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1.1. Fazele funcționării 

Automatizarea defineste următoarele faze principale ale funcționării cazanului: 

 Faza de initiere a arderii 
 Faza de ardere 
 Faza de oprire a arderii 
 OPRIT 

Aceste faze nu depind de configurație și se aplică tuturor tipurilor de cazane. Fiecare faza este împărțită în mai multe 
secvențe, care pot varia în funcție de configurație.  

1.1.1. Initierea arderii 

În această fază, cazanuleste pornit. Începe să funcționeze și apinde combustibilul din gretarul de ardere. Aceasta este 
împărțită în următoarele secvențe: 

 Test prezenta foc 
În această secvență, controlerul realizează testul pentru a stabili dacă în gretarul de ardere mai există jar.  

 Încălzire 
În această secvență, rezistenta de aprindere este alimentata cu tensiune 230V, incepe sa se încălzeasca și 
combustibilul este încărcat în gretarul de ardere.  

 Aprinderea combustibilului 
În această secvență caldura colectata de la rezistenta de aprindere este focalizata in gretarul de ardere iar combustibilul 
va începe să se aprinda și să creasca temperatura gazelor. Controlerul verifică creșterea temperaturii gazelor de ardere.  

 Testul de aprindere (confirmare foc) 
Această secvență este efectuata atunci când temperatura gazelor de ardere atinge pragul stabilit sau Senzorul de 
flacără raportează starea FLACĂRĂ. În acestă secvență, controlerul pornește ventilatorul cu Turatia stabilită. La 
sfârșitul fazei verifică dacă temperatura gazelor de ardere s-a ridicat cu mai mult de 3°C pe minut sau dacă 
Senzorul de flacără a emis semnalul FLACĂRĂ. Dacă da, pornește faza Ardere, dacă nu, se repetă testul de 
aprindere până la expirarea acestei faze. În cazul in care verificarea nu inregistreaza rezultat pozitiv, 
automatizarea raportează Eroare Aprindere.  
 

1.1.2. Ardere 

După confirmarea prezentei flacarii, începe etapa normală de functionare(arderea). Puterea inițială de ardere este setată 
la puterea maximă dorită. Arderea este reglată pentru a indeplini condițiile de temperatură selectate, în funcție de tipul de 
cazan: 

 

 Ardere 
Nivelul puterii de ardere este reglat între nivelele de putere 1-5 (setarea 5 este Automată) și Hi. Dacă se selectează 
opțiunea Reglare Avansată (AdvancedRegulation) , atunci se realizează reglarea continuă a puterii între nivelele de 
putere 1-5.  

 Aer pentru reglare 
Temperatura aerului este reglată și se modifică puterea de ardere în mod corespunzător.  

 Agent Termic 
Temperatura apei este reglată și se modifică puterea de ardere în mod corespunzător. 

 Gazele de ardere 
Temperatura gazelor de ardere din coș este reglată și se modifică puterea de ardere în mod corespunzător.  

1.1.3. Oprirea arderii 

În această fază, cazanul este oprit și camera de ardere racita. Cazanl poate fi oprit manual (prin interfața de utilizator, PC-
PRO sau semnalul de putere extern), prin intermediul cronometrului sau al termostatului. Snecul  nu mai încarcă 
combustibil în camera de ardere, iar ventilatorul răcește camera de ardere: 

 Oprire foc 
Activă până când gazele de ardere sunt răcite până sub pragul stabilit. În configurața ARZĂTOR, rulează funcția 
Oprire foc până când Senzorul de flacără emite semnalul LIPSA FLACĂRĂ. În BUCLĂ DE PRESIUNE ÎNCHISĂ 
(CLOSED PRESSURE LOOP), după realizarea Opririi focului, ventilatorul funnctioneaza la Turatia maximă pentru 
o perioada de timp stabilită pentru a curăța camera de ardere. Dacă se selectează modul Lemn, ventilatorul 
pentru combustie se oprește imediat. 

 Răcire agent termic 
Atunci când temperatura la puterea minimă de ardere crește peste pragul stabilit, cazanul se oprește. Va reporni în mod 
automat atunci când temperatura aerului/apei  scade sub pragul stabilit.  

1.1.4. OPRIRE 

Această fază este împărțită în următoarele secvențe: 

 OPRIRE 
Cazanul este răcit și ventilatorul este oprit. Cazanul este în mod așteptare și poate fi pornit manual, prin 
intermediul temporizatorului, al termostatului, sau prin prin racirea acumulatorului, conform modului de 
funcționare stabilit.  

 Menținerea focului 
La anumite modele de cazane in functie de configuratie se poate păstra o cantitate minimă de jar în interiorul camerei de 
ardere prin încărcarea în mod periodic a camerei de ardere cu peleți și prin pornirea ventilatorului timp de câteva secunde.  
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Nivelul puterii de ardere este reglat între nivelele de putere 1-5 (setarea 5 este Automată) și Hi. Dacă se selectează 
opțiunea Reglare Avansată (AdvancedRegulation) , atunci se realizează reglarea continuă a puterii între nivelele de 
putere 1-5.  

 Aer pentru reglare 
Temperatura aerului este reglată și se modifică puterea de ardere în mod corespunzător.  

 Agent Termic 
Temperatura apei este reglată și se modifică puterea de ardere în mod corespunzător. 

 Gazele de ardere 
Temperatura gazelor de ardere din coș este reglată și se modifică puterea de ardere în mod corespunzător.  

1.1.3. Oprirea arderii 

În această fază, cazanul este oprit și camera de ardere racita. Cazanl poate fi oprit manual (prin interfața de utilizator, PC-
PRO sau semnalul de putere extern), prin intermediul cronometrului sau al termostatului. Snecul  nu mai încarcă 
combustibil în camera de ardere, iar ventilatorul răcește camera de ardere: 

 Oprire foc 
Activă până când gazele de ardere sunt răcite până sub pragul stabilit. În configurața ARZĂTOR, rulează funcția 
Oprire foc până când Senzorul de flacără emite semnalul LIPSA FLACĂRĂ. În BUCLĂ DE PRESIUNE ÎNCHISĂ 
(CLOSED PRESSURE LOOP), după realizarea Opririi focului, ventilatorul funnctioneaza la Turatia maximă pentru 
o perioada de timp stabilită pentru a curăța camera de ardere. Dacă se selectează modul Lemn, ventilatorul 
pentru combustie se oprește imediat. 

 Răcire agent termic 
Atunci când temperatura la puterea minimă de ardere crește peste pragul stabilit, cazanul se oprește. Va reporni în mod 
automat atunci când temperatura aerului/apei  scade sub pragul stabilit.  

1.1.4. OPRIRE 

Această fază este împărțită în următoarele secvențe: 

 OPRIRE 
Cazanul este răcit și ventilatorul este oprit. Cazanul este în mod așteptare și poate fi pornit manual, prin 
intermediul temporizatorului, al termostatului, sau prin prin racirea acumulatorului, conform modului de 
funcționare stabilit.  

 Menținerea focului 
La anumite modele de cazane in functie de configuratie se poate păstra o cantitate minimă de jar în interiorul camerei de 
ardere prin încărcarea în mod periodic a camerei de ardere cu peleți și prin pornirea ventilatorului timp de câteva secunde.  

 
 
 
 
 
 

2.2. Configurațiile automatizarii  

Automatizarea suportă o mare varietate de configuratii și aplicații. Fiecare cazan are caracteristici specifice și 

necesită configurații diferite. Pentru a configura automatizarea in scopul de a obtine cea mai bună performanță în 

functionarea cazanului, trebuie tinut cont de conditiile de functionare ale acestuia si de instalatia hidraulica.  
Automatizarea oferă 2 configurații predefinite pentru diferite tipuri de instalari. În plus, automatizarea este 
complet configurabila și poate fi personalizata pentru a corespunde cerințelor specifice definite de tipul de 
instalatie.  
 

LIMITARE 
Cu ajutorul tastaturii puteți selecta una dintre configurațiile predefinite.Pentru modificarea configurațiilor și setărilor 
predefinite, aveți nevoie de aplicația PC-PRO. Nu puteți personaliza o configurație fără  PC-PRO. 
 
 
Pentru a crea o configurație personalizată, puteți folosi o configurație predefinită, care trebuie să se asemene foarte mult 
cu configurația de care aveți nevoie, ca șablon și să faceți modificările necesare, sau puteți defini configurația de la zero.  
 

IMPORTANT 
Atunci când modificați o configurație predefinită, în plus față de conectarea sau deconectarea hardware, opțiunile de 
configurare  PC-PRO trebuie definite în mod corespunzător. 
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Figura 4 prezintă legenda simbolurilor folosite în schemele de configurare.  
 

 
 
Figura 4: Legenda simbolurilor pentru configurare 

IMPORTANT 
În capitolele următoare veți găsi informații detaliate pentru fiecare configurație în parte. Înainte de a continua, familiarizați-
vă cu procedura de configurare generală, deoarece este necesară pentru a configura cu succes controlerul.  
 
Următoarele capitole conțin tabele cu setările de configurare. Aceste tabele includ unitățile necesare și opționale, 
opțiunile de configurare pentru unitățile opționale, și parametrii aferenți fiecărei unități. Unitățile implicite, enumerate 
în tabelele corespunzătoare, sunt necesare și sunt incluse cu această configurație. Pentru lista completă a 
parametrilor consultați Anexa C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CONTACT DESCHIDERE UȘĂ
2. SENZOR NIVEL PELEȚI 
(CONTACT CAPACITATE) 

3. LEVEL TRONIC 
 

4. SENZOR TURATIE HALL  
 

5. TERMOSTAT EXTERN 
 
6. SENZOR TEMPERATURĂ APĂ
7. SENZOR TEMP. AER
 

8. SENZOR TEMP. APĂ RETUR 
9. SENZOR TEMP. CAMERĂ II

10. SENZOR TEMP. 
ACUMULATOR 

11. SENZOR DE DETECTARE A 
FLĂCĂRII 
12. SENZOR DE TEMPERATURĂ 
A GAZELOR DE ARDERE 
13. SENZOR DE DEBIT DE AER 
(Conexiune prin tub) 
14. REZISTENTA APRINDERE 
(MAX. 450W) 
15. VENTILATOR 1 ‐
VENTILATOR PRIMAR DE 
COMBUSTIE 
16. VENTILATOR 2 ‐  VENTILATOR 
PENTRU COȘ sau VENTILATOR 
SECUNDAR DE COMBUSTIE 

SETARE A PUTERII EXTERNE
 
 
 
Opțional (activare cu PC‐PRO)
 

17. VENTILATOR 2 ‐
VENTILATOR AMBIENTAL 
18. VENTILATOR 3 ‐
VENTILATOR AL CAMEREI 
SECUNDARE  
19. SNEC ALIMENTARE  
PELEȚI 1 
20. SNECALIMENTARE  
PELEȚI 2 
21. TERMOSTAT DE 
TEMPERATURĂ DE 
SIGURANȚĂ (APĂ) STB 
22. TERMOSTAT DE 
TEMPERATURĂ DE 
SIGURANȚĂ (PELEȚI) STB 
23. TERMOSTAT DE 
SIGURANȚĂ SUPLIMENTAR 
24. PRESOSTAT AER
25. PRESOSTAT APA
26. POMPĂ CIRCULATIE 
INCALZIRE 
 
27. POMPĂ ACM SAU RETUR 
(BYPASS) 
28. POMPĂ CIRCULATIE 
MODULANTA 
29.SEC DE EXTRAGERE A 
CENUȘEI 
 
30.CURĂȚAREA CAMEREI 
METALICE 
31. CURĂȚARE CU IMPULS 
DE AER 
 
32.FLOWTRONIC
 
 
CONTACT POMPĂ 
MODULANTA 
 
 
Obligatoriu pentru această 
configurație 
 

CONFIGURAȚIA: CAZAN CU PELEȚI (CU POMPĂ DE INCALZIRE) 

Aceasta configurația este destinată cazanelor pe peleti cu o pompă de incalzire.Presostatul de aer și snezorul de supra-
temperatură a peleților (STB peleți/apă) pot fi conectate ca dispozitive de siguranță, deoarece opresc snecul de alimentare direct 
în hardware.  

Setările de configurație implicite pentru configurația (Cazan cu peleți cu pompă de circulatie): 
 
Intrare/ 
Ieșire 

Unități implicite (necesare) Unități opționale Opțiunea de 
configurare 

Parametri aferenți 

O01 Rezistenta aprindere    
O02 Ventilator 1 (ventilator de 

combustie) 
  PAR19-28, PAR74, 

PAR87, PAR89, 
PAR101 

O04 Snec1 alimentare peleți   PAR3-18, PAR73, 
PAR88 

O05 Pompă circulatie   PAR67-69, PAR85, 
PAR97 

I01  Limitator de 
temperatură de 
siguranță STB 
(recomandat) 

 Dacă nu se 
utilizează, șuntați 
cu sârmă 

I02  Comutator de 
siguranță de 
presiune scăzută 

 Dacă nu se 
utilizează, șuntați 
cu sârmă 

I03  Termostat camera Termostat camera 
activat 

 

I04  Termostat acm Termostat acm 
activat 

 

T01 Senzor pentru temperatura 
agentului termic (NTC) 

  PAR50-51, PAR53 
Senzor pentru 
temperatura apei 
NTC (dacă este 
activată pompa de 
apă) 

 PAR50-51, PAR53 

T02   
Senzor de 
temperatură pentru 
retur apă NTC 
(dacă este activată 
pompa de apă) 

Pompa de apă 
activată 

PAR69 

T03 Senzor de temperatură pentru 
gazele de ardere (Tip K) 

  PAR54-59 

T04     
T05 Senzor de temperatură a apei 

buffer superior(NTC) 
 Pompa de apă 

activată  
PAR52, PAR95, 
PAR96 

Senzor de 
temperatură pentru 
acumulator (NTC) 

Acumulator activat PAR84-86 

Senzor de flacără 
(numai pentru 
arzătoare) 

 PAR78-80 



8 9

 

 
Figure 7: Schemă pentru configurație cazan cu peleți (cu pompă de circulatie)  

Reglarea cazanului. 

 

IMPORTANT 

Asigurați-vă că controlerul nu este conectat la alimentarea principală cu energie daca interveniti la partea 
electrica(ventilatoare, aprinzător, senzori și așa mai departe). 

Respectați procedura generală de configurare și realizați următoarele: 

1. Conectați la aplicația PC-PRO și selectați sau configurați setările oentru Configurația 3. 
2. Reglați parametrii care nu depind de configurație.  
3. Reglați parametrii snecului (PAR3-18). 
4. Reglați parametrii pentru setările de Turatie pentru Ventilator 1 (PAR19-28). 
5. Reglați setările de temperatură agent: PAR52 (în 0C), PAR95 (în 0C), PAR96 (în 0C) 
6. Reglați setările de temperatură ON (PORNIT) și OFF (OPRIT) pentru pompa de circulatie: PAR67 (in °C) pentru PORNIT, 

PAR68 (în °C) pentru OPRIT. 
7. Reglați setările de temperatură pentru gazele de ardere (PAR54-59). 

Pentru descrieri detaliate ale parametrilor consultați capitolul Anexa C.  
 
 

NOTĂ: 
Protecție de fază, 
adăugată de client. Se 
recomandă a nu se 
schimba polaritatea.  

2.2.2. Configurații pentru cazanul cu functionare pe peleți 

 

Cazanul cu functionare pe peleți poate fi pornit din aplicația PC-PRO, prin intermediul butonului de pornire de pe interfața 
utilizatorului, sau folosind temporiztoarele. Cazanul va executa un ciclu urmând cele patru faze de funcționare: 

 Faza de aprindere combustibil 
 Faza de ardere 
 Faza de stingere 
 OPRIRE 

În faza de aprindere combustibil, cazanul începe să funcționeze și aprinde combustibilul din gretarul de ardere. Snecul  
începe să alimenteze cu peleții conform setarilor parametrilor PAR3 și PAR4, iar Ventilatorul 1 functioneza la turatia 
reglată la  PAR21. Rezistenta de aprindere este alimentata cu tensiune si se încălzește. Această secvență se numește 
Încălzire iar durata acestei secvențe este reglată laparametrul PAR70. 

Apoi începe secvența Aprinderea Combustibilului. Rezistenta este alimentata, sneculfuncționeaza conform setarilor 
efectuate la parametri  PAR5 și PAR6, Ventilatorul 1 funcționează conform parametrului PAR22. Durata acestei secvențe 
este setata la parametrul PAR0. Apoi începe secvența Test de aprindere.  

 

În secvența Test de aprindere rezistenta de aprindere este deconectata de la tensiune, snecul funcționează conform 
setarilor efectuate la parametri  PAR7 și PAR8; Ventilatorul 1 funcționează la turatia setata la parametrul PAR23. Durata 
aestei secvențe este setata la parametrul PAR1. Atunci când temperatura gazelor de ardere atinge pragul de temperatură 
setat la parametrul PAR54, automatizarea începe să verifice creșterea temperaturii gazelor de ardere. Dacă temperatura 
crește cu mai mult de 3°C pe minut, se declanșează faza de Ardere. Dacă nu, reia faza de Aprindere.  

După Aprinderea cu succes, se declanșează faza de Ardere. Puterea inițială de ardere este reglată la nivelul maxim 
de putere (nivelul 5). Funcționarea snecului este setata la parametri PAR9-18, turatia ventilatorului 1 este setata in 
parametri  PAR24-28, (reglări pentru fiecare nivel de putere a arderii). Temperatura dorită a apei este reglată prin 
PAR51 (în °C). Pompa de circulatie pornește atunci când temperatura apei atinge valoarea setata la PAR67, și se 
oprește la PAR68. Dacă temperatura apei depășește pragul, reglat prin PAR51, boilerul începe în mod automat să 
scadă puterea de ardere (pentru această configurație este reglată implicit opțiunea Reglare Avansată). Dacă 
temperatura apei continuă să crească, se declanșează secvența raciere agent (atunci când temperatura apei crește 
peste valoarea [PAR51 (în °C) + PAR53 (în °C)]) iar cazanul se oprește. Atunci când temperatura agentului scade 
sub valoarea [PAR51 (în °C) - PAR50 (în °C)] iar temperatura gazelor de ardere este sub valaoarea setata la  
PAR56 (in °C), cazanul repornește în secvența test flacare. 
 
 
 
 
 
 
REGLARE AVANSATĂ 
 
Reglarea avansată este utilizată pentru reglarea continuă a temperaturii, apei și a gazelor de ardere. În loc să 
utilizeze cele 5 faze pentru reglarea temperaturii, automatizarea utilizează regulatoarele PID interconectate 
pentru reglarea precisă a arderii. În timpul secvenței de Încălzire, snecul și ventilatoarul funcționează ca în mod 
de reglare normală. În timpul fazei de Ardere, intervalul de alimentare a snecului și vitezele ventilatorului sunt 
modulate în limitele reglate. Controlerul calculează perioadele de alimentare a snecului și turatia ventilatorului 
pentru fiecare ieșire a regulatorului PID a puterii. Numărul maxim de etape este 1024. 
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Pentru a configura această opțiune: 
 Selectați opțiunea de configurare Reglare avansată 
 Reglați parametrii PAR10, PAR18, PAR24, PAR28, PAR34, PAR38 
 
TERMOSTAT AMBIENTAL 
 
Termostatul ambiental poate fi utilizat pentru a opri și a porni cazanul. În acest caz 
controlerul ignoră toate pragurile de temperatură internă și funcționează exclusiv cu intrarea termostatului (este posibilă numai 
funcționarea pornire/oprire). 
 
Pentru a configura această opțiune: 
 Conectați termostatul extern la I/O I03 și GND 
 Selectați opțiunea de configurare Termostat activat 
 
POMPA DE CIRCULATIE 
 
Pompa de circulatie 
 
Pompa de circulatie pornește atunci când temperatura agentului(T1) atinge valoarea setata la  PAR67, și se 
opreste la valoarea setata la PAR68. 
 

 
Figura 20: Funcționarea pompei de circulatie 
 
Atunci când pompa de apă este conectată la cazan, senzorul de temperatură a apei trebuie conectat la I.O T01.  
Pentru a configura această opțiune: 
 Conectați pompa de apă la I/O O05 
 Conectați senzorul de temperatură a apei (NTC) la I/O T01 
 Selectați opțiunea de configurare Pompă de apă activată 
 Reglați parametrii PAR68-69 
 
Notă: 
Pnetru configurațiile plitei puteți folosi opțiunea Reglare avansată. 
 
 
Pompă by-pass sau acm 
Pompa de by-pass pornește atunci când temperatura apei (T1) atinge PAR68, și se oprește atunci când temperatura apei care 
stagnează (T2) atinge PAR69 sau temperatura apei (T1) scade sub PAR68. 

Pompă de circulatie 
Pornită 
 
Pompă de circulatie 
oprită 

Viteza pompei de apă

timp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: Funcționarea pompei anticondensare 
Pentru a configura această opțiune: 
 Conectați pompa de anticondensare la I/O O06 
 Conectați senzorul de temperatură a apei (NTC) la I/O T01 
 Conectați senzorul de temperatură a apei (NTC) care stagnează  la I/O T02 
 Selectați opțiunea de configurare Pompă anticondensare activată 
 Reglați parametrii PAR68-69 
 
 
ACUMULATORUL 
 
Cazanul poate fi reglat conform temperaturii apei din acumulator. În modul acumulator, cazanul pornește și se oprește 
conform senzorului de temperatură a agentului sau intrării senzorului de temperatură a apei din acumulator. 
 
Conform tipului de acumulator, această opțiune este configurată în mod diferit.   
 
Buffer în combinație cu pompa de circulatie 
 
În acest caz, cazanul este pornit de senzorul de temperatură al acumulatorului, și este oprit de senzorul de temperatură al apei 
din partea inferioara a bufferului. 
 
Dacă utilizați buffer impreuna cu cazan, trebuie să conectați pompa de apă la I/O O05 și toți cei trei senzori de temperatură 
(senzorul de temperatură a apei, senzorul de temperatură buffer superior, și senzorul de temperatură buffer inferior). 
 
Pentru a configura această opțiune: 
 Conectați pompa de apă la I/O O05 
 Conectați senzorul de temperatură a apei la I/O T01 
 Conectați senzorul de temperatură buffer inferior  la I/O T02 
 Conectați senzorul de temperatură buffersuperior  la I/O T05 
 Selectați opțiunea de configurare Acumulator activat 
 Reglați parametrii PAR50, PAR67, PAR84-86. Rețineți că parametrul PAR51 se calculează și se reglează în 

mod automat (PAR84+PAR86) 
 

Notă: 
În descrierea de mai jos T1 reprezintă temperatura apei din boiler, T2 reprezintă temperatura de retur și T3 
reprezintă temperatura apei din acumulator. 

Pompă anticondensare 
Pornită 
 
 
Pompă anticondensare  
oprită 

timp

timp
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Figura 22: cazan impreuna cu buffer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema de funcționare:  
 

 
 
 
 
Boiler în combinație cu pompa de circulatie 
 
În acest caz, cazanul este pornit și oprit de senzorul de temperatură al boilerului. 
 
Dacă utilizați boiler cu cazan, trebuie să conectați pompa de apă la I/O O05, senzorul de temperatură al apei și 
senzorul de temperatură al acumulatorului) Senzorul de temperatură retur nu este necesar. 
 
Pentru a configura această opțiune: 
 Conecta ț i  pompa de  apă  la  I /O O05 
 Conecta ț i  senzorul  de temperatură  a apei  la I /O T01 
 Conecta ț i  senzorul de temperatură  al  acumulatorului  la I /O T01 
 Selectați opțiunile de configurare Acumulator Activat și boiler Activat  
 Reglați parametrii PAR50, PAR67, PAR84-86. Rețineți că parametrul PAR51 se calculează și se reglează în mod automat 

(PAR84+PAR86). 
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Notă: 
În descrierea de mai jos T1 reprezintă temperatura apei din boiler și T3 reprezintă temperatura apei din acumulator. 
 
Figura 23: Cazan cu boiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema de funcționare 
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3. Asigurarea service-ului pentru controlerul 
ALPHA 
 
Procedurile de service de bază pentru controlerul pot fi realizate utilizând tastatura. Pentru opțiuni suplimentare și 
proceduri de diagnoză avansate utilizați aplicația PC-PRO. 
 
3.1. Deblocarea meniului de service 
 
 
Pentru a debloca meniul de siguranță, navigați la intrarea Meniu de siguranță și apăsați butonul Enter.  Afișajul 
prezintă un număr ales aleatoriu între 1111 și 9999. Acest număr format din patru cifre este diferit de fiecare 
dată. Adunați cele patru cifre și apoi adăugați cheia meniului de service la sumă. Apoi apăsați butonul Enter 
pentru a intra în modul de editare (valoarea 0 este intermitentă). Folosiți butoanele de editare pentru a debloca 
codul (suma cifrelor generate aleatoriu și cheia meniului de servicii) și apăsați butonul Enter pentru a confirma. 
Afișajul arată On și puteți naviga prin meniul de service. 
 
Pentru a bloca meniul de siguranță, navigați la intrarea Meniu de siguranță (afișajul arată On) și apăsați butonul  
Enter.  Afișajul arată simbolul de blocare și meniul de service nu este accesibil. Rețineți faptul că meniul de service se 
blochează în mod automat după 30 de minute de inactivitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Structura meniului de service 
 

 
 
Figura 27: Structura meniului de service 
 
Atenție 
Pentru o navigare mai ușoară prin meniul de service, puteți naviga printre intrările ne-editabile de la nivelul al patrulea cu 
butoanele de editare. 
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3.3. Modificarea parametrilor 
 
Parametrii  sunt folosiți pentru a regla fin funcționarea cazanului cu ajutorul controlerului. Reglați valorile parametrilor 
controlerului conform configurației existente, pentru a optimiza performanța cazanului. 
 
Cu ajutorul tastaturii puteți modifica valorile parametrilor, dar nu puteți schimba reglările intervalelor de parametri valabili. 
Reglările intervalelor de parametri valabili sunt reglate în procedura de configurare din aplicația PC-PRO. 
 
Intervalul implicit pentru un parametru este cuprins între 0-255 dar acest interval poate fi limitat în timpul procedurii 
de configurare. Cu ajutorul tastaturii puteți introduce valoarea parametrului în intervalul valabil reglat. 
 
3.4. Diagnoza de intrare și ieșire 
 
Pentru scopurile de diagnoză puteți testa digital intrările și ieșirile. 
 
În meniul service, puteți vizualiza starea intrărilor digitale și analoge. Valorile sunt numai informativ și nu pot fi modificate. 
 
De asemenea, puteți vizualiza starea ieșirilor digitale.  În timp ce cazanul funcționează, valorile sunt numai informativ si nu 
se pot modifica. Dacă cazanul este oprit, valorile pot fi modificate. 
 
3.5. Vizualizarea contoarelor de service 
 
Controleru monitorizează funcționarea cazanului și oferă diferite contoare de service.  Valorile sunt numai informative și nu 
pot fi modificate. 
 
Contorul On time prezintă timpul total  in care cazanul este conectat la rețea, iar contoarele pentru Perioada de încălzire 
(Heating time) și Perioada de service (Service time) arată timpul total de ardere al cazanului. Contorul Timpului de 
service poate fi resetat.  
 
Valorile de intrare pentru Perioada de funcționare,  Perioada de încălzire și Perioada de service sunt afișate în ore 
sau zile.  Sunt afișate până la 999ore (de exemplu, 123h), peste 999 ore sunt afișate în zile (de exemplu, 123d). 
Valoarea peste 999 de zile este afișată ca Hi.  
 
Pentru a reseta contorul Perioada de service (Service time), navigați la intrarea Resetare cronometru de service (Reset 
service timer) și apăsați butonul Enter pentru a intra în modul editare. Afișajul arată Off (Oprit). Apăsați butonul de meniu 
săgeată dreapta pentru a afișa On și apoi apăsați butonul Enter pentru a confirma.  Contorul Timpului de service este 
resetat. 
 
3.6. Vizualizarea jurnalelor 
 
Controlerul  oferă un jurnal al evenimentelor și erorilor și poate stoca până la 15 intrări.  Intrările sunt disponibile în meniul 
service. 
Pentru a vizualiza jurnalele, navigați la intrarea Jurnale și apăsați butonul Enter.  Meniul afișează toate cele 16 
jurnale. Fiecare jurnal conține data și ora evenimentului/erorii, codul jurnalului și data jurnalului. Pentru a derula 
intre ele, folosiți butoanele stânga și dreapta ale meniului. În cazul în care un jurnal este gol, se afișează -----. 
Când jurnalele sunt complete, se scrie peste ele începând cu cel mai vechi până la cel mai nou.  
 
 
 

3.7. Setarea perioadei pentru notificarea de service 
 
Controlerul permite stabilirea notificării pentru întreținerea anuala. Perioada de service arată momentul când ar 
trebui realizat service-ul anual. Este măsurată în ore, și atunci când acest contor ajunge la zero, pictograma de 
Service începe să fie intermitentă. Totuși, cazanul va continua să funcționeze.  
 
Pentru stabilirea notificării, definiți perioada timpului de service in parametrul PAR94. Această valoare este folosită în 
legătură cu contorul Perioadei de service.  Prin PAR94 definiți perioada timpului de service în zile, dar contorul Timpului 
de service numără orele.  Aceasta înseamnă că dacă reglați PAR94=1(zi), contorul pentru Perioada de service afișează 
24 (ore). Valoarea maximă a PAR94 este 255, ceea ce înseamnă 6120 ore (255x24=6120). Afișajul poate arăta până la 
999 ore, valorile peste 999 ore sunt afișate ca Hi. 
 
Atunci când contorul pentru Perioada de service atinge această valoare, reglată in parametri, se declanșează 
notificarea. 
Atunci când se realizează întreținerea anuala(numai de către personal autorizat), contorul pentru Perioada de service 
trebuie resetat. Pentru instrucțiuni consultați capitolul  Vizualizarea contoarelor de service. 
 
3.8. Înlocuirea bateriei 
 
Controlerul trece pe bateria integrată în timpul avariei de curent electric sau atunci când este deconectat de la 
alimentarea de la rețea. Bateria alimentează ceasul intern și menține memoria microprocesorului intern. 
 
Atunci când bateria este descărcată, controlerul operează în mod normal în timp ce este conectată la alimentarea de 
la rețea. În timpul avariei de alimentare cu curent electric, ceasul intern se oprește și faza de funcționare nu este 
stocată în memorie. După reluarea alimentării cu curent electric, ceasul se resetează, iar controlerul rămâne în faza 
în faza Încălzire. 
 
Pentru a înlocui bateria: 
 

6. Deconectați alimentarea de la rețea. 
7. Localizați bateria pe PCB (a se vedea Figura 28) 
8. Cu o pensetă IZOLATĂ sau un instrument asemănător îndepărtați vechea baterie din suport. Aveți grijă pentru a nu îndoi 

contactele suportului de baterie. 
9. Verificați orientarea polarității și introduceți bateria nouă (consultați Figura 28) 
10. Reconectați alimentarea de la rețea. 
 

 
Figura 28: Înlocuirea bateriei 
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4. Repararea  
 
Automatizarea oferă notoficări și avertizări pentru alerte sau erori, care pot apărea in functionare. Pictogramele 
de alarmă indică o problemă. O notificare de alertă este indicată prin pictograme intermitente, erorile sunt 
indicate cu pictograme aprinse constant. În cazul unei alerte, cazanul este încă funcțional, în cazul unei erori 
cazanul este oprit și trebuie contactat personalul de service.  
 
Fiecare alertă și eroare are un cod, care poate fi utilizat pentru identificarea unei probleme.  Pentru afișarea 
codului, apăsați și țineți apăsat butonul Escape. În cazul în care nu există informații pe codul de alertă/eroare, 
afișajul arată ----. 
 
4.1. Nivel scăzut de combustibil 
 
Indicație: Pictograma Lipsă combustibil luminează intermitent  
Cod: A001 
 
Cauză: Atunci când combustibilul din rezervor atinge nivelul Combustibil nivel scăzut, se declanșează notificarea. 
Această notificare este disponibilă dacă utilizați opțiunea Autonomie combustibil sau dacă sistemul dumneavoastră de 
combustie este prevăzut cu senzor de nivel de combustibil.  
 
Soluție: Reumpleți rezervorul cu combustibil. Dacă folosiți opțiunea Autonomie combustibil, resetați această setare la  
Complet apăsând butonul ON/OFF de pe interfața de utilizator. 
 
4.2. Lipsă combustibil 
 
Indicație: Pictograma Lipsă combustibil luminează constant  
Cod: ---- 
 
Cauză: Atunci când se termină combustibilul din rezervor, se declanșează notificarea. Sistemul de combustie se oprește și 
nu poate fi restartat. 
 
Soluție: Reumpleți rezervorul cu combustibil. Dacă folosiți opțiunea Autonomie combustibil, resetați această setare la  
Complet apăsând butonul ON/OFF de pe interfața de utilizator. 
 
4.3. Camera de ardere sau coșul sunt murdare 
 
Indicație: Pictograma Cleaning (Curățare) luminează intermitent  
Cod: A003 
 
Indicație: Pictograma Cleaning (Curățare) luminează constant  
Cod: ---- 
 
Cauză: Camera de ardere sau coșul sunt murdare și necesită curățare. Există prea multă cenușă sau peleți nearși în 
camera de ardere, sau coșul este obturat cu funingine.  
 
Soluție: Verificați și goliți camera de ardere sau contactați personalul de service pentru curățarea coșului. 
 
 

4.4. Baterie descărcată 
 
Indicație: Pictograma Service luminează intermitent 
Cod: A004 
 
Cauză: Bateria controlerului este aproape descărcată. Cazanul este încă funcțional. 
 
Soluție: Contactați personalul de service pentru a schimba bateria controlerului. Nu încercați să schimbați bateria singuri. 
 
4.5. Avarie la senzorul de turatie al Ventilatorului 1 
 
Indicație: Pictograma Service luminează intermitent 
Cod: A005 
 
Cauză: Senzorul de turatie al Ventilatorului 1 este defect. Cazanul este încă funcțional.  
 
Soluție: Contactați personalul de service. 
 
4.6. Avarie la senzorul de presiune 
 
Indicație: Pictograma Service luminează intermitent 
Cod: A007 
 
Cauză: Senzorul de presiune defect. Cazanul  este încă funcțional.  
 
Soluție: Contactați personalul de service. 
 
4.7. Întreținere regulată necesară 
 
Indicație: Pictogramele Curățare și Service luminează intermitent 
Cod: A002 
 
Cauză: Perioada pentru service arată în ore momentul când trebuie să contactați personalul de service pentru a realiza 
întreținerea anuala a cazanului.  Contorul Perioadeipentru service măsoară în ore, și atunci când acest contor ajunge la 
zero, pictograma de Service începe să lumineze intermitent. Această valoare (exprimată în ore)este informaiva și poate fi 
modificată numai de personal autorizat. 
 
Soluție: Contactați personalul de service. 
 
4.8. Ușă deschisă la camera de ardere sau rezervorul de 
combustibil 
 
Indicație: Pictogramele Lipsă combustibil, Curățare și Service luminează intermitent 
Cod: A006 
 
Cauză: Cazanul poate fi revăzut  cu întrerupător cu senzor pentru ușă.  Ușă de la camera de ardere sau rezervorul de 
combustibil este deschisă. 
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Soluție: Verificați și închideți ușa de la camera de ardere sau de la rezervorul de combustibil. În cazul în care aceasta nu 
se poate realiza sau nu funcționează, contactați personalul de service. 
 
4.9. Control de la distanța 
 
Indicație: Controlul de la distanță nu răspunde 
 
Cauză: Bateria dispozitivului de control de la distanța este descărcată. Dispozitivul de control de la distanță folosește 
baterie CR2025. Puteți introduce și baterie CR2032 (recomandată datorită duratei de viață mai mari a bateriei). 
 
Soluție: Înlocuiți bateria. Pentru instrucțiuni, consultați partea din spate a unității de control de la distanță. 
 
4.10. Este necesar service 
 
Indicație: Pictograma Service luminează constant 
 
Cauză: Sistemul de combustie a suferit o avarie și nu este funcțional. Aceasta se poate datora: 
 Cod E001: Eroare de tastatură 
 Cod E002: Eroare de comunicare IR 
 Cod E003: Eroare de comunicare RF 
 Cod E004: Eroare de comunicare MB 
 Cod E101: Eroare de flacără sau supra-temperatura apei 
 Cod E105: Eroare NTC2 
 Cod E106: Eroare NTC3 
 Cod E107: Eroare TC2 
 Cod E108: Eroare termostat de siguranta 
 Cod E109: Eroare presostat 
 Cod E110: Eroare NTC1 
 Cod E111: Eroare TC1 
 Cod E112: Supra-temperatură combustibil 
 Cod E115: Eroare generală 
 
 
4.11. Indicatoarele LED de pe controler 
 
Controlerul este prevăzut cu două indictaoare LED, care arată funcționarea controlerului. Tabelul de mai jos descrie 
funcțiile semnalelor LED: 
 
Semnal LED 2 LED 1 
Func ț ie Veri f icare al imentare Veri f icare comunicare 
OPRIT Lipsă  al imentare Avariat sau neprogramat 
Aprins Al imentare OK - 
Intermitent rapid (5 intermi ten țe 
pe secundă )  

-  Comunica ț i i  OK 

Intermitent lent (2 intermiten țe pe 
secundă)  

-  Unitate neprogramată  cu 
apl ica ț ia PC-PRO, numai 
boot loader 

 
 

4.12. Avarie tensiune alimentare 
 
În timpul avariei de tensiune alimentare, controlerul rămâne activ datorită bateriei interne. Starea internă rămâne 
aceeași ca cea care era înainte de avaria de tensiune alimentare.  Componentele electronice interne funcționează în 
mod economisire energie consumând foarte puțină energie din baterie (aprox. 10nA) permițând astfel o durată a 
bateriei foarte îndelungată (min. 10 ani). 
 
În cazul unei avarii la alimentare, controlerul funcționează după cum se prezintă mai jos: 
 
Durata avariei de tensiune 
de alimentare 

Funcționare înainte de avaria de 
tensiune alimentare

Funcționare după avaria de 
tensiune alimentare 

mai pu ț in de 2 minute Faza de apr indere Controlerul  cont inua în mod 
normal  

Faza de ardere Controlerul  ver i f ică  temperature 
aerulu i /apei  ș i  cont inuă  cu faza 
de Ardere, sau reporneș te  în 
faza Apr indere. 

OPRIT OPRIT 
Mai  mul t  de 2 minute Faza de apr indere Controlerul  cont inua în mod 

normal  
Faza de ardere Controlerul  ver i f ică  temperatura 

gazelor  de ardere.  Dacă  
temperatura gazelor  de ardere a 
scăzut  sub PAR56, sis temul  de 
combust ie  reporneș te în faza 
Încă lz i re,  dacă  nu cont inuă  în 
faza Ardere.  

OPRIT OPRIT 
 
4.13. Erori nespecifice pe tastatura 
 
Anumite informații stocate în controler sunt actualizate prin tastatura la pornire (de exemplu, configurarea). 
 
În cazul în care tastatura afișează erori neașteptate atunci când se realizează modificări la controler, deconectați și 
apoi reconectați tastatura pentru a reseta tastatura. Nu atingeți butoanele active în timpul calibrării. Drept urmare, 
datele de pe tastatură vor fi resetate.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.13. Erori nespecifice pe tastatura
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Anexa A - Valori nominale de Intrare/Ieșire 
 

IMPORTANT 
Consumul total de energie electrică la toate ieșirile de la O02 până la O06 nu trebuie să depășească curentul continuu 
de 1.2A. 

I/O Descriere Funcție Tip Valori nominale 
L 230 N Conexiune de alimentare  rețea  240VAC 

O01 Ieșire digitală REZISTENTA APRINDERE releu 240VAC / 3A 
O02 Reglare tensiune motor         [0-

100%] 
VENTILATOR 1 triac 240VAC / 1A max. 

O03 Reglare tensiune motor         [0-
100%] 

MULTISCOP triac 240VAC / 1A max. 

O04 PORNIT/OPRIT SNEC triac 240VAC / 1A max. 
O05 Reglare tensiune motor          

[0-100%] 
MULTISCOP triac 240VAC / 1A max. 

O06 Reglare tensiune motor          
[0-100%] 

MULTISCOP triac 240VAC / 1A max. 

I01 Intrare de siguranță 1 STB Intrare optocuplor 240V CA / 500Ua 

I02 Intrare de siguranță 2 presostat de siguranță Intrare optocuplor 230VAC 

I03 Intrare digitală termostat extern Intrare contact liber 2mA 

I04 Intrare digitală Comutator ușă deschisă Intrare contact liber 2mA 
Pa+, Pa- Conexiune tub de admisie Măsurarea debitului de aer 

admis 
Senzor de presiune 
diferențială 

 0-500 Pa 

T01 NTC 10kOhm Măsurarea temperaturii aerului/apei NTC 150°C 

T02 NTC 10kOhm Măsurarea temperaturii 
multiscop 

NTC 150°C 

T03 Tip K termocuplu Măsurarea temperaturii gazelor de 
ardere 

Termocuplu tip K 400°C 

T04 / / / / 
T05 NTC 10kOhm Măsurarea temperaturii 

multiscop 
NTC 150°C 

F01 intrare analogă 0-5V Senzor nivel ultrasonic Intrare analogă 0-5V / 1mA 
 
F02 Intrare digitală rapidă Senzor de Turatie a motorului Intrare digitală 5V /1mA /colector 

deschis 

F03 Ieșire PWM  Acționare pompă modulanta Ieșirea de frecvență 5kHz /16V /colector 
deschis 

C01 Comunicare în serie Interfață UI/PC A-LIN nivele de 5V l 

Anexa B - Faze de funcționare 

 
 

Faza de funcționare  Secvența de funcționare Parametri
OPRIT  OPRIT  PAR102 (temperatura anti‐îngheț) 

 
Păstrare flacără  PAR88 (snec), PAR87, PAR89 (ventilator 1), 

PAR90 (repetiție) 
 

APRINDERE  Testare flacără  PAR20 (ventilator 1), PAR29 (ventilator 2), 
PAR40 (ventilator 3) 

Încălzire  PAR3, PAR4 (SNEC), PAR21 (ventilator 1), 
PAR31 (ventilator 2), PAR42 
(ventilator 3), PAR70 (durată) 
 

Aprindere combustibil  PAR0 (durata), PAR5, PAR6 (snec), PAR22 
(ventilator 1), PAR32 
(ventilator 2), PAR43 (ventilator 3) 

Test de aprindere  PAR1 (durata), PAR7, PAR8 (snec), PAR23 
(ventilator 1), PAR33 
(ventilator 2), PAR44 (ventilator 3), PAR54 ( 
temperatură), PAR78, PAR79, PAR80 (senzor 
de flacără) 
 

ARDERE  Nivele de putere 1‐5 
(Auto), Ridicat 

PAR9‐18 (snec), PAR24‐28 (ventilator 1), 
PAR34‐38 (ventilator 2), 
PAR45‐49 (ventilator 3) 

Aer reglare  PAR10, PAR18 (snec), PAR24, PAR28 
(ventilator 1), PAR34, 
PAR38 (ventilator 2) 

Gaz de reglare  PAR55 (modulare pentru gaz) 
Lichid de reglare  PAR50‐53 (setări pentru apă), PAR95, PAR96 
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(setări avansate pentru 
apă) 

OPRIRE FOC   Răcire agent  PAR50, PAR53 (setări pentru apă) 
Oprire flacără  PAR19 (ventilator 1), PAR30 (ventilator 2), 

PAR41(ventilator 3), PAR56 (temperatura de 
ieșire), PAR101(curățare prin suflare după 
Oprire Foc) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexa C - Lista parametrilor 
 
DURATA ALARMELOR 
 
Nr. Parametru Descriere 
0 Durată Încălzire (Faza 2) Durată Aprindere (în minute): 

Timpul maxim de așteptare pentru aprinderea combustibil cu succes în faza 
de Aprindere. 

1 Durată Test de aprindere (Faza 3) Durata Testului de aprindere (în minute): 
Timpul maxim de așteptare pentru detectarea flăcării cu rezistenta de 
aprindere oprita în secvența TEST Aprindere. 

 
 
MOD COMBUSTIBIL 
 
Nr. Parametru Descriere 
2 Tip de combustibil Selectați Modul de combustibil: 

1 = Auto – sunt utilizați parametrii impliciți pentru snec alimentare peleți și 
pentru ventilator  
2= Utilizator – Calitatea peleților poate fi selectată cu PAR92. Conform 
acestei selecții, diferite setări pentru snec și/sau ventilator 1 sunt calculate 
conform parametrilor impliciți, reglați cu parametrii ascunși 53 – 58 
3 = Lemn – comutare pe mod lemn. Conform PAR93 este încărcată una din 
cele trei setări preselectate ale ventilatorului pentru calitatea lemnului 
(reglată cu parametrii ascunși 59-61). 

 
 
 
SETĂRI SNEC I 
Snecul pentru alimentarea cu peleți funcționează în mod PORNIT/OPRIT. Raportul dintre perioadele de PORNIRE și 
OPRIRE definește cantitatea de combustibil furnizat în gretarul de ardere. Toate valorile parametrilor sunt setate în 
*100msec (51 = 5.1 sec). 
 
Nr. Parametru Descriere 
Snec: Încălzire 
3 Încălzire-Timp de oprire snec1 Timpul de oprire alsnecului în secvența de Încălzire 

Definește pauza snecului (oprirea dozării) în timpul secvenței de Încălzire. 
4 Încălzire- Timp de pornire snec1 Timp de pornire snec în secvența de Încălzire 

Definește timpul de alimentare cu peleti al snecului în timpul secvenței de 
Încălzire. 

Snec: Aprinderea combustibilului 
5 Aprindere combustibil -Timp de 

oprire snec1 
Timpul de oprire al snecului în secvența de Aprindere a combustibilului 
Definește pauza snecului în timpul secvenței de Aprindere a combustibilului. 

6 Aprindere combustibil-Timp de 
pornire snec1 

Timpu de pornire al snecului în secvența de Aprindere a combustibilului 
Definește timpul de alimentare cu peleti al snecului în timpul secvenței de 
Aprindere a combustibilului. 

Snec: Test de Aprindere 
7 Test de Aprindere- Timp de oprire 

snec1 
Timpul de oprire al snecului în secvența Testului de Aprindere  
Definește pauza snecului în timpul secvenței Testului de Aprindere. 

8 Test de Aprindere -Timp de pornire 
snec 1 

Timpul de pornire al snecului în secvența Testului de Aprindere  
Definește timpul de alimentare cu peeti al snecului în timpul secvenței 
Testului de Aprindere  
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Snec: Ardere 
9 Putere 1 -Timp de oprire snec1  Putere 1- Timp de oprire snec : 

Definește pauza snecului la nivelul de putere 1 în faza de ardere. 
10 Putere 1 -Timp de pornire snec1 Putere 1 -Timp de pornire snec: 

Reglare normală -  definește timpul de dozare al snecului la nivelul de 
putere 1 
Reglare avansată – definește timpul MINIM de dozare pentru regulatorul 
PID. Controlerul calculează timpul de dozare al snecului pentru fiecare ieșire 
de putere a regulatorului PID. Numărul maxim de pași este de 1024. 

11 Putere 2 -Timp de oprire snec 1 Putere 2 -Timp de oprire snec : 
Definește pauza snecului la nivelul de putere 2 în faza de ardere. 
NOTĂ: Nu se utilizează atunci când se selectează reglare avansată. 

12 Putere 2 -Timp de pornire snec 1 Putere 2- Timp de pornire snec : 
Definește timpul de dozare al snecului la nivelul de putere 2 în faza de 
ardere. 
NOTĂ: Nu se utilizează atunci când se selectează reglare avansată. 

13 Putere 3- Timp de oprire snec 1 Putere 3 -Timp de oprire snec : 
Definește pauza snecului la nivelul de putere 3 în faza de ardere. 
NOTĂ: Nu se utilizează atunci când se selectează reglare avansată. 

14 Putere 3 -Timp de pornire snec 1 Putere 3 -Timp de pornire snec : 
Definește timpul de dozare al snecului la nivelul de putere 3 în faza de 
ardere. 
NOTĂ: Nu se utilizează atunci când se selectează reglare avansată. 

15 Putere 4 -Timp de oprire snec 1 Putere 4 -Timp de oprire snec : 
Definește pauza snecului la nivelul de putere 4 în faza de ardere. 
NOTĂ: Nu se utilizează atunci când se selectează reglare avansată. 

16 Putere 4 -Timp de pornire snec 1 Putere 4 -Timp de pornire snec : 
Definește timpul de dozare al snecului la nivelul de putere 4 în faza de 
ardere. 
NOTĂ: Nu se utilizează atunci când se selectează reglare avansată. 

17 Putere 5 -Timp de oprire snec 1 Putere 5 -Timp de oprire snec : 
Definește pauza snecului la nivelul de putere 5 în faza de ardere. 
NOTĂ: Nu se utilizează atunci când se selectează reglare avansată. 

18 Putere 5- Timp de pornire snec 1 Putere 5- Timp de pornire snec: 
Reglare normală -  definește timpul de dozare al snecului la nivelul de 
putere 5 
Reglare avansată – definește timpul MAXIM de dozare pentru regulatorul 
PID. Controlerul calculează timpul de dozare al snecului pentru fiecare ieșire 
de putere a regulatorului PID. Numărul maxim de pași este de 1024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETĂRI VENTILATOR 
Nr. ParametruVent i la tor  1   Descriere 
 
19Turatie Ventilator 1 - Oprire Foc  Turatie VENTILATOR 1 în secvența Oprire Foc: 

Definește turatia ventilatorului 1 în timpul secvenței Oprire Foc. Secventa 
Oprire Foc se activeaza atunci când cazanul trece in starea oprit și gazele 
de ardere nu au valoarea sub valoarea setata la parametru PAR56. 
În configurația ARZĂTOR Oprire Foc rulează până când Senzorul de 
flacără emite semnalul LIPSĂ FLACĂRĂ (reglat prin PAR79 și PAR80). 
Opțiuni: 
Fara citirea turatiei (OPEN LOOP)(setările 0-255 reprezinta 
tensiunea aplicată motorului(0-100%=0-230V). Nu se măsoară Turatia 
exactă a motorului) 
Citirea turatiei cu senzor Hall (CLOSED SPEED LOOP) (setările 
0-255 reprezinta turatia de 0-2900 rpm ale motorului. Turatia motorului 
reprezintă valoarea parametrului * 11.4) 
Citirea turatiei cu presostat diferential (CLOSED 
PRESSURE LOOP)(setările parametrilor 0-255 reprezinta 
presiunea diferențială 0-16Pa ). Această scară poate fi 
personalizată în funcție de caracteristicile tubului de debit de aer) 

 
20         Turatie Ventilator 1 - Test FocTuratie VENTILATOR 1 în secvența Test Foc: 

 
Secventa Test Foc se execută atunci când cazanul este trecut in 
starea PORNIT și la 30 de secunde după ce temperatura gazelor de 
ardere este mai mare decât valoarea setata la parametrul PAR54 
sau după ce Senzorul de Flacără raportează starea FLĂCĂRII (în 
mod Arzător). În această secvență, controlerul pornește ventilatorul 
cu Turatia setată. La sfârșitul secvenței se verifică dacă temperatura 
gazelor de ardere s-a ridicat cu mai mult de 3°C/min sau dacă 
Senzorul de Flacără a emis semnalul de FLACĂRĂ.  Dacă 
da,cazanul trece in urmatoarea faza, dacă nu, testul este repetat 
până la expirarea timpului setat la parametrul PAR1. 

 
21Turatie Ventilator 1-Încălzire                      Turatie VENTILATOR 1 în secvența Încălzire: 

Definește turatia ventilatorului 1 în timpul secvenței Încălzire. 
 
22Turatie Ventilator 1-Aprindere Turatie VENTILATOR 1 în secvența Aprindere combustibil: 
 Combustibil                                    Definește turatia ventilatorului 1 în timpul secvenței Aprindere 
 combustibil.   

 
 
23Turatie Ventilator 1 - Test   Turatie VENTILATOR 1 în secvența Test aprindere: 
  aprindere  Definește turatia ventilatorului 1 în timpul secvenței Test de aprindere  
 
24Turatie Ventilator 1 ‐ Putere 1  Turatie VENTILATOR 1 la putere 1: 

Reglare normală - definește Turatia VENTILATORULUI 1 la 
puterea 1 (depinde de modul de control selectat al ventilatorului - 
Fara citirea turatiei,Citirea turatiei cu senzor Hall sau Controlul 
turatiei cu presostat diferential). 
Reglare avansată —definește Turatia MINIMĂ permisă a 
VENTILATORULUI 1 pentru regulatorul PID.  Controlerul 
calculează Turatia VENTILATORULUI 1 pentru fiecare ieșire a 
regulatorului PID. Numărul maxim de trepte este 1024. 
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25Turatie Ventilator 1‐ Putere 2  Turatie VENTILATOR 1 la putere 2: 

Definește Turatia VENTILATORULUI 1 la puterea 2 (depinde de 
modul de control selectat al ventilatorului - Fara citirea turatiei, 
Citirea turatiei cu senzor Hall sau Controlul turatiei cu presostat 
diferential). 
NOTĂ: Nu se utilizează atunci când este selectată reglarea 
avansată. 

 
26Turatie Ventilator 1‐ Putere 3  Turatie VENTILATOR 1 la putere 3: 
Definește Turatia VENTILATORULUI 1 la puterea 3 (depinde de 
                                                                         modul de control selectat al ventilatorului - Fara citirea turatiei,  
                                                                         Citirea turatiei cu senzor Hall sau Controlul turatiei cu presostat  
                                                                         diferential).). 

NOTĂ: Nu se utilizează atunci când este selectată reglarea 
avansată. 

 
27Turatie Ventilator 1 ‐Putere 4  Turatie VENTILATOR 1 la putere 4: 

Definește Turatia VENTILATORULUI 1 la puterea 4 (depinde de 
modul de control selectat al ventilatorului - Fara citirea turatiei, 
Citirea turatiei cu senzor Hall sau Controlul turatiei cu presostat 
diferential). 
NOTĂ: Nu se utilizează atunci când este selectată reglarea avansată. 

 
28Turatie Ventilator 1‐ Putere 5  Turatie VENTILATOR 1 la putere 5: 

Reglare normală- definește Turatia VENTILATORULUI 1 la puterea 5 
(depinde de modul de control selectat al ventilatorului - Fara citirea 
turatiei, Citirea turatiei cu senzor Hall sau Controlul turatiei cu 
presostat diferential). 
Reglare avansată—definește Turatia MAXIMĂ permisă a 
VENTILATORULUI 1 pentru regulatorul PID.  Controlerul calculează 
Turatia VENTILATORULUI 1 pentru fiecare ieșire a regulatorului 
PID. Numărul maxim de trepte este 1024. 

Ventilator 2 
Ventilatorul 2 poate fi folosit: 
- ca ventilator pentru aerul ambiental (opțiunea VENTILATOR 2-Ambiental), folosită de obicei la seminee și alte dispozitive cu 
schimbător de căldură aer la aer 
- ca ventilator pentru coș realizând funcțiile de aspirare a gazelor de ardere (opțiunea VENTILATOR 2 ca 
Ventilator pentru coș), folosit de obicei în aplicațiile cu arzător acolo unde VENTILATORUL 1 este utilizat ca 
ventilator de combustie, suflând aer în camera de combustie, în timp ce VENTILATORUL 2 aspiră aerul din 
camera de ardere. 
- pentru păstrarea subpresiunii constante în camera de ardere (opțiunea VENTILATOR 2 ca Ventilator pentru coș+ Buclă 
închisă de presiune VENTILATOR 2) 
 

29 Turatie Ventilator 2- Test Foc Turatia VENTILATORULUI 2 în secvența de Test Foc 
NOTĂ: Dacă temperatura gazelor de ardere este sub valoare setata la PAR58 [°C] 
în mod VENTILATOR 2-ambiental,  VENTILATOR 2 este oprit. 

30 Turatie Ventilator2- Oprire Foc Turatia VENTILATORULUI 2 în secvența de Oprire Foc 
NOTĂ: Dacă temperatura gazelor de ardere este sub valoarea setata la  PAR58  
în mod VENTILATOR 2 -ambiental, VENTILATOR 2 este oprit. 

31 Turatie Ventilator 2- Încălzire Turatia VENTILATORULUI 2 în secvența de Încălzire 
NOTĂ: Dacă temperatura gazelor de ardere este sub valoarea setata la PAR58  în 
mod VENTILATOR 2 -ambiental,  VENTILATOR 2 este oprit. 

32 Turatie Ventilator 2 -Aprindere 
Combustibil 

Turatia VENTILATORULUI 2 în secvența de  Aprindere Combustibil 
NOTĂ: Dacă temperatura gazelor de ardere este sub valoarea setata la PAR58 
[°C] în mod VENTILATOR 2 -ambiental,  VENTILATOR 2 este oprit. 

33 Turatie Ventilator 2 -Test 
Aprindere  

Turatia VENTILATORULUI 2 în secvența Test Aprindere  
NOTĂ: Dacă temperatura gazelor de ardere este sub valoarea setata la PAR58 
[°C] în mod VENTILATOR 2 -ambiental,  VENTILATOR 2 este oprit. 

34 Turatie Ventilator 2- Putere 1 Turatia VENTILATORULUI 2 la puterea 1: 
Reglare normală— definește Turatia VENTILATORULUI 2 la 
puterea 1 (depinde de modul de ventilator selectat - Ventilator 2 -
ambiental, Ventilator 2 ca ventilator de Coș, sau Ventilator 2 ca 
ventilator folosit în bucla de presiune închisă).  
Reglare avansată—definește Turatia MINIMĂ permisă a 
VENTILATORULUI 2 pentru regulatorul PID.  Controlerul calculează 
Turatia VENTILATORULUI 2 pentru fiecare ieșire a regulatorului 
PID. Numărul maxim de trepte este 1024. 
NOTĂ: Dacă temperatura gazelor de ardere este sub valoarea setata la 
PAR58 [°C] în mod VENTILATOR 2 -ambiental,  VENTILATOR 2 este oprit. 

35 Turatie Ventilator 2- Putere 2 Turatia VENTILATORULUI 2 la puterea 2: 
NOTĂ: Nu se utilizează atunci când este selectată reglarea avansată. 
NOTĂ: Dacă temperatura gazelor de ardere este sub valoarea setata la  
PAR58 [°C] în mod VENTILATOR 2 -ambiental,  VENTILATOR 2 este oprit. 

36 Turatie Ventilator 2 -Putere 3 Turatia VENTILATORULUI 2 la puterea 3 
NOTĂ: Nu se utilizează atunci când este selectată reglarea avansată. 
NOTĂ: Dacă temperatura gazelor de ardere este sub PAR58 [°C] în mod 
VENTILATOR 2 -ambiental,  VENTILATOR 2 este oprit. 

37 Turatie Ventilator 2- Putere 4 Turatia VENTILATORULUI 2 la puterea 4 
NOTĂ: Nu se utilizează atunci când este selectată reglarea avansată. 
NOTĂ: Dacă temperatura gazelor de ardere este sub PAR58 [°C] în mod 
VENTILATOR 2 -ambiental,  VENTILATOR 2 este oprit. 

38 Turatie Ventilator 2- Putere 5 Turatia VENTILATORULUI 2 la puterea 5 
Reglare normală— definește Turatia VENTILATORULUI 2 la puterea 
5 (depinde de modul de ventilator selectat - Ventilator 2 -ambiental, 
Ventilator 2 ca ventilator de Coș, sau Ventilator 2 folosit ca ventilator în 
bucla de presiune închisă).  
Reglare avansată—definește Turatia MAXIMĂ permisă a 
VENTILATORULUI 2 pentru regulatorul PID.  Controlerul calculează 
Turatia VENTILATORULUI 2 pentru fiecare ieșire a regulatorului 
PID. Numărul maxim de trepte este de 1024. 
NOTĂ: Dacă temperatura gazelor de ardere este sub PAR58 [°C] în mod 
VENTILATOR 2 -ambiental,  VENTILATOR 2 este oprit. 
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39 Turatia Ventilatorului 2- la 
Încălzire rapidă 

Turatia VENTILATORULUI 2 la puterea de încălzire rapidă 
Definește Turatia VENTILATORULUI 2 la puterea de Încălzire rapidă în 
mod VENTILATOR 2 -ambiental. 
NOTĂ: Dacă temperatura gazelor de ardere este sub PAR58 [°C] în mod 
VENTILATOR 2 -ambiental,  VENTILATOR 2 este oprit. 

 
 
Ventilator 3 
 
VENTILATOR 3 este utilizat pentru a încălzi o camera externă cu un ventilator separat sau registru separat pentru 
redirecționarea debitului de aer. 

 
 

 Figura 29: Funcționarea Ventilatorului 3  
40 Turatie Ventilator 3- Oprire Foc Turatia VENTILATORULUI 3 în secvența de Oprire Foc 

NOTĂ: VENTILATORUL 3 operează numai în modul PORNIRE/OPRIRE. 
Setările valabile pentru acest parametru sunt 0 (VENTILATOR3 OPRIT) sau 
255 (VENTILATOR3 PORNIT la Turatia maximă). Trebuie de asemenea să 
reglați PAR77 și conectat la I/O un senzor de temperatură a aerului (NTC)  
T02. 
VENTILATORUL 3 funționează numai atunci când funcționează 
VENTILATORUL 2. 

41 Turatie Ventilator 3 -Testare Foc Turatia VENTILATORULUI 3 în secvența de Test Foc 
NOTĂ: VENTILATORUL 3 nu funcționează în această secvență. 

42 Turatie Ventilator 3-Încălzire Turatia VENTILATORULUI 3 în secvența de Încălzire 
NOTĂ: VENTILATORUL 3 nu funcționează în această secvență. 

43 Turatie Ventilator 3- Aprindere 
Combustibil 

Turatia VENTILATORULUI 3 în secvența de  Aprindere Combustibil 
NOTĂ: VENTILATORUL 3 nu funcționează în această secvență. 

44 Turatie Ventilator 3 Test de 
Aprindere 

Turatia VENTILATORULUI 3 în secvența de  Test de Aprindere 
NOTĂ: VENTILATORUL 3 nu funcționează în această secvență. 

45 Turatie Ventilator 3 -Putere 1 Turatia VENTILATORULUI 3 la puterea 1 
NOTĂ: VENTILATORUL 3 operează numai în modul PORNIRE/OPRIRE. 
Setările valabile pentru acest parametru sunt 0 (VENTILATOR3 OPRIT) sau 
255 (VENTILATOR3 PORNIT la Turatia maximă). Trebuie de asemenea să 
reglați PAR77 și conectat la I/O un senzor de temperatură a aerului (NTC)  
T02. 

46 Turatie Ventilator 3- Putere 2 Turatia VENTILATORULUI 3 la puterea 2 
NOTĂ: VENTILATORUL 3 operează numai în modul PORNIRE/OPRIRE. 
Setările valabile pentru acest parametru sunt 0 (VENTILATOR3 OPRIT) sau 
255 (VENTILATOR3 PORNIT la Turatia maximă). Trebuie de asemenea să 
reglați PAR77 și conectat la I/O un senzor de temperatură a aerului (NTC)  
T02. 
VENTILATORUL 3 funcționează numai atunci când funcționează 
VENTILATORUL 2. 

47 Turatie Ventilator 3 -Putere 3 Turatia VENTILATORULUI 3 la puterea 3 
NOTĂ: VENTILATORUL 3 operează numai în modul PORNIRE/OPRIRE. 
Setările valabile pentru acest parametru sunt 0 (VENTILATOR3 OPRIT) sau 
255 (VENTILATOR3 PORNIT la Turatia maximă). Trebuie de asemenea să 
reglați PAR77 și conectat la I/O un senzor de temperatură a aerului (NTC)  
T02. 
VENTILATORUL 3 funcționează numai atunci când funcționează 
VENTILATORUL 2. 

48 Turatie Ventilator 3 -Putere 4 Turatia VENTILATORULUI 3 la puterea 4 
NOTĂ: VENTILATORUL 3 operează numai în modul PORNIRE/OPRIRE. 
Setările valabile pentru acest parametru sunt 0 (VENTILATOR3 OPRIT) sau 
255 (VENTILATOR3 PORNIT la Turatia maximă). Trebuie de asemenea să 
reglați PAR77 și conectat la I/O un senzor de temperatură a aerului (NTC)  
T02. 
VENTILATORUL 3 funcționează numai atunci când funcționează 
VENTILATORUL 2. 

49 Turatie Ventilator 3 -Putere 5 Turatia VENTILATORULUI 3 la puterea 5 
NOTĂ: VENTILATORUL 3 operează numai în modul PORNIRE/OPRIRE. 
Setările valabile pentru acest parametru sunt 0 (VENTILATOR3 OPRIT) sau 
255 (VENTILATOR3 PORNIT la Turatia maximă). Trebuie de asemenea să 
reglați PAR77 și conectat la I/O un senzor de temperatură a aerului (NTC)  
T02. 
VENTILATORUL 3 funcționează numai atunci când funcționează 
VENTILATORUL 2. 
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SETĂRI PENTRU TEMPERATURA AGENTULUI TERMIC/AERULUI 
 
 

 
Figura 31: Setări de temperatură pentru repornire in modul termoseminee cu pompă de apă 

 
Figura 32: Setări de temperatură a agentului termic pentru repornire cazan 
 

Nr.  Parametru  Descriere 
50  Diferența de 

temperaturăpentru repornire 
 

Reprezinta diferența de temperatură pentru 
repornirea cazanului (în  °C): 
În modul semineu: semineul repornește după ce 
temperatura camerei scade sub valoarea [PAR51‐
PAR50]. PAR50 este reglat în 0.1 grade (10 egal cu 
1.0°C), PAR51 este reglat în grade (20 egal cu 20°C). 
În modul termosemineu cu pompă de apă: 
termosemineul repornește după ce temperatura 
aerului scade sub [PAR51‐PAR50] în rezoluție 0.1 
grade iar temperatura apei scade sub [PAR52‐PAR96]. 
Rețineți că PAR51 definește temperatua dorită a 
aerului iar PAR52 definește temperatura dorită a apei 
(numai pentru modul termosemineu cu pompă de 
apă!). 
În modul cazan: cazanul repornește după ce 
temperatura aerului/apei scade sub valoarea [PAR51‐
PAR50] în rezoluție de un grad (valoarea 60 este egală 
cu 60°C). 
Atunci când acumulatorul este activat în modul cazan, 
temperatura de repornire a cazanului este [PAR84‐
PAR50] cu rezoluție de un grad (valoarea 60 este 
egală cu 60°C). 
 

51  Temperatura aerului/apei  Temperatura dorită a apei/aerului (în °C): 
În modul semineu: definește temperatura dorită a 
aerului exprimată în xx.x°C (valoarea maximă de 
setare este 51.0). 
În modul termosemineu cu pompă de apă: definește 
temperatura dorită a aerului (camerei) exprimată în 
xx.x°C (valoarea maximă de setare este 51.0). 
În modul cazan: definește temperatura dorită a apei 
exprimată în xx°C. În mod cazan cu acumulator, acest 
parametru este calculat ca [PAR84 +PAR86] în °C și nu 
poate fi modificat manual. 
 

52  Temperatura apei în mod 
termosemineu   
 

În mod termosemineu cu pompă de apă: acest 
parametru definește temperatura dorită a apei 
pentru inceperea modulari în °C. Snecul reduce 
dozarea atunci când apa se apropie de PAR52 (în °C). 
Nu se utilizează în mod cazan. 

53  Diferența de temperatură de a 
agentului pentru oprire 

Diferența de temperatură a agentului pentru oprire 
(în  °C): 
În mod semineu: dacă este reglată la 0, semineul nu 
se oprește. În acest caz puteți folosi termostatul 
extern (conectat la I/O I03) pentru pornirea/oprirea 
semineului. Dacă este setată la <>0, semineulse 
opreste atunci când temperatura aerului depășește 
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[PAR51 (în °C) +PAR53 (în 0.1°C)]. 
În modul termosemineu cu pompă de apă: 
Temperatura de oprire bazată pe măsurarea 
temperaturii aerului este aceeași ca cea de mai sus. 
Temperatura de oprire a apei este definită prin 
PAR95. 
În mod cazan: acest parametru definește nivelul de 
oprire în xx°C. 

 
SETĂRILE DE TEMPERATURĂ A GAZELOR DE ARDERE 
 

Nr.  Parametru  Descriere 
54  Temperatura gazelor pentru 

secveta test aprindere 
Temperatura gazelor de testare a aprinderii  (în °C): 
Definește pragul de temperatură a secvenței de Testare a 
Aprinderii atunci când controlerul începe să verifice panta de 
temperatură a gazelor de ardere. Dacă temperatura crește cu cel 
puțin 3 °C/min iar temperatura gazelor de ardere depășește 
PAR56, cazanul intră în faza de Ardere după 45 secunde. 
 

55  Temperatura gazelor 
pentru inceperea modulării 

Temperatura gazelor pentru inceperea modulării (în °C): 
Pragul de temperatură al gazelor de ardere, atunci când controlerul 
începe să scadă puterea de ardere. 
IMPORTANT: Atunci când se setează acest parametru, valoarea 
curentă este dublul valorii, introdusă în PC-PRO sau UI cu 
excepția semineelor, unde valoarea din PC-PRO este valoarea 
curentă, ia valoarea din UI este dublată. 
Exemplu: 

 seminee Alte configurații 
Valoare în PC-
PRO. 

360 180 

Valoarea în UI 180 180 
Valoarea 
parametrului 
actual 

360°C 360°C  

 

56  Temperatura gazelor 
pentru oprirea cazanului 

Temperatura fumului prntru Oprirea focului (în  °C): 
În secvența de Oprire a Focului VENTILATORUL 1 funcționează până 
când temperatura gazelor de ardere scade sub valoare setata la PAR56. 
 

57  Temperatura maximă 
(eroare) a gazelor 

Temperatura maxima a fumului pentru declanșarea alarmei (în 
°C): 
Dacă temperatura gazelor de ardere depășește valoarea setata la 
PAR57, se raportează Alarmă Fumiar controlerul oprește cazanul. 
IMPORTANT: Atunci când se setează acest parametru, valoarea 
curentă este dublul valorii, introdusă în PC-PRO sau UI cu 
excepția semineelor, unde valoarea din PC-PRO este valoarea 
curentă, ia valoarea din UI este dublată. 
 
 
 
 
 
 
Exemplu: 

 seminee Alte configurații 

Valoare în PC-
PRO. 

400 200 

Valoarea în UI 200 200 
Valoarea 
parametrului 
actual 

400°C 400°C  

 
 

58  Temperatura minimă a 
gazelor pentru ventilator 2‐ 
ambiental 

Temperatura fumului pentru oprirea VENTILATORULUI 2 (în °C): 
Dacă este activat Ventilator 2 ca ventilator de Coș, acest 
parametru este ignorat. 
Dacă este activat Ventilator 2- ambiental, acest PAR definește 
pragul pentru funcționarea VENTILATORULUI 2, indiferent de 
secvența de funcționare. VENTILATORUL 2 pornește atunci când 
temperatura gazelor crește peste PAR58, și se oprește atunci 
când scade sub PAR58. 

59  Temperatura gazelor 
pentru eroare Lipsă 
combustibi 

Temperatura pentru Alarmă Lipsă Peleți (în °C): 
Definește pragul de temperatură a gazelor de ardere pentru alarma 
Lipsă Peleți în starea de Ardere. 

 
CURĂȚARE 
 

Nr.  Parametru  Descriere 
60  Interval de timp curățare   Timpul dintre două curățări prin suflare (în minute): 

În timpul Arderii, camera de ardere este curățată periodic. La 
fiecare PAR60 minute VENTILATORUL 1 suflă timp de PAR61 
secunde la TuratiaPAR62. În timpul curățării, snecul nu 
alimenteaza cu combustibilului.

61 Durata de curățare Perioada de curățare prin suflare (în secunde): 
Definește durata perioadei de curățare prin suflare. 

62 Turatia ventilatorului 1in faza de 
curatare 

Turatia VENTILATORULUI 1 în timpul perioadei de curățare prin 
suflare: 
Definește Turatia VENTILATORULUI 1 în etapa de curățare prin 
suflare. În perioadele de curățare prin suflare reglate, 
VENTILATORUL 1 accelerează până la această Turatie. Valoarea 
reprezintă Tensiunea, Turatia sau Debitul de aer, în funcție de 
modul de control al ventilatorului selectat. 

63 Durata de curățare prin jet de aer Durata pulsului de aer pentru curățarea arzătorului: 
Arzătoarele pot fi curățate cu puls de aer din rezervorul de aer comprimat 
atunci când arzătorul este închis. Opțiunea de configurare a Curățării 
Cenușei și Camerei trebuie activată în PC-PRO. 
Definește durata pulsului în *100 msec (10 = 1 sec) 
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64 Durata/Rot. Curățare Cameră Timp (în secunde)/număr de rotații pentru curățarea camerei de ardere: 
Dacă este reglată opțiunea de configurare Curățarea cenușei și a 
camerei, acest parametru definește timpul pentru curățarea camerei 
atunci când dispozitivul de încălzire se oprește (dispozitivul de curățare 
a camerei este conectat la I/O O06. 
Dacă este setată opțiunea de configurare a Contorului de Curățare a 
Camerei în plus față de opțiunea de configurare a Curățării Cenușei și 
Camerei, acest parametru definește numărul de rotații a camerei de 
ardere în timpul curățării. Această opțiune necesită ca senzorul de 
revoluție a camerei (senzor de inducție NPN) să fie conectat la I/O 
104 (conectați “+” la “+16V”, “A” la “104”, “GND” la “GND”). 
Rețineți faptul că curățarea camerei este dezactivată pe durata nopții 
datorită nivelului ridicat de zgomot.  

65 Durata de extragere cu melc a 
cenușei 

Durata de activare a melcului de extragere a cenușei (în secunde): 
Definește durata perioadei de curățare prin melcul pentru extragerea 
cenușei. Melcul de extragere a cenușei (conectat la I/O O03) este activ 
timp de PAR65 secunde la fiecare PAR66 minute. Trebuie reglată 
opțiunea de configurare a Curățării Cenușei și Camerei. 
NOTĂ: Melcul pentru extragerea cenușei nu funcționează atunci când 
dispozitivul de încălzire este oprit. Funcționează în timpul funcționării 
obișnuite a dispozitivului de încălzire. 

66 Perioada de extragere cu melc a 
cenușei 

Perioada de activare a melcului de extragere a cenușei (în minute): 
Definește perioada de activare a melcului pentru extragerea cenușei. 
NOTĂ: A se vedea și descrierea PAR65. 

 
SETĂRILE PENTRU POMPA DE CIRCULATIE 
Pentru descrierea detaliată a funcționării pompei de circulatie consultați capitolul Pompa de apă.  
 
 
Nr. Parametru Descriere 
67 Temperatura de pornire Temperatura de pornire a pompei de circulatie  (în °C): 

Definește pragul de temperatură a agentului termic pentru pornirea 
pompei de circulatie. 
 

68 Temperatura de Oprire/ T1-T2 pentru 
Turatia  Maxima. 

Temperatura de oprire a pompei de circulatie (în °C): 
Definește pragul de temperatură pentru oprirea pompei de circulatie 
(Valoarea setata la PAR 68 trebuie sa fie mai mică decât valoarea 
PAR67). 

69 Temperatura anti-condens Temperatura apei stagnate (în °C): 
Definește pragul de temperatură pentru functionarea pompei de by-
pass. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERIOADE 
 
Nr.  Parametru         Descriere 
 
70  Durata  Incălzire      Durata secvenței de încălzire (în secunde) 
71  Verificare a temperaturii in  Neutilizabila 
    Secventa de încălzire 
72  Creșterea temperaturii in secventa                Neutilizabila 
                           Incălzire   
 
REGLAJE COMBUSTIBIL IN MOD NORMAL DE FUNCTIONARE 

 
 Nr. 

 
Parametru 

 
Descriere 

73 Reglaj functionare snec Turatiasnecului in functionare: 
Definește turatiasnecului comparativ cuturatia setata din fabrica a 
snecului pe durata functionarii: 
50%-turatia snecului este setata cu 50% mai mica fata de  turatia setata 
din fabrica. 
100% - turatia snecului este setata la aceeasi valoare ca  turatia setata 
din fabrica 
150%- turatia snecului este setata cu 50% mai mare fata de turatia 
setata din fabrica 
Acest parametru este reglat conform tipului de peleti folositi. Se poate 
modifica. 

74 Putere ventilator 1 Turatia ventilatorului 1 în mod functionare: 
Definește turatia  ventilatorului 1  (a se vedea PAR73). 
Acest parametru este reglat conform tipului de peleti folositi. Se poate 
modifica. 

75 Putere ventilatorulu 1 în mod 
functionare pe lemn 

Turatia ventilatorului 1 in mod functionare pe lemn: 
Definește turatia relativă a ventilatorului 1 în modul functionare pe 
lemn. 
Acest parametru este reglat la valoarea 100 .  Se poate modifica pentru 
a regla în continuare parametrii de ardere. 

MODUL DE FUNCȚIONARE 
 
Nr. Parametru  Descriere 
 
76  Selectare configuratie 

Selectează una dintre cele 2 configurații predefinite ale 
controlerului. 

 
 
TEMPERATURI ALE AMBIENTULUI 
 
Nr. Parametru  Descriere 
 
77A doua temperatura ambientala  Temperatura ambientala (în °C): 
      Definește temperatura  camerei, reglată cu ajutorul  
                                          ventilatorului 3. 
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Figura 33: Funcționarea Ventilatorului 3 

 
SENZORII DETECTARE FLACĂRĂ 
 
 Senzorul detectare flacără este utilizat pentru a detecta flacăra din camera arzătorului. 

Nr. Parametru Descriere 
78 Nivelul de aprindere flăcăra Nivelul de detectare al prezenței flăcării: 

Senzorul detectie flacără funcționează în intervalul 0 (foc absent) până la 255 
(foc complet). 

79 Nivelul de stingere flacara Nivelul de detectare al lipsei flăcării: 
Definește nivelul inferior de intrare a senzorului pentru detectarea 
absenței flăcării. 

80 Întârzierea de detectare a stingerii 
flăcării 

Temporizare inainte de stingerea flacarii (în secunde): 
Semnalul senzorului este valabil după ce expiră temporizarea. 
Definește intarzierea pentru detectarea stingerii flăcării. Valoarea recomandată 
este de 45-100 de secunde, în funcție de dimensiunea și construcția 
sistemului de combustie. 

 
PRESIUNEA/DEBITUL DE AER 
 
Dacă senzorul de presiune nu sefoloseste  pentru controlul debitului de aer, acesta poate fi utilizat ca detector al depresiunii din 
camera de ardere.  Pentru activarea acestei opțiuni reglați PAR81#0. 
 
Nr. Parametru  Descriere 
 
81  Valoarea de referință a   Depresiune constantă dorită: 
  depresiunii   Definește nivelul de presiune dacă VENTILATORUL 2 este folosit ca 
   ventilator de coș în modul Buclă de presiune închisă în funcțiune. 
   Trebuie activate ambele opțiuni Ventilator 2 ca Ventilator pentru coș  
și Bucla închisă de presiune pentru Ventilator 2. 
 
 

82  Depresiune Min. /  Valoarea minima depresiune pentru a genera eroare. 
Debit de aer (Eroare)  Dacă acest parametru este <>0,eroarea de  depresiune/

  debit de aer este  activată. Dacă sub-presiunea din camera de 
 ardere este mai mică decât PAR82, timp de PAR83 secunde se 
 decanșează alarma. 
83  Perioadă generare Eroare  Perioada de timp înainte de declanșarea erorii depresiunii/
  debit de aer (în secunde): 
            Definește perioada de timp înainte de declanșarea erorii de
      depresiune. 
 
 
SETĂRI ACUMULATOR(BUFFER) 
 

Nr. Parametru Descriere 
84 Temperatura Acumulatorului Temperatura dorită in acumulator (în °C): 

Definește temperatura dorită a apei din acumulator. 
NOTĂ: Trebuie reglată opțiunea de configurare a Acumulatorului. 

85 T1 - T2  Oprire pompă circulatie Diferența de temperatura minimă a pompei (în °C): 
Diferența minimă dintre temperatura cazanului și temperatura apei de 
retur pentru oprirea pompei de circulatie. 

86 Diferenta de temperatura dintre 
cazan si buffer. 

Diferența minimă dintre T cazan și T buffer. (în  °C): 
Reprezinta diferenta de temperatura dintre cazan si buffer. 
EXEMPLU: Dacă PAR 84=60 (temperatura dorită in buffer) și PAR 
86=5, apa din cazan este încălzită la 65°C (PAR51 va fi reglat în mod 
automat la această valoare). Dacă presupunem că diferenta de 
ttemperatura este de 5°C, obținem 60°C , ceea ce este egal cu 
temperatura dorită (PAR84). 
NOTĂ: Valoarea PAR51 (temperatura dorită in cazan) este automat 
reglată ca PAR84 + PAR86. 

 
SETĂRI PENTRU MENȚINERE FLACARA 
În unele modele de cazane timpul necesar aprinderii este mai mare. De aceea se păstrează o cantitate minimă de 
jar în camera de ardere prin încărcarea periodică a gratarului de ardere cu peleți și pornirea ventilatorului timp de 
câteva secunde. Această funcție se numește Menținere flacara. Menținerea flacarii este activată dacă cazanul a fost 
oprit de programarea orara, de termostatul de ambient sau de atingerea setpoint-ului (mod oprit). Dacă cazanul a 
fost oprit manual, sau prin control de la distanță, Menținerea flacarii nu este activată. 
 

Nr. Parametru Descriere 

87 Turatie ventilator 1in faza 
Menținere Foc Turatie VENTILATOR 1 in faza  Menținere foc 

88 Timp functionare Snec 1 in faza  
Menținere foc 

Timp de functionaresnec  Menținere foc (în milisecunde): Snec este 
activat pentru [PAR88 *100msec] 
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89 Timp functionare ventilator 1 in 
faza Menținere Foc 

Durata functionare ventilator 1 în timpul Menținerii focului (în secunde): 
Defineste timpul pentru funcționarea ventilatorului 1 în timpul 
Menținerii focului. 

90 Perioada de Menținere foc Interval de repetare a secventei menținerii focului (în minute): 
Dacă cazanul este oprit, secventa Menținere foc este repetată la fiecare 
PAR90 minute. 

 
 
SETĂRI SNEC 2 
 
Snec 2 este de obicei utilizat pentru transportul peletilor din alt buncar spre cel principala sau pentru amestecul diverșilor 
combustibili  în proporții fixe (%). 
 
Pentru descrierea detaliată a funcționării snecului 2 consultați capitolul Snec 2 de la pagina 82. 
 
 
Nr.  Parametru       Descriere 
 
91  Intarziere snec2 in functionare  Factor de durată a dozării/timpului de activare pentru  Snec 2
 snec 2: 

Definește timpul de funcționare al snecului 2 (în secunde) dacă 
este activata opțiunea Senzor pentru nivelul de combustibil și 
Snec 2 va transporta peleți catre buncarul principal. 
Definește dozarea  față de snecul principal dacă nu este selectată 
opțiunea de configurare Senzor pentru Nivelul de peleți. 
50—snec 2 este cu 50% mai lent decât snec principal  
150—snec 2 este cu 50% mai rapid decât snec principal 
NOTĂ: dacă PAR este reglat la 0 snec 2 funcționează constant ( 
cu excepția cazului când sistemul de combustie este oprit) 

 
CALITATEA COMBUSTIBILULUI 
 
Nr.     Parametru      Descriere 
 
92  Calitatea peleților   Definește unul dintre cele trei tipuri calitate de combustibil 
  peleți: 

1 - snec și ventilatorul 1 funcționează conform reglărilor 
parametrilor ascunși 53 (FeederFactorPelletsType1) și 54 
(FAN1FactorPelletsType1) în %.* 
2 - snec și ventilatorul 2 funcționează conform reglărilor 
parametrilor ascunși 55 (FeederFactorPelletsType2) și 56 
(FAN1FactorPelletsType2) în %.* 
3 - snec și ventilatorul 1 funcționează conform reglărilor 
parametrilor ascunși 57 (FeederFactorPelletsType3) și 58 
(FAN1FactorPelletsType3) în %.* 
NOTĂ: Utilizatorul final poate selecta și calitatea peleților (1, 2 sau 
3) prin intermediul interfaței de utilizator.  

93  Calitatea lemnului  Definește unul dintre cele trei tipuri calitate de combustibil 
  lemn: 

1 - ventilatorul 1 funcționează conform reglărilor parametrului 
ascuns 59 (FAN1WoodType1) în %. 

2 - ventilatorul 1 funcționează conform reglărilor parametrului 
ascuns 60 (FAN1WoodType2) în %. 
3 - ventilatorul 1 funcționează conform reglărilor parametrului 
ascuns 61 (FAN1WoodType3) în %. 
NOTĂ: Utilizatorul final poate selecta și calitatea lemnului (1, 2 sau 
3) prin intermediul interfaței de utilizator. 

 
 
ASIGURAREA SERVICE-ULUI 
 
Nr.  Parametru     Descriere 
94  Timpul pentru Service  Interval activare avertizare service (în zile): 

Definește timpul necesar pentru service. 
Acest parametru este utilizat în legătură cu contorul Timpului 
pentru Service.  PAR94 definește perioada de timp de service 
în zile, dar contorul pentru Timp pentru service contorizează 
orele.  Aceasta înseamnă că dacă reglați PAR94=1(zi), 
contorul pentru Perioada de service afișează 24 (ore). Valoarea 
maximă a PAR94 este 255, ceea ce înseamnă 6120 ore 
(255x24=6120). Afișajul poate arăta până la 999 ore, valorile 
peste 999 ore sunt afișate ca Hi. 
Pentru a reseta contorul Perioada de service (Service time), 
navigați la intrarea Resetare cronometru de service (Reset 
service timer) și apăsați butonul Enter pentru a intra în modul 
editare. Afișajul arată Off (Oprit). Apăsați butonul de meniu 
săgeată dreapta pentru a afișa On și apoi apăsați butonul Enter 
pentru a confirma. 

 
 
SETĂRI AVANSATE PENTRU APĂ 

Nr. Parametru Descriere 
95 Temperatura oprire echipament Numai în modul termosemineu cu pompă de apă: definește pragul de 

temperatură pentru oprirea termosemineului(intra in modul racire agent). 
Alte moduri: Nu se utilizează PAR95 și PAR96. 

96 Diferenta de temperetura pentru 
repornire echipament 

Numai în modul termosemineu cu pompă de apă: definește diferenta de 
temperatura pentru repornirea termosemineului. 
Alte moduri: Nu se utilizează PAR95 și PAR96. 

97 T1-T2 Turatia minimă de 
modulație 

Diferența minimă de temperatură pentru modulație (în °C): 
NOTĂ: Atunci când se folosește pompa de apă cu modulație. 
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SETĂRI LEVELTRONIC (MONITORIZAREA AUTONOMIEI COMBUSTIBILULUI CU SENZOR 
ULTRASONIC) 
 
Se poate utiliza un senzor ultrasonic de nivel al peleților pentru a detecta nivelul de combustibil din buncar cu o 
precizie de 5mm.  Interfața pentru utilizator afișează o avertizare (atunci când nivelul de combustibil este ”scăzut”) 
sau o alarmă (atunci când nivelul combustibilului ajunge la ”gol”), conform detectării senzorului. Prin intermediul 
setărilor avansate pentru snec (parametrii ascunși) datele pentru LevelTronic pot fi utilizate și pentru controlul 
automat al funcție de autonomie de combustibil. În acest caz, interfața utilizatorului afișează timpul pentru golirea 
nivelului buncarului(în ore). Dacă buncarul este umplut din nou în orice moment, valoarea autonomiei combustibilului 
se resetează în mod automat, conform schimbării nivelului de combustibil, monitorizat de LevelTronic. 
 
Nr. Parametru  Descriere 
 
98  Nivel complet  Semnal senzor buncar plin (în cm): 

Definește nivelul plin al buncarului 
99  Nivel scăzutSemnal senzor nivel de avertizare (în cm): 

Definește nivelul de avertizare al buncarului. 
 
100  Nivel gol      Semnal senzor buncar gol(în cm): 

Definește nivelul gol al buncarului. La acest nivel cazanul este 
oprit pentru a împiedica golirea snecului și astfel permite o 
repornire mai rapidă (nu mai este nevoie să se aștepte 
reîncărcarea snecului). 

 
ALTE SETĂRI 
 
101  Durata timp postventilare  Timp postventilare pentru suflarea cenușei la Oprire foc (în secunde): 

După Oprire foc și racire cazan, VENTILATORUL 1 va funcționa la 
 turatia maximă pentru perioada PAR101. 
102 Temperatura anti-înghețareTemperatura minimă a aerului pentru păstrare (în °C): 

Numai în mod semineu și cu temporizator activat. 
FUNCȚIONARE: semineul pornește atunci când Tair (PAR 51 [°C]) este 
cu 0,1°C mai mică decât PAR 102 [0,1 x °C]. semineul se oprește 
atunci când Tair este cel puțin cu 0,1°C mai mare decât PAR102 + 
PAR53 [°C]. 

 
103 Turatia minimă  pompaTuratia minimă a pompei de circulatie (când se utilizează pompa cu modulatie 
 
104 Turatia maximă pompaTuratia maximă a pompei de circulatie (când se utilizează pompa cu modulatie) 
 
PARAMETRI ASCUNȘI 
 
Parametrii ascunși controlează în mod direct funcționarea și performanța controlerului. Acești parametri prezintă setările 
din fabrică pentru controler. 

FERROLI S.p.A. își declină orice responsabilitate pentru posibilele inexactități conținute în 
prezentul manual, dacă acestea se datorează unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezervăm 
dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesară sau utilă, fără a 
prejudicia caracteristicile esențiale.


