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CARACTERISTICI FUNCÞIONALE

Interfaþã utilizator compusã din afiºaj LCD ºi 7 taste multifuncþionale.
Control de la distanþã al cazanului cu funcþie de Regulator Temperaturã Ambiantã.
Conexiune cu douã cabluri fãrã polaritate (Protocol de Comunicaþie Open Therm).
Trei limbi utilizator diferite suportate (Italianã, Spaniolã, Englezã).
Funcþionare în modul AUTOMAT, CONTINUU, OROLOGIU, OPRIT atât pentru Încãlzire cât ºi pentru producerea de Apã Caldã Menajerã, cu programãri
independente.
Programator orar ÎNCÃLZIRE sãptãmânal cu:
• Trei nivele de temperaturã ambiantã zilnicã
• Interval minim de programare de 30 de minute
• Cinci programe predefinite
• Posibilitate de funcþionare în regim MANUAL
Protecþie Anti-îngheþ ambiant activã permanent.
Programator orar APÃ CALDÃ MENAJERÃ sãptãmânalã cu:
• Douã tipologii de funcþionare:
ECO / COMFORT
• Interval minim de programare de 30 de minute
• Douã programe predefinite
Afiºarea valorilor citite de senzorii cazanului printre care PRESIUNE INSTALAÞIE, TEMPERATURÃ EXTERIOARÃ ºi PUTERE ARZÃTOR.
DIAGNOSTICAREA ºi indicarea defecþiunilor.
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AFIªAJ ALFANUMERIC CU CRISTALE LICHIDE
Cronocomanda la Distanþã utilizeazã un afiºaj alfanumeric cu cristale lichide reprezentat mai jos:
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GHID RAPID DE UTILIZARE
Identificare taste
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Funcþii principale
Operaþiune de executat

Apãsaþi în ordine aceste taste

Restaurare afiºare iniþialã

KM

Pag.

(Iese din modul de lucru Meniu)

Acces la meniu

KM

(Intrã în modul de lucru Meniu)

Reglare Temperaturã Ambiantã

K+

(Creºte temperatura)

Dezactivare Funcþie Încãlzire (OFF)

KM

K1

K3

Activarea funcþiei Programare
Orarã Încãlzire (AUTO)

KM

K1

K1

Activare funcþie Manualã
Încãlzire (ON)

KM

K1

K2

Reglajul temperaturii maxime a
apei de încãlzire

KM

K4

K2

Reglare temperaturã apa
caldã menajerã

KM

K-

K2
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K+

(Creºte temperatura)

K-

(Reduce temperatura)

K4

(de 5 ori)
K4

(Reduce temperatura)

K4

(de 4 ori)

K+

(Creºte temperatura)

K-

(Reduce temperatura)

K+

(Creºte temperatura)

K-

(Reduce temperatura)

15
22
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Programare orar încãlzire

Pe parcursul a 24 de ore se pot seta trei nivele diferite de temperaturã (vezi exemplul din pagina urmãtoare).
Durata minimã a unui singur nivel este de 30 de minute. Cele 3 nivele T1, T2 ºi T3 sunt predefinite respectiv la 15°C, 20°C ºi 21°C.
Modificarea programului
orar de Încãlzire

KM

K4

K1

Apãsaþi

K1

pentru setarea zilei.

Apãsaþi

K2

pentru a alege nivelul temperaturii ambiante (T1=15°C, T2=20°C, T3=21°C).

Apãsaþi

K+

pentru a prelungi funcþionarea la temperatura introdusã în urmã cu 30 min.

Apãsaþi

K-

pentru a reveni înapoi cu 30 de min.

Apãsaþi

K2

pentru a alege un alt nivel de temperaturã ambiantã (T1=15°C, T2=20°C, T3=21°C).

Apãsaþi

K+

pentru a prelungi funcþionarea la temperatura introdusã în urmã cu 30 min.

Apãsaþi

K-

pentru a reveni înapoi cu 30 de min.

Modificã T1

Modificarea nivelelor de
temperaturã ambiantã
Încãlzire pentru
programul orar

KM

K+

(Mãreºte temperatura)

K-

(Scade temperatura)

K4

K2

K4

K2

K4

K4

K2

K4

Modificã T2

KM
Modificã T3

KM

(de 2 ori)
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K+

(Mãreºte temperatura)

K-

(Scade temperatura)

K+

(Mãreºte temperatura)

K-

(Scade temperatura)

17-20
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Exemplu de programare

Configurare avansatã / Service
Curba de încãlzire
(cu Senzor de Exterior
instalat)
Revenirea la setãrile
din fabricã

KM
K2

Timp de 10 secunde
K4

K+

(Setaþi la 2)

29

(de 2 ori)
KM
K2

Timp de 10 secunde
K1

K+

K1

36
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1

INSTALAREA

Cronocomanda la Distanþã trebuie conectatã electric la placa de
Comandã a cazanului, prin intermediul a doi conductori
nepolarizaþi. Pentru o asemenea operaþie a fost prevãzutã o
regletã specialã cu ºuruburi. Pentru a avea acces la aceastã
regletã, demontaþi partea anterioarã a Cronocomenzii, prin
ridicare, folosind o ºurubelniþã ca pârghie în punctul indicat (fig. 1):

fig. 1
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Apoi fixaþi-o pe perete, cu setul de ºuruburi de fixare din dotare,
la partea posterioarã a Cronocomenzii, având grijã sã treceþi cei
doi conductori prin orificiul central (fig. 2):

fig. 2

Cronocomanda la Distanþã trebuie fixatã de perete la o înãlþime
de circa 1,5 m de la podea, departe de uºile de intrare, ferestre
sau de surse de cãldurã care ar putea influenþa temperatura
ambiantã.
Dupã ce aþi deconectat alimentarea electricã a cazanului,
extrageþi regleta din suport (fig. 3) ºi conectaþi cei doi conductori.
Utilizaþi un cablu bipolar (2x1 mm2 max) având grijã ca traseul
folosit sã nu fie acelaºi cu cel al cablurilor de alimentare de
reþea. Lungimea maximã a cablurilor nu trebuie sã depãºeascã
50 m.

Remontaþi regleta pe suportul sãu ºi închideþi la loc
Cronocomanda (fig. 4)

fig. 4

Pentru a deschide Cronocomanda, odatã
aceasta fixatã pe perete, demontaþi partea
anterioarã aºa cum este indicat (fig. 5).
Odatã terminate operaþiunile de
conectare, alimentaþi electric cazanul.
fig. 3

fig. 5
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2

PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE

La punerea în funcþiune a Cronocomenzii este necesarã
setarea limbii, zilei, orei ºi minutelor curente:

Pe afiºajul cu cristale lichide simbolul unui triunghi,
deasupra sau lângã una sau mai multe taste, indicã faptul cã
acea tastã poate fi utilizatã.
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Selectaþi cu tastele K+ ºi K- limbajul ºi confirmaþi cu K4 (OK).
Tastele K1, K2 ºi K3, permit în ordine selecþia zilei, orei ºi
minutelor curente (selecþia este indicatã cu afiºarea
intermitentã a parametrului preselectat); tastele K+ ºi Kcresc sau scad valoarea parametrului selectat.
Odatã terminatã introducerea apãsaþi tasta KM;
Cronocomanda la Distanþã revine în modul de funcþionare
automat în ceea ce priveºte Încãlzirea ºi continuu în
COMFORT, în ceea ce priveºte producþia de Apã Caldã
Menajerã.
În aceste condiþii, Cronocomanda permite funcþionarea
completã a cazanului, afiºând graficul programului de
Încãlzire, temperatura ambiantã, ziua sãptãmânii, ora ºi
minutele curente.
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Programul de Încãlzire setat implicit este urmãtorul:
ZIUA

TEMP AMB T1

TEMP AMB T2

TEMP AMB T3

De luni
pânã vineri

03:00 – 07:00
08:00 – 16:00
23:00 – 03:00

07:00 – 08:00

16:00 – 23:00

Sâmbãtã

03:00 – 08:00
24:00 – 03:00

09:00 – 18:00

08:00 – 09:00
18:00 – 24:00

Duminicã

03:00 – 09:00
23:00 – 03:00

–

09:00 – 23:00

TEMP AMB T1, T2, T3 reprezintã cele 3 nivele de temperaturã ambiantã, setate implicit la:
• TEMP AMB T1= 15°C (indicatã pe graficul afiºajului cu un spaþiu liber)
• TEMP AMB T2 = 20°C (indicatã pe graficul afiºajului cu 1 pixel)
• TEMP AMB T3 = 21°C (indicatã pe graficul afiºajului cu 2 pixeli)
Producþia de Apã Caldã Menajerã prevede un set-point implicit egal cu 60°C.
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3 TIPURI DE FUNCÞIONARE
E posibilã introducerea tipului de funcþionare Încãlzire independent de cel Apã Caldã Menajerã, alegând între urmãtoarele trei tipuri de
reglare:
Încãlzire
(implicit: AUTO)

Apã menajerã
(implicit: ON)

AUTO

Reglaj conform programului orar de încãlzire

ON

Reglare continuã la un set-point introdus de utilizator

OFF

Mod de lucru varã: Încãlzire dezactivatã

OROL
(TIMER)

Reglare forþatã pentru o orã anume la un set-point anume, ambele introduse de utilizator (maxim 12 ore)

AUTO

Reglare conform unui program orar de furnizare a apei calde menajere (vezi par. 10)

ON

Reglare continuã în mod de lucru confort

OFF

Reglare continuã în modul economic

OROL
(TIMER)

Reglare forþatã în mod confort pentru o orã anume introdusã de utilizator (maxim 12 ore)

Pentru modificarea tipului de funcþionare, apãsaþi tasta KM, apoi K1 (RIS) sau K2 (SAN): cu tastele K1 (AUTO), K2(ON), K3(OFF) ºi K4(OROL) e posibilã
alegerea unui asemenea mod.
15

4

INFORMAÞII CAZAN

Cronocomanda este capabilã sã comunice utilizatorului o serie de informaþii asupra stãrii cazanului. Pentru o asemenea operaþiune, apãsaþi tasta KM, apoi
K3 (INFO); cu tastele K1(<<) ºi K4(>>) este posibilã parcurgerea listei urmãtoare:
• Temperaturã Exterioarã (°C) {Cu Senzorul de temperaturã exterioarã legat la placa electronicã a cazanului}
• Presiune Instalaþie (Bar) {Numai pentru cazanele dotate cu Traductor de presiune}
• Temperaturã Tur (°C)
• PutereArzãtor (%)
• TemperaturãApã Caldã Menajerã (°C)
• DebitApã Caldã Menajerã (l/min) {Numai pentru cazanele instantanee}
• StareApã Caldã Menajerã (0-1, egalã cu 1 dacã cazanul este în modul de lucru respectiv)
• Temperaturã Retur (°C) {Numai pentru cazanele dotate cu senzor}
• TemperaturãAmbiantã (°C)

16

5 MODIFICAREA PROGRAMULUI DE ÎNCÃLZIRE
Este posibilã alegerea programului sãptãmânal de funcþionare a orologiului programator pentru Încãlzire dintre cele cinci predefinite
(programul nr. 1 implicit):
Programul nr. 1
ZIUA

TEMP AMB T1

TEMP AMB T2

TEMP AMB T3

De luni
pânã vineri

03:00 – 07:00
08:00 – 16:00
23:00 – 03:00

07:00 – 08:00

16:00 – 23:00

Sâmbãtã

03:00 – 08:00
24:00 – 03:00

09:00 – 18:00

08:00 – 09:00
18:00 – 24:00

Duminicã

03:00 – 09:00
23:00 – 03:00

–

09:00 – 23:00

TEMP AMB T1

TEMP AMB T2

TEMP AMB T3

03:00 – 03:00

–

–

Programul nr. 2
ZIUA
De luni
pânã duminicã
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Programul nr. 3
ZIUA

TEMP AMB T1

TEMP AMB T2

TEMP AMB T3

De luni
pânã vineri

03:00 – 08:30
17:00 – 03:00

–

08:30 – 17:00

De sâmbãtã
pânã duminicã

03:00 – 03:00

–

–

ZIUA

TEMP AMB T1

TEMP AMB T2

TEMP AMB T3

De luni
pânã duminicã

–

03:00 – 03:00

–

ZIUA

TEMP AMB T1

TEMP AMB T2

TEMP AMB T3

De luni
pânã duminicã

03:00 – 07:00
24:00 – 03:00

07:00 – 24:00

–

Programul nr. 4

Programul nr. 5
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Pentru o asemenea operaþie, cu cronocomanda în mod de
funcþionare automat, apãsaþi tasta KM, apoi tastele K4(>>),
K1(PRG) ºi în cele din urmã K4(PRE). Acþionând asupra
tastelor K+ sau K- este posibilã selectarea programului
predefinit dorit (de la 1 la 5) ºi apoi, dupã apãsarea tastei
K1(OK) alegerea este confirmatã.

Este de asemenea posibilã modificarea unui program
predefinit; pentru o astfel de operaþiune, cu Cronocomanda
în funcþionare automatã, apãsaþi tasta KM, apoi tastele
K4(>>) ºi în fine K1(PRG). În acest mod se poate accesa
meniul de modificare a programului predefinit pentru
funcþionarea orologiului programator Încãlzire.

În acest moment, pentru a reveni la modul de funcþionare
automat, apãsaþi tasta KM.
19

Apãsând tasta K1(GIO) se selecteazã ziua asupra cãreia se
efectueazã modificarea (ziua sãptãmânii este afiºatã pe ecranul
LCD pe ore). Prin intermediul tastei K2(IMP) este selectat nivelul
de temperaturã ce urmeazã a fi programat (T1, T2 sau T3) pentru
o perioadã de timp determinatã.
Odatã selectat nivelul de temperaturã, acþionând asupra tastelor
K+ ºi K- este posibil sã se programeze astfel de valori în intervalul
de timp dorit; programarea este astfel reprezentatã pe
histograma barã prezentã pe afiºajul LCD, cu afiºarea de la
stânga la dreapta a simbolului cu afiºare intermitentã relativã la
nivelul de temperaturã selectat. În particular, T1 este indicat prin
afiºarea intermitentã a pixel-ului inferior, T2 prin clipirea
alternativã a pixel-ului inferior ºi superior, T3 prin clipirea pixelului inferior ºi superior. Poziþia pixel-ului intermitent indicã la ce
orã se referã programarea care se efectueazã (bara histogramã a
orelor); o asemenea indicaþie este oferitã chiar ºi de orele ºi de
minutele orologiului prezent pe afiºajul LCD. Intervalul minim de
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programare e de 30 de minute. Pentru a lãsa nemodificatã
programarea deja prezentã, e suficient, înainte de a acþiona
asupra tastelor K+ ºi K-, sã se selecteze nivelul de temperaturã
marcat cu -.
Prin intermediul tastei K3(COP), programul zilei curente va fi
copiat în ziua urmãtoare.
Apãsând tasta KM se iese din meniul de modificare a
programelor predefinite ºi revine la modul de funcþionare automat
al Cronocomenzii.

6

MODIFICAREA TEMPERATURII AMBIANTE PENTRU
ÎNCÃLZIRE (T1 - T2 - T3)

Pentru modificarea valorii temperaturilor ambiante predefinite,
cu Cronocomanda în funcþionare automatã, apãsaþi tasta KM,
apoi tastele K4(>>), K2(IMP).
Prin intermediul tastelor K1(<<) sau K4(>>) se selecþioneazã
parametrul a cãrui modificare se doreºte, tastele K+ sau Kcrescând sau scãzând valoarea parametrului selectat.

Valoarea lor poate fi modificatã între 7°C ºi 35°C.
Apãsând tasta KM se iese din meniul de modificare a
parametrilor utilizator.
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7

FUNCÞIONAREA MANUALÃ ÎNCÃLZIRE

Având Cronocomanda în funcþionare automatã este întotdeauna
posibil, acþionând asupra tastelor K+ ºi K- sã se forþeze manual
valoarea temperaturii ambiante dorite.
O asemenea operaþie este indicatã pe afiºaj în modul urmãtor:

Modificarea manualã rãmâne pânã la prima modificare a stãrii
programului de funcþionare al orologiului programator de
Încãlzire.
22

8

REGLAREA VALORII MAXIME A TEMPERATURII
APEI DE ÎNCÃLZIRE

Cronocomanda, cu sau fãrã ajutorul senzorului de temperaturã
exterioarã, e capabilã sã calculeze valoarea exactã a set-pointului de tur al Încãlzirii pentru a garanta întotdeauna temperatura
ambiantã introdusã. În cazul în care Cronocomanda este
instalatã pe cazane neprevãzute cu senzori pentru temperaturã
exterioarã, ar putea fi utilã limitarea temperaturii maxime de tur.
Pentru a executa o asemenea operaþiune apãsaþi tasta KM, apoi
tastele K4 (>>) ºi K2 (IMP): acþionând asupra tastelor K1 (<<) sau
K4 (>>) se selecteazã parametrul REG RISCALD, cu tastele K+
sau K- se creºte sau scade valoarea acestui parametru.

9

REGLAREA TEMPERATURII APEI CALDE
MENAJERE

Tipul de funcþionare Apã Caldã Menajerã predefinit, este
continuu în modul de lucru COMFORT.
Pentru a modifica aceastã temperaturã apãsaþi tasta KM, apoi
tastele K4(>>) ºi K2(IMP): acþionând asupra tastelor K1(<<) sau
K4(>>) se selecteazã parametrul REG SAN, cu tastele K+ sau Kse cresc sau se scad valorile acestui parametru.

10 PROGRAMAREAAPÃ CALDÃ MENAJERÃ

Este posibilã programarea producþiei Apei Calde Menajere
repetând secvenþa descrisã în paragraful relativ la programarea
Încãlzirii. Singurele diferenþe sunt numãrul de programe
predefinite, douã în loc de cinci, precum ºi nivelele selectabile,
ECO / COMFORT în loc de cele trei temperaturi ambiante.
Nivelul de COMFORT corespunde temperaturii introduse prin
intermediul parametrului REG SAN (vezi paragraful 9) în timp ce
nivelul ECO corespunde dezactivãrii acumulãrii apei calde
menajere. În ceea ce priveºte tipologia de acumulare, trebuie sã
se facã referire la documentaþia cazanului.
Pentru cazanele cu încãlzire instantanee fãrã microacumulare
aceastã funcþiune este evident fãrã influenþe.
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Programul nr. 1
ZIUA

T1 –ECO

T2 –COMFORT

De luni
pânã vineri

03:00 – 09:00
17:00 – 03:00

09:00 – 17:00

De sâmbãtã
pânã duminicã

03:00 – 03:00

–

Programul nr. 2
ZIUA
De sâmbãtã
pânã duminicã

T1 –ECO

T2 –COMFORT
03:00 – 03:00

În plus, parametrul denumit PROGRAM APÃ MENAJERÃ
(modificabil de la 1 la 3) permite o gestiune ulterioarã a orologiului
programator Menajer:
24

1

Excluderea funcþiei programator orar Menajer (implicit).
FuncþiuneaAUTO, pentru Menajer, nu este disponibilã.

2

Programatorul orar Menajer activ.
În AUTO, T1 corespunde modului ECO; în vreme ce T2
corespunde modului COMFORT.

3

Programator orar activ cu intervale orare Menajer.
În intervalele orare ale TEMP AMB T1 cazanul rãmâne în
modul ECO; în vreme ce în intervalele orare ale TEMP
AMB T2 ºi T3 în COMFORT.

Pentru a modifica tipul de program, apãsaþi tasta KM, apoi
K4(>>) ºi la final K2(IMP): cu tastele K1(<<) ºi K4(>>) este
posibilã parcurgerea listei, pânã la PROGR SAN.

11 MOD DE FUNCÞIONARE ANTI-ÎNGHEÞ AMBIENT
Introducând funcþionarea OFF atât în modul Încãlzire cât
ºi în modul Menajer, Cronocomanda trece în modul OFF.
Pe afiºaj este vizualizat simbolul aferent Stand-by.
În aceastã stare este activã permanent funcþia de Antiîngheþ Ambiant: temperatura ambiantã Cerutã rezultã
egalã cu 5°C.
12 ÎNTRERUPEREA TENSIUNII DE ALIMENTARE
Cronocomanda prevede memorarea modului de
funcþionare ºi a calendarului (ziua, ora ºi minutele) în
cazul întreruperii tensiunii de alimentare.
Timpul de rezervã al sarcinii e de minim 5 ore (garantat
numai în cazul în care Cronocomanda rãmâne alimentatã
electric pentru o duratã nu mai micã de 1 orã).
În caz contrar este necesarã introducerea zilei, orei ºi
minutelor curente ºi ulterior a modului de funcþionare.
Procedura de introducere a zilei, orei ºi minutelor este
oricum disponibilã în orice moment acþionând asupra

tastelor KM, apoi K4(>>) ºi la final K3 (OROL).
13 DIAGNOSTIC
Cronocomanda controleazã în mod continuu starea
cazanului ºi semnaleazã eventualele defecþiuni activând
pe afiºaj pictograma alarmã ºi un mesaj de test
determinat.
Pentru defecþiunile comune ale diferitelor tipologii de
cazane se raporteazã codul de eroare: prin urmare, în
ceea ce priveºte descrierea defectului, trebuie sã se facã
referire la documentaþia cazanului.
Odatã îndepãrtatã defecþiunea, Cronocomanda
revine la modul de afiºare normal.
Pe parcursul afiºãrii erorii, apãsând tasta K1 ºi succesiv
K4(>>), utilizatorul are posibilitatea de a accesa ºi de a
consulta meniul Service STORIA ERR în care sunt
memorate ultimele 8 defecþiuni (1 este cea actualã).
Pentru a ieºi din respectivul meniu, apãsaþi tasta KM.
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Dacã defecþiunea necesitã o deblocare din partea
utilizatorului sau a instalatorului, pe afiºaj va apare
mesajul RESET CALDAIA: apãsaþi K4(>>) pentru a
vizualiza codul defecþiunii ºi succesiv meniul Service
STORIA ERR, KM pentru ieºirea din meniul respectiv, sau
K1(RESET) pentru deblocarea cazanului odatã
îndepãrtat defectul.
Eventualele mesaje de eroare ar putea depinde de
modelul de cazan la care este conectatã Cronocomanda:
de exemplu, aparatele dotate cu dispozitiv electric pentru
Reumplerea circuitului hidraulic. În funcþionare manualã
ºi în cazul în care senzorul instalat în cazan determinã o
presiune insuficientã, pe afiºaj va apare RIEMPIMENTO
IMP; apãsând tasta K1 se va activa electrovana
corespunzãtoare ºi odatã restabilitã presiunea nominalã,
Cronocomanda va reveni în modul normal de afiºare.
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14 MOD SERVICE
Pentru a ajunge la modul Service, este necesar sã se
aducã afiºajul Cronocomenzii în modul de afiºare
normalã ºi sã se apese succesiv tasta KM pentru circa
10 secunde. Va apare meniul urmãtor, compus din douã
pagini:
• K1 (INFO)
Informaþii Cazan
• K2 (IMP)
Setãri Cazan
• K3(ERR)
Listã Defecþiuni
• K4(>>)
Pagina nr. 2
• K1(LING)
Selecþie Limbã
• K2(PAR)
Nu este disponibil
• K3(PARC)
Parametri Cazan
• K4(>>)
Pagina nr. 1
Cu tasta K4(>>) se trece de la o paginã la alta ºi
viceversa. Pentru a reveni la modul de lucru Utilizator
apãsaþi tasta KM pentru circa 10 secunde, sau aºteptaþi
2 minute ºi Cronocomanda o va face automat.

15 INFORMAÞII CAZAN SERVICE
Cronocomanda este capabilã sã comunice utilizatorului
o serie de informaþii privitoare la starea cazanului.
Pentru o asemenea operaþie, apãsaþi tasta K1(INFO)
din meniul Service; cu tastele K1(<<) ºi K4(>>) e
posibilã parcurgerea listei urmãtoare (cu litere italice
informaþiile vizibile din meniul Utilizator):
• Temperatura exterioarã (°C) {Cu senzor exterior
conectat la placa electronicã a cazanului}
• Presiune Instalaþie (Bar) {Numai pentru cazane
dotate cu Traductor de presiune}
• Temperaturã pe Tur (°C)
• Putere Arzãtor (%)
• Temperaturã Apã Caldã Menajerã (°C)
• Debit Apã Caldã Menajerã (l/min) {Numai pentru
cazane instantanee}
• Stare Menajer (0-1, egal cu 1 dacã cazanul este
într-un astfel de mod de lucru)

• Temperaturã pe Retur (°C) {Numai pentru
cazanele dotate cu senzor}
• Temperaturã Ambiantã (°C)
• Set-point ambient actual (°C)
• Set-point Temperaturã Tur Calculatã de la
Cronocomandã (°C)
• Numãrul de identificare al Cronocomenzii
• Versiune Cronocomandã
Pentru a reveni la meniul Service apãsaþi o singurã datã
tasta KM.
16 SELECTAREA LIMBII SERVICE
Din meniul Service apãsaþi tasta K4(>>), apoi K1(LING):
cu tastele K+ ºi K- va fi posibilã alegerea între italianã,
englezã ºi spaniolã. Prin apãsarea tastei K4(OK),
introducerea limbii va fi confirmatã ºi Cronocomanda va
reveni automat la meniul Service.
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17 LISTA DEFECÞIUNI SERVICE
E posibilã afiºarea ultimelor 8 defecþiuni salvate în
microprocesorul plãcii de comandã a cazanului. Pentru o
asemenea operaþie, apãsaþi tasta K3(ERR) din meniul
Service: cu tasta K4 (>>) va fi posibilã consultarea listei de
coduri de eroare (nr. 1 este cel mai recent).
În ceea ce priveºte descrierea defectului, trebuie
fãcutã referire la documentaþia cazanului.
Pentru a reveni la meniul Service apãsaþi o singurã datã
tasta KM.
18 PARAMETRI CAZAN SERVICE
De la cronocomandã este posibilã afiºarea ºi actualizarea
parametrilor „Transparenþi”, prin urmare modificabili, de la
Placa de comandã a cazanului. Din meniul Service
apãsaþi tasta K4(>>), apoi K3(PARC): cu tastele K1(<<) ºi
K4(>>) va fi posibilã parcurgerea listei, în vreme ce cu
tastele K+ ºi K- va fi posibilã modificarea valorilor.
În ceea ce priveºte lista ºi descrierea parametrilor, trebuie
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consultatã documentaþia aparatului, deoarece pot exista
variaþii de la model la model.
Pentru a reveni la meniul Service apãsaþi o singurã datã
tasta KM.
19 TERMOREGLAREA FÃRÃ SENZOR DE
EXTERIOR SERVICE
Din meniul Service apãsaþi tasta K2(IMP), apoi tasta
K4(>>) selectând MODO FUNZ: cu tastele K+ ºi K-, setaþi
acest parametru la 1 (implicitã). Cronocomanda va
calcula în conformitate cu un algoritm de tip PID,
temperatura de tur Încãlzire bazându-se pe temperatura
ambiantã ºi pe cea cerutã de utilizator. Singura limitare
posibilã priveºte temperatura maximã de tur (vezi
paragraful 8).
20 TERMOREGLAREA CU SENZOR DE EXTERIOR
SERVICE
Din meniul Service apãsaþi tasta K2(IMP), apoi tasta

K4(>>) selectând MODO FUNZ: cu tastele K+ ºi K-, setaþi
acest parametru la 2.
Cronocomanda va fi capabilã sã calculeze temperatura
de tur a încãlzirii în funcþie de temperatura exterioarã cu
compensarea temperaturii ambiante; sau în funcþie numai
de temperatura exterioarã, introducând 0 ca valoare de
compensare ambiantã. Aceasta poate fi utilã în cazul în
care se decide sã nu se utilizeze senzorul de ambient al
cronocomenzii: spre exemplu în instalaþiile de zone cu
termostate de tip ON/OFF. În ambele cazuri, este totuºi

posibil sã se modifice curba senzorului de exterior în
funcþie de zona geograficã unde este efectuatã instalarea.
Din meniul Service apãsaþi tasta K2(IMP), apoi tasta
K4(>>) selectând COMPENS AMB ºi/sau CURVA EST; cu
tastele K+ ºi K- va fi posibil sã se seteze: între 0 ºi 20
primul, între 0 ºi 3 cel de al doilea. Graficul urmãtor aratã
relaþia dintre temperatura exterioarã ºi temperatura pe tur
calculatã, în funcþie de curba senzorului de exterior setatã
ºi de temperatura ambiantã cerutã, cu compensarea
ambiantã introdusã la 0.
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Este important de subliniat cã, chiar fãrã compensarea temperaturii ambiante, reglarea este oricum influenþatã de
temperatura ambiantã cerutã de utilizator: prin creºterea sau reducerea valorii respective se obþine o deplasare paralelã a
curbei, aºa cum se prezintã în graficul urmãtor.
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Când valoarea compensãrii temperaturii ambiante este diferitã de 0, compensarea temperaturii ambiante e activatã.
Efectul compensãrii temperaturii ambiante este cel al unei deplasãri paralele automate a curbei senzorului de exterior
introduse.
Deplasarea curbei este calculatã pe baza erorii dintre valoarea temperaturii ambiante cerute ºi a celei actuale (cititã de
Cronocomandã) în locul valorii compensãrii ambiante, aºa cum se evidenþiazã din graficul de pe pagina urmãtoare.
Regulile pentru setarea corectã a valorii compensãrii ambiante sunt:
• Compensarea temperaturii ambiante permite o intrare mai rapidã în regim a instalaþiei de Încãlzire ºi compenseazã
automat selecþia greºitã a curbei senzorului de temperaturã exterioarã.
• Cu cât mai înaltã este valoarea sa, cu atât mai rapidã e intrarea în regim a instalaþiei de Încãlzire
• O valoare prea înaltã, poate produce o reacþie prea rapidã a sistemului cu consecinþa aprinderii ºi stingerii repetate a
cazanului
• În general, o instalaþie de Încãlzire de mari dimensiuni, cu un timp mare de intrare în regim, are nevoie de o valoare mai
mare a compensãrii ambiante în raport cu o instalaþie de Încãlzire mai micã ºi cu timp de intrare în regim mai scurt.
• Compensarea ambientalã funcþioneazã corect numai dacã curba senzorului de temperaturã exterioarã este aleasã
corect.
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21 FUNCÞIA DE PRE-ÎNCÃLZIRE SERVICE
Cu funcþia Pre-Încãlzire activã (semnalizare intermitentã a
simbolului °C pe afiºaj), Cronocomanda anticipeazã
aprinderea cazanului pentru Încãlzire, de o asemenea
manierã încât temperatura ambiantã introdusã de utilizator
sã fie atinsã de la începerea perioadei de confort
programate. Dupã orice modificare a parametrilor de
Încãlzire implicaþi, Cronocomanda calculeazã un prim timp
ipotetic de Pre-aprindere: dacã temperatura ambiantã
programatã este atinsã într-un timp inferior celui calculat,
timpul de Pre-Încãlzire va fi redus ºi viceversa. În acest
mod se creeazã un sistem de autoînvãþare, apt sã
determine cel mai mic timp de Pre-aprindere necesar.
Cronocomanda oferã de asemenea posibilitatea setãrii
unei rampe fixe de Pre-Încãlzire: în acest caz temperatura
ambiantã va fi crescutã cu 3 °C pe orã.
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Pentru a configura acest mod, din meniul Service, apãsaþi
tasta K2 (IMP), apoi K4 (>>) selectând PRE RISCALD; cu
tastele K+ ºi K- va fi posibilã introducerea:
1. Pre-Încãlzirea activã, adaptivã (implicitã)
2. Pre-Încãlzirea activã, rampã de creºtere 3°C/ orã
3. Pre-Încãlzirea dezactivatã
Pentru a reveni la meniul Service apãsaþi o singurã datã
tasta KM.
Calculul timpului de Pre-aprindere nu este actualizat în
cazul în care:
• Diferenþa dintre temperatura ambiantã programatã ºi
temperatura ambiantã este inferioarã valorii de 2°C.
• Se modificã orice parametru dupã ce funcþiunea a fost
activatã

•
•

Funcþionarea în regim de Încãlzire este introdusã pe
OROL
Utilizatorul a selectat rampa fixã de 3°C/ orã.

22 CORECÞIA TEMPERATURII AMBIANTE SERVICE
Este posibilã corectarea citirii temperaturii ambiante între
-2°C ºi +2°C cu trepte de 0,1°C. Din meniul Service
apãsaþi tasta K2(IMP), apoi K4(>>) selectând CORR
TAMB: cu tastele K+ ºi K- va fi posibilã introducerea
acestei valori.
Pentru a reveni la meniul Service apãsaþi o singurã datã
tasta KM.
23 MOD DE REUMPLERE CIRCUIT HIDRAULIC
SERVICE
Aceastã funcþiune gestioneazã modalitatea de
funcþionare a dispozitivului electric pentru Reumplerea
circuitului hidraulic pe anumite modele de cazane.
Din meniul Service, apãsaþi pe tasta K2(IMP), apoi tasta

K4(>>) selectând RIEMPIMENTO; cu tastele K+ ºi K- va fi
posibilã introducerea tipului de încãrcare:
1. Manualã (implicitã)
2. Automatã
3. Dezactivatã
Pentru a reveni la meniul Service apãsaþi o singurã datã
tasta KM.
Atenþie: introduceþi de la panoul de comandã al cazanului
umplerea manualã.
24 AFIªAREA CEASULUI SERVICE
Din meniul Service, apãsaþi tasta K2(IMP), apoi K4(>>)
selectând TIPO ORA: cu tastele K+ ºi K- va fi posibil sã
alegeþi între:
1. 24 de ore (implicit)
2. 12 oreAM/PM
Pentru revenirea la meniul Service, apãsaþi o singurã datã
tasta KM.
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25 TEMPERATURA MINIMÃ PE TUR SERVICE
E posibilã introducerea valorii minime a temperaturii pe tur
între 0°C ºi 90°C în trepte de 1°C. Din meniul Service,
apãsaþi tasta K2(IMP), apoi K4(>>) selectând TMP MIN
RIS: cu tastele K+ ºi K- va fi posibilã setarea acestei valori.
Pentru a reveni la meniul Service, apãsaþi o singurã datã
tasta KM.
ATENÞIE: Aceastã funcþiune este activã în AUTO, ON,
OFF ºi OROL. Are prin urmare funcþia de a menþine
instalaþia la o temperaturã superioarã acesteia, chiar ºi
când sonda ambientalã a cronocomenzii este satisfãcutã.
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26 SETÃRI CAZAN – SERVICE
Meniul Impostazioni Service permite afiºarea, ºi eventual
modificarea, a parametrilor de funcþionare ai cazanului.
Din meniul Service apãsaþi tasta K2(IMP); cu tastele
K1(<<) ºi K4(>>) este posibilã parcurgerea listei.
Parametrul IMP FABBRIC, setat la 1, reseteazã toate
datele ºi parametrii Cronocomenzii la setarea de fabricã
(vezi paragraful 30).
Pentru a reveni la meniul Service apãsaþi o singurã datã
tasta KM.

27 BACK-UP ORÃ/MINUTE/ZI SERVICE
Dacã Cronocomanda este menþinutã alimentatã electric
un anumit timp egal cu temporizarea necesarã încãrcãrii
condensatoarelor de back-up, acesta e capabil, în cazul
în care succesiv, va fi deconectatã tensiunea de
alimentare electricã pentru un timp egal sau inferior
temporizãrii funcþiei back-up a datelor, de a menþine în
funcþiune ceasul (orã/ minute), calendarul (ziua) ºi de a
memora modul utilizator în care Cronocomanda se afla
înainte de întreruperea alimentãrii electrice.
În cazul în care Cronocomanda rãmâne fãrã alimentare
electricã pentru o duratã de timp mai mare decât
temporizarea funcþiei de back-up a datelor, la conectarea
alimentãrii Cronocomanda porneºte trecând automat în
modul de programare zi ºi orã (OROL).
Pentru a afla valorile diferitelor temporizãri, faceþi referire
la paragraful Caracteristici Tehnice.

37

28 DEFECÞIUNE SENZOR AMBIENT SERVICE
În cazul în care se constatã cã sonda de temperaturã
ambiantã a Cronocomenzii este defectã, temperatura pe
tur este automat setatã la 40°C (în absenþa senzorului de
temperaturã exterioarã) sau prin intermediul algoritmului
de reglaj al termoreglãrii cu compensarea temperaturii
ambiante fixatã la 0 (în prezenþa senzorului de
temperaturã exterioarã).
În cazul în care se constatã cã senzorul de temperaturã
exterioarã este defect, funcþia de termoreglare este
dezactivatã ºi termoreglarea este automat setatã pe
temperatura ambiantã.
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29 CARACTERISTICI TEHNICE/TEMPORIZÃRI SERVICE
Temperatura ambiantã de funcþionare .................................................................0 ÷ 40 °C
Temperatura ambiantã de depozitare ..................................................................-20 ÷ 55°C
Umiditate relativã ................................................................................................10% ÷ 90% fãrã condensare
Protecþie..............................................................................................................IP30
Toleranþã a ceasului de timp real ..........................................................................±10 min./ an
Toleranþã de mãsurare a temperaturii ambiante ...................................................± 0,3°C (la 20°C)
Gama de temporizare funcþionare timer (trepte de 30 min.) ..................................minim 30 min, maxim 12 ore
Temporizare pentru selecþie parametri.................................................................2 min.
Temporizare scurtã pentru selecþie parametri ......................................................5 sec.
Temporizare funcþiune timer implicitã...................................................................2 ore
Temporizare pentru activarea meniului instalator.................................................10 sec
Interval minim al programatorului orar..................................................................30 min
Temporizare de încãrcare a condensatorului de back-up de date .........................1 orã
Temporizare funcþie back-up de date minim .........................................................5 ore
Gamã selecþie temperaturã ambiantã T1, T2, T3..................................................7°C ÷ 35°C
Temperaturã anti-îngheþ ambiantã.......................................................................5°C
Gamã de selecþie temperaturã ambiantã pentru funcþiune timer...........................7°C ÷ 35°C
Valoare treaptã de selecþie temperaturã...............................................................0,5 °C
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30 DATE DE FABRICÃ – SERVICE
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PARAMETRUL

VALOARE

TMP AMB T1
TMP AMB T2
TMP AMB T3
PROGR SAN
REG SAN
REG RISCALD
CURVA EST
COMPENS AMB
MODO FUNZ
TIPO ORA
PRE RISCALD
TMP MIN RIS
RIEMPIMENTO
CORR TAMB
IMP FABBRIC

15.0
20.0
21.0
1
60
90
2.0
0
1
1
1
0
1
0.0
0

