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Controlul temperaturii pe returul cazanului 
 
Control independent al temperaturii pe returul cazanului folosind vană de amestec 
 
Utilizare   Locuințe 

 Clădiri mici 
  

     
 

 
Diagrama aplicației  

 
 

 
Diagrame         
funcționale  

Control temperatură  Funcționare vană  

 

  
 

 
 TRet  Temperatura pe retur  Y  Semnal de reglare  

SEL  Setpoint  Y%  Poziția vanei  
    Y1  Încălzire  
         
 

 
Descrierea      
funcțiilor 

Funcții de bază      

 Regulatorul de temperatură Synco™ 100 (N1) 
compară temperatura apei pe retur (măsurată cu 
senzorul de temperatură încorporat) cu valoarea 
setpoint 

 Dacă temperatura pe retur depășește valoare 
setpoint [ex.: 40 °C] regulatorul menține vana (Y1) 
în poziția complet deschis. Dacă temperatura pe 
retur coboară sub valoarea setpoint, regulatorul va 
închide vana (Y1) către poziția de bypass până 
când temperatura crește din nou. 
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Notă  Când necesarul de căldură este mare temperatura pe retur va scădea. Pentru că vana este amplasată pe returul 
cazanului, lucrează invers, de aceea semnalele de ieșire ale regulatorului Y1 și Y2 trebuie și ele inversate: 
- În funcționare normală vana rămâne deschisă și apa circulă prin circuitul de încălzire 
- Pentru a crește temperatura pe retur vana trebuie să închidă către poziția de bypass 
 

 
Listă echipamente Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

N1  Regulator de temperatură de imersie, 230 V c.a.,  
ieșire în 3 puncte 

N3334  RLE132  1  

Y1  Vană cu 3 căi  +  VX.. / M..  1  

  Servomotor vană, comandă în 3 puncte, 230 V c.a.    S..3...  1   

+ Pentru alegerea servomotoarelor și a vanelor, folosiți catalogul de produse 
 

 
Variante  Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

Y1a  Vană cu sector cu 3 sau cu 4 căi  +  VB.. / VC..  1  

  Servomotor electric 5...40 Nm pentru vane cu sector  +  SQK../SQL..  1   

 
 
Diagramă de            
conectare 

 
 

 
 N1  Regulator temperatură  Y1  Vană încălzire  

         
 

 
Setări parametri Funcție Nr  Setare  Comutatoare DIP 

 

  
 RLE132 (regulator N1)   
  

 
 

Regim funcționare 1  Încălzire cu ECO  OFF  

  2    OFF  

Aplicație (P/PI) 3  Control temperatură (LENT)  ON  

  4  Constanta de integrare PI = 180 s  OFF  

Test  5  Regim test = oprit OFF  

Durată cursă servom.   6  mai mare ca / egală cu 120 s  OFF   
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Inginerie   Valorile implicite au fost folosite ori de câte ori a fost posibil 
 Unele setări sunt specifice aplicației și este posibil să trebuiască modificate după punerea în funcțiune inițială a 

regulatorului 
 Nu am arătat în diagrama de conectare toate interblocările, ci doar pe acelea conectate direct la regulatoare sau 

la echipamentele asociate 
 Pentru verificarea cablării de reglare, regulatorul trebuie trecut în regimul test (comutatorul DIP 5 = ON) astfel 

încât răspunsul echipamentului controlat să poată fi verificat. În regimul test, reglajul este oprit iar poziția cursoru-
lui determină la ieșire (ieșiri):  

    - o valoare aleasă pentru setpoint mai mare de 104 °C închide servomotorul (prin terminalul Y1) și temperatura 
trebuie să crească 
    - o valoare aleasă pentru setpoint mai mică de 26 °C deschide servomotorul (prin terminalul Y2) și temperatura 
trebuie să scadă  
 
 Dacă reglajul este instabil, măriți valoarea benzii de proporționalitate; dacă este prea lent, reduceți valoarea ben-

zii de proporționalitate 
 Valoarea setpoint a regulatorului trebuie să fie valoarea minimă a temperaturii dorită pe retur 
 NU SETAȚI REGULATORUL ÎN REGIM DE LIMITARE 
  

 


