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1. Buton de pornire şi oprire a controlerului  
2. Buton de pornire a pompei  pentru  funcţionare 
 în mod continuu. 
3. LED indicator al funcţionării pompei. 
4. Senzor pentru măsurarea temperaturii apei 
 din boilerul cu acumulare (T1). 
5. Senzor pentru măsurarea temperaturii apei 
 din panoul solar (T1). 
6. Ştecher pentru alimentarea controlerului (230V). 
7. Cablu pentru alimentarea pompei (230V). 
8. Buton pentru setarea diferenţei maxime Dmax 
 dintre T1 şi T2 (scăderea valorilor selectate). 
9. Buton pentru setarea diferenţei minime Dmin 
 dintre T1 şi T2 (creşterea valorilor selectate).

CAPTATOR 
SOLAR 

T1 

PC 

230V, 
50Hz 

Semnificaţiile notaţiilor din figura sunt următoarele: 
PC – pompă de circulaţie pentru circuitul solar 
T1 – senzor de temperatură pentru captatorul solar 
T2 – senzor de temperatură pentru boilerul solar 

 
 Controlerul va comanda pornirea sau oprirea pompei de circulare în funcţie de 
diferenţa dintre cele două temperaturi măsurate, T1 şi T2. 
Există o valoare maximă a diferenţei dintre temperaturi şi o valoare minimă a diferenţei dintre 
temperaturi, T1 - T2 = Dmax sau T1 - T2 = Dmin.  
Din fabrică aceste valori sunt: Dmax = 14°C şi Dmin = 6°C 
 



Astfel controlerul va porni pompa dacă diferenţa dintre temperatura apei din panoul solar şi 
temperatura apei din boiler (T1 - T2) este mai mare sau egală cu 14°C (DMax) şi va opri 
pompa în momentul în care această diferenţă se va reduce până la 6°C. Temperatura maximă 
a apei din boiler poate să ajungă până la 75°C (sau 85°C), atunci controlerul va opri pompa 
pentru a preveni fierberea apei în boiler. 
De exemplu: Dacă temperatura apei în panoul solar este de 70°C şi temperatura apei în boiler 
este de 20°C, controlerul va porni pompa până ce temperatura apei în boiler va ajunge la 
64°C, fiindcă 70°C - 64°C = 6°C (Dmin). Dacă în timp ce se încălzeşte apa în boiler, datorită 
căldurii solare, temperatura apei în panoul solar va creşte de la 70°C la 90°C, controlerul va 
lăsa să funcţioneze pompa doar până temperatura apei în boiler va ajunge la valoarea maximă 
de 75°C pentru a preveni fierberea apei în boiler. 
 
Aceste valori Dmin şi Dmax pot fi setate de la butoanele 8 şi 9, ele pot fi reglate între 0°C şi 
20°C dar tot timpul Dmin trebuie să fie mai mic decât Dmax. 
 
Setarea diferenţei maxime de temperatură pentru pornire Dmax – apăsaţi butonul din 
partea stângă (notat în figură cu 8), pe ecran cifrele vor începe să clipească intermitent 
indicând valoarea setată, acum modificaţi această valoare tot cu ajutorul celor două butoane 
(notate cu 8 şi 9), cu cel din stânga (8) se poate scădea valoarea setată şi cu cel din dreapta (9) 
poate fi crescută această valoare. Această diferenţă poate fi reglată între 0°C şi 20°C 
 
Setarea diferenţei minime de temperatură pentru oprire Dmin – apăsaţi butonul din 
partea dreaptă (notat în figură cu 9), pe ecran cifrele vor începe să clipească intermitent 
indicând valoarea setată, acum modificaţi această valoare tot cu ajutorul celor două butoane 
(notate cu 8 şi 9), cu cel din stânga (8) se poate scădea valoarea setată şi cu cel din dreapta (9) 
poate fi crescută această valoare. Această diferenţă poate fi reglată între 0°C şi 20°C. 
 
Temperatura maximă la care poate ajunge apa din boiler este limitată la 75°C, dacă 
totuşi, se doreşte creşterea acestei temperaturi, ea poate fi modificată la 85°C. Acest lucru 
poate fi făcut doar la pornirea controlerului. Pentru a schimba această valoare maximă de la 
75°C la 85°C opriţi controlerul (de la butonul 1), apăsaţi simultan cele două butoane (8 şi 9) şi 
în timp ce le ţineţi apăsate porniţi din nou controlerul. Dacă cifrele de pe ecran vor lumina 
intermitent o singură dată, înseamnă ca temperatura este setată la 75°C, iar dacă cifrele de pe 
ecran vor lumina intermitent de trei ori, înseamnă ca temperatura este setată la 85°C. 
 
Controlerul este echipat cu un sistem ANTI-STOP cu două moduri de funcţionare. Sistemul 
ANTI-STOP funcţionează permanent în paralel cu funcţionarea automată a controlerului, 
indiferent de valorile setate pentru diferenţele de temperatură.  
1. Când temperatura apei în panoul solar este mai mare de 90°C sistemul ANTI-STOP 
lucrează cu frecvenţă mare, pornind pompa la fiecare 30 de minute pentru o perioadă de 80 de 
secunde pentru a preveni supraîncălzirea apei în panoul solar. 
2. Atunci când această temperatură este sub 90°C sistemul porneşte pompa la fiecare 14 zile 
pentru o durată de 30 de secunde. Al doilea mod de funcţionare al sistemului ANTI-STOP 
protejează pompa la gripare în perioadele de inactivitate.  
 
 


