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I. Siguranţa  
Înainte de prima utilizare a aparatului utilizatorul trebuie să citească cu atenție prezentele 

instrucțiuni. Nerespectarea regulilor incluse în acest manual poate conduce la vătămări 

corporale şi deteriorarea dispozitivului. Manualul de utilizare trebuie depozitat într-un loc 
sigur, la îndemână, pentru consultări ulterioare.  

Pentru a evita accidentele sau erorile, fiecare persoană care utilizează dispozitivul trebuie să 

se familiarizeze cu principiul de operare şi funcţiile de siguranţă ale dispozitivului. Dacă 

dispozitivul urmează a fi vândut sau depozitat în altă parte, asiguraţi-vă că manualul de 

utilizare însoţeşte dispozitivul, astfel ca orice potenţial utilizator să aibă acces la informațiile 
esențiale despre dispozitiv. 

Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru victimele sau pagubele rezultate din 

neglijență; prin urmare, utilizatorii pentru a-și proteja viața și bunurile sunt obligați să ia 
măsurile de siguranță necesare menționate în acest manual. 

 

 AVERTIZARE  

 Tensiune înaltă. Asiguraţi-vă că regulatorul este deconectat de la sursa de 

alimentare electrică înainte de a derula activităţi care implică sursa de alimentare 

(introducerea cablurilor în priză, instalarea dispozitivului etc.). 

 Aparatul trebuie instalat de către un electrician calificat.  

 Înaintea instalării controlerului, utilizatorul trebuie să măsoare rezistenţa la 

împământare a motoarelor electrice, precum şi rezistenţa izolaţiei cablurilor.  

 Regulatorul nu trebuie utilizat de copii.  

 Aparatul se poate deteriora datorit trăsnetului. Deconectați alimentarea electrică pe 

durata furtunii. 

 Orice altă utilizare decât cea specificată de fabricant este interzisă.  

 Înaintea şi în timpul sezonului de încălzire, trebuie verificată starea cablurilor 

controlerului. Trebuie verificată şi fixarea controlerului, iar acesta trebuie curățat de 

praf şi alte reziduuri. 

 

 

Ulterior finalizării editării instrucțiunilor, pe 10 iulie 2015, la produsele specificate aici este 

posibil să fi intervenit modificări. Fabricantul își rezervă dreptul de a realiza modificări 

structurale. Ilustrațiile pot conține echipament suplimentar. Tehnologia de tipărire poate 

influenta diferențele în culorile prezentate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Ediția Rev.1 – 2017 aprilie 

 NOTĂ  
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II. Descrierea echipamentului 
Controlerul DEFRO APC ADAPTIVE CONTROL 2 este un dispozitiv destinat centralelor cu peleți 

echipați cu un alimentator, un alimentator intern şi două ventilatoare: de intrare și evacuare a 

aerului. Mulțumită software-ului său extins, regulatorul poate derula un număr de funcții: 

 Controlul aprinzătorului 
 Controlul alimentatorului 

 Controlul ventilatorului de intrare 

 Controlul pompei centrale de încălzire - CH 

 Controlul uniform al celor două supape de amestec. 

 Controlul pompei AMC (HUW) 
 Controlul pompei suplimentare (pompă suplimentară CH, HUW sau de circulație) 

 Control in funcție de temperatura exterioară. 

 Controlul săptămânal. 
 Cooperarea cu regulatorul de cameră prin intermediul comunicării tradiționale (ON-OFF) 

sau echipat cu comunicare RS 

 Posibilitate de conectare la un modul ST-65 GSM – pentru controlul unora dintre funcțiile 
controlerului via telefonul mobil.  

 Modul Ethernet încorporat – permite utilizatorului să controleze anumite funcții, 

să vizualizeze anumiți parametri via Internet.  

 Posibilitatea de conectare la două module suplimentare care controlează vanele de 

amestec (de exemplu: DEFRO MZ) – permite operarea a două vane suplimentare.  

III. Instalarea controlerului 
Controlerul trebuie să fie instalat de o persoană calificată și instruită.  

 

AVERTISMENT 
Pericol la adresa vieții ca rezultat al șocului electric pe conexiunile de fază. 
Înainte de a derula lucrări cu regulatorul, deconectați sursa de alimentare cu 

electricitate și asigurați instalația împotriva activării accidentale.   

IV. Operarea controlerului 

IV.a) Principiul de operare - zPID, sonda Lambda, 
testarea debitului 

Controlerul DEFRO APC ADAPTIVE CONTROL 2 este un regulator cu un semnal de ieșire continuu, 
care utilizează algoritmul de reglare PID. La astfel de controlere turația ventilatorului este 

determinată pe baza temperaturii apei din cazan și a temperaturii gazelor de ardere măsurate la 

ieșirea din cazan. Ventilatorul funcționează continuu, iar turația sa este dependentă direct de 

temperatura măsurată în cazan și cea a gazelor de ardere evacuate, precum și de diferența 

dintre valoarea acestor doi parametri și de valoarea setată a acestora. Avantajul regulatoarelor 

zPID modificate constă în capacitatea lor de a menține o temperatură setată stabilă fără ajustări 
și oscilații inutile.  

Prin echiparea controlerului cu un senzor de gaze de evacuare, se pot economisi cca. 15% de 
combustibil și se poate asigura o temperatură stabilă a apei precum și o durată lungă de viață a 

cazanului. Urmărirea și menținerea la valori reduse a temperaturii gazelor de ardere evacuate 

asigură emisii reduse de cenușă / funingine și gaze poluante. Energia termică a gazelor de ardere 

este utilizată pentru încălzire în loc de a fi irosite și eliminate prin coș. 

În continuare se prezintă rezultatele testelor obținute prin utilizarea controlerului cu algoritm 
PID:    



DEFRO APC ADAPTATIVE CONTROL 2 –Manual de instrucțiuni 

 

 

4 

 

 
Şi acelaşi controler, fără control PID: 

 

În același timp, regulatorul controlează turația ventilatorului utilizând citirile de la senzorul 

pentru fluxul de aer din ventilator, menținând astfel aceste valori la nivelul adecvat. 

 

În plus, funcționarea controlerului depinde de valorile citite de la sonda LAMBDA, care trimite 

informații către controler pe baza conținutului de oxigen din gazul de ardere. Pe baza acestor 

informații, este evaluată calitatea procesului de ardere. În cazul în care conținutul de oxigen 

diferă de valoarea setată, regulatorul întreprinde pașii necesari – corectarea funcționării 

ventilatorului și corectarea cantității de combustibil alimentat – pentru a ameliora procesul.  

 

IV.b) Fazele funcționării controlerului: 

Aprinderea 
Această fază este activată de utilizator în meniul principal al controlerului, sau, în anumite 
situații, de către programul regulatorului (de exemplu: după curățarea periodică a focarului în 

timpul funcționării controlerului). Aprinderea este un proces în patru etape: 

1. Purjarea  

În acest stadiu al aprinderii, ventilatoarele lucrează la capacitate maximă. Scopul acestei etape 

este de a curăța focarul.  

2. Alimentarea 

În a doua etapă a procesului de aprindere, turația ventilatoarelor scade la valoarea minimă – 
1%. Alimentatorul pornește și lucrează pe toată durata etapei. Timpul de alimentare este stabilit 

de utilizator– Meniul de instalare /Parametri de aprindere. 

Temperatura de alimentare 

Temperatura pe retur 

Temperatura gazelor de ardere (x 10°C) 

 

TIMP (ÎN ORE) 

Temperatura de alimentare 

Temperatura pe retur 

Temperatura gazelor de ardere (x 10°C) 

 

TIMP (ÎN ORE) 
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3. Încălzitorul 

În următoarea etapă a procesului de aprindere, aprinzătorul este activat și va continua să 

lucreze până când se detectează creșterea temperaturii gazului de ardere până la o anumită 

valoare. În acest stadiu, alimentatorul este dezactivat, iar ventilatoarele operează la capacitatea 

determinată de utilizator – Meniul de instalare /Parametri de aprindere. 

4. Întârziere 

Ultima etapă a procesului de aprindere este reprezentată de întârziere, în timpul căreia se 

stabilizează parametrii controlerului. În această etapă, alimentatorul lucrează conform setărilor 

timpului de operare și timpului de pauză, iar ventilatoarele lucrează la capacitatea determinată 

de utilizator – Meniul de instalare /Parametri de aprindere. Durata întârzierii este și ea definită 

de utilizator.  

Funcționarea 
Principalul scop al acestei faze este ca centrala să atingă temperatura setată.  

Dacă funcția zPID din controler este activă, funcționarea ventilatorului și alimentatorului depind 

de temperatura reală a centralei, ca şi de cea a gazului de ardere – funcționarea este continuă în 

timp, iar turațiile depind direct de temperatura măsurată a centralei și a gazului de ardere – 

după cum s–a descris în capitolul anterior. 

Dacă funcția zPID devine inactivă, funcționarea ventilatorului și alimentatorului depind de 

setările utilizatorului – Meniul principal / Setările CH. La momentul atingerii temperaturii setate, 

controlerul comută în faza de susținere.  

Susținere 
Această fază apare atunci când funcția zPID a devenit inactivă. Funcționarea ventilatorului și a 

alimentatorului este dependentă de setările utilizatorului - Meniul principal / Setările CH. 

Stingerea  
Această etapă este activată de utilizator în meniul principal al controlerului sau de către 

programul regulatorului în anumite situații (de exemplu: înaintea începerii procesului de 

curățare automată sau după o creștere bruscă a temperaturii cu 50C). 

Stingerea este un proces în două etape, iar durata fiecărei etape este setată de utilizator –Meniu 

de instalare /Setările centralei /Parametri de stingere: 

1. Protecția la stingere 

Prima etapă a stingerii este chiar protecția stingerii, etapă în timpul căreia alimentatorul nu 

funcționează, iar ventilatorul funcționează la capacitatea setată de utilizator - Meniu de instalare 

/Setările centralei /Parametri de stingere. 

2. Întârzierea stingerii 

Întârzierea este urmată de o etapă în care ventilatorul lucrează la capacitatea maximă. Aceasta 

este etapa de întârziere a stingerii. 

  

 
IV c) Funcțiile controlerului – Meniul principal 
 

Datorită varietății funcțiilor asigurate de meniul controlerului acesta este împărțit în Meniu 

Principal și în Meniu Instalator. 

Meniul principal permite utilizatorului să seteze parametri funcțiilor de bază ca: parametri 

ecranului, setarea valorilor de temperatură, modul de funcționare, etc. 
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IV.c.1) Schema bloc a meniului principal 

 

 

  

M
e
n
iu

 p
ri
n
c
ip

a
l 

Aprindere oprită 

Rezervor umplut 

Setările de temperatură 

Setări de funcționare* 

Meniu instalare 

Meniu service 

Selectarea limbii 

Joc 

Setări din fabrică 

Setările ecranului 

Control săptămânal 

Moduri de funcționare 

Ardere manuală 

Dezinfecție 

Temperatură CH setată  

Histerezisul centralei 

Temperatura pompei ACM   

Histerezisul ACM  

Temperatură activare pompă 

Încălzirea casei 

Prioritate preparare ACM  

Pompe in paralel 

Regim de vară 

Încălzire de pardoseală  

Programul funcționării centralei 

Program săptămânal al centralei 

Regulatorul săptămânal ACM  

Salvarea ecranului 

Timpul de salvare ecran 

Timp de alimentare 

Pauză de alimentare 

Putere ventilare  

Funcționare de susținere 

Pauză de susținere 

Ventilator în susținere 

Aprinzător  

Ventilator introducere aer  

Putere aer introdus 

Alimentator 

Pompă CH 

Pompă ACM (HUW) 

Pompă suplimentară 

Vană integrată 1  

Vană integrată 2 

Luminozitatea ecranului 

Vizualizarea ecranului 

Operare manuală 

* Parametri disponibili numai dacă funcția zPID este dezactivată 
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IV.c.2) Aprindere 
După activarea acestei funcții, pornește procesul de aprindere. Următoarele etape din acest 

proces sunt descrise în capitolul IV.b. 

IV.c.3) Rezervor umplut 
Această funcție este utilizată după umplerea totală a rezervorului cu combustibil, pentru 

aducerea cantității de consum procentual de combustibil la nivelul de 100% (valoarea este 

vizibilă pe ecranul principal, în colțul de sus dreapta, sub cronometru). 

NOTĂ: Înainte de prima utilizare a acestei funcții, utilizatorul trebuie să calibreze funcționarea 

alimentatorului de combustibil – Meniu de instalare /Calibrare. 

IV.c.4) Setările de temperatură 
După apăsarea pictogramei Setări de temperatură, apare un ecran care permite utilizatorului să 

modifice setările temperaturilor și histerezisului, atât pentru centrala CH, cât și pentru boiler 

ACM (HUW). 
 Temperatura CH setată 

 

Această funcție este utilizată pentru a seta valoarea temperaturii cazanului. Puteți regla această 

temperatură între 45°C și 80°C. 
 Histerezisul centralei (această opțiune este activă doar dacă funcția zPID este 
dezactivată) 

Această funcție se utilizează pentru a seta temperatura (măsurată în cazan) de pornire a pompei 

circuitului de încălzire centrală (CH). Pompa va porni peste această valoare de temperatură 

presetată. Pompa va fi oprită la scăderea temperaturii din cazan sub această valoare de activare 

(de exemplu: când temperatura setată are valoarea de 60ºC, iar histerezisul este de 3ºC, 

comutarea la ciclul de susținere va începe când temperatura creste până la 60ºC, în timp ce 

întoarcerea la ciclul de funcționare va avea loc când temperatura scade până la 57ºC). 
 Temperatura setată ACM (HUW)  

Această funcție se utilizează pentru a seta temperatura (măsurată în boiler) de pornire a pompei 

circuitului de preparare ACM (HUW). După încălzirea apei în boiler peste această temperatură, 

regulatorul dezactivează pompa ACM (HUW). Pompa va porni când temperatura coboară sub 

valoarea setată din parametrul histerezisului ACM (citire de la senzorul HUW). 
 Histerezisul ACM (HUW) 

Această opțiune este utilizată pentru a seta histerezisul temperaturii setate a boilerului. Aceasta 

este diferența dintre temperatura setată (deci, cea necesară în boiler) și temperatura de oprire 

(spre exemplu: când temperatura setată are valoarea de 55°C, iar histerezisul este de 5°C, 

după atingerea temperaturii setate (care este de 55°C), pompa ACM este dezactivată, pompa 

ACM va reporni, când temperatura scade sub 50°C). 
 Temperatura de activare a pompei 

Această opțiune este utilizată pentru a seta temperatura de activare a pompei CH şi a pompei 

ACM (aceasta este temperatura măsurată în centrală). Niciuna dintre pompe nu funcționează 

sub temperatura setată, iar la temperaturi mai mari decât temperatura setată, ambele pompe 

sunt activate, dar lucrează funcție de modul de funcționare (a se vedea: Modul de funcționare al 

pompelor). 

IV.c.5) Setările de funcționare 
Sub-meniul este disponibil doar dacă funcția zPID este dezactivată.  

După apăsarea pictogramei Setările de temperatură, apare un ecran care permite utilizatorului 

să modifice setările funcționării centralei.  
 Timp de alimentare 

Această opțiune este utilizată pentru a seta timpul de funcționare al alimentatorului de 

combustibil. Timpul de funcționare trebuie setat funcție de tipul de combustibil utilizat. 

 Pauză de alimentare 

Perioada de pauză este utilizată pentru a seta pauza în funcționare a alimentatorului de 

combustibil; pauza trebuie ajustată în  funcție de tipul de combustibil ars în centrală. Selectarea 

incorectă a timpului de pauză poate avea ca rezultat funcționarea necorespunzătoare a centralei, 

adică arderea a combustibilului ar fi incompletă sau centrala nu ar atinge temperatura setată. 



DEFRO APC ADAPTATIVE CONTROL 2 –Manual de instrucțiuni 

 

 

8 

 

Selectarea unui timp de pauză relevant permite funcționarea corectă a centralei.  

 Putere ventilare 

Această funcție controlează viteza de rotație a ventilatorului. Intervalul de reglare este de la 1 la 

100%. Cu cât este mai mare viteza, cu atât mai rapid funcționează ventilatorul, unde 1% este 

viteza minimă a ventilatorului, iar 100% este viteza maximă la care poate funcționa ventilatorul.  

 Funcționarea de susținere 

Această opțiune este utilizată pentru a seta perioada de funcționare a alimentatorului și a 

ventilatorului în modul de susținere (peste temperatura setată). 

 Pauza de susținere 
Această funcție este utilizată pentru a seta pauza de alimentare cu combustibil în timpul 

derulării ciclului de susținere (funcționarea centralei la temperaturi mai mari decât temperatura 

setată). 

NOTĂ: Setarea incorectă a acestei opțiuni poate avea ca rezultat o creștere constantă a 

temperaturii! Pauza în susținere nu ar trebui să fie prea scurtă.  

 Ventilatorul în susținere 

În această funcție, utilizatorul setează timpul de funcționare și timpul de pauză al ventilatorului 

funcționând în ciclul de susținere.  

IV.c.6) Funcționare manuală 
Pentru comoditatea utilizatorului, regulatorul a fost echipat cu un mod de funcționare manuală. 

În această funcție, fiecare dispozitiv de execuție este activat și dezactivat independent de 

celelalte. O astfel de opțiune permite verificarea imediată a funcționării corecte a dispozitivelor: 

aprinzător, ventilator, distribuitor, pompă CH, pompă ACM (HUW), vane de amestec şi vane de 

amestec suplimentare (funcționarea manuală permite deschiderea și închiderea acestor vane). 

Prin intermediul reglării puterii aerului, poate fi controlată viteza de rotație a ventilatorului.  

IV.c.7) Controlul săptămânal 
Această funcție permite programarea controlului săptămânal, care se referă la: funcționarea 

centralei, deviațiile temperaturilor setate ale centralei, precum și al ACM. Pentru derularea 

corectă a acestei funcții, trebuie setate data curentă și ora. În controler, se pot seta trei tipuri de 

control săptămânal: 

 Program funcționare centrală 
Programul de funcționare a centralei permite programarea perioadei de activitate a centralei – 

utilizatorul poate să atribuie centralei perioade de activitate (de minimum 30 de minute) în zilele 
selectate ale săptămânii. În perioadele inactive, centrala va rămâne oprită independent de 

ceilalți factori (de exemplu: semnal de la regulatorul de cameră). 

 Control săptămânal al centralei 
Funcția de control săptămânal permite utilizatorului să programeze schimbările de temperatură 

presetate pentru anumite ore și zile ale săptămânii. Pentru a activa această funcție, selectați 

modul 1 sau modul 2. Setările detaliate pentru fiecare mod (1 și 2) sunt descrise în continuare 

în sub meniu: Setare mod 1 și Setare  mod 2. După selectarea modului (1 sau 2), pe ecranul 
principal se afișează diferența temperaturii fată de valoarea temperaturii actuale (valoarea de 

temperatură presetată a încălzirii centrale, alternativ cu valoarea Pre-set) informând utilizatorul 

că funcția este activă.  

 

Setările meniului de control săptămânal: 

În regulatorul DEFRO APC ADAPTIVE CONTROL 2, controlul săptămânal poate fi programat în 

două moduri diferite: 

MOD 1 – utilizatorul setează diferențele de temperatură separat pentru fiecare zi a săptămânii;  

MOD 2 – utilizatorul setează diferențele de temperatură separat pentru fiecare zi lucrătoare (luni 

– vineri) a săptămânii și separat pentru sfârșitul săptămânii (sâmbătă – duminică). 

 

Programarea Modului 1:  
Pentru a programa Modul 1, utilizatorul activează parametrul: Set Mode 1 (Setare mod 1) – 
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afișajul prezintă un ecran cu anumite zile ale săptămânii.  

După selectarea zilei din săptămână ale cărei setări doriți să le modificați, apare ecranul de 

editare: Pe linia de sus, este afișată setarea curentă a deviației. Cu ajutorul pictogramelor și , 

modificați intervalul de timp editat. Pentru a modifica setarea, utilizați pictogramele  și  și 

setați temperatura necesară. Pentru a copia setările la următoarele ore, utilizați pictograma. 

După setarea datelor pentru o anumită zi a săptămânii, dați clic pe pictograma de confirmare – 

afișajul va prezenta ecranul care permite copierea setărilor la alte zile ale săptămânii.  
 
Exemplu 
Luni 

Setare: 300, temp. -10°C (setare control săptămânal -10°C) 

Setare: 400, temp. -10°C (setare control săptămânal -10°C) 

Setare: 500, temp. -10°C (setare control săptămânal -10°C) 

 

În acest caz dacă temperatura presetată a cazanului este de 60°C, în zilele de luni, în intervalul 

de timp dintre ora 300 AM până la 600 AM aceasta va fi redusă cu 10°C, adică va fi de 50°C.   

 
Programarea Modului 2:  

Pentru a programa modul 2, utilizatorul activează parametrul: Set Mode 2 (Setare mod 2) – 

afișajul prezintă ecranul cu două intervale de zile ale săptămânii: Luni – Vineri și Sâmbătă - 

Duminică. După selectarea intervalului ale cărui setări doriți să le modificați, treceți la editarea 

acestuia – procedura este aceeași ca în programarea modului 1. 
 
Exemplu 

Luni-Vineri 

Setare: 3 00, temp. - 10°C (setare control săptămânal: –10°C)  

Setare: 4 00, temp. - 10°C (setare control săptămânal: -10°C)  

Setare: 5 00, temp. - 10°C (setare control săptămânal: –10°C) 

 

Sâmbătă-Duminică 

Setare: 16 00, temp.5°C (setare control săptămânal: +5°C)  

Setare: 17 00, temp.5°C (setare control săptămânal: +5°C)  

Setare: 18 00, temp.5°C (setare control săptămânal: +5°C) 

 

În acest caz dacă temperatura presetată a cazanului este de 60°C, în zilele de lucru (luni – 

vineri), în intervalul de timp dintre ora 300 AM până la 600 AM aceasta va fi redusă cu 10°C, 

adică va fi de 50°C. În perioada de sfârșit de săptămână (sâmbătă – duminică) între orele 400 – 

700 va fi mărită cu 5 °C, adică va fi de 65°C. 

 

 

ATENȚIE 

Pentru a asigura funcționarea corectă a controlului săptămânal, setați ora curentă 

și ziua din săptămână în parametrul de setare Time (Oră) în meniul de Instalare.  

Ștergerea datelor  
Această funcție permite utilizatorului ștergerea tuturor setărilor făcute în meniul de control 

săptămânal. 

 Regulator ACM (HUW) săptămânal 

Această funcție este utilizată pentru programarea schimbărilor zilnice ale temperaturii setate 

ACM (HUW). Deviațiile temperaturii setate sunt situate în intervalul +/-10°C. Etapele ulterioare 

ale setării controlului săptămânal sunt prezentate în elementul Regulatorul săptămânal al 

centralei. 

 

IV.c.8) Moduri de funcționare 
În această meniu, după necesități, utilizatorul activează unul din trei moduri de funcționare ale 

instalației. 
 Încălzire locuință 

Dacă se optează pentru acest mod de funcționare, regulatorul va trece la modul de funcționare 

pentru încălzirea locuinței. Pompa de circulație CH a circuitului de încălzire va porni când 
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temperatura din cazan va depăși temperatura sa de activare. Sub această temperatură (minus 

valoarea histerezis de 2ºC) pompa se va opri.  

 
 Prioritate preparare ACM 

În acest mod, mai întâi este activată pompa de preparare ACM (HUW), până când este atinsă 

temperatura setată pentru ACM (HUW) (vanele se închid total, iar pompele sunt dezactivate), 

după atingerea acestei temperaturi, pompa ACM este dezactivată, și se repornește activitatea 

vanelor de amestec (și a pompelor – conform setărilor lor). 

Vanele circuitelor de încălzire centrală vor funcționa până când temperatura apei din boiler va 

scădea sub valoarea setată (minus valoarea histerezis). La această temperatură vanele/pompele 

circuitelor de încălzire centrală se vor opri și se va porni din nou pompa circuitului de preparare 

ACM. 
 Pompe în paralel 

În acest mod, toate pompele și vanele active vor funcționa în același timp. Vanele mențin 

temperatura setată, iar boilerul este încălzit la temperatura setată.  
 Regim de vară 

În acest mod, vanele CH se închid, pentru a nu încălzi inutil casa, dar în cazul în care în 

centrală se ajunge la o temperatură prea mare (care reclamă activarea protecției de retur!), 
vana se va deschide în modul de urgență.  

În acest mod, pompa de boiler și vanele de pardoseală lucrează normal, conform setărilor primite.  

 Încălzirea prin pardoseală 

FUNCŢIA permite oprirea funcționării sistemului de pardoseală.  

În cazul în care marcați această opțiune, controlerul închide toate vanele alocate tipului 

pardoseală (a se vedea parametrii vanelor în meniul de instalare). Predefinit, funcția este 

activată.  

 
IV.c.9) Dezinfecția termică 
Dezinfecția termică se aplică boilerul ACM (HUW) și poate fi activată numai într-o anumită 

situație, dacă unul din două moduri este activ: Prioritate preparare  ACM sau Pompe în paralel. 

Scopul acestei funcții de dezinfecție este creșterea temperaturii apei din boilerul ACM și din 

întregul circuit ACM la minim 60°C. 

Conform ultimelor reglementări referitoare la igienă, trebuie asigurată dezinfecție termică 

periodică în instalații de preparare ACM prin încălzirea apei din întreaga instalație la cel puțin 

60°C (se recomandă încălzirea la peste 70°C). Conductele, fitingurile și întreaga instalație 

trebuie realizată astfel ca această dezinfecție să fie posibilă. Scopul acestei dezinfecții este de a 

elimina bacteriile legionella (Legionella pneumophilia), care cauzează reducerea imunității 

organismului uman. Aceste bacterii se produc și se înmulțesc (la tempertura optimă de 35°C) în 

rezervoare cu apă caldă stătută, care condiție este asigurată foarte des în boilerele ACM ale 

locuințelor. 

Când este activată această funcție (disponibilă doar în modul de funcționare cu prioritate boiler 

ACM) boilerul este încălzit până la temperatura de dezinfecție setată de utilizator și această 

temperatură este menținută pe durata dezinfecției setată (ex. 10 minute), apoi se revine la 

funcționare normală.  

Din momentul activării acestei funcții temperatura de dezinfecție trebuie atinsă cel mult în 

intervalul de timp definit de durata încălzirii la temperatura de dezinfecție, altfel funcția se va 

dezactiva automat.  

Orice modificări aduse setărilor pentru această funcție sunt posibile doar în modul service. 

 
IV.c.10) Setările ecranului 
Setările aspectului ecranului principal pot fi ajustate după necesitățile și cerințele dumneavoastră.  

 Vizualizare ecran 

Utilizatorul poate schimba vizualizarea ecranului principal. Puteți opta pentru ecranul care indică 

panouri cu parametrii curenți de lucru ai controlerului sau ecranul fabricantului, care afișează 

informații mai detaliate. 
 Luminozitatea ecranului 

Această funcție permite setarea luminozității ecranului în timpul utilizării controlerului în 

intervalul de la 50 la 100%. 
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 Economie ecran 

Mulțumită acestei funcții, puteți seta luminozitatea ecranului, după dezactivarea controlerului, în 
intervalul de la 3 la 50%. 

 Timpul de economisire ecran 

Funcția permite utilizatorului să seteze timpul de economie ecran (screen saving). 

IV.c.11) Meniul de instalare 
Funcțiile incluse în meniul de instalare vor fi descrise în detaliu în capitolele care urmează în 

acest manual.  

IV.c.12) Meniul de service 
Funcțiile care pot fi regăsite în meniul de service sunt destinate doar tehnicienilor de service cu 

calificările corespunzătoare, prin urmare, intrarea în acest meniu este protejată cu un cod. Un 

astfel de cod este proprietatea companiei TECH. 

IV.c.13) Selectarea limbii  
Utilizatorul poate selecta limba controlerului. 

IV.c.14) Jocul 
După activarea jocului, veți vedea patru cărți. După un moment, într-o anumită secvență, cărțile 

vor fi iluminate într-o ordine aleatorie. După ce vă amintiți secvența în care au fost evidențiate 

cărțile, dați clic pe cărțile corespunzătoare, în aceeași ordine. După fiecare joc victorios, numărul 

de cărți pe care trebuie să vi le amintiți, crește.  

IV.c.15) Setările de fabrică  
Acest parametru permite utilizatorului să se întoarcă la setările controlerului salvate de 

fabricant.  

IV.d) Funcțiile controlerului – Meniul de instalare 
Meniul de instalare este destinat a fi operat de persoanele posedând calificările necesare şi este 

utilizat în principal pentru setarea funcțiilor suplimentare ale controlerului, cum ar fi parametrii 

centralei, supapelor suplimentare etc., precum și pentru setarea funcțiilor de bază (de exemplu: 

parametrii vanelor de amestec cu comandă inclusă). 

Mai jos vă prezentăm o schemă bloc simplificată a Meniului de instalare: 
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IV.d.1) Selectarea PID 
Această funcție este utilizată pentru dezactivarea și activarea funcției zPID. În cazul dezactivării 

funcției zPID, sonda LAMBDA nu va funcționa, iar în meniul controlerului vor apărea opțiuni 

suplimentare, utilizate, printre altele, pentru setarea parametrilor de funcționare ai ventilatorului 

și alimentatorului. 

  

IV.d.2) Coeficienți 
Parametrii acestui sub-meniu permit adaptarea timpilor de funcționare ai ventilatoarelor și 

alimentatorului la condițiile individuale ale centralei.  

 Coeficientul ventilatorului  

Această funcție este utilizată pentru controlarea turației ventilatorului. Principiul de funcționare 

al acestui sistem de reglare se bazează pe deplasarea în sus sau în jos a caracteristicilor 

ventilatorului. Dacă funcționarea pe întregul interval de reglare este prea lentă/prea rapidă, 

această viteză se poate creste/scădea astfel încât ventilatorul să funcționeze cu eficiența 

adecvată.  

Motivul pentru funcționarea incorectă a sistemului de suflare se referă de obicei la 

diferențele mari în tensiune pe sursa de alimentare pentru diversele receptoare, ceea ce 

afectează semnificativ funcționarea ventilatorului.  

 Coeficientul minim al alimentatorului și Coeficientul maxim al alimentatorului 

Coeficientul alimentatorului are menirea de a optimiza alimentatorul astfel încât acesta să 

furnizeze cantitatea necesară de combustibil către arzător. Prin intermediul acestei funcții, puteți 

spori sau diminua procentual cantitatea de combustibil furnizat. Opțiunea minim se aplică 

funcționării alimentatorului la numărul minim de rotații ale ventilatorului, iar opțiunea maximă 

se aplică funcționării alimentatorului la numărul maxim de rotații ale ventilatorului. 

Funcție de valoarea calorică a combustibilului, prin intermediul coeficientului de 

distribuitor, puteți selecta cu mare precizie cantitatea optimă de combustibil care va fi furnizată 

la arzător prin intermediul alimentatorului.  

 

M
e
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a
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Ajustarea temperaturii 
exterioare 

Calibrarea nivelului de combustibil 

Parametri puffer 

Contact suplimentar 

Modul Ethernet  

Setări de fabrică 

Regulator de cameră 

Coeficienți* 

Setările vanelor 

Setări oră 

Selectare PID 

Modul GSM 

* Sub-meniu vizibil numai dacă funcția zPID este activată. 
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 Întârzierea alimentatorului intern 

Timpul de întârziere a activării și dezactivării pentru alimentatorul intern în direcția 
alimentatorului principal exprimat procentual – setare de fabrică: 10%. 

IV.d.3) Parametrii rezervorului de acumulare - puffer 
Parametrii din acest sub-meniu permit utilizatorului să ajusteze setările funcționării 

controlerului, în cazul în care este utilizat un puffer.  

 Rezervor de acumulare - Puffer 

Când această funcție este activă pompa CH are rol de pompă încărcare rezervor de acumulare 

(puffer), în timp ce senzorul suplimentar 1 servește ca senzor superior al tamponului, iar 

senzorul suplimentar 2 – ca senzor inferior al tamponului. 

Pentru ca pompa rezervorului de acumulare (puffer), să funcționeze, trebuie îndeplinite două 

condiții: pompa rezervorului de acumulare poate funcționa doar când temperatura în centrală 

este mai mare cu 2˚C decât temperatura rezervorului (se aplică citirii de la senzorul inferior al 

rezervorului) și, în același timp, temperatura de activare a pompei CH este depășită. Pompa este 

dezactivată când temperaturile devin egale.  

 Valoarea maximă a temperaturii setate 

Această funcție permite utilizatorului să ajusteze temperatura setată maximă a rezervorului de 
acumulare (senzorul trebuie amplasat în partea superioară a rezervorului). După atingerea 
acestei temperaturi, pompa este dezactivată (cu condiția ca și temperatura setată minimă să fie 
atinsă). 

 Valoarea minimă a temperaturii setate 

Această opțiune permite utilizatorului să ajusteze temperatura setată inferioară a rezervorului 
de acumulare (senzorul trebuie amplasat în partea inferioară a rezervorului). 

Funcția DHW 

Această funcție este utilizată pentru selectarea tipului de instalație: 
De la centrală – se alege la o instalație în care rezervorul DHW este alimentat direct de la 

centrală.  
De la rezervorul de acumulare – se alege la o instalație în care rezervorul DHW este alimentat 

din rezervorul de acumulare. 

IV.d.4) Setările vanelor 
Controlerul DEFRO APC ADAPTIve CONTROL 2 are înglobată două module care poate să 

controleze 2 vane de amestec. Puteți să conectați încă două module suplimentare care să 

controleze alte vane (de exemplu: TS-431N). Vanele sunt operate cu utilizarea unui număr de 
parametri, ceea ce face posibilă ajustarea funcționării lor funcție de nevoile individuale. După 

activarea vanei alese, ecranul de afișare al controlerului prezintă un meniu suplimentar cu un 

număr de parametri a vanelor.  

Ambii parametri a  vanelor cu comandă inclusă și a vanelor suplimentare sunt foarte similari. 

Sunt descriși de următoarele scheme bloc: 
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 Închiderea vanei 

Temperatura setată a vanei
 ____________________  

Încălzire centrală 

Calibrarea 

Cursa  

Deschidere minimă 

Timp de deschidere 

Pauză de măsurare 

Tip de vană 
Pardoseală 

Senzor exterior 

Controlul fără regulatorul de cameră 

Regulatorul standard TECH 

Regulatorul proporțional TECH  

Regulator de cameră Regulatorul standard de vană  

Apelare 

Stânga 
Setări 

de 
fabrică 

Dreapta 

Senzor CH  __  

Senzor suplimentar 1 

V
an

e 
cu

 c
o

m
an

d
a 

in
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u
sa

 1
/2

 

 Coeficient de proporționalitate 

Selectarea senzorului CH  

Direcție de deschidere 

 __ Reducere regulator de cameră 

Diferența temperatura cameră 

Modificarea temperaturii setate 

Temperatură maximă 

Protecție centrală Activat 

 Dezactivat 

Temperatură minimă 

Activat Protecție retur 

Dezactivat 

Întotdeauna activat 

Întotdeauna dezactivat  
Pompă ventil 

Peste limita de temperatură 

Setări de fabrică 
Temperatura de activare 
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 Calibrare 

Utilizând această funcție, vana cu comanda inclusă poate fi calibrată oricând. În timpul calibrării, 

vana este setată la o poziție sigură, adică, pentru vana de încălzire CH, la poziția complet 

deschis, iar pentru vană de pardoseală, la poziția închisă.  

 Temperatura setată a vanei 

Această funcție este utilizată pentru a seta valoarea de temperatură fixă care trebuie menținută 

pe circuitul cu vană de amestec. În decursul funcționării corecte, temperatura apei în aval de 

vană se va apropia de temperatura setată a vanei.  

 Durata unui pas 

Cu ajutorul acestei funcţii se poate seta valoarea în procente a duratei unui pas în procesul de 

deschidere / închidere a vanei: este valoarea procentuală maximă a mişcării (deschiderii sau 

închiderii) vanei întru-un singur pas. Dacă valoarea temperaturii este în apropierea temperaturii 

Închiderea vanei 

Calibrare 

Cursa unității 

Deschidere minimă 

Timp de deschidere 

Pauză măsurătoare 
Încălzire centrală 

Tip de supapă 
Pardoseală  

Senzor exterior 

Înregistrare 

Senzori proprii 

Selectare senzor 

Va
ne

 s
up

lim
en

ta
re

 1
/2

 

Setări de 
fabrică 

Coeficient de proporționalitate 

Regulator de cameră 

Control fără regulator de cameră 

Regulator standard TECH  

Regulator proporțional TECH  

Regulator standard de vană  

Reducere regulator de cameră 

Diferență temperatura cameră 

Modificarea temperaturii setate 

Senzori de la controlerul principal 

Stânga 

Direcția de deschidere 
Dreapta 

Protecție retur 

Temperatură minimă 

Activat 

Dezactivat 

Pompă vană 

Întotdeauna activat 

Întotdeauna dezactivat 

Peste limita de temperatură 

Setări de fabrică 
Temperatură de activare 

Îndepărtarea vanei 
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setate, atunci cursa se calculează pe baza parametrului COEFICIENT DE PROPORŢIONALITATE. 

Cu cât cursa este mai mică, cu atât creste precizia cu care poate fi atinsă temperatura setată, 

dar temperatura setată este fixată pentru o perioadă mai lungă.  

 Deschiderea minimă 

Prin această funcție se setează valoarea minimă a deschiderii vanei. Vana se închide până la 

această valoare. Mulțumită acestui parametru, vana poate fi deschisă la minimum, pentru a 

menține un debitul minim necesar.  

 Timpul de deschidere 
Parametru care specifică timpul necesar pentru ca servomotorul vanei să deschidă vana de la 

poziția de 0% la cea de 100%. Acest timp trebuie selectat în conformitate cu servomotorul de 

pe vana folosită (se va citi de pe eticheta servomotorului vanei). 

 Pauza de măsurare 
Acest parametru determină frecvența măsurătorilor de control al temperaturii apei în aval de 

vana încălzirii centrale sau a apei calde menajere (ACM). Dacă senzorul indică abateri de la 

temperatura setată vana se va deschide sau se va închide în mod corespunzător pentru a se 

asigura / restabili valoarea de temperatură setată. 

 Tipul de vană 

Prin intermediul acestei setări, utilizatorul selectează tipul de vană controlată, dintre următoarele: 

o CH – setați când doriți să ajustați temperatura de circulație CH. 

o FLOOR – setați când doriți să ajustați temperatura de circulație a încălzirii prin 

pardoseală. Tipul de pardoseală protejează instalația față de temperaturile 

ridicate. Dacă tipul de vană este setat ca CH și este racordat la instalația prin 

pardoseală, ar putea avea ca rezultat distrugerea instalației de pardoseală.  

 Senzorul exterior – Program echitermic 

Pentru a activa funcția de program echitermic, senzorul exterior trebuie amplasat într-un loc 

ferit de radiații solare directe și de intemperii. După montarea și conectarea acestui senzor 

trebuie activată această funcție în meniul controlerului. 

Pentru ca vana să funcționeze corespunzător trebuie setată temperatura (în aval de vană) 

pentru următoarele patru temperaturi exterioare intermediare: -20°C, - 10°C, 0°C și 10°C. 

Pentru a seta trei temperaturi de setare, utilizând săgețile DREAPTA sau STÂNGA, marcați 

temperatura externă specifică și apoi, utilizând săgețile SUS sau JOS, selectați temperatura 
cerută. Afișajul va arăta curba de încălzire setată de fabricant.  

Curba de încălzire– este o curbă conform căreia este determinată temperatura 

punctului de lucru, pe baza temperaturii exterioare. În controler această curbă este 

selectată pe baza valorilor de temperatură exterioară selectate. 

Cu cât mai multe puncte sunt disponibile pentru trasarea curbei cu atât forma sa va fi mai 

exactă. În cazul nostru patru puncte oferă o exactitate suficientă pentru determinarea formei 

curbei. 

 Regulator de cameră 

În acest mod, utilizatorul are posibilitatea de a selecta și configura funcționarea regulatorului de 

cameră, care controlează funcționarea vanei.  
o Controlul în lipsa regulatorului de cameră 

Marcați această opțiune atunci când nu doriți ca regulatorul de cameră să influențeze funcționarea 

vanei.  
o Regulatorul standard TECH 

Marcați această opțiune dacă vana urmează să fie controlată de un regulator de cameră echipat 

cu comunicație RS. După marcarea acestei funcții, regulatorul va opera în conformitate cu 

parametrul Reducere regulator de cameră. 
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o Regulatorul proporțional TECH 

După selectarea acestui tip de "regulator de cameră", vana va lucra conform parametrilor 

Schimbarea valorii de temperatură setată a vanei și Diferența de temperatura cameră. Activarea 

acestui regulator de cameră permite vizualizarea setărilor curente ale temperaturii centralei, 

boilerului și vanelor. Acest regulator trebuie să fie conectat la conectorul RJ (telefon) al 

controlerului DEFRO APC ADAPTIVE CONTROL 2 prin intermediul unui cablu cu patru fire care se 

termină cu mufele corespunzătoare (la conectorul RS). 

o Regulatorul standard pentru vană 

Marcați această opțiune dacă vana urmează a fi controlată de regulatorul de cameră cu două 

stări (care nu este echipat cu comunicare RS, tip tradițional on/off ). 
o Reducere regulator de cameră 

Această funcție este activă doar în eventualitatea în care este marcată fie opțiunea regulator 

standard TECH, fie opțiunea regulator standard de vană. În această setare, trebuie să setați 

temperatura la care vana își diminuează temperatura setată; la momentul atingerii temperaturii 

setate la regulatorul camerei (încălzirea camerei). 
o Diferența temperatura cameră 

Această setare este utilizată pentru a defini schimbarea cu un sigur grad al temperaturii curente 

a camerei (cu o precizie de 0,1°C) la care se va produce o schimbare specifică la temperatura 

vanei.  

  
Exemplu: 

Setare: Diferența în temperatura camerei 0,5°C 

Setare: Modificare temperatura setată la vană 1°C 

Setare: Valoare temperatura setată la vană 40°C 

Setare: Valoare temperatura setată la regulatorul de cameră 23°C 

 

Cazul 1 – Dacă temperatura camerei crește până la 23,5°C (cu 0,5°C peste temperatura setată 

a camerei), vana se închide singură la temperatura setată de 39°C (cu 1°C). 

Cazul 2 - Dacă temperatura camerei scade la 22°C (cu 1°C sub temperatura setată), vana se 

deschide la temperatura setată de 42°C (cu 2°C). 

 
o Modificarea temperaturii setate 

Această setare determină cu câte grade va crește sau va scădea temperatura la modificarea 

unitară în temperatura camerei (a se vedea: Diferența de temperatura cameră). Această funcție 

este activă numai cu regulatorul de cameră TECH și este strict dependentă de parametrul 

Diferența de temperatura cameră. 

 

 Coeficient de proporționalitate 
Coeficientul de proporționalitate se utilizează pentru definirea cursei vanei. Cu cât este mai 

apropiată temperatura, cu atât mai mică este cursa. Dacă acest coeficient este ridicat, vana se 

va deschide în parametri mai apropiați de deschiderea ideală, dar nu cu mare precizie. 

Procentajul unic de deschidere este calculat pe baza unei formule: (SET_TEMP - SENSOR_TEMP) 

* (PROP_COEFF /10) 

 
 Direcție de deschidere 

Dacă după conectarea supapei la controler reiese că vana trebuia conectată invers, nu trebuie 

întreruptă alimentarea la cablurile de alimentare; este suficient să modificați direcția de 

deschidere în acest parametru: STÂNGA sau DREAPTA. 
 

 Selectarea senzorului CH 

Funcția permite selectarea senzorului CH care se presupune că servește ca senzor CH – poate fi 

senzorul CH sau un senzor suplimentar (de exemplu, în cazul utilizării pufferului). 

 Protecția centralei 

 NOTĂ 

Funcția este disponibilă doar pentru vanele cu comandă inclusă. 

Protecția la o temperatură de retur prea mare contribuie la prevenirea creșterii periculoase a 

temperaturii centralei. Utilizatorul setează temperatura maximă acceptabilă pe retur. În cazul 
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creșterii periculoase a temperaturii, vana de amestec începe să se deschidă pentru a deservi 

instalația, în vederea răcirii centralei. Această funcție este activată permanent (posibilitate de 

dezactivare doar în meniul de service). 

 Protecție la retur 

Această funcție permite setarea protecției cazanului contra scăderii excesive a temperaturii pe 
returul cazanului: temperatura prea scăzută pe returul cazanului poate cauza coroziunea 
excesivă datorată formării condensului pe pereții camerei de ardere și a căilor de fum. 
Această funcție asigură temperatura minimă necesară pe returul cazanului prin închiderea 
parțială a circuitului scurt, până la atingerea temperaturii dorite. Dacă această funcție se 
activează este necesar a se seta temperatura minimă pe returul cazanului. 

 Pompa vanei de amestec 

Această opțiune permite utilizatorului să selecteze modul de lucru al unei pompe. O pompă 
va fi:  
 Întotdeauna activată - pompa lucrează tot timpul, indiferent de temperaturi. 

 Întotdeauna dezactivată – pompa este permanent dezactivată, iar regulatorul 

controlează numai exploatarea supapei. 

 Peste limita de temperatură – pompa este activată deasupra Temperaturii de activare 

setate. Dacă pompa trebuie activată peste limita de temperatură, trebuie să setați pragul 

la Temperatura de activare a pompei. 

 

 Setările de fabrică 

Acest parametru permite revenirea la setările din fabrică a vanei de amestec. Prin revenirea la 
setările din fabrică nu se vor schimba setările tipului de vană (vana încălzii centrale sau a 
încălzirii prin pardoseală).  

 Înregistrarea vanei 
 

 
NOTĂ 
Această funcție este disponibilă numai pentru vanele suplimentare.  

Setarea parametrilor particulari pentru o vană suplimentară este posibilă doar după înregistrarea 

corectă a vanei prin introducerea numărului de modul (acest număr este vizibil pe carcasa 

modului TS-61). 

 Selectarea senzorului 
 

 

NOTĂ 

Funcția este disponibilă doar pentru vanele suplimentare.   

Dacă sunt utilizate vane de amestec și dacă optați pentru această funcție trebuie să selectați 

senzorii pentru care datele de temperatură sunt adecvate vanei (senzorii de temperatură de 
retur și de exterior). Valorile de temperatură pot fi preluate de la senzori prin setarea vanei 

(proprie) sau de la senzorii controlerului (controlerului principal).. 

 Îndepărtarea vanei 
 

 
NOTĂ 

Funcția este disponibilă numai pentru vanele suplimentare.   

Această funcție este utilizată pentru îndepărtarea totală a vanei din memoria controlerului. 

Îndepărtarea modulului este utilizată, de exemplu, la demontarea vanei sau la înlocuirea 

modulului (este necesară re-înregistrarea unui nou modul). 
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IV.d.5) Contact suplimentar 
Parametrii acestui sub-meniu sunt utilizați pentru setarea unui dispozitiv suplimentar conectat la 

controler. După selectarea tipului de pompă, ecranul de afișare va afișa un meniu suplimentar 

prezentând un număr de parametri conectați la pompa suplimentară conectată. Acest ecran este 

ilustrat de schema bloc de mai jos, care prezintă setările centralei: 

 

 Pompa CH  

După marcarea acestei opțiuni, pompa suplimentară va servi ca pompă de încălzire CH 

suplimentară. Această pompă va fi activată dacă temperatura pe senzor depășește valoarea de 

prag a temperaturii. Pentru operarea corectă a funcției, trebuie să configurați corect următorii 

parametri: 
o Pragul de temperatură  

Acest parametru permite utilizatorului să specifice temperatura de activare a pompei 

suplimentare care funcționează ca pompă CH – în momentul în care această temperatură este 

atinsă pe senzorul selectat, pompa va fi activată.  

o Histerezis 

Această opțiune este utilizată pentru a seta histerezisul temperaturii de prag a pompei 

suplimentare CH. Aceasta este diferența dintre temperatura de prag și temperatura de 
dezactivare.  

Exemplu: când temperatura de prag are valoarea de 40°C, iar histerezisul este de 5°C după 

atingerea temperaturii de prag, pompa suplimentară CH este activată. Pompa CH va fi din nou 

dezactivată când temperatura scade la 35°C). 
o Selectarea senzorului 

Acest parametru permite utilizatorului să selecteze citirea de senzor pe care o va lua în 

considerare la activarea pompei suplimentare CH. 

 
 Pompa ACM (HUW) 

După marcarea acestei funcții, pompa suplimentară va servi ca pompă de preparare ACM 

(HUW). Această pompă va fi activată după depășirea temperaturii de prag selectate pe senzorul 

1 și va funcționa până la atingerea temperaturii setate pe senzorul 2. În plus, după activarea 

acestei funcții, puteți seta temperatura de alarmă pe senzorul 2; realizarea acestui pas va avea 
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ca rezultat declanșarea procedurii de urgență.  

Pentru funcționarea corespunzătoare a pompei de preparare ACM (HUW), trebuie configurați 

următorii parametri: 

o Prag de activare 

Această opțiune este utilizată pentru setarea temperaturii de activare a pompei ACM (HUW) 

(temperatura este măsurată pe citirea senzorului 1; valoarea din sursa de căldură - centrala). 

Sub temperatura setată, dispozitivul rămâne dezactivat, iar peste această temperatură, 

dispozitivul funcționează până la atingerea temperaturii setate.  

o Histerezis 

Această opțiune este utilizată pentru a seta histerezisul temperaturii de setare. După atingerea 

temperaturii setate, dispozitivul este dezactivat. Va fi activată din nou după o scădere a 

temperaturii pe senzor până la valoarea temperaturii setate, redusă cu valoarea de histerezis.  

Exemplu: când temperatura setată are valoarea de 60ºC, iar histerezisul este 3ºC, dispozitivul 

se va dezactiva când temperatura crește la 60ºC, iar întoarcerea la ciclul de funcționare va avea 

loc atunci când temperatura scade la 57ºC). 

o Temperatura setată 

Această opțiune este utilizată pentru a seta temperatura setată a dispozitivului; după atingerea 

sa, dispozitivul este dezactivat. Temperatura este măsurată pe senzorul 2. 

o Temperatura maximă 

Opțiunea este utilizată pentru a seta temperatura maximă pe senzorul 1 (citirea valorii de la 

sursa de căldură); după atingerea temperaturii, dispozitivul va porni indiferent de temperatura 

curentă de pe senzorul 2. Această funcție protejează instalația la supraîncălzire.  

o Senzorul 1 

Opțiunea vă permite să specificați senzorul de temperatură care să fie utilizat pentru citirea 

valorii de funcționare a dispozitivului atașat la contactul suplimentar (pragul de activare). 

o Senzorul2 

Opțiunea vă permite să specificați senzorul de temperatură care să fie utilizat pentru citirea 

valorii de funcționare a dispozitivului atașat la contactul suplimentar (temperatură setată). 

 Pompa de circulație ACM 

După marcarea acestei opțiuni, contactul suplimentar va servi ca pompă de circulație ACM – 

montat pe conducta de recirculație ACM între boiler și instalația de distribuție ACM. Următorii 

parametri sunt utilizați pentru configurarea funcționării: 

o Timp de lucru 
Acest parametru este utilizat pentru setarea timpului de lucru al pompei în perioada funcționării.  

o Timp de repaus 

Acest parametru determină frecvența de activare a pompei de circulație în perioadele de 

funcționare.  

o Program de lucru 

Mulțumită acestei funcții, utilizatorul setează ciclul zilnic de activare sau de dezactivare al pompei 

cu o precizie de 30 de minute. În perioadele de funcționare, pompa va porni cu frecvența setată 

pe parametrul Timp de repaus pentru timpul setat în parametrul Timp de funcționare. Pentru a 

facilita setarea ciclului zilnic de funcționare și de pauză al pompei, există posibilitatea de a copia 

intervalul de timp selectat pentru setarea următorilor timpi de funcționare.  

 Curățarea 

Această funcție se aplică curățirii arzătorului, comanda acestuia fiind conectat la contactul 

suplimentar. După conectarea arzătorului, utilizatorul poate seta timpul de funcționare (timpul 

de prelungire funcționare grătar). Procesul de curățare este pornit de fiecare dată după 

derularea procesului de stingere.  



DEFRO APC ADAPTATIVE CONTROL 2 –Manual de instrucțiuni 

 

 

21 

 

 

IV.d.6) Regulatorul de cameră 
Această funcție este utilizată pentru setarea parametrilor operaționali ai regulatorului de cameră 

conectat la controlerul centralei cu peleți. Pentru activarea cooperării cu regulatorul de cameră, 

după conectare, activați-l prin marcarea tipului corespunzător de regulator. Controlerul nu poate 

fi conectat la mai mult de trei regulatoare de cameră.  

 

 Regulatorul SPK LUX 

Marcați această opțiune în cazul în care controlerul va fi conectat la un regulator de cameră 

echipat cu comunicare RS; aceasta permite vizualizarea valorilor curente ale parametrilor 

centralei, precum și modificarea unor setări, de exemplu: temperatura setată a centralei, 

temperatura setată ACM (HUW)  

 Regulatorul standard 1 și regulatorul standard 2 

În cazul în care controlerul a fost conectat la un regulator ON-OFF (termostat de cameră ON-

OFF). Opțiunea de regulator standard trebuie marcată. Un astfel de tip de regulator de cameră 

(termostat de cameră) permite trimiterea de informații către controlerul principal, informații 

legate de încălzirea suplimentară sau diminuarea încălzirii camerei.  

 Controlerul de cameră cu pompă CH 
Dacă marcați această opțiune, după ce termostatul de cameră semnalizează că încălzirea a fost 

efectuată, pompa încălzirii va fi oprită. 

  

Funcția de aprindere 

După marcarea acestei opțiuni, semnalul de la regulatorul de cameră privind încălzirea 

suplimentară a camerei va avea ca rezultat activarea procesului de stingere în centrală. Centrala 

va rămâne stins până la scăderea temperaturii camerei – trimiterea unui semnal despre 

încălzirea camerei de la regulatorul de cameră la senzorii principali.  

IV.d.7) Setările de timp 
Această funcție este utilizată pentru setarea orei curente. Setarea acestei funcții este necesară 

pentru operarea corectă a controlului săptămânal: 

 Setările cronometrului 
Parametrul este utilizat pentru setarea orei curente.  

 Setările de dată 

Parametrul este utilizat pentru setarea datei curente.  

V.d.8) Calibrarea nivelului de combustibil 
Derularea corectă a procesului de calibrare a combustibilului va permite vizualizarea nivelului de 

combustibil pe afișajul controlerului.  

Primul pas al unei calibrări de combustibil corect derulată constă în umplerea tancului de 

combustibil și apoi marcarea opțiunii Container plin. La acest moment, controlerul înregistrează 

nivelul de combustibil ca plin (100%). 

Ulterior, după ce ați reglat opțiunea „Container plin” și centrala a funcționat un anumit 
interval (funcție de capacitatea rezervorului) și sa golit rezervorul, marcați opțiunea Container 

gol. În acest mod, controlerul este calibrat. Începând cu acest punct, controlerul va informa 

automat utilizatorul despre nivelul curent al combustibilului. După selectarea pe ecranul principal 

a panoului cu citirile nivelului combustibilului, utilizatorul obține informații despre cantitatea 

procentuală de combustibil estimată, precum și despre timpul anticipat (zile și ore) rămas până 

la golirea rezervorului.  
O astfel de calibrare este realizată de obicei o singură dată. La următoarea reumplere a 

combustibilului, este suficient să mergeți la meniul de utilizator și să selectați și marcați 

opțiunea Container umplut în meniul principal; controlerul va salva apoi nivelul de 100% pentru 

combustibilul din container. 
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V.d.9) Modul GSM 

 

 
NOTĂ 
Controlarea acestui tip este posibilă după cumpărarea și conectarea controlerului la 
un modul ST-65 suplimentar, care nu este inclus în controler ca și caracteristică 
standard.  

 

Modulul GSM este un dispozitiv opțional care cooperează cu controlerul centralei, permițând 

controlul de la distantă al funcționării centralei prin utilizarea unui telefon mobil. Utilizatorul este 

notificat cu un mesaj text asupra fiecărei alerte a controlerului centralei și prin trimiterea 

mesajului text adecvat, el sau ea primește un mesaj cu informații despre temperatura curentă a 
tuturor senzorilor. După introducerea unui cod de autentificare, este posibil să se modifice de la 

distanță temperaturile setate.  

Modulul GSM poate funcționa și independent de controlerul centralei. Are două intrări cu senzori 

de temperatură, o singură intrare de contact pentru utilizarea în orice configurație (detectarea 

scurtcircuitului/deschiderii contactelor) și o ieșire controlată (de exemplu, posibilitatea de a 

conecta un contactor suplimentar pentru controlarea oricărui circuit electric). 

Când senzorul de temperatură atinge temperatura de dezactivare, maximum sau minimum, 

modului și trimite automat un mesaj text cu informația. Similar se va proceda în cazul unui 
scurtcircuit sau deschiderii unei intrări de contact, comportament care poate fi utilizat, de 

exemplu, pentru protecția proprietății.  

În cazul în care controlerul DEFRO APC ADAPTIVE CONTROL 2 este echipat cu un modul  GSM 

suplimentar, atunci, pentru a activa acest dispozitiv, este necesar să porniți funcția Activat 

(MENIU>Meniu de instalare >Modul GSM> Activat). 

V.d.10) Modulul Internet 
Controlerul DEFRO APC Adaptive Control 2 este prevăzut cu un modul Internet încorporat care 

permite utilizatorului să opereze centrala via Internet. Controlerul poate fi conectat la router prin 
intermediul unui cablu Internet. 

Modulul Internet este un dispozitiv care permite utilizatorului să controleze de la distanță 

centrala via Internet –pe site-ul emodul.pl. Utilizatorul controlează starea tuturor dispozitivelor 

din instalația centralei pe ecranul calculatorului, iar funcționarea fiecărui dispozitiv este 

prezentată în forma de animație. 

În afara posibilității de a vizualiza temperatura fiecărui senzor, utilizatorul poate introduce 

modificări în temperaturile setate pentru ambele pompe și vanele de amestec. De asemenea, tot 

pe Internet, este posibil să se aprindă și să se oprească centrala, să se modifice setările de 

funcționare etc. 

Procesul de instalare și funcționare este intuitiv. După conectarea corectă a modulului, 
modulul Internet ar trebui activat în meniul principal al controlerului (Meniu >> Meniu de 

ajustare>>Modul Internet >>Activare) – după activarea opțiunii Înregistrare, va fi generat un 
cod de înregistrare care trebuie introdus pe website.  

 

ATENȚIE 

Codul generat este valabil timp de 60 de minute. Dacă înregistrarea pe website 

nu are loc în acest interval, va trebui generat un alt cod.   

Parametrii modulului Internet, precum adresa IP, masca IP, adresa de gateway –pot fi 

ajustate manual sau poate fi activat DHCP. 

 
PRECAUŢIE 

Recomandăm utilizarea browserelor web Mozilla Firefox sau Google Chrome.  

 Logarea la website 
După generarea codului controlerului, utilizatorul trebuie să viziteze pagina web 

http://emodul.pl. Mai întâi, utilizatorul trebuie să își creeze un cont: 

http://emodul.pl/
http://emodul.pl/
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Panou de înregistrare pentru un nou cont la emodul.pl 

După Logarea în cont în tab-ul Setări, utilizatorul trebuie să introducă acum codul generat de 

controlerul principal. Puteți atribui orice nume modulului (în câmpul pentru descrierea 

modulului): 

 

 

Panou de înregistrare pentru un nou modul. 

 

http://emodul.pl/
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 Pagina principală 
Tab-ul Home afișează pagina de start cu cadre care ilustrează condiția actuală a anumitor 
dispozitive din instalație. Setările de funcționare pot fi schimbate printr-un clic pe cadre. 

Utilizatorul poate ajusta aspectul paginii de start la nevoile sale, modificând dispunerea și 
ordinea cadrelor sau îndepărtând cadrele care nu mai sunt necesare. Aceste modificări pot fi 
introduse în tab-ul Setări. 

 

Captură de ecran arătând un exemplu al tab-ului Home cu cadrele 
corespunzătoare. 

 Modificarea parametrilor de funcționare ai controlerului principal 
Tab-urile ulterioare ale website-ului conțin parametrii controlerului principal. Structura de meniu 
corespunde structurii meniului controlerului principal.  

 
Captură de ecran prezentând un exemplu al unui tab conținând parametrii controlerului principal.  
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Captură de ecran prezentând un exemplu de modificare a setărilor 

 
 Statistică 

Tab-ul Statistică permite utilizatorului să monitorizeze diagrama de temperatură din diverse 
intervale temporale: zi, săptămână sau lună. De asemenea, utilizatorul poate vizualiza statistica 
din lunile anterioare: 
 

 

 

Captură de ecran prezentând un exemplu de diagramă de temperatură. 
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Captură de ecran prezentând un exemplu de listă de alarme. 

V.d.11) Setări de fabrică 
Acest parametru permite utilizatorului să revină la setările de fabrică.  

V. Protecție și alarme 
Pentru a asigura funcționarea sigură și fiabilă, regulatorul este dotat cu mai multe sisteme de 

protecție. În caz de alarmă, este activat un semnal sonor, iar pe afișaj este prezentat un mesaj 

relevant. Pentru revenirea în activitate a controlerului, atingeți ecranul. În alarmă, operarea 

manuală este posibilă, dar trebuie să fie complet asigurată la pericole, pentru ca activitățile 

utilizatorului să nu aibă ca rezultat daune. 

  

Controlerul are următoarele protecții cu alarmă: 
1. Alarma de temperatură – oprește controlul de temperatură al vanei de amestec și setează 

vana în poziția cea mai sigură. Pentru vana de pardoseală este închidere, iar pentru vana de 

încălzire CH, este deschidere. 

2. Alarmă - SENZOR C1-4 – înseamnă o conectare incorectă sau lipsa conexiunii unui senzor sau 

defectarea senzorului. Regulatorul este echipată cu siguranță fuzibilă WT 1.6A, pentru protecția 

sistemului electric. 

NOTĂ: Nu trebuie utilizate siguranțe cu valori mai mari. Utilizarea unei siguranțe cu valoare mai 

mare poate duce la deteriorarea controlerului. 
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VI. Mentenanță și date tehnice  
Înainte de sezonul rece și pe toată durata acestuia, trebuie verificată starea tehnică a cablurilor 

controlerului DEFRO APC ADAPTIVE CONTROL 2. De asemenea trebuie verificat dacă controlerul 

este montat corect și trebuie curățat de praf și de murdărie. Se recomandă măsurarea 

parametrilor împământării motoarelor pompelor de circulație și a ventilatorului. 

 

Date tehnice 

Intervalul de reglare temperatură pentru vana de amestec CH 10oC: 90oC 

Intervalul de reglare temperatură pentru vana de pardoseală 10oC: 55oC 

Intervalul de reglare temperatură pentru boiler 1oC: 80oC 

Alimentare electrică 230V/50Hz +/-10% 

Putere absorbită max. 20W 

Domeniu de utilizare a senzorilor de temperatură -25oC: 90oC 

Temperatura ambiantă 5oC : 50oC 

Curent maxim la pompe de circulație 0,5A 

Siguranță fuzibilă 6,3A 
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Grija pentru mediul natural este prioritatea noastră. Conștientizarea 
faptului că fabricăm dispozitive electronice ne obligă să înlăturăm 
elementele și echipamentul electronic într-un mod care este sigur 
pentru natură. Ca rezultat, compania a primit un număr de 
înregistrare atribuit de către inspectorul principal pentru Protecția 
Mediului. Simbolul de container de reciclare tăiat pe un produs 
înseamnă că produsul nu trebuie aruncat în containerele pentru 
reziduuri obișnuite. Prin selectarea deșeurilor destinate reciclării, 
ajutăm la protejarea mediului natural. Intră în responsabilitatea 
utilizatorului să transfere deșeurile de echipament electric și electronic 
în punctul de colectare selectat în vederea reciclării deșeurilor 
generate din echipamentul electronic și electric. 
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