
PL06 Modulul de control al pompei

Modulul de control este ideal pentru a suplimenta terminalul de control Salus
KL06. Datorită acestuia se poate controla individual modul de lucru al pompei.

Montajul şi principiul de acţiune al modulului PL06

Pentru a monta corespunzător modulul pe terminalul de
control KL06 este indicat să se respecte instructajul de
mai jos:

1. Îndepărtaţi patru şuruburi care se află în partea
dreaptă şi în cea stângă a terminalului KL06, în
locul în care trebuie să se pună modulul PL06.

2. Prindeţi, cu ajutorul celor patru şuruburi, modulul PL06

Cu ajutorul primului conductor de șuntare se poate stabili timpul de rulare al pompei. Aceasta este
perioada de timp în care pompa va funcţiona după închiderea tuturor motoarelor. Există posibilitatea de a
alege între: 0, 5, 10 şi 15 minute. Atunci când funcţia de rulare este activă, pe modulul PL06 se aprinde o
diodă roşie care se stinge în momentul în care timpul stabilit pentru rulare se termină.

Cu ajutorul celui de al doilea conductor de șuntare se poate alege zona de căldură pentru care funcţia de
rulare a pompei va fi activă (de la 1 la 6). Poziţionaţi conductorul de șuntare în poziţia “p” şi pompa va
lucra în toate cele şase zone de căldură. Ceea ce înseamnă că în cazul în care toate zonele de căldură /
motoare sunt închise, atunci pompa nu va lucra, dar în cazul în care oricare dintre cele şase zone de
căldură dă un semnal către radiator (oricare dintre motoare este deschis) – atunci pompa începe să
lucreze.

Dacă dorim ca una dintre zonele de căldură să aibă prioritate (cea care este cel mai des folosită de
utilizator) atunci poziţionăm conductorul de șuntare în poziţia corespunzătoare respectivului număr. Acest
lucru înseamnă că dacă respectiva zonă (de exemplu 2), va fi semnalizată ca fiind solicitată la căldură
(motorul va fi deschis) atunci pompa va lucra, iar celelalte zone sunt închise. Dacă zona nr. 2 nu va
semnaliza necesarul de căldură (motorul va fi închis) atunci restul zonelor de căldură vor da semnal către
radiator, pompa nu va lucra.



Funcţia de protecţie a pompei

Modulul PL06 are o funcţie de protecţie a pompei. Acest lucru constă în faptul că modulul pune în
funcţiune pompa o dată pe săptămână chiar şi atunci când sistemul de încălzire nu funcţionează, lucru
care împiedică “lipirea” ei.

Date tehnice:
PL06
Putere: 230VAC / 50 Hz
Cablu elastic: 1.0 – 1.5 mm2
Cablu dur: 0.5 – 1.5 mm2
Lucru în domeniul de temperatură: 0ºC – 50ºC

GARANŢIA

CONDIŢII DE GARANŢIE
1. Producătorul asigură o garanţie, referitor la acţiunea produsului, pentru o perioadă de 24 luni de

la data achiziţionării, dată confirmată prin ştampila, semnătura vânzătorului sau prin un document
de achiziţie.

2. În perioada de garanţie se asigură garanția, schimbarea dispozitivului cu unul nou (acelaşi tip /
model) sau rezolvarea defectelor ce au apărut ca urmare a defectelor de fabricaţie.

3. Garanţia nu acoperă defectele apărute din următoarele cauze:
a. Distrugere chimică, mecanică din vina utilizatorului,
b. Un montaj necorespunzător, care nu a fost realizat în conformitate cu instrucţiunile de

montaj
c. Nerespectarea instrucţiunilor de deservire precum şi a condiţiilor de siguranţă
d. Utilizarea în scopuri care nu sunt în conformitate cu destinaţia dispozitivului.

4. Cumpărătorul pierde dreptul la garanţie în cazul în care:
a. Defecţiunea apărută din vina utilizatorului provoacă deteriorarea definitivă a calităţii

dispozitivului,
b. Utilizare necorespunzătoare – care nu este în concordanţă cu instrucţiunile de deservire şi

de montaj,
c. Realizarea operaţiilor de reparare de către personal neautorizat.

5. Toate reclamaţiile împotriva vânzătorului referitoare la garanţie vor fi soluţionate în conformitate
cu înscrisurile Codului Civil.

Am luat la cunoştinţă şi accept condiţiile de garanţie.

Data vânzării: Ştampila şi semnătura vânzătorului:

Simbolul indică o
colectare selectivă a
dispozitivelor electrice şi
electronice. Se interzice
aruncarea dispozitivelor
cu alte deşeuri.
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