modifi cate 
doar de către o persoană care a citit şi a înţeles 
prezentul manual.

 Folosiţi echipamentul doar pentru 
sisteme de încălzire reglate în conformitate cu 
legile în vigoare.

 

          Sistemul electric la care este conectat 
controlerul trebuie protejat cu un dispozitiv de 
decuplare potrivit pentru sarcinile preconizate.
 
 Nu folosiţi controlerul dacă prezintă 
deteriorări ale carcasei. 
 
 Nu modifi caţi în nici un fel componentele 
controlerului.

 Controlerul este prevăzut cu decuplare 
electronică pentru dispozitivele conectate 
(operaţiune 2.B conform PN-EN 60730-1). Acest 
lucru înseamnă că la o sursă de alimentare de 230V, 
ieşirile pompei prezintă tensiune periculoasă, chiar 
dacă pompele nu sunt controlate.

 Nu permiteţi accesul copiilor la controler.

 Înainte de a deschide carcasa, deconectaţi 
sura de alimentare de la unitate.

 Controlerul trebuie instalat în 
conformitate cu cerinţele standardului  EN 60335-
1, de către un tehnician califi cat şi autorizat.

 Nu instalaţi unitatea atunci când este 
conectată la sursă de tensiune.

 Un scurt circuit la ieşirea pompei va 
deteriora unitatea.

 Un scurt circuit la ieşirea pompei va 
deteriora unitatea.

 Nu montaţi unitatea pe suprafeţe cu 
materiale infl amabile.

 Atunci când controlerul este oprit 

          Sistemul electric la care este conectat 

 Nu folosiţi controlerul dacă prezintă 

 Nu modifi caţi în nici un fel componentele 

 Nu montaţi unitatea pe suprafeţe cu 

 Nu permiteţi accesul copiilor la controler.

 Înainte de a deschide carcasa, deconectaţi 
sura de alimentare de la unitate.

 Controlerul trebuie instalat în 

 Nu instalaţi unitatea atunci când este 

 Un scurt circuit la ieşirea pompei va 

 Un scurt circuit la ieşirea pompei va 

 Controlerul poate fi  utilizat doar în scopul 

 Este necesară utilizarea sistemelor 

 Setările programabile trebuie alese 

 Setările programabile pot fi  modifi cate 

 Folosiţi echipamentul doar pentru 

 Controlerul este prevăzut cu decuplare 
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2. GENERAL
Controlerul PCSol201 este o unitate electronică avansată, 
proiectată pentru distribuţia căldurii de la dispozitivele 
de captare solară. Funcţionează cu ajutorul unor pompe 
solare cu randament ridicat, controlate de un semnal PWM.
Controlerul este folosit pentru a gestiona sistemele de circuit 
solar în conformitate cu indicatorii senzorilor de temperatură, 
pentru a recupera cantitatea maximă posibilă de energie de 
la colector.

3. DIRECTIVA WEEE 2002/96/CE
Produsul achiziţionat a fost proiectat şi fabricat folosind 
componente de înaltă calitate, ce pot fi  reciclate şi refolosite.

 Dacă produsul este marcat cu simbolul de mai 
sus (un coş de gunoi cu un x), acesta îndeplineşte cerinţele 
Directivei Europene 2002/96/EC.
Este recomandat să cunoaşteţi sistemul local de colectare a 
deşeurilor electrice şi electronice.
Este recomandat să procedaţi în conformitate cu regulile 
locale şi să nu aruncaţi produsele folosite la coşurile cu 
deşeuri menajere. Aruncarea corespunzătoare a produselor 
expirate va ajuta la evitarea potenţialelor efecte adverse 
asupra mediului şi sănătății oamenilor.

4. PĂSTRAREA DOCUMENTAȚIEI
Păstraţi manualul de instalare şi operare şi orice alt document 
relevant, pentru a putea fi  de ajutor în orice moment. În cazul 
în care vindeţi sau mutaţi unitatea, oferiţi documentele 
noului proprietar. 

Fig. 2.1 Diagramă funcţională de bază 
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5. OPERARE
Controlerul este prevăzut cu sistem  
TOUCH&PLAY, ce facilitează operarea. 
Codifi catorul este acţionat prin rotire 
şi apăsare.

6. MENIU CONTROLER 
În timpul funcţionării controlerului, 
dacă ţineţi codifi catorul apăsat timp 
de 3 secunde, controlerul va reveni la 
meniul principal.

Pentru a porni controlerul, ţineţi 
apăsat butonul codifi catorului timp de 
3 secunde. Pe ecran va apărea ecranul 
de început:

Toate setările controlerului sunt executate prin sistemul 
meniului. Ecranul MENIU este apelat prin apăsarea 
codifi catorului pe ecranul principal pentru a selectat 
pictograma

 Fig. 6.1 Reapelarea meniului controlerului 

Atunci când este deschis MENIUL, unitatea va afi şa un ecran cu 
pictograme, reprezentând funcţiile controlerului:

În mijlocul ecranului este afi şată operaţiunea activă selectată, 
conform Fig. 6.2. Acum, puteţi roti butonul pentru a naviga prin 
operaţiunile meniului. În meniul principal, vor exista următoarele:

Unde: Pictograma TDHWmin (cea de-a doua) este afi şată în cazul în 
care schemele active sunt B şi J. Pictograma de circulare (a trei-a), 
dacă schemele active sunt B, C, D, E, G, H, J,K, L.

           Fig. 5.1 Ecran de început 

* ecranul de început poate varia în funcţie de versiunea controlerului.

După ecranul de început, controlerul va afi şa ecranul principal.

      Fig. 5.2 Ecran principal

Operaţiunea ieşirilor controlerului este indicată de semnalul 
intermitent al acestora pe diagrama afi șată.

Indicator sistem de operare curent 

Sistem solar operat Ora şi ziua săptămânii

Diferență temp.
curentă 

Parametrii sistem

Starea pompei 
colectorului

Putere curentă Intrare meniu 

Indicator alarmă 

3sek.

Numele operaţiunii active

Pictograma 
operaţiunii active 

Următoarea activitate dacă 
mutaţi meniul către dreapta  

Următoarea activitate dacă 
mutaţi meniul către stânga  

Fig. 6.3 Operaţiuni meniu principal

PCSol201
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Valorile setărilor sunt editabile din sub-meniul derulant. Un 
exemplu de presetare sub-meniu derulant este prezentat mai jos. 
Pentru a edita valoarea setată, selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi 
butonul; valoarea va fi  afi şată intermitent. Acum, rotiţi butonul 
pentru a schimba valoarea. Valoarea schimbată va fi  confi rmată 
atunci când apăsaţi din nou butonul, şi puteţi selecta altă opţiune. 
După editare în sub-meniu, puteţi selecta următoarea categorie 
prin apăsarea:
OK Confi rmare modifi cări şi revenire la meniu; permite reacţia de 
revenire la rotirea codifi catorului;
ANULARE: Anulează modifi cările din întregul sub-meniu şi revine 
la meniu.

Valoarea editabilă

Setare selectată Numărul tuturor articolelor 

Ieşire şi confi rmare 
modifi cări

Ieşire şi anulare 
modifi cări

Nume meniu Numărul articolelor selectate

Schemă unică 
A, B, C, E, F, H, I, J, L

doar B

Introduceți parola

OPȚIUNI

OPERAȚIUNE

Schemă unică B, C, D, E, G, H, J, K, L

Fig. 6.5  Structura meniului controlerului 
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7. MENIU SETĂRI

Acest meniu este folosit pentru a efectua setări de bază ale 
controlerului. Modifi carea parametrilor este acceptată doar atunci 
când utilizaţi tasta OK din partea stângă jos a ecranului. Folosiţi 
ANULARE pentru a anula modifi cările efectuate. Lista parametrilor 
din acest meniu depinde de schema solară selectată. Parametrii sunt 
descrişi în detaliu în secţiunea  13, referitoare la aplicaţiile solare 
specifi ce.

În funcţie de schemă şi versiunea unităţii, următorii parametrii sunt 
disponibili în Meniul setări:

Programul temporal TDHWmin reprezintă temperatura minimă 
a rezervorului DHT (senzor T3), sub care controlerul controlează 
ieşirea H (încălzitor sau altă sursă suplimentară de încălzire). 
Atunci când opriţi valoarea temperaturii din căsuţa editabilă 
pentru temperatură, programul temporal va fi  oprit iar controlerul 
va utiliza valoare stabilă pentru parametrul TDHWmin (o singură 
valoare a temperaturii pe întreaga durată a procesului), în timpul 
editării se poate observa că temperatura are aceiaşi valoare pe 
întreaga diagramă.

Pentru a seta TDHWmin să se modifi ce în timp, este necesar să 
stabiliţi un orar. Acest lucru se realizează prin setarea valorii sch. în 
căsuţa editabilă pentru temperatură.

Atunci când valoarea sch. este confi rmată, pe ecran va apărea 
MO-FR; editaţi această valoare pentru a selecta una dintre cele trei 
intervale temporale:
MO-FR – program temporal pentru zilele de luni până vineri,
SAT. – program temporal pentru sâmbătă,
SUN. – program temporal pentru duminică.
După confi rmarea intervalului temporal dorit, folosiţi butonul 
pentru a muta poziţia indicatorului în poziţia (plaja orară) pentru 
care doriţi să editaţi valoarea.

PARAMETRU A B C D E F G H I J K L

TsDHW x x x x x x x x x x x

dTAB x x

dTCO x

Mod Eco x

Răcire peste 
noapte

x x x x x x x x x

Răcire peste 
noapte
PORNIT

x x x x x x x x x

Răcire peste 
noapte 
OPRIT

x x x x x x x x x

TsPOOL x x

Prioritate x

Alarmă 
TCOLcr

x x x x x x x x x x x x

                                               Schemă

Acces

Fig. 8.1
 Editarea valorii TDHWmin 

Fig. 8.2 
Activarea programului 
temporal pentru TDHWmin

Poziţia iniţială a indicatorului

Intervalul orar pentru 
poziţia indicatorului

Valoarea curentă a
indicatorului

8. PROGRAME TIMP 
 Pentru operarea corectă a programelor temporale, este  
 necesar să setaţi ceasul.

Acces

Disponibil doar în cadrul schemei B

Fig. 8.3 
Setarea poziţiei indicatorului 

8.1 TDHWmin

 Pentru operarea corectă a programelor temporale, este  
 necesar să setaţi ceasul.
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Aici, apăsaţi butonul pentru a ascunde poziţia indicatorului şi pentru a 
lumina indicatorul de editare. Atunci când indicatorul pentru editare 
este aprins, rotiţi butonul pentru a  modifi ca valoarea temperaturii 
pentru poziţia curentă a indicatorului.

Atunci când setaţi temperatura şi apăsaţi butonul, ecranul va afi şa 
atât indicatorul de editare cât şi indicatorul de poziţie, şi puteţi roti 
butonul pentru a copia valoarea la poziţiile adiacente. Apăsaţi din 
nou butonul pentru a muta la poziţia indicatorului.

Setările posibile în căsuţa de editare a valorilor sunt DA, NU ŞI 
sch. Valoarea DA va permite circulație constantă. Valoarea NU va 
opri circulaţia. Valoarea sch. va activa programul temporar pentru 
circulaţie.

Controlerul poate emite alarmă pentru orice neregularitate în 
funcţionare.
Controlerul este prevăzut cu o funcţie inteligentă de alarmă. Acest 
lucru înseamnă că echipamentul recunoaşte condiţiile de alarmă 
şi efectuează acţiuni în consecinţă. De exemplu, în cazul în care 
senzorul de supra-încălzire a rezervorului se defectează, controlerul 
previne supra-încălzirea rezervorului. În ciuda alarmei, circuitul 
solar va continua operaţiunea corectă iar controlerul nu va permite 
rezervorului să se supra-încălzească.
Tipul de acţiune efectuată de alarma inteligentă depinde de tipul 
alarmei şi de aplicația solară.
În momentul în care, în meniul principal, în ecranul inferior al alarmei, 
simbolul ALARMĂ! începe să clipească (Fig. 5.2), înseamnă că există 
o situaţie de alarmă. Acum, prin meniul Alarme, avem acces la 
conţinuturile şi numărul de cod al alarmei raportate de către controler 
(Fig. de mai jos).

Selectaţi OK şi apăsaţi butonul în modul indicatorului de poziţie, 
pentru a confi rma modifi cările efectuate în orar. Activaţi ANULARE 
pentru a ieşi fără a salva modifi cările în orar.

Modifi cările aduse programelor temporale de circulaţie sunt 
introduse în mod similar cu modul de setare pentru TDHWmin. 

 Indicatorul de editare

   Interval orar indicator     
curent  

Valoarea curentă a
indicatorului

Indicator editare curent

Intervalul orar pentru 
indicatorul curent

Valoarea curentă a
indicatorului

Indicator editare

Fig. 8.4  Setarea indicatorului de editare 

Fig. 8.46 Valoare indicator curent   

Fig. 8.5  Setarea modi� cării valorii

Acces

Opţiune disponibilă doar în schemele B, C, D, E, G, H, J, K, L.

Fig. 9.1 Ecran alarmă

Indicator 
poziţie 

Circulaţie pornită  Circulaţie oprită

Anulare modifi care 
şi ieşire   

Interval orar 
indicator curent   

Valoare indicator curent   

Confi rmare 
modifi care şi ieşire    

Indicator 
editare 

Căsuță editare
valoare

9. ALARME MENIU

Acces

Conținutul alarmei active

Codul de alarma Ieșire Numărul alarmelor 
active
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În cazul în care numărul afişat al articolului este mai mare decât 1, 
înseamnă că există multiple alarme, ce pot fi vizualizate prin rotirea 
butonului. 
Colţul stânga jos indică codul de alarmă. Codurile de alarmă 
sunt notate în tabelul de mai jos, pentru a facilita identificarea şi 
rezolvarea:

Nr. Alarmă
1 Supraîncălzirea rezervorului DHW  
Temperatura maximă a rezervorului DHW a fost atinsă (temperatura 
depăşită specificată ca TDHWmax). Pompa ce alimentează căldură 
către rezervor este oprită. Această larmă are prioritate în faţa alarme-
lor colectorului (în cazul în care alarma de temperatură a colectorului 
se declanşează simultan, pompa solară nu va putea fi pornită). Este 
necesar să răciţi rezervorul, de exemplu prin eliminarea apei calde.
2 Supraîncălzire panou solar P1 stop
Pompa colectorului va fi oprită atunci când temperatura colectorului 
scade sub TCOLmax. Este posibil să porniţi pompa în modul de service 
manual. Verificaţi fluxul fluidului de lucru (posibil aer în sistem sau 
pompa colectorului nu este controlată).
Această alarmă de poate declanşa datorită alarmei de temperatură 
depăşită a rezervorului. (Cod 1).
3 Temperatură critică panou solar 
Înseamnă că temperatura critică a colectorului a fost atinsă (para-
metru TCOLcr) şi în ciuda atingerii temperaturilor maxime (TsDHW, 
TsPOOL) pompa colectorului va fi pornită, până când temperatura 
colectorului va scădea sub TCOLcr. Aşteptaţi până la răcirea completă 
a colectorului. În cazul în care opţiunea din meniu  “Alarm TCOLcr” 
este setată pe NU, controlerul nu va raporta alarma dar va efectua 
acţiunile descrise mai sus.
4 Nefuncţionare senzor T1 
Alarma informează utilizatorul despre operaţiunile incorecte sau 
deteriorările senzorului T1. Verificaţi continuitatea conexiunilor 
(conectaţi) sau scurt-circuiturile  (eliminaţi) din circuitul senzorului. 
Alarma va opri pompa colectorului, algoritmul opreşte umplerea 
rezervorului DHW.
5 Nefuncţionare senzor T2 
Alarma informează utilizatorul despre operaţiunile incorecte sau 
deteriorările senzorului T2. Verificaţi continuitatea conexiunilor 
(conectaţi) sau scurt-circuiturile  (eliminaţi) din circuitul senzorului. 
Alarma va opri pompa colectorului, algoritmul opreşte umplerea 
rezervorului DHW.
6 Nefuncţionare senzor T3 
Alarma informează utilizatorul despre operaţiunile incorecte sau 
deteriorările senzorului T3. Verificaţi continuitatea conexiunilor 
(conectaţi) sau scurt-circuiturile  (eliminaţi) din circuitul senzorului. 
Această alarmă depinde de schema solară termală. La schema B (cu 
încălzitor) supra-încălzirea rezervorului va fi oprită (ieşirea H este 
oprită) şi alarma nu este raportată. În schemele A, C senzorul are 
funcţie informativă iar controlerul nu va raporta nicio alarmă de la 
aceşti senzori. 

7 Nefuncţionare senzor T4 
Alarma informează utilizatorul despre operaţiunile incorecte sau 
deteriorările senzorului T4. Verificaţi continuitatea conexiunilor 
(conectaţi) sau scurt-circuiturile  (eliminaţi) din circuitul senzoru-
lui. Această alarmă depinde de schema solară termală. Alarma este 
raportată doar la schemele D, G sau K, unde algoritmul operaţional 
necesită acest senzor. În cazul altor scheme (B, C, E, F, H, I*) senzorul 
T4 este folosit pentru calcularea ieşirii de căldură şi nefuncţionările 
acesteia, în timp ce ieşirea de căldură nu este calculată.
*Operaţiunea senzorului T4 în schema I depinde de parametrul dTP2, 
aşa cum este descris în secţiunea  19.1
8 Supraîncălzirea rezervorului DHW A
O alarmă care informează faptul că temperatura maximă definită 
TDHWmax a DHW A (amortizor A în schema K) a fost atinsă. O pompă 
ce alimentează căldură în acest container/amortizor va fi oprită. 
Containerul/amortizorul trebuie răcit, de exemplu prin eliminarea 
apei  calde şi/sau deconectarea sursei alternative de încălzire de la 
container. 
9 Supraîncălzirea rezervorului DHW B 
Alarmă de atingere a temperaturii maxime definite în parametrul 
TDHWmax din rezervorul DHW B. Pompa care alimentează căldură 
către acest rezervor va fi oprită. Răciţi rezervorul prin eliminarea apei 
calde.
10 Temperatura critică panou solar A 
În sistemul cu doi colectori (doar schema solară termală H), alarma 
pentru depăşirea temperaturii critice (parametru TCOLcr) în colecto-
rul A. Controlerul, în ciuda faptului că temperatura presetată TsDHW 
este atinsă, va porni pompa P1 a colectorului, pentru a scădea tem-
peratura sub nivelul critic. Aşteptaţi răcirea colectorului. În cazul în 
care opţiunea din meniu  “Alarm TCOLcr” este setată pe NU, control-
erul nu va raporta alarma dar va efectua acţiunile descrise mai sus.
11 Temperatura critică panou solar B
În sistemul cu doi colectori (doar schema solară termală H), alarma 
pentru depăşirea temperaturii critice (parametru TCOLcr) în colecto-
rul B. Controlerul, în ciuda faptului că temperatura presetată TsDHW 
este atinsă, va porni pompa P2 a colectorului, pentru a scădea tem-
peratura sub nivelul critic. Aşteptaţi răcirea colectorului. În cazul în 
care opţiunea din meniu  “Alarm TCOLcr” este setată pe NU, control-
erul nu va raporta alarma dar va efectua acţiunile descrise mai sus.
12 Supraîncălzire panou solar A. Oprire P1 
Pompa A a circuitului colector (la schema H) va fi oprită, până când 
temperatura colectorului va scădea sub TCOLmax. Este posibilă porni-
rea pompei în modul manual de service.
13 Supraîncălzire panou solar B. Oprire P2 
Pompa B a circuitului colector (la schema H) va fi oprită, până când 
temperatura colectorului va scădea sub TCOLmax. Este posibilă porni-
rea pompei în modul manual de service.
14 OPRIRE anti-îngheţ  
În timpul procesului de anti-îngheţ, pompa colectorului este pornită 
pentru a creşte temperatura lichidului de lucru prea rece. Energia din 
rezervor sau bazin va fi utilizată în acest scop. Cu toate acestea, în 
cazul în care temperatura rezervorului sau a bazinului este aproape 
de 2°C, controlerul va opri funcţia de anti-îngheţ, pentru a preveni 
deteriorarea sursei de căldură şi va iniţia alarma. Funcţia anti-îngheț 
este descrisă în detaliu în secţiunea Opţiuni\Funcţii 19.3.
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10. MENIU OPȚIUNI 11. MANUAL DE OPERARE 

11.1 Manual de operare/setări

În cazul în care numărul afi şat al articolului este mai mare decât 1, 
înseamnă că există multiple alarme, ce pot fi  vizualizate prin rotirea 
butonului. 
Colţul stânga jos indică codul de alarmă. Codurile de alarmă 
sunt notate în tabelul de mai jos, pentru a facilita identifi carea şi 
rezolvarea:

Acest meniu este dedicat utilizatorului. Aici puteţi modifi ca setările 
de bază ale funcţiei controlerului.

Acest meniu permite utilizatorului să acceseze:
Plăcuţa indicatoare – conţine trei pagini. Navigaţi prin pagini rotind 
butonul stânga/dreapta. Prima pagină (1/3) conţine informaţii 
despre hardware-ul unităţii şi versiunea de software; 

Pagina (2/3) include datele de contact ale producătorului.

Pagina (3/3) conţine informaţii despre micro-controler şi detalii 
software;

Limba – permite modifi carea limbii pentru descrieri. Puteţi selecta 
dintre următoarele: PL-poloneză, 
EN- engleză, IT-italiană, ES- Spaniolă, 
DA- daneză, RO-română, EL- greacă, 
FR-franceză, CS-cehă, RU- rusă, 
DE- germană;
Direcţie codifi cator – resetează reacţia pentru rotirea codifi catorului;
Perioadă de temporizare – timp de inactivitate, în secunde, după 
care unitatea iese din modul meniu; ecranul şi iluminarea butonului 
se sting;
Viteză meniu – ajustarea vitezei animaţiilor meniului;

Lumină ambientală – setarea iluminării pulsate după oprirea 
afi şajului (atunci când Perioada de temporizare a trecut). Această 
funcţie este utilă pentru a identifi ca controlerul în încăperi 
întunecate. Pulsaţia luminii de la butonul codifi catorului se va activa 
după ce controlerul este oprit.

Accesul la acest meniu este protejat cu parolă. Setările existente în acest 
meniu sunt utilizate de către instalator/reparator. O descriere detaliată a 
parametrilor opţiunilor este inclusă în capitolul Instalare a acestui manual.
Parola 0000 va afi şa parametrii din sub-meniu doar pentru citire.

10.1. Revenire la setările din fabrică 
Acest meniu permite revenirea la setările şi parametrii stabiliţi 
din fabrică. În ecranul de autentifi care, introduceți parola 0002 şi 
confi rmaţi revenirea setărilor din fabrică pentru utilizator. Parametrii 
de service nu vor fi  modifi caţi. După revenirea setărilor din fabrică, 
parametrii disponibili în meniul Opţiuni nu vor fi  modifi caţi.
Înainte de resetare, controlerul va afi şa o solicitare de confi rmare a 
acestei acţiuni.
După resetarea setărilor la cele din fabrică, este necesar să setaţi 
ceasul, deoarece acesta va fi  presetat la: 00:00, 01-01-2010.

10.2. Citirea setărilor implicite 
Controlerul este prevăzut cu un tabel pentru setările implicite (ce vor 
fi  resetate). Setările implicite pot fi  citite prin introducerea parolei  
0005 în ecranul de autentifi care. Tabelul este doar pentru citire şi nu 
poate fi  editat.

10.3. Ştergerea datelor puterii calorice
Parola 0003 va şterge orice grafi c al puterii calorice din controler.
Parola 0004 va şterge contorul ieşirii puterii calorice. 
După introducerea parolelor 0003 şi 0004, controlerul va afi şa 
solicitare de confi rmare. Selectaţi “NU” pentru a ieşi din meniu fără 
a efectua modifi cările.

Este necesară autentifi carea pentru a ajunge la meniul de opţiuni. 
Ecranul de autentifi care este prezentat în Fig. 10.1

Acces

Fig. 10.1 Ecran autentifi care 
utilizator

Fig. 11.1 2 Pagina (1/3) a plăcuţei indicatoare

Fig. 11.3 Pagina (2/3) a plăcuţei indicatoare

Lista codurilor 
0000 Tabel opţiuni setări sub-meniu, doar pentru citire 
0002 Resetează setările implicite pentru grupul Utilizator (nu este  
 protejat cu parolă)
0003 Şterge grafi cul ieşirii puterii calorice 
0004 Şterge contorul ieşirii puterii calorice 
0005 Tabel setări implicite 
 Acces la sub-meniul Opţiuni 
 Resetează setările implicite în grupurile Utilizatori şi Service  
 din controler (toţi parametrii)

Acces

PCSol201
Numele şi
versiunea unităţii 

Număr din fabrică

Versiune software

Nr. confi gurațieNumele şi versiunea

About

 Controler cu 4 senzori pentru pompa modulantă  10



11.2 Meniu operare/nivel volum 11.2 IEȘIRE PUTERE CALORICĂ

Acest meniu include setări referitoare la sunete. Rotiţi codifi catorul 
pentru a naviga opțiunea de oprire şi cea de pornire a setărilor pentru 
sunete şi alertele pentru notifi cări ale controlerului.

Acest meniu include setări referitoare la sunete. Rotiţi codifi catorul 
pentru a naviga opțiunea de oprire şi cea de pornire a setărilor pentru 
sunete şi alertele pentru notifi cări ale controlerului.

Controlerul contorizează energia calorică recuperată de la colector. 
Vizualizarea ieşiri calorice diferă în funcție de versiunea controlerului.

Funcţia de ieşire calorică nu este disponibilă pentru schemele 
solare termale D, G şi K.

Calcularea ieşirii calorice şi a puterii momentane necesită un 
senzor de temperatură suplimentar CT6, conectat pentru a 
măsura intrarea T4. În cazul în care senzorul nu este conectat, 
ieşirea calorică nu va fi  contorizată.

În cazul aplicaţiilor solare care necesită pentru operare patru senzori 
de temperatură, nu este posibilă contorizarea ieşirii calorice. Aceste 
aplicaţii sunt D şi G. atunci când schemele sunt activate, meniul 
controlerului nu va afi şa pictograma pentru ieşirea calorică, iar 
funcția nu va putea fi  introdusă.
Controlerul stochează date referitoare la energia recuperată din 
ultimele 14 zile, sub forma unor grafi ce.

Contorizarea totală a puterii calorice este afi şată în partea de jos a 
ecranului. Aici este afi şată energia recuperată de şa panoul solar de 
la începutul funcţionării unităţii. Datele contorului sunt stocate pe o 
memorie nevolatilă, care nu este afectată de pierderile de tensiune.
Prima reprezentare din grafi c reprezintă energia recuperată în ziua 
curentă, iar valoarea este actualizată după fi ecare oră.
La miezul nopţii, controlerul va muta datele cu o poziţie spre dreapta 
şi va reîncepe contorizarea pentru ziua curentă.
Este posibil să porniţi grafi cul ieşirii calorice pe ecranul principal (în 
locul în care este afi şată schema termică solară activă). Pe ecranul 
principal, controlerul afi şează datele pentru o  zile.

Atunci când sunetele sunt oprite, rotirea butonului nu va fi  
conformată de semnale sonore.
Pornirea sunetelor pentru alarme va rezulta în semnalarea acustică 
a alarmelor la activare. Dacă această opţiune nu este activată, orice 
mesaj de alarmă va fi  silenţios: doar afi şaj intermitent pe ecran. 
Alarmele nu vor fi  confi rmate de semnale sonore.

Pentru o operare corectă a programelor temporare, unitatea 
foloseşte ceasul în timp real, ce trebuie setat înainte de a porni 
unitatea.

Un ceas setat greşit sau nesetat poate duce la cauza 
funcţionarea incorectă a programelor temporale şi a 
funcţiei de răcire pe timp de noapte.

Ziua săptămânii afi şată pe ecranul principal va fi  calculată automat.

Setarea datei şi a orei trebuie confi rmată cu “OK”. Atunci când 
selectaţi “ANULARE”, orice modifi care va fi  anulată.
Controlerul are funcţie de susţinere a ceasului timp de 10 zile. După 
această perioadă, dacă alimentarea cu energie nu este reconectată, 
ceasul se va reseta.

Volum sunet
Sunete alarmă - pornite

Salvare modifi cări 
și ieșire

Pornire sunete prin 
rotire buton

Anulare modifi cări 
și ieșire

Fig. 11.4 Ecran setări sunete.

Acces

11.3 Meniu operare/ceas

Fig. 11.5 Ecran setare ceas

Fig. 12.1  Ecran ieșire calorică

Acces

Datele zilei curente. Se actualizează la fi ecare oră fi xă    

Datele zilelor anterioare

ieșire la meniuContorizare totală energie 
recuperată  
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Fig. 12.2  Ieşire putere calorică pe ecranul principal 

Datele sunt actualizate în fi ecare oră iar grafi cul este mutat la miezul 
nopţii. Pentru a vizualiza datele pentru zilele anterioare, trebuie să 
intraţi în meniul pentru informații ieşire calorică.

Datorită faptului că, în cadrul schemelor termice solare C, 
F, I nu există riscul supra-încălzirii rezervorului şi pentru că 
există alte mijloace de protecţie pentru a preveni supra-
încălzirea, funcția de răcire pe timp de noapte nu este 
disponibilă în cadrul acestor scheme.
Pentru o funcţionare corectă a răcirii pe timp de noapte este 
necesară setarea ceasului.

Suplimentare, în funcție de schema selectată, controlerul va controla 
ieşirile suplimentare, astfel încât să se elimine agent caloric cât mai 
efi cient.

În schema B, în timpul răcirii pe timp de noapte, circulaţia către 
P2 va fi  activată (indiferent de programele temporale active, etc.); 
operațiunile de încălzire vor fi  oprite  (ieşirea H este oprită, indiferent 
de programele temporale active etc.).
În schemele D, E, G, J, K, în timpul răcirii pe timp de noapte, 
circulaţia pe ieşirea H va fi  activată (indiferent de programele 
temporale active etc.).

Încărcarea rezervorului DHW cu colectorul solar. 
Aplicaţie solară de bază

Funcţia de răcire pe timp de noapte este folosită pentru a răci 
rezervorul DHW, prim emiterea excesului de căldură prin colectorul 
rece. Acest lucru este realizat prin pornirea pompei colectorului.
În timpul procesului de răcire pe timp de noapte, orice sursă 
alternativă de energie va fi  oprită.

Există trei setări pentru funcția de răcire pe timp de noapte: Răcire pe 
timp de noapte, PORNIRE răcire pe timp de noapte, OPRIRE răcire pe 
timp de noapte, şi se regăsesc în meniul de Ajustări.

Datele zilei curente. Actualizate la fi ecare oră 

Datele  pentru ultimele 7 zile

Fig. 12.3 Ieşire putere calorică pe ecranul principal

Fig. 13.1 Schemă solară termală A

APLICAȚII SOLARE

13.1 Răcire pe timp de noapte 

13.2 Schema solară termală A

PORNIRE răcire pe timp de noapte: porneşte,
 NU: opreşte modul de răcire pe timp de noapte. Atunci când 
funcţia este activată, controlerul, în orele 000÷500, dacă senzorul 
de temperatură T2 este mai mare decât valoarea specifi cată în 
setarea PORNIRE răcire pe timp de noapte; sistemul va decide 
pornirea procesului de răcire pe timp de noapte. Controlerul va 
porni pompa pentru a elimina înspre rezervor şi va răci rezervorul 
până la temperatura specifi cată în setarea OPRIRE răcire pe timp 
de noapte. În acest mod, controlerul monitorizează suplimentar 
temperatura colectorului; răcirea va fi  oprită o perioadă de timp, dacă  
T1+dToff >T2. Fără a ţine cont de condiţiile anterioare, controlerul 
va ieşi din modul de răcire la 500 şi va reveni la funcționarea 
normală. Activarea modului de răcire timp de noapte este indicată 
pe ecran cu o pictogramă intermitentă reprezentând o lună, afl ată 
lângă pictograma colectorului.

PORNIRE răcire pe timp de noapte - temperatura rezervorului 
DHW (măsurată de T2), atunci când este atinsă şi dacă funcția de 
răcire este activată (articol anterior) 000÷500 iar temperatura la 
senzorul T2 este mai mare decât valoarea temperaturii setate pentru 
OPRIRE răcire pe timp de noapte, controlerul va decide dacă 
activează răcirea pe timp de noapte. Controlerul va porni pompa 
pentru a goli rezervorul şi va continua să răcească rezervorul la 
temperatura setată pentru OPRIRE răcire pe timp de noapte. 

OPRIRE răcire pe timp de noapte - temperatura rezervorului 
DHW (senzor T2), la a cărei valoare va răci controlerul rezervorul în 
timpul funcție de răcire pe timp de noapte. Atunci când temperatura 
scade sub valoarea specifi cată pentru OPRIRE răcire pe timp de 
noapte, controlerul va opri răcirea.
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Pompa colectoare va fi  pornită la capacitate de 100%, atunci când 
diferenţa dintre T1 şi T2 depăşeşte valoarea setată dTonDHW şi va 
funcţiona pe perioada specifi cată în setarea  
tP. În cazul în care, în această perioadă, diferenţa dintre T1 şi T2 este 
în continuarea peste valoarea dTonDHW, viteza pompei va rămâne 
la 100%. În cazul în care diferenţa temperaturii dintre T1 şi T2 scade 
sub dTonDHW, controlerul va începe reducerea viteze pompei, până 
când diferenţa dintre T1 
şi T2 ajunge la valoarea specifi cată în setarea  dToff DHW. Atunci 
când diferența de temperatură dintre T1 şi T2 este situată între 
valorile dTonDHW ÷ dToff DHW, controlerul va calcula viteza pompei 
proporţional. Atunci când este atinsă valoarea dToff DHW, pompa va 
funcţiona la viteză minimă (parametru Pmin), sub acest parametru, 
pompa va fi  oprită.
Sistemul va funcţiona până când temperatura presetată TsDHW a 
senzorului T2 este atinsă, apoi pompa P1 a colectorului este oprită.
În cazul în care temperatura colectorului T1 atinge valoarea critică 
(parametrul TCOLcr0), controlerul va permite pornirea pompei pentru 
a scădea temperatura colectorului sub parametrul HP1 histerezis.
În cazul în care temperatura rezervorului pe senzorul T2 atinge 
valoarea TDHWmax, controlerul, în ciuda temperaturii critice a 
colectorului (TCOLcr), va opri pompa colectorului, dezactivând răcirea 
colectorului. Acest lucru este necesar pentru a proteja rezervorul de 
supra-încălzire.

Lista setărilor în meniul Ajustări 
TsDHW- Presetare temperatură rezervor.
Răcire pe timp de noapte - DA activează / NU dezactivează răcirea 
pe timp de noapte în intervalul orar 000÷500.
Răcire pe timp de noapte PORNIT – temperatura rezervorului 
DHW (senzor T2), dacă este depăşită la 000, dacă funcţia de răcire pe 
timp de noapte este activată, controlerul va decide activarea răcirii 
pe timp de noapte. 
Răcire pe timp de noapte OPRIT – temperatura rezervorului 
DHW  (senzor T2), la care controlerul va răci rezervorul (dacă funcţia 
de răcire este activă şi între orele 000÷500 temperatura setată 
pentru Răcirea pe timp de noapte PORNIT este depăşită). 
Alarmă TCOLcr – Pornirea (DA) sau oprirea (NU) alarmei la 
depăşirea temperaturii TCOLcr. Această funcţie nu afectează 
operaţiunea controlerului. Dacă opţiunea este setată NU, controlerul 
nu va raporta nicio alarmă după depăşirea temperaturii TCOLcr pe 
senzorul colectorului
  Datorită funcţiei de eliberare a căldurii, această   
 schemă nu are funcţie de răcire pe timp de noapte.

Pompa colectorului va fi  pornită la capacitate de 100%, dacă 
diferenţa dintre T1 şi T2 depăşeşte valoarea dTonDHW 
setată, şi va funcţiona pe perioada specifi cată la tP. Dacă după 
această perioadă, diferenţa dintre T1 şi T2 este tot peste dTonDHW, 
viteza pompei va rămâne la 100%. În cazul în care diferenţa dintre 
T1 şi T2 scade sub dTonDHW, controlerul va începe reducerea vitezei 
pompei, până când diferenţa dintre T1 
şi T2 ajunge la valoarea specifi cată conform dToff DHW. Când diferenţa 
dintre T1 şi T2 este între valorile dTonDHW ÷ dToff DHW, controlerul 
va calcula şi va seta viteza pompei proporțional. Dacă dToff DHW este 
atins, pompa va funcţiona la viteză minimă (parametru Pmin), sub, 
pompa va fi  oprită.
Controlerul va încălzi rezervorul CWU folosind un dispozitiv de 
încălzire sau o altă sursă de căldură (ieşire H) până la temperatura 
TDHWmin. Funcţionarea ieşirii H depinde de asemenea de funcţia 
eco setată, aşa cum este descris în meniul „Ajustări”.
Temperatura TDHWmin este setată în meniul principal, la poziţia 
TDHWmin.

Lista setărilor în meniul Ajustări:

TsDHW - Presetare temperatură rezervor.
Mod Eco - mod economic oprit/pornit (economisire energie) DA 
supra încălzire a rezervorului DHW cu un încălzitor sau cu o sursă de 
încălzire alternativă ( ieşire H ) la temperatura TDHWmin, atunci când 
colectorul nu funcţionează (P1 pompa se opreşte datorită razelor 
solare slabe). 
Atunci când pompa colectorului este pornită, controlerul va opri 
încălzitorul (ieşirea H). NU încălzire suplimentară a rezervorului DHW 
cu un încălzitor sau cu o sursă de încălzire alternativă ( ieşire H ) la 
temperatura TDHWmin, indiferent dacă colectorul furnizează sau nu 
energie.
Răcire pe timp de noapte - DA activează / NU dezactivează modul 
de răcire în intervalul 000÷500.
Răcire pe timp de noapte PORNIT –  temperatura rezervorului 
DHW (senzor T2), care, dacă este depăşită la 000 (dacă funcţia de 
răcire este activă), controlerul va decide activarea răcirii pe timp de 
noapte. 
Răcire pe timp de noapte OPRIT –temperatura rezervorului DHW 
(senzor T2), la care controlerul va răci rezervorul (dacă funcţia de 
răcire este activă şi între orele 000÷500 temperatura setată pentru 
Răcirea pe timp de noapte PORNIT este depăşită).
Alarmă TCOLcr – Pornirea (DA) sau oprirea (NU) alarmei la 
depăşirea temperaturii TCOLcr. Această funcţie nu afectează 
operaţiunea controlerului. Dacă opţiunea este setată NU, controlerul 
nu va raporta nicio alarmă după depăşirea temperaturii TCOLcr pe 
senzorul colectorului.

  Datorită funcţiei de eliberare a căldurii, această   
 schemă nu are funcţie de răcire pe timp de noapte.

Încărcarea rezervorului DHW cu funcție de extra căldură prin 
intermediul unui dispozitiv de încălzire. 

13.3 Schema solară termală B
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Pompa colectorului va fi  pornită la capacitate de 100%, dacă 
diferenţa dintre T1 şi T2 depăşeşte valoarea setării dTonDHW 
şi va funcţiona pe perioada specifi cată la parametrul tP. Dacă după 
această perioadă, diferenţa dintre T1 şi T2 este în continuare peste 
dTonDHW, viteza pompei va rămâne la 100%. Dacă diferenţa dintre 
temperaturile T1 şi T2 scade sub dTonDHW, controlerul va începe 
reducerea vitezei pompei, până când diferenţa dintre T1 
şi T2 ajunge la valoarea specifi cată ca dToff DHW. Dacă diferența 
dintre T1 şi T2 este o valoare între dTonDHW ÷ dToff DHW, controlerul 
va calcula şi va seta viteza pompei în mod proporţional.
Atunci când dToff DHW este atinsă, pompa va funcţiona la viteză 
minimă (parametrul Pmin), sub această valoare, pompa va fi  oprită.
Sistemul va funcţiona atunci când senzorul de temperatură T2 va 
ajunge la valoarea presetată TsDHW, şi apoi va fi  oprit.
În cazul în care colectorul de temperatură T1 atinge valoarea critică 
(TCOLcr), atunci colectorul va permite pornirea pompei pentru a 
reduce valul histerezis de temperatură critică  HP1.
În cazul în care rezervorul atinge temperatura maximă TDHWmax, 
intrarea P2 (controlează supapa de scurgere) va fi  acţionată, până 
când temperatura rezervorului (senzor T2) scade până la valoarea 
T2<TDHWmax-HP2. 

Lista setărilor în meniul Ajustări:
TsDHW- Presetare temperatură rezervor.
Alarmă TCOLcr – Pornirea (DA) sau oprirea (NU) alarmei la depăşirea 
temperaturii TCOLcr. Această funcţie nu afectează operaţiunea 
controlerului. Dacă opţiunea este setată NU, controlerul nu va 
raporta nicio alarmă după depăşirea temperaturii TCOLcr pe senzorul 
colectorului.

13.4 Schema solară termală C

Fig. 13.3 Schemă solară termală C

13.5 Schema solară termală D

Încărcarea rezervorului DHW cu funcţie de eliberare a căldurii în 
exces.

Încărcarea rezervorului DHW A cu funcţie de transfer caloric către 
rezervorul DHW B.

Fig. 13.4 Schemă solară termală D

Pompa colectorului va fi  pornită la capacitate de 100%, dacă 
diferenţa dintre T1 şi T2 depăşeşte valoarea setării dTonDHW, şi 
va funcţiona pe perioada specifi cată la parametrul tP. Dacă după 
această perioadă, diferenţa dintre T1 şi T2 este în continuare peste 
dTonDHW, viteza pompei va rămâne la 100%. Dacă diferenţa dintre 
temperaturile T1 şi T2 scade sub dTonDHW, controlerul va începe 
reducerea vitezei pompei, până când diferenţa dintre T1 şi T2 ajunge 
la valoarea specifi cată ca dToff DHW. Dacă diferența dintre T1 şi T2 
este o valoare între dTonDHW ÷ dToff DHW, controlerul va calcula şi 
va seta viteza pompei în mod proporţional.
Atunci când dToff DHW este atinsă, pompa va funcţiona la viteză 
minimă (parametrul Pmin), sub această valoare, pompa va fi  oprită.
În cazul în care diferenţa dintre temperatura A şi B a rezervorului 
atinge valoarea dTAB (diferenţa dintre T3 şi T4), P2 va fi  pornit pentru 
a transfera putere calorică spre rezervorul B. pompa va fi  oprită în 
cazul în care diferenţa dintre temperaturile T3 
şi T4 scade sub diferenţa dTAB-HP2).
În cazul în care temperatura colectorului T1 atinge valoarea TCOLcr, 
pompa colectorului va fi  pornită (în ciuda faptului că TsDHW atinge 
temperatura). Acest lucru este realizat pentru a reduce temperatura 
colectorului. Va fi  oprit atunci când temperatura T1 scade sub 
T1<TCOLcr-HP1, sau dacă temperatura rezervorului la senzorul T2 
atinge valoarea   TDHWmax.

Lista setărilor în meniul Ajustări
TsDHW- Presetare temperatură rezervor A şi B.
dTAB- diferenţa de temperatură dintre rezervoarele A şi B (senzorii 
T3 şi T4), care, atunci când este atinsă, duce la pornirea pompei P2 
de către colector, ce va transfera putere calorică spre rezervorul B. 
P2 va fi  oprită dacă diferenţa dTAB (temperaturile T3 şi T4) scade cu 
valoarea histerezisului auxiliare HP2.

Răcire pe timp de noapte - DA activează / NU dezactivează modul 
de răcire pe timp de noapte în intervalul orar 000÷500.
Răcire pe timp de noapte PORNIT –temperatura rezervorului 
DHW (senzor T2), care, dacă este depăşită la 000 (dacă funcţia de 
răcire este activă), controlerul va decide activarea răcirii pe timp de 
noapte. 
Răcire pe timp de noapte OPRIT – temperatura rezervorului 
DHW (senzor T2), la care controlerul va răci rezervorul (dacă funcţia 
de răcire este activă şi între orele 000÷500 temperatura setată 
pentru Răcirea pe timp de noapte PORNIT este depăşită). 
Alarmă TCOLcr – Pornirea (DA) sau oprirea (NU) alarmei la 
depăşirea temperaturii TCOLcr. Această funcţie nu afectează 
operaţiunea controlerului. Dacă opţiunea este setată NU, controlerul 
nu va raporta nicio alarmă după depăşirea temperaturii TCOLcr pe 
senzorul colectorului. 

 Controler cu 4 senzori pentru pompa modulantă  14



13.6 Schema solară termală E

13.7 Schema solară termală F

Încărcarea a două rezervoare DHW A şi B cu funcţie de prioritate 
pentru rezervorul A.

Încărcarea rezervorului DHW şi a bazinului cu funcţie de prioritate.

În funcţie de setarea Priorităţii (Pool/DHW), sistemul va încărca 
prima dată circuitul la temperatura presetată a TsDHW sau TsPOOL.
În cazul în care rezervorul are prioritate şi nu a ajuns la temperatura 
presetată, pompa colectorului va fi  pornită la capacitate maximă, 
dacă diferenţa dintre T1 şi T2 depăşeşte valoarea dTonDHW, şi va 
funcţiona pe perioada de timp specifi cată la parametrul tP. Dacă 
după această perioadă diferenţa dintre T1 şi T2 este în continuare 
peste dTonDHW, viteza pompei va rămâne la 100%. Dacă diferenţa 
dintre temperaturi scade sub   dTonDHW, controlerul va începe 
reducerea vitezei pompei, până când valoarea dToff DHW este atinsă. 
În cazul în care diferenţa dintre T1 şi T2 este între valorile dTonDHW ÷ 
dToff DHW, controlerul va calcula şi seta viteza pompei proporţional.
Atunci când este atinsă valoarea dToff DHW, pompa va funcţiona la 
viteza minimă (Pmin), sub această valoare, pompa se va opri.
După atingerea temperaturii presetate în circuitul prioritar, 
controlerul va schimba circuitul.
Circuitul bazinului va funcţiona analogic, exceptând faptul că 
temperaturile sunt calculate de la T1 şi T3 iar sistemul foloseşte 
delta-uri auxiliare dTonPOOL ÷ dToff POOL. Pompa P2 pentru 
schimbarea bazinului este întotdeauna oprită/pornită cu întârziere, 
aşa cum este specifi cat în setarea tDLY, în legătură cu pompa P1.
Atunci când cel de-al doilea circuit este încălzit până la temperatura 
presetată, pompa colectorului este oprită. 

Lista setărilor în meniul Ajustări:
TsDHW- Presetare temperatură rezervor A sau B.
Răcire pe timp de noapte - DA activează / NU dezactivează modul de 
răcire pe timp de noapte în intervalul orar 000÷500.
Răcire pe timp de noapte PORNIT –temperatura rezervorului DHW 
(senzor T2), care, dacă este depăşită la 000 (dacă funcţia de răcire 
este activă), controlerul va decide activarea răcirii pe timp de noapte. 
Răcire pe timp de noapte OPRIT – temperatura rezervorului DHW 
(senzor T2), la care controlerul va răci rezervorul (dacă funcţia de 
răcire este activă şi între orele 000÷500 temperatura setată pentru 
Răcirea pe timp de noapte PORNIT este depăşită). 
Alarmă TCOLcr – Pornirea (DA) sau oprirea (NU) alarmei la depăşirea 
temperaturii TCOLcr. Această funcţie nu afectează operaţiunea 
controlerului. Dacă opţiunea este setată NU, controlerul nu va 
raporta nicio alarmă după depăşirea temperaturii TCOLcr pe senzorul 
colectorului.Ambele rezervoare sunt încărcate până la temperatura setată ca 

TsDHW, măsurată de senzorul T2 pentru rezervorul A sau la senzorul  
T3 pentru rezervorul B. Controlerul verifi că rezervorul care nu a ajuns 
la temperatura presetată şi va decide încărcarea acestuia.
În cazul în care niciunul dintre rezervoare nu a atins valoarea 
presetată a temperaturii, controlerul va umple prima dată rezervorul 
A (prioritate rezervor A).
Pompa colectorului P1 pentru rezervorul A sau P2 pentru rezervorul 
B va fi  pornită la capacitate maximă pentru rezervor (depinde de care 
dintre rezervoare nu a atins temperatura presetată), dacă diferenţa 
dintre T1 şi T2 (pentru rezervorul A) sau T1 şi T3 (pentru rezervorul 
B) depăşeşte valoarea setării dTonDHW. Pompa va funcţiona pe 
perioada specifi cată în setarea tP. Dacă după acest timp, diferenţa 
dintre T1 şi T2 sau T3 este tot peste dTonDHW, viteza pompei va 
rămâne la 100%. Dacă diferenţa dintre temperaturi scade sub   
dTonDHW, controlerul va începe reducerea vitezei pompei, până când 
valoarea dToff DHW este atinsă. 

În cazul în care diferenţa dintre T1 şi T2 sau T3 este între valorile 
dTonDHW ÷ dToff DHW, controlerul va calcula şi seta viteza pompei 
proporţional.
Atunci când este atinsă valoarea dToff DHW, pompa va funcţiona la 
viteza minimă (Pmin), sub această valoare, pompa se va opri.

Sistemul va trece din nou la încărcarea rezervorului A, atunci când 
temperatura scade sub valoarea histerezis HP1.
Algoritmul de operare a pompei P1 a colectorului cu rezervorul A este 
identic cu cel al pompei P2 pentru încărcarea rezervorului B.
Atunci când ambele rezervoare ating temperatura presetată TsDHW, 
pompele colectorului vor fi  oprite. Aceste a vor fi  pornite atunci când 
temperatura unuia dintre rezervoare scade comparativ temperatura 
presetată a histerezisului: respectiv HP1 pentru pompa P1 şi HP2 
pentru pompa P2. Atunci când temperatura la senzorul de colectare 
T1 va atinge valoarea critică (TCOLcr), controlerul va permite pornirea 
pompei colectorului pentru rezervorul A sau B (cu prioritate pentru 
rezervorul A), în acelaşi timp în care temperaturile rezervoarelor 
ating TDHWmax. Acest lucru va duce la oprirea pompelor. 

Fig. 13.5 Schema solară termală E

Fig. 13.6 Schema solară termală F
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Va fi  repornită atunci când, pe oricare dintre circuite, temperatura 
scade sub valoarea histerezis (HP1), în conformitate cu setare de 
prioritate.
În cazul în care temperatura colectorului atinge valoarea TCOLcr, 
pompa va porni iar circuitul va fi  trecut pe prioritatea unu, pentru a 
reduce temperatura colectorului. Va fi  oprită atunci când temperatura 
T1 scade sub T1<TCOLcr-HP1.
Dacă prioritatea este setată pentru DHW, colectorul de descărcare 
va continua doar pe perioada necesară atingerii TDHWmax, apoi 
sistemul va comuta către bazin. În circuitul bazinului, nu există limită 
superioară pentru descărcarea temperaturii critice a colectorului.
Comutarea între DHW/POOL este controlată prin intermediul ieşirii 
H. funcţionarea circuitului va începe doar atunci când timpul de 
comutare a expirat (tVALVE).

Datorită sistemului bazinului, schema nu are funcţie de 
răcire pe timp de noapte.

Lista setărilor în meniul Ajustări
TsDHW- Presetare temperatură rezervor 
TsPOOL- Presetare temperatură bazin 
Prioritate - setarea priorităţii: încărcare rezervor (DHW) sau bazin 
(POOL). 
Alarmă TCOLcr – Pornirea (DA) sau oprirea (NU) alarmei la depăşirea 
temperaturii TCOLcr. Această funcţie nu afectează operaţiunea 
controlerului. Dacă opţiunea este setată NU, controlerul nu va 
raporta nicio alarmă după depăşirea temperaturii TCOLcr pe senzorul 
colectorului.

13.8 Schema solară termală G

13.9 Schema solară termală H

Încărcarea rezervorului DHW cu colector solar şi boiler.

Încărcarea rezervorului DHW cu două seturi de colectori orientaţi 
către două direcţii. 

Pompa colectoare P1 a colectorului A va fi  pornită la capacitate 
de 100%, dacă diferenţa dintre T1 şi T2 depăşeşte valoarea setării 
dTonDHW, şi va funcţiona pe perioada specifi cată la parametrul 
tP. Dacă după această perioadă, diferenţa dintre T1 şi T2 este în 
continuare peste dTonDHW, viteza pompei va rămâne la 100%

Alarmă TCOLcr – Pornirea (DA) sau oprirea (NU) alarmei la depăşirea 
temperaturii TCOLcr. Această funcţie nu afectează operaţiunea 
controlerului. Dacă opţiunea este setată NU, controlerul nu va 
raporta nicio alarmă după depăşirea temperaturii TCOLcr pe senzorul 
colectorului.

Pompa colectorului va fi  pornită la capacitate de 100%, dacă 
diferenţa dintre T1 şi T2 depăşeşte valoarea setării dTonDHW, şi 
va funcţiona pe perioada specifi cată la parametrul tP. Dacă după 
această perioadă, diferenţa dintre T1 şi T2 este în continuare peste 
dTonDHW, viteza pompei va rămâne la 100%. Dacă diferenţa dintre 
temperaturile T1 şi T2 scade sub dTonDHW, controlerul va începe 
reducerea vitezei pompei, până când diferenţa dintre T1 şi T2 ajunge 
la valoarea specifi cată ca dToff DHW. Dacă diferența dintre T1 şi T2 
este o valoare între dTonDHW ÷ dToff DHW, controlerul va calcula şi 
va seta viteza pompei în mod proporţional.

Fig. 13.7 Schema solară termală G

Atunci când este atinsă valoarea dToff DHW, pompa va funcţiona la 
viteza minimă (Pmin), sub această valoare, pompa se va opri.
Dacă temperatura TsDHW este atinsă pentru senzorul: 
T2- încărcarea rezervorului de la colector va fi  oprită;
T3 – încărcarea rezervorului de la boiler va fi  oprită. 
Încărcarea rezervorului va reporni atunci când una dintre 
temperaturile T2 sau T3 scade sub histerezisul HP1 pentru T2 sau HP2 
for T3.
În cazul în care temperatura colectorului T1 atinge valoarea TCOLcr, 
pompa colectorului va fi  pornită (în ciuda faptului că TsDHW atinge 
temperatura). Acest lucru este realizat pentru a reduce temperatura 
colectorului. Va fi  oprit atunci când temperatura T1 scade sub 
T1<TCOLcr-HP1, sau dacă temperatura rezervorului la senzorul T2 
atinge valoarea   TDHWmax.

Lista setărilor în meniul Ajustări
TsDHW- Presetare temperatură rezervor 
dTCO – Diferenţă minimă a temperaturii între  T4 şi T3 ce porneşte 
încărcarea rezervorului DHW de la circuitul boilerului CH (pornind cu 
pompa P2).
Răcire pe timp de noapte - DA activează / NU dezactivează modul de 
răcire pe timp de noapte în intervalul orar 000÷500.
Răcire pe timp de noapte PORNIT –temperatura rezervorului DHW 
(senzor T2), care, dacă este depăşită la 000 (dacă funcţia de răcire 
este activă), controlerul va decide activarea răcirii pe timp de noapte. 
Răcire pe timp de noapte OPRIT – temperatura rezervorului DHW 
(senzor T2), la care controlerul va răci rezervorul (dacă funcţia de 
răcire este activă şi între orele 000÷500 temperatura setată pentru 
Răcirea pe timp de noapte PORNIT este depăşită).

Fig. 13.8 Schema solară termală H
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Dacă diferenţa dintre temperaturile T1 şi T2 scade sub dTonDHW, 
controlerul va începe reducerea vitezei pompei, până când diferenţa 
dintre T1 şi T2 ajunge la valoarea specifi cată ca dToff DHW. Dacă 
diferența dintre T1 şi T2 este o valoare între dTonDHW ÷ dToff DHW, 
controlerul va calcula şi va seta viteza pompei în mod proporţional. 
Atunci când este atinsă valoarea dToff DHW, pompa va funcţiona la 
viteza minimă (Pmin), sub această valoare, pompa se va opri.
Pompa colectoare P2 a colectorului B va fi  pornită la capacitate 
de 100%, dacă diferenţa dintre T3 şi T2 depăşeşte valoarea setării 
dTonDHW, şi va funcţiona pe perioada specifi cată la parametrul 
tP. Dacă după această perioadă, diferenţa dintre T3 şi T2 este în 
continuare peste dTonDHW, viteza pompei va rămâne la 100%. 
Dacă diferenţa dintre temperaturile T3 şi T2 scade sub dTonDHW, 
controlerul va începe reducerea vitezei pompei, până când diferenţa 
dintre T3 şi T2 ajunge la valoarea specifi cată ca dToff DHW. Dacă 
diferența dintre T3 şi T2 este o valoare între dTonDHW ÷ dToff DHW, 
controlerul va calcula şi va seta viteza pompei în mod proporţional. 
Atunci când este atinsă valoarea dToff DHW pompa va funcţiona la 
viteza minimă (Pmin), sub această valoare, pompa se va opri.
Sistemul va funcţiona până când senzorul T2 ajunge la presetarea 
TsDHW, apoi pompele P1 şi P2 sunt oprite.
Dacă temperatura T1 sau T3 a colectorului atinge valoarea critică 
(TCOLcr), controlerul va permite pornirea pompei P1 sau P2 (în 
funcţie de colectorul cu temperatură critică) pentru a reduce 
temperatura sub histerezisul HP1 pentru P1 şi HP2 pentru P2.
Dacă temperatura rezervorului la senzorul T2 atinge valoarea 
TDHWmax, controlerul, în ciuda temperaturii critice a colectorului 
(TCOLcr), va opri pompele colectoare, oprind răcirea colectorului. 
Acest lucru este necesar pentru protejarea rezervorului împotriva 
sura-încălzirii.

Lista setărilor în meniul Ajustări
TsDHW- Presetare temperatură rezervor 
Răcire pe timp de noapte - DA activează / NU dezactivează modul de 
răcire pe timp de noapte în intervalul orar 000÷500.
Răcire pe timp de noapte PORNIT –temperatura rezervorului DHW 
(senzor T2), care, dacă este depăşită la 000 (dacă funcţia de răcire 
este activă), controlerul va decide activarea răcirii pe timp de noapte. 
Răcire pe timp de noapte OPRIT – temperatura rezervorului DHW 
(senzor T2), la care controlerul va răci rezervorul (dacă funcţia de 
răcire este activă şi între orele 000÷500 temperatura setată pentru 
Răcirea pe timp de noapte PORNIT este depăşită). 
Alarmă TCOLcr – Pornirea (DA) sau oprirea (NU) alarmei la depăşirea 
temperaturii TCOLcr. Această funcţie nu afectează operaţiunea 
controlerului. Dacă opţiunea este setată NU, controlerul nu va 
raporta nicio alarmă după depăşirea temperaturii TCOLcr pe senzorii 
colectorului T1 şi T3.

13.10 Schema solară termală I

Încărcarea rezervorului DHW cu două seturi de colectori orientaţi 
către două direcţii. 

Fig. 13.9 Schema solară termală I

Pompa va fi  pornită la capacitate de 100%, dacă diferenţa dintre T1 şi 
T2 depăşeşte valoarea setării dTonPOOL, şi va funcţiona pe perioada 
specifi cată la parametrul. Dacă după această perioadă, diferenţa 
dintre T1 şi T2 este în continuare peste dTonPOOL, viteza pompei va 
rămâne la 100%. Dacă diferența dintre T1 şi T2 scade sub dTonPOOL, 
controlerul va începe reducere viteza pompei, până când diferenţa 
dintre T1 şi T2 atinge valoarea specifi cată dToff POOL.
Dacă diferenţa dintre T1 şi T2 este cuprinsă între valorile dTonPOOL 
÷ dToff POOL, controlerul va calcula şi va seta viteza pompei în mod 
proporţional. 
Atunci când este atinsă valoarea dToff POOL pompa va funcţiona la 
viteza minimă (Pmin), sub această valoare, pompa se va opri.
Sistemul va funcţiona până când senzorii T2 ajung la temperatura 
presetată TsPOOL, apoi pompa colectoare P1 este oprită.
Dacă temperatura T1 din colector atinge valoarea critică (TCOLcr), 
controlerul va permite pornirea pompei colectoare să pornească,  
pentru a reduce temperatura sub histerezisul HP1.
Funcţionarea pompei P2 depinde de setarea dTP2. Dacă setarea 
este altfel decât OPRIT, pompa P2 va fi  pornită dacă diferenţa T1-
T4<dTP2 dintre colector şi schimbător  este mai mică decât valoarea 
setată dTP2. 
La valoarea setată OPRITĂ, pompa P2 va fi  pornită după perioada 
tDLY de la pornirea pompei P1.
Pompa P2 a schimbătorului bazinului va fi  întotdeauna oprită 
după perioada de timp tDLY, socotind din momentul în care pompa 
colectoare P1 este oprită.

Lista setărilor în meniul Ajustări
TsPOOL- Presetare temperatură bazin.
Alarmă TCOLcr – Pornirea (DA) sau oprirea (NU) alarmei la depăşirea 
temperaturii TCOLcr. Această funcţie nu afectează operaţiunea 
controlerului. Dacă opţiunea este setată NU, controlerul nu va 
raporta nicio alarmă după depăşirea temperaturii TCOLcr pe senzorul 
colectorului.

Lista setărilor în meniul Ajustări
TsPOOL- Presetare temperatură bazin.
Alarmă TCOLcr – Pornirea (DA) sau oprirea (NU) alarmei la depăşirea 
temperaturii TCOLcr. Această funcţie nu afectează operaţiunea 
controlerului. Dacă opţiunea este setată NU, controlerul nu va 
raporta nicio alarmă după depăşirea temperaturii TCOLcr pe senzorul 
colectorului.
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13.11 Schema solară termală J

Încărcarea rezervorului DHW de la colectorul solar şi din sursa de 
rezervă.

Fig. 13.10 Schema solară termală J

Fig. 13.11 Schema solară termală K

Pompa va fi  pornită la capacitate de 100%, dacă diferenţa dintre T1 şi 
T2 depăşeşte valoarea setării dTonDHW, şi va funcţiona pe perioada 
specifi cată la parametrul. Dacă după această perioadă, diferenţa 
dintre T1 şi T2 este în continuare peste dTonDHW, viteza pompei va 
rămâne la 100%. Dacă diferența dintre T1 şi T2 scade sub dTonDHW, 
controlerul va începe reducere viteza pompei, până când diferenţa 
dintre T1 şi T2 atinge valoarea specifi cată dToff DHW. Dacă diferenţa 
dintre T1 şi T2 este cuprinsă între valorile dTonDHW ÷ dToff DHW, 
controlerul va calcula şi va seta viteza pompei în mod proporţional.
Atunci când este atinsă valoarea dToff DHW, pompa va funcţiona la 
viteză minimă (Pmin), sub această valoare, pompa se va opri.
În cazul în care temperatura TsDHW este atinsă pentru senzorul: 
T2- încărcarea rezervorului de la colector va fi  oprită atunci când 
temperatura măsurată la T2 este mai mică decât TsDHW –HP1.

Dacă temperatura T1 din colector atinge valoarea TCOLcr, 
pompa colectorului va porni (în ciuda faptului că TsDHW atinge 
temperatura). Acest lucru este realizat pentru a reduce temperatura 
colectorului. Va fi  oprit atunci când temperatura T1 scade sub TCOLcr-
HP1. Dacă este atinsă valoarea TDHWmax la senzorul T2, încărcarea 
calorică către rezervor este oprită  (chiar dacă TCOLcr a fost atins). 
Acest proces protejează rezervorul de supra-încălzire. 
Controlerul va încălzi rezervorul DHW cu ajutorul sursei de rezervă 
(ieşire P2) până la temperatura TDHWmin la senzorul T3.
Atunci când temperatura este atinsă, controlerul va dezactiva ieşirea 
P2. Aceasta va fi  repornită atunci când temperatura senzorului T3 
este mai mică decât TDHWmin-HP2 
Setarea TDHWmin poate fi  modifi cată din meniul principal, la 
categoria TDHWmin, B aşa cum este descris în secţiunea  8.1.

Lista setărilor în meniul Ajustări
TsDHW- Presetare temperatură rezervor
Răcire pe timp de noapte - DA activează / NU dezactivează modul de 
răcire pe timp de noapte în intervalul orar 000÷500.
Răcire pe timp de noapte PORNIT –temperatura rezervorului DHW 
(senzor T2), care, dacă este depăşită la 000 (dacă funcţia de răcire 
este activă), controlerul va decide activarea răcirii pe timp de noapte. 
Răcire pe timp de noapte OPRIT – temperatura rezervorului DHW 
(senzor T2), la care controlerul va răci rezervorul (dacă funcţia de 
răcire este activă şi între orele 000÷500 temperatura setată pentru 
Răcirea pe timp de noapte PORNIT este depăşită).

Lista parametrilor din meniul “Presetări” 
TzDHW – Temperatura presetată container A şi B.
dTAB- diferenţa de temperatură dintre amortizorul A şi returul 
sistemului (pe senzorii T3 şi T4), după care regulatorul activează 
supapa cu trei ieşiri. P2 este activată, atunci când diferenţa dTAB  
(între temperaturile T3 şi T4) scade cu valoarea histerezisului auxiliar 
AH2.
Răcire pe timp de noapte - DA activează / NU dezactivează modul de 
răcire pe timp de noapte în intervalul orar 000÷500.
Temperatură de răcire PORNITĂ. – temperatura containerului DHW 
(la senzorul T2), dacă este depăşită şi este activată funcţia de răcire 
pe timp de noapte, regulatorul va începe răcirea la ora 0 AM.

Alarmă TCOLcr – Pornirea (DA) sau oprirea (NU) alarmei la depăşirea 
temperaturii TCOLcr. Această funcţie nu afectează operaţiunea 
controlerului. Dacă opţiunea este setată NU, controlerul nu va 
raporta nicio alarmă după depăşirea temperaturii TCOLcr pe senzorul 
colectorului T1.

Pompa colectorului va fi  pornită la capacitate de 100%, atunci 
când diferenţa T1-T2 depăşeşte valoarea dTwlDHW şi va funcţiona 
conform parametrului tP. Dacă după această perioadă T1 şi T2 
sunt în continuare mai mari decât dTwlDHW, pompa va continua 
funcţionarea la ieşire maximă. Dacă diferenţa menţionată scade sub 
valoarea dTwlDHW, regulatorul va scădea gradual ieşirea pompei, 
până când diferenţa atinge valoarea dTwyDHW. Când diferenţa 
dintre T1 şi T2 este între valorile dTwlDHW ÷ dTwyDHW, regulatorul 
va măsura şi va ajusta ieșirea în mod proporţional. 

Atunci când este atinsă valoarea dTwyDHW, pompa va funcţiona la 
nivel minim (parametru Pmin). Pompa se va opri la orice valoare mai 
mică decât cea menţionată. 
Dacă diferenţa de temperatură dTAB (diferenţa dintre T3 şi T4) 
dintre amortizorul A  (senzor T3) şi sistemul de retur CO (senzor 
T4) nu este atinsă, ieşirea P2 (o supapă ce controlează returul de 
la sistem) va redirecţiona apa de retur către centrul amortizorului. 
Dacă temperatura T3 creşte peste T4+dTAB, supapa cu trei ieşiri 
va fi  comutată în direcţia capătului amortizorului şi boilerul K va fi  
alimentat cu apă din centrul boilerului.

13.12 Schema solară termală K

Încărcarea rezervorului DHW de la colectorul solar şi din sursa de 
rezervă.
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Temperatură de răcire OPRITĂ – temperatura containerului DHW (la 
senzorul T2), la care regulatorul răceşte containerul (dacă funcţia 
de răcire pe timp de noapte este activată şi temperatura de răcire 
Pornită este depăşită între 000÷500).
TCOLkr alarm – Pornirea (DA) sau oprirea (NU) alarmei la depăşirea 
temperaturii TCOLcr. Această funcţie nu afectează operaţiunea 
controlerului. Dacă opţiunea este setată NU, controlerul nu va 
raporta nicio alarmă după depăşirea temperaturii TCOLcr pe senzorul 
colectorului.

Odată ce temperatura T1 sau T3 a colectorului solar a atins valoarea 
critică TCOLkr, regulatorul (în ciuda atingerii temperaturii setate 
TzCWU) pompa colectoare P1 porneşte şi se poate seta supapa 
P2 la colectorul solar cu temperatură mai mare, pentru a reduce 
temperatura colectorilor sub valoarea histerezis HP1.

Odată ce temperatura rezervorului DHW a atins valoarea TCWUmax 
(citire senzor T2), regulatorul, deşi temperatura critică a colectorilor 
a fost atinsă (TCOLkr), opreşte pompele pentru a preveni răcirea 
colectorului. Acest lucru protejează rezervorul DHW împotriva supra-
încălzirii.
Răcire pe timp de noapte PORNIT –temperatura rezervorului DHW 
(citire senzor T2), la excesul acesteia, regulatorul va activa modul de 
răcire pe timp de noapte la 000 (în cazul în care funcţia este activată). 
Răcire pe timp de noapte OPRIT – temperatura rezervorului DHW 
(citire senzor T2) la care regulatorul va răci rezervorul DHW (dacă 
funcţia este activată şi temperatura Tschł WŁ a fost depăşită în 
intervalul 0000 la 0500 ). 
Alarm TCOLkr – Pornirea (DA) sau oprirea (NU) alarmei la depăşirea 
temperaturii TCOLcr. Această funcţie nu afectează operaţiunea 
controlerului. Dacă opţiunea este setată NU, controlerul nu va 
raporta nicio alarmă după depăşirea temperaturii TCOLcr pe senzorii 
T1 şi T3 ai colectorului solar.

13.13 Schema solară termală L
Rezervorul DHW este încărcat cu ajutorul a două seturi colectoare 
solare orientate către două puncte ale busolei, folosind un grup de 
pompe şi o supapă de separaţie a circuitului colector.

Regulatorul selectează colectorul solar cu temperatura mai 
mare pentru a fi  utilizat. Pompa aferentă a colectorului solar va 
funcționa la capacitate maximă odată ce diferenţa dintre T1 sau 
T3 (în funcţie de colectorul solar selectat) şi T2 a depăşit valoarea 
dTonDHW. Pompa va funcţiona pe perioada stabilită în tP. Supapa 
P2 este setată la o poziţie corespunzătoare pentru a comuta sistemul 
către colectorul solar selectat. Dacă, odată cu trecerea perioadei 
prestabilite, diferenţa T1 sau T3 şi T2 este în continuare în exces faţă 
de valoarea dTonDHW, valoarea rotaţiilor pe minut ale pompei va 
rămâne 100% pe întreaga durată. Odată ce diferenţa dintre T1 sau T3 
şi T2 a coborât sub valoarea dTonDHW, regulatorul începe reducerea 
vitezei de rotaţie a pompei până când diferenţa T1 sau T3 şi T2 a atins 
valoarea setată în dToff DHW. În cazul în care diferenţa dintre T1 sau 
T3 şi T2 scade de la dTonDHW la dToff DHW, regulatorul setează viteza 
pompei în mod proporţional. 
Atunci când diferenţa dintre T1 sau T3 şi T2 a ajuns la valoarea setată 
în dToff DHW, pompa funcţionează la viteză minimă (parametru 
Pmin) şi se opreşte dacă diferenţa scade sub acest nivel.  
Dacă, în cazul funcţionării cu un colector solar, temperatura celui de-
al doilea colector a crescut peste nivelul de temperatură a primului 
colector (sau invers) iar valoarea dTonDHW a fost atinsă, regulatorul 
comută circuitul colectorului solar. 
Odată ce pompa s-a oprit, supapa P2 este setată la “0” (alimentarea 
este oprită).
Sistemul funcţionează până când temperatura apei din rezervorul 
DHW a atins valoarea setată în TzCWU (citire senzor T2), apoi se 
opreşte. 

Fig. 13.12 Schema solară termală L

Fig. 14.1 Ecran oprire unitate

14  OPRIRE

Această opțiune afi șează ferestrele de ecran unde puteți confi rm 
oprirea unității. După confi rmare, controlerul se va opri. 

Controlerul poate fi  oprit prin din meniul principal, prin 
apăsarea codifi catorului timp de 3 secunde. Ecranul va 
afi șa mesaj de confi rmare. Vezi Fig. 14.1
După confi rmare, controlerul se va opri. 

Acces
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Manual de instalare
PCSol201

Intrări măsurători 
(tensiune joasă)

Alte intrări/ieşiri (voltaj scăzut):

Ieşire PWM pentru controlul pompei 
solare (doar P1)

Ieşiri de înaltă tensiune:

Alimentare:

Capacitate încărcare P1,P2:

Condiţii de operare

Grad de protecţie

Greutate

Dimensiuni WxHxL

Intrare temperatură controler (T1)

Intrare temperatură (T2)

Intrare temperatură (T3)

Intrare temperatură (T3)

Ieşire (H) 5-6V/0,1A (DC)

Frecvenţă semnal PWM: 200Hz

Intensitate semnal: 5V

Digital: 5÷100%

Ieşire P1: 230V/ max 0,5A (AC)

Ieşire P2: 230V/ max 0,5A (AC)

Controler: 230V(AC), 50Hz.  I=1.02A*

Nu mai mult de 0.5A(AC)/ieşire

0° ≤ Ta ≤ 40°C, umiditate 10-90%, 
fără condensaţie

IP 20

~280g

Fig. 16.2

* Admisie alimentare doar a controlerului de 0.02A (1,5W)

* la temperatura ambientală de 23°C
** în schemele H, L

Structură internă
Plaje temperatură
Acuratețe*

T1 (T3**)
T2, T3, T4

T1 (T3**)
T2, T3, T4

T1 (T3**)
T2, T3, T4

T1 (T3**)
T2, T3, T4

-39,9÷179.9°C
0,0÷99,9°C

Plajă afișată

                  Pt1000 clasa B (CT6 și CT6w)
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15.1. Elementele setului
- Controler PCSol 201   1 pc.
- Senzor de temperatura  T1 (CT6w)  1 pc.
- senzor de temperatura T2÷T4 (CT6)* 1 pc.
- Manual de operare si instalare  1 pc.

* pentru a folosi schema termală solară B, C, E, F este recomandat să 
achiziționați un senzor CT6.
* pentru a folosi schema solară D, G, K este recomandat să 
achiziționați un senzor CT6. 
* pentru a folosi schemele solare termice H, L este necesar să 
achiziționați un senzor CT6W.
*pentru a folosi funcția de ieșire căldura, este necesar un senzor 
suplimentar CT6 (Nota: nu se aplică schemelor D, G, K, unde ieșirea 
pentru căldură nu este contorizată).

INSTALAREA MODULULUI PCSol 201
Controlerul este proiectat pentru a funcționa în mediii unde pot fi  
prezente contaminări conductoare uscate (2 grade de contaminare 
conform PN-EN 60730-1). 
În plus, controlerul nu poate fi  utilizat în condiții de condensare a 
apei şi nu poate fi  expus la medii umede

15.2. Instalarea controlerului 
Controlerul este proiectat pentru instalare verticală pe perete. Firele 
circuitului extern trebuie să fi e plumbuite pe exterior. Locațiile 
pentru găurile de prindere sunt conform indicațiilor de pe carcasă. 
Dimensiunile găurilor sunt prezentate în Fig. 16.2.

Software-ul unității nu oferă nivelul necesar de protecție 
ce trebuie asigurat de sisteme de protecţie externe ale 
sistemului solar.

Sa fi e fi xat în siguranță pe o suprafață plană, folosind 
toate punctele de prindere (3 în carcasa controlerului şi 4 
pe placa intermediară); 

Gradul de protecție să fi e asigurat corespunzător 
condițiilor de mediu.

Ferit de surse de apă şi de praf;

Temperatura permisă de operare nu va fi  depășită (40°C);

Să permită fl ux de aer în interiorul carcasei;

Să nu permită accesul la părțile periculoase;

Instalația electrică, la care este conectat controlerul, 
trebuie echipată cu un dispozitiv ce permite deconectarea 
ambilor poli de alimentare, în conformitate cu regulile 
aplicabile pentru astfel de sisteme.

Controlerul trebuie instalat astfel încât:

Firele care intră în controller trebuie securizate în punctul 
de intrare

Înainte de a deschide carcasa unităţii, deconectaţi sursa de 
alimentare cu energie electrică. Instalarea unităţii trebuie 
realizată cu tensiunea deconectata. 

Unitatea este prevăzută cu siguranțe ce pot fi  înlocuite de 
către instalator sau utilizator. Dacă siguranța s-a ars în 
timpul instalării sau a funcționării, unitatea este defectă. 
Trimiteți unitatea unui service autorizat pentru reparație

Controlerul trebuie instalat de către personal autorizat şi 
califi cat, în conformitate cu standardul EN 60335-1.

Fig. . 16.1 Deschiderea carcasei

Fig. 16.2 Controler montat vertical pe perete
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Pentru modalitatea de deschidere a carcasei unităţii, vezi imaginea 
de mai jos.



PCSol201

16.2. Conexiunea circuitelor externe.

Fig. 16.3 Imagine interioară controler cu terminale

16.2. Conexiunea circuitelor externe.

Controlerul este prevăzut cu terminale cu arc, potrivite pentru găzduirea fi relor cu manșon. 
Tabelul de mai jos include plaje de dimensiuni permisibile pentru fi rele conectate la terminalele controlerului:

Tip circuit Secțiune cablu
Circuite alimentare 0.75÷1mm2*
Circuite tensiune joasă 0,25÷0,75mm2

* pentru instalare cu cabluri simple, dimensiune maximă 1.5mm2

Pentru o conexiune corectă între terminal şi cablu, izolația şi lungimea 
manșonului cablului trebuie să fi e cuprinse în plaja 8÷10mm.
Pentru a introduce un cablu în terminal, apăsați cu o șurubelniță 
dreaptă, introduceți capătul fi rului (cu manșon) şi apoi eliberați 
apăsarea.

Fig. 16.4 Folosirea terminalelor cu strângere
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16.2.2. Conectarea sursei de alimentare

Controlerul este proiectat pentru tensiune de 230V~, 50Hz. 
Alimentarea este conectată la terminalele L, N. Diagrama conexiunii 
electrice este prezentată în Fig. 16.5. şi Fig. 16.6.
Firele de alimentare de 230V trebuie direcționate astfel încât 
contactul acestora cu senzorul şi cu alte cablaje de joasă tensiune 
să fi e evitat; în plus, toate cablurile trebuie ferite de contactul cu 
suprafețe a căror temperatură depășește limita permisă pentru 
funcționarea cablurilor.
Controlerul nu este prevăzut cu conector de protecţie PE, deoarece 
acesta nu are nevoie de împământare. Terminalele PE ale pompei 
vor fi  conectate cu fi rele PE ale rețelei de alimentare, conform 
instrucțiunilor perifericelor. Metoda corectă de instalare electrică 
este responsabilitatea electricianului. Se recomandă conectarea 
circuitelor PE prin intermediul conectorilor externi cu şurub, aşa cum 
este ilustrat în diagrame.

16.2.3. Conectarea semnalului PWM al pompei solare

Dispozitivul este adaptat pentru a funcţiona împreună cu pompe 
solare controlate cu semnal PWM de înaltă precizie, conform EN 
60469. Conectarea semnalului PWM trebuie realizat în conformitate 
cu Fig. 16.6.

16.2.4. Conexiunea senzorilor de temperatură 
Senzorii sunt prevăzuţi cu două fi re:
• CT6w 1m lungime, cablu cuarţ;
• CT6  2m lungime.
Dacă sunt  necesare cabluri mai lungi, folosiţi cablu 0.5÷1.5mm2 
nu mai lung de 30 de metri, iar punctele de conexiune trebuie 
securizate împotriva scurt-circuitelor şi umidităţii. Ţineţi cont de 
faptul că, atunci când prelungiți linia cu cablu suplimentar, rezistența 
circuitului senzorului creşte şi poate cauza erori la măsurare.
              Aceste erori pot fi  ajustate prin funcţia de compensare a 
lungimii cablului descrisă în meniul I/O Confi gurare. Metoda 
compensaţiei este descrisă în secţiunea 19.2.1

Fig. 16.5 Conexiune alimentare 

Fig. 16.6 Conexiunea pompelor 

Alimentare

Alimentare

Pompa P2 este conectată analogic ca pompa P1.

Fig. 16.7 Conexiunea electrovalvei 

Senzorul CT6w este prevăzut cu cabluri de curat speciale 
pentru temperaturi înalte; acesta nu trebuie înlocuit cu 
senzorul CT6, deoarece se pot produce deteriorări ale 
izolaţiei atunci când temperatura colectorului este foarte 
mare.

temperatură
-25 ºC
-20 ºC
-10 ºC

0 ºC
10 ºC
20 ºC
25 ºC
30 ºC
40 ºC
50 ºC
60 ºC
70 ºC
80 ºC
90 ºC

100 ºC
110 ºC
120 ºC
130 ºC
140 ºC
150 ºC
160 ºC
170 ºC

rezistenţă
901,9 Ω
921,6 Ω
960,9 Ω

1000,0 Ω
1039,0 Ω
1077,9 Ω
1097,3 Ω
1116,7 Ω
1155,4 Ω
1194,0 Ω
1232,4 Ω
1270,7 Ω
1309,0 Ω
1347,1 Ω
1385,0 Ω
1422,9 Ω
1460,7 Ω
1498,3 Ω
1535,8 Ω
1573,2 Ω
1610,5 Ω
1647,7 Ω

Tabel rezistenţă senzori la temperatură:
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Fig. 16.8 Conexiunea senzorilor de temperatură*
*funcţia senzorilor poate diferi faţă de schemă, în 
funcţie de schema selectată

16.2.5. Instalarea senzorilor de temperatură 

Senzorii de temperatură sunt prevăzuţi cu cabluri de alamă cu 
diametru de  6mm şi 50mm lungime. Aceştia trebuie instalaţi cât se 
poate de aproape de punctul de măsurare al temperaturii. Senzorii 
trebuie instalaţi astfel încât stratul de alamă să fi e izolat termic faşă 
de mediul înconjurător.
Senzorul de temperatură al colectorului trebuie localizat în tubul 
colectorului cât se poate de adânc, acest lucru fi ind necesar pentru 
măsurarea corectă a temperaturii.
Dacă senzorul trebuie montat pe suprafaţa ţevii (ex. măsurarea 
temperaturii CH), învelişul senzorului trebuie ataşat folosind un 
sistem de fi xare iar punctul de conexiune trebuie izolat cu spumă sau 
cu alt material izolant, astfel încât să existe convecţie sufi cientă pe 
senzor.

16.2.6. Conexiunea ieşirii H 

Ieşirea H este adaptată pentru a conecta releul furnizat cu tensiune 
de 5…6V (cu rezistenţă a miezului nu mai mică de 60Ω) şi putere 
de până la 0.5W.

Supapă comutatoare cu trei sensuri
Ieşirea poate fi  folosită pentru o supapă comutatoare cu trei 
sensuri controlată:
1. Unipolar cu arc de revenire: o astfel de supapă se 
conectează la ieşirea H a controlerului prin intermediul unui 
releu, vezi Fig. 16.10 
2. Bipolar, rotaţii stânga-dreapta (control cu 3 fi re): 
Conductorul neutru este conectat direct la supapă, în timp ce 
fi rele care controlează direcția de rotaţie sunt conectate prin 
intermediul unui releu şi a contactelor acestuia la terminalele 
relevante. În schemele de instalare sunt prezentate relaţiile de 
pe ieşirea H şi direcţiile aferente ale supapei.
Schimbarea direcţiei de rotaţie va cauza funcţionarea 
incorectă a unităţii

Dispozitiv de încălzire
Pentru conexiunea unui dispozitiv de încălzire, folosiţi relee 
conectate conform Fig. 16.10. Firul care conectează controlerul 
şi transmiţătorul nu trebuie să aibă o rezistenţă mai mare de 1Ω 
(vezi Tabel lungimi cabluri şi rezistenţă, în secţiunea referitoare la 
compensarea lungimii cablurilor 19.2.1). 

Dispozitivul de încălzire al rezervorului trebuie conectat prin 
intermediul unui releu cu curent maxim de contact nu mai mic decât 
curentul nominal al încălzitorului. Tipul recomandat de releu este 
Finder 44.62.7.006.0000, cu capacitate de încărcare de 2x10A. este 
potrivit pentru controlul încălzitorului (încărcări de rezistenţă) cu 
putere de până la 2.5k VA. Releul, împreună cu baza sunt disponibile 
ca accesorii. Dacă alegeţi un alt tip de releu, verifi caţi parametrii 
tehnici şi îndeplinirea standardelor de siguranţă.

Material izolant

Țeavă
Suport

Fig. 16.9 Instalarea senzorului pe suprafaţa ţevii 

Curentul admis de un receptor nu trebuie să fi e mai mare 
decât curentul nominal al încărcăturii releului. În caz 
contrar, acesta poate fi  deteriorat şi în cazuri extreme 
poate deteriora sistemul solar de încălzire.

Fig. 16.10 Conexiunea releului la ieşirea H

Alimentare

Receptor
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Fig. 16.11 Conectarea supapei cu trei sensuri, controlată bipolar, la ieşirea H 

Dacă supapa este prevăzută cu terminal de împământare, 
conectaţi-l direct la supapă.

Conectarea unor alte tipuri de supape decât cele 
menţionate mai sus poate duce la funcţionare 
necorespunzătoare şi nu este recomandată.

17.  SCHEME DE APLICARE

17.1 Schemă aplicație solară A
Încărcarea rezervorului DHW de la colector.

Alimentare 230 V

Alimentare 230 V

Fig. 17.1 Aplicare schemă A

Note pentru instalare

1. Pentru funcţia de 
contorizare a ieşirii de 
căldură a controlerului, 
instalaţi senzoru 
suplimentar CT6 pe ieşirea 
miezului ţevii inferioare 
de la rezervorul DHW şi 
conectaţi-l la intrarea T4. 
Senzorul trebuie instalat 
cât se poate de aproape de 
ţeava conectorului.

2. Senzorul T3 indică 
temperatura din partea 
superioară a rezervorului, 
nu este necesară 
conectarea acestuia. 
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17.2. Schemă aplicaţie solară B

Încărcarea rezervorului DHW de la panoul solar cu funcţie suplimentară de încălzire, atunci când panoul solar opreşte furnizarea cu energie, 
şi control al circuitului DHW cu pompă de circulaţie.
În acest design, este necesar să conectaţi senzorul T3 şi să îl instalaţi în rezervor, deasupra dispozitivului de încălzire. Dacă T3 este deconectat 
de la controler sau este deteriorat, va dezactiva funcţia de încălzire suplimentară a rezervorului. Modalitatea de conectare a ieşirii H la un 
dispozitiv de încălzire prin intermediul unui releu este prezentat în detaliu în secţiunea 16.2.6. 

Fig. 17.2 Aplicare schemă B

Alimentare 230 V

Note pentru instalare

1. Pentru funcţia de contorizare a ieşirii de căldură a controlerului, instalaţi senzorul suplimentar CT6 pe ieşirea miezului 
ţevii inferioare de la rezervorul DHW şi conectaţi-l la intrarea T4. Senzorul trebuie instalat cât se poate de aproape de ţeava conectoru-
lui.
2. Senzorul T3 este utilizat pentru controlul surselor suplimentare de căldură (ieşire H). Deconectarea senzorului va dezacti-
va ieşirea H iar algoritmul încărcării rezervorului de la colector va funcţiona în mod normal.
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17.3. Schemă aplicaţie solară C

Încărcare rezervor DHW de la panou solar cu funcţie suplimentară de eliberare căldură în sistem de scurgere, atunci când temperatura 
maximă a rezervorului (TDHWmax) este depăşită. Pentru acest model, senzorul T3 este opţional, iar conectarea lui nu este necesară. 
Electrovalva trebuie conectată la ieşirea pompei P2.

Fig. 17.3 Aplicare schemă C

Note pentru instalare 
1. Pentru funcţia de contorizare a ieşirii de căldură a controlerului, instalaţi senzorul suplimentar CT6 pe ieşirea miezului ţevii 
inferioare de la rezervorul DHW şi conectaţi-l la intrarea T4. Senzorul trebuie instalat cât se poate de aproape de ţeava conectorului.
2. Senzorul T3 indică temperatura din partea superioară a rezervorului, nu este necesară conectarea acestuia.
3. Pompa de circulare este conectată la ieşirea H prin intermediul unui releu al cărui curent de contact nu va fi  mai mic 
decât curentul de circulaţie al pompei. Este recomandat să folosiţi relee cu două trasee de schimbare, vezi detalii în secţiunea  16.2.6 - 
Conectare ieşire H.
4. Miezul supapei de descărcare conectată la ieşirea P2 trebuie ajustat la tensiune de ~230, vezi fi g. Fig. 17.3,  în caz contrar, 
supapa trebuie controlată indirect cu ajutorul unui releu suplimentar.
Note setări 
1. Supapa de descărcare a căldurii funcţionează până când T2 scade sub TDHWmax-HP2. Nu setaţi valoarea HP2 prea mare, 
deoarece poate duce la descărcări mari de căldură.

Alimentare 230 V
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17.4. Schemă aplicaţie solară D

Încărcarea rezervorului DHW de la un panou solar şi transferul căldurii acumulate către rezervorul B.

Fig. 17.4 Aplicare schemă D

Note pentru instalare 
1. Această schemă necesită doi senzori CT6 suplimentari.
2. Pompa de circulare este conectată la ieşirea H prin intermediul unui releu al cărui curent de contact nu va fi  mai mic decât 
curentul de circulaţie al pompei. Este recomandat să folosiţi relee cu două trasee de schimbare, vezi detalii în secţiunea 16.2.6 Ieşire H.
Note setare 
1. Nu setaţi valoarea HP2 mai mare sau egală cu dTAB, deoarece acest lucru va împiedica oprirea încărcării atunci când valoarea 
dTAB este atinsă.
2. În ceea ce priveşte modul de răcire pe timp de noapte folosit pentru rezervorul A şi activarea circulării pentru o eliminare 
optimă a containerului, se recomandă ca circuitul de circulare să fi e instalat în rezervorul A.

Alimentare 230 V
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17.5. Schemă aplicaţie solară E

Încărcarea a două rezervoare DHW (A şi B) cu prioritate la încărcare pentru rezervorul A. 

Alimentare 230 V

Fig. 17.5 Aplicare schemă E

Note pentru instalare 
1. Pompa P2 este controlată de către controler într-un ciclu PORNIT/OPRIT - nu deţine control suplimentar cu semnal pentru 
rotaţia pompei.
2. Pentru funcţia de contorizare a ieşirii de căldură a controlerului, este necesar un senzor suplimentar CT6, instalat în afara 
circuitelor pompelor P1 şi P2 şi conectat la intrarea T4. Senzorul trebuie instalat cât se poate de aproape de ieşirea pompelor P1 şi P2.
3. Pompa de circulare este conectată la ieşirea H prin intermediul unui releu al cărui curent de contact nu va fi  mai mic decât 
curentul de circulaţie al pompei. Este recomandat să folosiţi relee cu două trasee de schimbare, vezi detalii în secţiunea 16.2.6 - Conectarea 
Ieşirii H.
4. În diagramă, pompa de circulare este localizată pe rezervorul B, însă funcţionarea sa nu este legată de algoritm şi poate fi  
instalată şi pe rezervorul but A.
5. În ceea ce priveşte modul de răcire pe timp de noapte folosit pentru rezervorul A şi activarea circulării pentru o eliminare 
optimă a containerului, se recomandă ca circuitul de circulare să fi e instalat în rezervorul A.
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17.6. Schemă aplicaţie solară F

Încălzirea rezervorului DHW şi a bazinului cu funcţie de prioritate.

Alimentare 230 V

Fig. 17.6 Aplicare schemă F

Note pentru instalare 
1. Pentru contorizarea ieşirii de căldură, instalaţi senzorul suplimentar CT6 în exteriorul circuitelor supapei cu trei sensuri H şi 
conectaţi-o la intrarea T4. Senzorul trebuie instalat cât se poate de aproape de ieşirea H.
2. Supapa trebuie conectată astfel încât releul controlat conectat la ieşirea H (H=PORNIT) setată, să seteze supapa în poziţie de 
încărcare bazin. O conexiune inversă va deteriora sistemul. 
Note setări
1. Dacă supapa cu trei sensuri folosită are un timp de comutare mai mare de 120 sec, setaţi valoare maximă pentru tVALVE.
2. Dacă supapa cu trei sensuri folosită are un timp de comutare apropiat de zero, setaţi valoare minimă pentru tVALVE
3. Atunci când circuitele sunt comutate (timp tVALVE) pompa colectoare nu funcţionează iar circuitul nu primește căldură. 
Verifi caţi timpul de încălzire al colectorului şi, dacă este necesar, setaţi un timp mai scurt pentru tVALVE.
4. În timpul funcţiei anti-îngheţ, pompa schimbătorului va funcţiona o perioadă mai lungă decât pompa colectoare prin dublarea 
timpului tDLY. Aşadar, selectaţi valoarea acestui parametru astfel încât, după ce P2 s-a oprit, temperatura glicolului din schimbător să nu fi e 
mai mică de 0°C, deoarece poate deteriora schimbătorul. Dacă există riscul unei astfel de situaţii, opriţi funcţia anti-îngheţ pentru sistemul 
bazinului.

Funcţia anti-îngheț a circuitului bazinului (cu prioritate) poate fi  utilizată cu mare grijă. Setările greşite sau condiţiile 
nefavorabile pot deteriora schimbătorul. Luaţi mereu în considerare factori precum: lichidul solar de lucru cu temperatură 
sub zero grade în schimbător.
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17.7.  Schemă aplicaţie solară G

Încărcare rezervor DHW cu colector solar şi boiler.

Fig. 17.7 Aplicare schemă G

Note pentru instalare 
1. Pompa de circulare este conectată la ieşirea H prin intermediul unui releu al cărui curent de contact nu va fi  mai mic decât 
curentul de circulaţie al pompei. Este recomandat să folosiţi relee cu două trasee de schimbare, vezi detalii în secţiunea 16.2.6 - Conexiune 
Ieşire H.

Alimentare 230 V
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17.8.  Schemă aplicaţie solară H

Încărcare rezervor DHW cu două seturi de colectori solari orientaţi în două direcţii.

Alimentare 230 V

Fig. 17.8 Aplicare schemă H

Note pentru instalare 
1. Pompa P2 este controlată de către controler într-un ciclu PORNIT/OPRIT - nu deţine control suplimentar cu semnal pentru 
rotaţia pompei.
2. Pentru funcţionarea corectă a sistemului, acesta trebuie echipat cu supape de revenire montate pe ieşirile panoului solar. În 
caz contrar, pornirea circuitului colectorului A va afecta funcţionarea senzorului colectorului B, cauzând performanţă scăzută.
3. Pentru funcţia de contorizare a ieşirii de căldură a controlerului, instalaţi senzorul suplimentar CT6 pe ieşirea miezului ţevii 
inferioare de la rezervorul DHW şi conectaţi-l la intrarea T4. Senzorul trebuie instalat cât se poate de aproape de ţeava conectorului.
4. Pompa de circulare este conectată la ieşirea H prin intermediul unui releu al cărui curent de contact nu va fi  mai mic decât 
curentul de circulaţie al pompei. Este recomandat să folosiţi relee cu două trasee de schimbare, vezi detalii în secţiunea 16.2.6 - Conectare 
ieşire H.
Note setări 
1. Cu ajutorul senzorului suplimentar T4, controlerul permite controlul efi cient al pompei P2 ce va fi  pornită atunci când 
temperatura de retur de la schimbător atinge valoarea dTP2. 
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17.9.  Schemă aplicaţie solară I

Încărcare sistem bazin de la colectorul solar.

Alimentare 230 V

Fig. 17.9 Aplicare schemă I

Note pentru instalare  
1. Pentru funcţia de contorizare a ieşirii de căldură a controlerului, instalaţi senzorul suplimentar CT6 direct pe returul de la 
schimbătorul bazinului şi conectaţi-l la intrarea de măsurare T4.
Note setări  
1. Cu ajutorul senzorului suplimentar T4, controlerul permite controlul efi cient al pompei P2 ce va fi  pornită atunci când 
temperatura de retur de la schimbător atinge valoarea dTP2. 
2. La lungimi mari ale ţevilor (între colector şi schimbător),setarea valorii dTP2 mai mică decât valoarea rezultată din pierderile 
din secţiunea colector-schimbător va preveni pornirea pompei P2, chiar şi la temperaturi mari ale colectorului. Setarea trebuie selectată 
individual pentru fi ecare tip de instalaţie. 
3. În timpul funcţiei anti-îngheţ, pompa schimbătorului va funcţiona o perioadă mai lungă decât pompa colectoare prin dublarea 
timpului tDLY. Aşadar, selectaţi valoarea acestui parametru astfel încât, după ce P2 s-a oprit, temperatura glicolului din schimbător să nu fi e 
mai mică de 0°C, deoarece poate deteriora schimbătorul. Dacă există riscul unei astfel de situaţii, opriţi funcţia anti-îngheţ pentru sistemul 
bazinului.

Funcţia anti-îngheț a circuitului bazinului (cu prioritate) poate fi  utilizată cu mare grijă. Setările greşite sau condiţiile 
nefavorabile pot deteriora schimbătorul. Luaţi mereu în considerare factori precum: lichidul solar de lucru cu temperatură 
sub zero grade în schimbător.
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17.10.  Schemă aplicaţie solară J

Funcţionare colector cu sursă suplimentară de siguranţă.

Fig. 17.10 Aplicare schemă J

Note pentru instalare 
1. Pentru funcţia de contorizare a ieşirii de căldură a controlerului este necesară instalarea unui senzor suplimentar CT6 direct pe 
returul de la țeava inferioară a rezervorul DHW, conectat la intrarea de măsurare T4.
2. Pompa de circulare este conectată la ieşirea H prin intermediul unui releu al cărui curent de contact nu va fi  mai mic decât 
curentul de circulaţie al pompei. Este recomandat să folosiţi relee cu două trasee de schimbare, vezi detalii în secţiunea 16.2.6 - Conectare 
ieşire H.

Alimentare 230 V
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17.11.  Schemă aplicaţie solară K

Încărcare amortizor A cu panou solar. Amortizor tip „Container-în-container”. Regulatorul suportă CH.

Fig. 17.11 Aplicare schemă K

*Pompele marcate cu P în schemă nu sunt controlate de regulatorul PCSol 201. 
Note de instalare
1. Pentru această schemă sunt necesari doi senzori CT6 suplimentari.
2. Conectaţi pompa de circulare la ieşirea H prin intermediul unui transmiţător cu tensiune de conectare mai mare decât 
tensiunea pompei de circulare. Este recomandat să folosiţi transmiţătoare cu două circuite de comutare. Detalii în capitolul 16.2.6 - 
Conectare Intrare H.
Note setări 
1. Nu setaţi valoarea HP2 mai mare sau egală cu dTAB, deoarece acest lucru va împiedica oprirea încărcării atunci când 
valoarea dTAB este atinsă.

Alimentare 230 V
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17.12.  Schemă aplicaţie solară L

Încărcare rezervor DHW prin intermediul a două seturi de panouri solare orientate către două puncte, folosind un grup de pompe şi o 
supapă de comutare a circuitului colectorului.  

Alimentare 230 V

Fig. 17.12 Aplicare schemă L

Note de instalare
1. În această diagramă a fost folosită o supapă cu 3/1 sens(uri). Supapa este comutată prin intermediul unui arc. Alte supape pot fi  
controlate folosind relee, aşa cum este ilustrat în Fig. 16.11
2. Supapa trebuie instalată astfel încât poziţia superioară a ieşirii P2 să seteze direcţia de curgere spre un colector solar A-solar.
3. Supapa poate fi  conectată la o sursa unui colector solar.  

Direcţia supapei este cea ilustrată la articolul 2.
4. Pentru a activa contorizarea căldurii generate de regulator: instalaţi senzorul suplimentar de tip CT6 la ieşirea serpentinei ţevii 
inferioare a rezervorului DHW şi conectaţi-l la intrarea T4. Senzorul trebuie montat cât se poate de aproape de ieşirea serpentinei ţevii 
rezervorului DHW.
5. Conectarea pompei de circulare la ieşirea H prin intermediul releului cu curent similar cu cel al pompei. Este recomandat să folosiţi 
relee cu două canal de comutare – pentru detalii vezi secţiunea 16.2.6 - Ieşire H.

Note de instalare
1. În timpul perioadelor intermediare, când lumina soarelui cade pe ambele colectoare solare, iar colectorul oprit se supra-încălzeşte, 
reduceţi timpul setat pentru tOP.
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18.  ÎNCHIDEREA CARCASEI

Pentru a închide carcasa, fi xaţi canalele carcasei pe inserţiile bazei 
(vezi Fig. 18.1)

Apoi, apăsaţi capacul în poziţia corectă indicată de săgeata roşie (Fig. 
18.2), până când auziţi un click.

Fig. 18.1 Primul pas pentru închiderea carcasei 

Fig. 18.2 Pasul doi pentru închiderea carcasei 

19.  OPȚIUNI CONTROLLER

Accesul la opţiunile controlerului este protejată de parolă şi este 
necesară autentifi carea cu parolă de service pentru a efectua 
modifi cări.

Acces

Fig. 19.1 Ecran autentifi care utilizator 

Pentru autentifi care, plasaţi cursorul pe cifra selectată şi apăsaţi 
butonul. Atunci când cifra apare intermitent, rotiţi codifi catorul 
pentru a schimba valoarea. Confi rmaţi cifra prin apăsare. Editarea 
va muta cursorul la următoarea cifră. Confi rmaţi autentifi carea 
folosind “OK" sau abandonaţi folosind “ANULARE”. Dacă parola este 
greşită, echipamentul va afi şa un mesaj Fig. 19.2.

Fig. 19.2 Informare parolă greşită 

Repetaţi procedura de autentifi care

Setările trebuie modifi cate doar de către personal 
califi cat, cu aptitudini tehnice. Setarea unor 
parametrii greşiţi poate cauza performanţă scăzută 
sau deteriorări ale echipamentului.
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Setare A B C D E F G H I J K L

dTonDHW x x x x x x x x x x x

dToff DHW x x x x x x x x x x x
dTonPOOL x x

dToff POOL x x

TCOLmin x x x x x x x x x x x x

TCOLcr x x x x x x x x x x x x

TCOLmax x x x x x x x x x x x

Pmin x x x x x x x x x x x x

tP x x x x x x x x x x x x

HP1 x x x x x x x x x x x x

HP2 x x x x x x x x x x x

tVALVE x

tDLY x x x

TCOmin x

dTP2 x

                                               Schemă

19.1.  Opțiuni setări sistem
Următoarele setări sunt disponibile în funcţie de schemă şi de versiune:

Descriere setări 

dTonDHW - diferenţă temperatură dintre T1 (T3 în schema H) şi T2  
 (T3 în schema E) ce va face colectorul să pompeze P1 sau  
 P2 la capacitate 100%.
dToff DHW - diferenţa de temperatură dintre T1 (T3 în schema H) şi  
 T2 (T3 în schema E), la care pompa va funcţiona la   
 capacitate  minimă Pmin. Sub această valoare, pompa  
 colectoare este oprită. Va fi  repornită atunci când se   
 atinge valoarea dTonDHW.
dTonPOOL – în schemele cu sistem de bazin, diferența de   
 temperatură dintre T1 şi T3 (pentru schema F) şi T1 şi T2  
 (pentru schema I), ce porneşte pompa P1 la capacitate  
 100%.
dToff POOL - diferenţa de temperatură dintre  T1 şi T3 (pentru   
 schema F) şi T1 şi T2 (pentru schema I), la care   
 pompa va funcţiona la capacitate minimă   
 Pmin. Sub această valoare, pompa este oprită. Va fi    
 repornită când valoarea dTonPOOL este atinsă.

TCOLmin -  temperatura minimă a colectorului minimal, ce trebuie 
atinsă pentru a permite încărcarea rezervorului. Dacă temperatura  
colectorului nu a atins această valoare  setată, în ciuda faptului că 
sunt îndeplinite condiţiile de încărcare (rezultate de ex.  din citirea 
dTon) controlerul nu va porni pompa colectoare. 
Pompa colectoare va fi  pornită doar sub dToff DHW sau dToff POOL 
(în funcţie de schemă). 

TCOLcr  - temperatura critică a colectorului. Temperatură care, 
indiferent de atingerea valorii presetate a rezervorului (TsDHW) 
sau a  bazinului (TsPOOL) va porni pompa colectoare la 
capacitate maximă pentru a elibera căldura din colector. Aceasta 
se va opri atunci când temperatura colectorului scade sub TCOLcr-
HPx (unde x reprezintă numărul de pompe colectoare: 1 sau 2). 
Dacă setarea AlarmTCOLcr are valoare DA, unitatea afi șează alarma 
la depăşirea temperaturii critice a colectorului. Această alarmă 
permite pornirea pompei colectorului doar atunci când sistemul cu 
rezervorul  DHW nu se afl ă în poziţia de depăşire a temperaturii 
maxime, alarma TDHWmax.
TCOLmax – atingerea temperaturii colectorului va opri pompa. 
Controlerul raportează o alarmă. Pompa colectoare poate fi  
pornită doar atunci când temperatura colectorului scade sub 
diferenţa TCOLmax-HPx.

 Controlerul limitează dinamic valoarea minimă a 
setării TCOLmax şi valoarea maximă a setării TCOLcr, astfel încât 
valorile setate oferă un interval cuprins între  TCOLcr şi TCOLmax 
nu mai mică de 30°C. Această procedură protejează împotriva 
impulsurilor de creştere a temperaturii colectorului atunci când 
pompa este pornită, după atingerea valorii   TCOLcr. Pentru a seta 
o valoare mai mare decât cea permisă de controler pentru TCOLcr, 
creşteţi valoarea TCOLmax, astfel încât să se păstreze condiţia de 
interval de  30°C.

 Controlerul limitează dinamic valoarea minimă a 

TDHWmax - temperatura maximă a rezervorului  DHW, ce 
opreşte pompa colectoare şi dezactivează încărcarea ulterioară a 
rezervorului. Se va afi şa o alarmă pentru depăşirea temperaturii 
maxime a rezervorului DHW. Această alarmă are prioritate mai 
mare la TCOLcr şi, în ciuda alarmei pentru temperatura critică a 
colectorului, controlerul va anula pornirea pompei colectoare 
pentru rezervor. Alarma va fi  oprită şi pompa repornită atunci când 
temperatura rezervorului scade sub TDHWmax-HPx.
Pmin – capacitatea minimă a pompei colectoare atinsă, dacă 
diferenţa dintre temperaturile colectorului şi a rezervorului scad 
sub valoarea dToff DHW sau dToff POOL (în funcţie de schemă). 
tP – timp minim de funcţionare al pompei colectoare. Dacă 
diferenţa dintre temperaturile colectorului şi a rezervorului sacade 
la dTon, pompa colectoare va fi  pornită pentru perioada de timp tP.
HP1- histerezis auxiliar pentru ieşirea P1.
HP2 - histerezis auxiliar pentru ieşirea P2.
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Valori prea mari ale setărilor HP1, HP2 pot duce la 
oscilații mari de temperatură în sistem, aşadar este 
recomandat să le lăsaţi la nivelul  1°C.

tVALVE – timp de funcţionare minim al supapei controlerului care 
comută circuitele (folosită în aplicaţia solară F).
tDLY – timp întârziere comutare pornit/oprit schimbător căldură 
în aval al pompei. 
TCOmin – temperatură minimă în circuitul CH (măsurată de 
senzorul T4) în schema G, ce permite încărcarea rezervorului DHW 
de la sistemul boilerului. Sub această temperatură,  (chiar dacă 
există condiţii pentru umplerea rezervorului, adică TsDHW este mai 
mic decât valoarea presetată sau dTCO este atins), controlerul va 
dezactiva umplerea rezervorului. Acest lucru previne funcţionarea 
circuitului CH sub punctul de rouă a boilerului.
dTP2 – diferenţa de temperatură dintre colectorul T1 şi 
schimbătorul T4, dacă este atinsă, controlerul va porni pompa 
schimbătorului  în schema I. funcţionarea cu tDLY este de 
asemenea posibilă, atunci setarea dTP2 trebuie să fi e OPRIT. La 
o astfel de setare, controlerul va rula un algoritm operaţional P2 
cu întârziere de tDLY referitor la funcţionarea pompei P1. Alarma 
senzorului T4 nu va fi  raportată.

19.2. Opţiuni/Confi gurații I\O 

În funcţie de lungimea cablului de extensie a senzorului, senzorii 
vor afi şa temperatura fără a lua în considerare rezistenţa liniilor de 
conectare. Pentru a compensa efectele cablurilor, este necesar să 
efectuaţi procedura de compensare a senzorului.

19.3. Opţiuni\Funcţii
În funcţie de schemă şi versiune, următoarele setări sunt 
disponibile în meniul Funcţii:

Anti-îngheţ
 – setarea PORNIT activează funcţia anti-îngheţ. Pompa 
colectorului va fi  pornită, dacă temperatura fl uidului solar de 
lucru scade până la valoarea de îngheţ setată pentru lichidul de 
lucru. Pentru funcţionara corectă a acestei funcţii, este necesar 
să selectaţi un lichid sola de lucru corespunzător. Pompa va fi  
oprită în cazul în care temperatura lichidului creşte cu 2°C. Atunci 
când funcţia este dezactivată, controlerul nu va monitoriza anti-
îngheţul şi acest lucru poate duce la deteriorarea sistemului solar 
în perioada de iarnă; este aşadar recomandat ca funcţia să rămână 
activată. În schema E, funcţia anti-îngheţ funcţionează în circuitul 
rezervorului A, în schema F, funcţia apare la circuitul prioritar.  Dacă 
în sistemul cu rezervor DHW, temperatura scade la 2°C, controlerul 
va atenţiona imposibilitatea continuării funcţiei anti-îngheţ.

Lichid de lucru – tipul de lichid folosit în sistem. Este necesară 
setarea corectă pentru a asigura performanţa funcţiei anti-îngheţ 
şi a contorizării ieşirii calorice.

19.2.1. Compensarea lungimii cablului 

Reprezintă măsurarea cablurilor conectate la un senzor (pista 
de măsurare), citind valoarea din tabelul de compensare pentru 
rezistenţa cablurilor de conectare şi programarea acestei valori în 
controler. 
Controlerul va muta automat caracteristicile senzorului pentru a 
compensa efectul rezistenţei suplimentare.
Atunci când intraşi în meniu, controlerul afi şează valorile curente 
ale corecţiilor pentru temperatură.
În cazul în care controlerul afi şează 0.0, înseamnă că nu există 
corecţii introduse pentru pista dată. Pentru a şterge datele de 
compensare pentru pistă, introduceţi valoarea 0.0. 
Procedura poate fi  realizată folosind un ohmmetru pentru a 
măsura rezistenţa ambelor cabluri conductoare şi pentru a selecta 
din tabel valoarea pentru rezistența măsurată.
Dacă rezultatele indică o corecție de peste 2°C, poate însemna că 
respectivul cablu are o rezistenţă mai mare decât cea permisă sau 
că este prea lung.
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Debit P1 
 – funcţie de calibrare a debitului, necesară pentru funcţia corectă 
de contorizare a eliberării căldurii.  Este necesar să instalaţi un 
rotametru sau un apometru în circuitul cu lichid de lucru. Atunci 
când editarea este deschisă, (valoarea este afi şată intermitent), 
pompa colectorului P1 va fi  controlată la capacitate maximă. Citiţi 
valoarea debitului de pe rotametru sau apometru şi identifi caţi câţi 
litri de lichid de lucru trec într-un minut şi programaţi valoarea în 
controler. Este necesar să introduceți o valoare corectă pentru a 
realizarea contorizării ieşirii căldurii de către controler.

Flow P2 – funcţie de calibrare a pompei P2 pentru schema solară 
H. Pentru a calibra viteza debitului fl uidului de lucru este necesar 
să aveţi un rotametru sau un apometru instalat. Atunci când 
editarea este deschisă, (valoarea este afi şată intermitent), pompa 
colectorului P2 va fi  controlată la capacitate maximă. Este necesar 
să introduceți o valoare corectă pentru a realizarea contorizării 
ieşirii căldurii de către controler. Calibrarea debitului P2 este 
disponibilă doar pentru schema solară termală H.

Colector cu vacuum
- funcţie de colector cu vacuum oprită/pornită. Principiul de 
funcționare a funcției este descris în secţiunea 19.3.1.
Detectare nivel 
– setare ce defi neşte cât de mult poate să crească temperatura 
colectorului (la începutul funcţiei de colector cu vacuum) într-un 
interval de un minut, pentru a activa pompa colectorului. 
Timp funcţionare – momentul în care trebuie oprită pompa 
colectorului, după atingerea nivelului de temperatură stabilit în 
Dect. level.
19.3.1. Funcția de colector cu vacuum 
Setările necesare pentru funcţia de colector cu vacuum sunt 
descrise în secţiunea anterioară. Funcţia de colector cu vacuum 
(atunci când este activată), verifi că temperatura colectorului şi 
porneşte pompa dacă, după un minut, temperatura colectorului 
creşte cu valoarea nivelului setat în Nivel detectare;  pompa 
colectorului va fi  pornită pe perioada setată la rubrica Timp 
funcţionare. 

Pentru contorizarea corectă a ieşirii căldurii în schema 
H, este necesară calibrarea ambelor pompe.

Funcţia de colectare vacuum este dezactivată dacă temperatura 
colectorului este sub 0°C şi există alarme active care blochează 
funcţionarea pompei colectoare.

19.4. Modul manual

Modul manual permite controlul manual pentru ieşirile: P1, P2, H. 
Pompa P1 este controlată astfel încât terminalele de alimentare să 
primească tensiune de alimentare iar pe terminalele PWM se va 
genera controler cu semnal complet.
Ieşirile sunt controlate direct după confi rmarea editării setărilor.
Din acest meniu, controlerul nu va reveni automat la ecranul 
principal.
După ieşirea din modul manual controlerul revine la controlul 
ieşirilor în conformitate cu algoritmul de operare.

În modul manual, toate acţiunile automate sunt 
oprite. Menținerea controlerului în modul manual 
pentru o perioadă lungă de timp poate duce la 
deteriorarea sistemului. 

19.5. Scheme asistent
Schemele asistent ajută la selectarea tipului de instalaţie. 
Acest lucru se realizează prin rotirea butonului pentru a naviga 
printre scheme. Numărul şi tipul schemelor depind de versiunea 
controlerului. 

După selectare, controlerul va solicita confi rmarea schemei.

20. ÎNLOCUIREA SIGURANŢEI 
Trebuie utilizată o siguranţă sub-miniatură cu întârziere  1.25A, 
cu un curent minim de întrerupere de 100A, conform standardului 
IEC 60127. Un exemplu de siguranţă ce îndeplineşte cerințele este 
Schurter MXT-250. Pentru a înlocui siguranţa, deschideţi capacul 
controlerului şi înlocuiţi siguranța arsă cu cea nouă (Fig. 20.1).

Producătorul își rezervă dreptul de a opera modifi cări 
la design şi software fără a anunţa în prealabil. 

Fig. 20.1 Înlocuirea siguranţei
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