
              Mini ghid pentru controler IE-21

Modele:

IE-21    - control pompă încălzire centrală (IC) 

IE-21+  - control pompă apă caldă menajeră (ACM) sau pardoseală

Pornire / oprire controler – apăsare tasta ON/OFF timp de 3 secunde

MENIU UTILIZATOR – acces prin apăsare tasta MENU, modificare parametrii cu butoanele ▲▼

1. led Tzal. POMPY       - Temperatură pornire pompă – (interval de setare 20-70ºC, setare fabrică 40ºC)

2. led Tzad. CWU/COP - Temperatură setată pentru ACM / pardoseală – (interval setare 15-80ºC, setare fabrică 50ºC)
                                      setare valabilă numai pentru modelul IE-21+ (model cu 2 senzori)

3. led HIST.CWU/COP   - Histereză pentru ACM / pardoseală – (interval setare 1-10ºC, setare fabrică 5ºC) 
                                      setare valabilă numai pentru modelul IE-21+ (model cu 2 senzori)

4. led HIST.POMPY       - Histereză pompă  – (interval setare 1-10ºC, setare fabrică 3ºC) 

5. led TRYB PRACY      - Mod funcționare: 

00 – mod pompă permanentă – pompa funcționează permanent 

01 – mod pompă IC – pompa se activează la Temperatură pornire pompă și funcționează până când 
temperatura din cazan scade la valoarea  Temperatură pornire pompă minus valoare Histereză pompă 

02 – mod pompă ACM / pardoseală - pompa / valva solenoidă se va activa peste Temperatură pornire 
pompă și funcționează până când senzorul de temperatură a apei calde manejere (ACM) sau a circuitului 
de încălzire prin pardoseală va atinge Temperatura setată pentru ACM / pardoseală. Pompa / valva 
solenoidă se va activa din nou dacă temperatura setată pentru apă caldă menajeră / pardoseală scade cu 
valoarea Histereză pentru ACM/pardoseală.  Aceste cicluri se vor repeta. În acest mod de funcționare, 
pompa va fi, de asemenea, oprită atunci când nu este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

                      - temperatura din centrala termică scade sub Temperatură pornire pompă minus Histereză pompă
                    - temperatura din centrala termică este mai mică decât temperatura măsurată de senzorul de 
                    temperatură a apei calde menajere.
                      (numai pentru versiune IE-21+)

                     03 – mod pompă periodică - pompa se activează la Temperatură pornire pompă și va funcționa conform  
                     parametrilor de funcționare a pompei în meniul de service (timpul și pauza de funcționare a pompei). Pompa 
                     este oprită complet când temperatura din cazan scade la valoarea  Temperatură pornire pompă minus 
                     valoare Histereză pompă 

6. led Tcwu/cop            - Temperatură măsurată ACM / pardoseală – afișarea temperaturii măsurate de senzorul de 
                                     apă caldă menajeră

7. led PRACA                - Funcționare controler

MENIU SERVICE (d1) – oprire controler și repornire prin apăsarea tastei MENU timp de 4 secunde – modificare parametrii cu 
butoanele▲▼

1. led Tzal. POMPY       - Timp funcționare pompă – (interval setare 1 – 99 minute / setare fabrică 5 minute) – setare 
valabilă pentru mod pompă periodică (03)

2. led Tzad. CWU/COP - Pauză funcționare pompă - (interval setare 1 – 99 minute / setare fabrică 30 minute) – setare 
valabilă pentru mod pompă periodică (03)

3. led HIST.CWU/COP  - Timpul de stingere (interval setare 65-95ºC, setare fabrică 85ºC) – după depășirea acestei 
temperaturi, controlerul activează avertizarea sonoră și pornește pompa indiferent de alte condiții 

Funcții de protecție:
– anti-îngheț – pornire pompă IC dacă temperatura cazanului scade sub 7ºC
– anti-stop – pornire pompă timp de 10 secunde la fiecare 7 zile prevenind blocarea pompei în afara sezonului de încălzire

Restabilire setări din fabrică (ds) – oprire după care țineți apăsat tasta▲ în timp ce reporniți cu tasta ON/OFF



Putere max. ieșire pentru pompă = 250W

Conectare senzor temperatură pentru versiune IE-21+ - la portul czujnika din interiorul controlerului după scoaterea 
capacului din spate

Cablaje: senzor temperatură cazan (se montează în teacă în cazan sau pe țeavă pe turul cazanului, cât mai aproape de
cazan), senzor temperatură boiler apă caldă menajeră (numai versiunea IE-21+), cablu alimentare pompă, cablu alimentare 
220V pentru controler

ATENȚIE! 
Înainte de efectuarea oricăror activități legate de conectarea firelor, instalarea dispozitivului etc., asigurațivă
că controlerul este deconectat de la sursa de alimentare! Controlerul poate fi conectat de către personal calificat!
Înainte de pornirea controlerul citiți cu atenție Instrucțiunile de utilizare!
Este recomandat montarea unei surse neîntreruptibile de alimentare (UPS) în cazul întreruperii alimentării cu energie!
Controlerul nu poate fi singurul echipament de prevenire a supraîncălzirii. Este obligatoriu montarea în sistem a 
elementelor de siguranță conform cerințelor care pot preveni supraîncălzirea dacă se defectează controlerul.


