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1 Instruções de segurança e esclarecimentos sobre os 
símbolos

1.1 Indicações gerais de segurança

Acerca destas instruções

As presente instruções contêm informações 
importantes para a instalação e funcionamento 
seguros e correctos da central de controlo solar.

Estas instruções destinam-se aos técnicos espe-
cializados.

B Leia atentamente estas instruções e mante-
nha-as em local seguro.

B Respeitar as instruções de segurança para evi-
tar danos pessoais e materiais.

Utilização correcta

A central de controlo solar (de seguida, desig-
nada como controlador) apenas pode ser utili-
zada para o funcionamento do sistema solar 
térmico, dentro das condições ambientais permi-
tidas (  capítulo 2.4).

O controlador não pode ser utilizado ao ar livre, 
em compartimentos húmidos ou em comparti-
mentos nos quais se possam formar misturas de 
gases facilmente inflamáveis.

B Utilizar o sistema de energia solar apenas da 
forma correcta e em perfeitas condições de 
funcionamento.

Ligação eléctrica

Todos os trabalhos que requerem a abertura do 
controlador, apenas podem ser efectuados por 
electricistas especializados.

B Solicitar a um electricista especializado que 
efectue a ligação eléctrica. 

B Ter em atenção que existe um dispositivo de 
separação, conforme a norma EN 60335-1, 
para a desconexão de todos os pólos da rede 
eléctrica. 

B Antes de abrir, desligar da electricidade todos 
os pólos do controlador.

Temperatura da água quente sanitária

B Para limitar a temperatura de consumo para, 
no máximo, 60 ºC, instalar uma misturadora 
termostática. 

Normas e directivas

B Para a instalação e funcionamento do apare-
lho, devem ser respeitadas as normas e direc-
tivas nacionais!

Eliminação de resíduos

B Eliminar a embalagem de forma ecológica.

B No caso da substituição de um componente: 
eliminar a peça usada de forma ecológica.
56720613744 (2007/04)
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1.2 Esclarecimentos sobre a simbo-
logia

Os sinais identificam a gravidade dos perigos que 
podem surgir, caso não sejam seguidas as reco-
mendações indicadas no mesmo.

• Atenção indica a possibilidade de ocorrência 
de danos materiais leves.

• Precaução indica a possibilidade de ocorrên-
cia de danos pessoais leves ou danos materi-
ais graves.

• Perigo indica a possibilidade de ocorrência de 
danos pessoais graves. Em situações particu-
larmente graves, pode haver risco de vida.

Indicações importantes contém instruções para 
situações que não envolvem riscos pessoais ou 
materiais.

As instruções de segurança que 
se encontram no texto são marca-
das com um triângulo de alarme e 
marcadas a cinzento.

Indicações importantes no texto 
são marcadas com o símbolo apre-
sentado ao lado. Estas indicações 
são delimitadas por linhas horizon-
tais, acima e abaixo do texto.
6 6720613744 (2007/04)
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2 Informações sobre o produto

2.1 Declaração de conformidade CE
Este produto corresponde, na sua construção e 
no seu comportamento operacional, às respecti-
vas directivas europeias bem como, caso neces-
sário, aos requisitos nacionais suplementares. A 
conformidade foi comprovada. 

2.2 Conteúdo do fornecimento

Fig. 1 Controlador com sonda da temperatura

• Controlador B-sol 300

• Sonda da temperatura do colector NTC 20 K

• Sonda da temperatura do termoacumulador 
NTC 10 K 

• Material de fixação e abraçadeiras de redução 
de tracção 

Peças adicionalmente necessárias, como sondas 
da temperatura, contadores de energia térmica e 
válvulas podem ser adquiridas como acessórios. 

2.3 Descrição do produto
O controlador foi concebido para o funciona-
mento de um sistema de energia solar. Este pode 
ser instalado numa parede ou integrado num 
grupo de circulação.

Até 5 minutos após a última activação de uma 
tecla/botão, o visor do controlador, no funciona-
mento normal, tem uma iluminação de fundo 
verde/amarela (activação por ex. ao premir o 
botão de selecção ).

O visor indica:

• Estado das bombas e das válvulas (com 
esquema simples do sistema, não compatível 
com a instalação)

• Valores do sistema (por ex. temperaturas)

• Funções seleccionadas

• Mensagens de avaria

Fig. 2 Possível indicação no visor

7747006071.06-1.SD7747006071.06-1.SD
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2.4 Dados técnicos

Controlador B-sol 300

Consumo próprio 1,8 W

Tipo de protecção IP20 / DIN 40050

Tensão de alimentação 230 V AC, 50 Hz

Corrente de serviço Imáx: 5 A

Consumo máximo de corrente 5 A (conforme o modelo, no máximo, 1,1 A / 1 
aparelho por saída)

Intervalo de medição - 30 °C a + 180 °C

Temperatura ambiente permitida 0 a + 50 °C

Sonda da temperatura do colector NTC 20K com um cabo de 2,5 m de compri-
mento

Sonda da temperatura do termoacumulador NTC 10K com um cabo de 3 m de comprimento

Dimensões A x L x P 170 x 190 x 53 mm

Tab. 1 Dados técnicos

Sonda da temperatura S1 (S5 com 2 campos) 
NTC 20K Sonda da temperatura S2 ... S8 NTC 10K

T (°C) R (kΩ) T (°C) R (kΩ) T (°C) R (kΩ) T (°C) R (kΩ)

-20 198,4 60 4,943 60 3,243

-10 112,4 70 3,478 70 2,332

0 66,05 80 2,492 0 35,975 80 1,704

10 40,03 90 1,816 10 22,763 90 1,262

20 25,03 100 1,344 20 14,772 100 0,95

30 16,09 110 1,009 30 9,786 110

40 10,61 120 0,767 40 6,653 120

50 7,116 130 0,591 50 4,608 125

Tab. 2 Valores de resistência da sonda de temperatura

Para a medição dos valores de re-
sistência, as sondas de temperatu-
ra têm de ser retiradas do 
controlador.
8 6720613744 (2007/04)
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3 Regulamentos

Este aparelho corresponde às respectivas nor-
mas EN.

Respeitar as seguintes directivas e regulamentos:

B Disposições locais e regulamentos da 
empresa competente de fornecimento de 
electricidade.

B Disposições e regulamentos industriais e de 
protecção contra incêndios.
96720613744 (2007/04)
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4 Instalação (Apenas para técnicos especializados)

4.1 Instalação do controlador na 
parede

O controlador é fixado a uma parede com três 
parafusos. 

B Perfurar o orifício superior de fixação 
( fig. 3, pos. 1) e aparafusar o parafuso for-
necido até 5 mm.

B Soltar o parafuso em baixo no controlador e 
retirar a tampa.

B Suspender o controlador no entalhe da caixa.

B Marcar o orifício de fixação inferior (  fig. 3, 
pos. 2) perfurar o orifício e colocar a bucha.

B Alinhar o controlador e aparafusar bem os ori-
fícios inferiores de fixação à esquerda e à 
direita.

Fig. 3 Instalação do controlador na parede

1 orifício superior de fixação
2 orifício inferior de fixação

Atenção: Perigo de ferimento e da-
nos na caixa devido a uma monta-
gem incorrecta!

B Não usar a parte traseira da cai-
xa como molde de perfuração.

7747006072-01.1 SD
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4.2 Instalar a válvula de 3 vias DWU (opção)
A válvula DWU pode ser utilizada para diferentes 
funções. 

4.2.1 Descrição do funcionamento

Válvula no estado sem corrente (fechada)

• O caminho de I para III está livre.

• A indicação de curso está apenas visível no 
rebordo inferior (  fig. 4).

Fig. 4 Indicação de curso no estado sem cor-
rente

Válvula abastecida com corrente (aberta)

• A válvula de 3 vias abre-se dentro de aprox. 3 
minutos e o caminho de I para II fica livre. 

• A indicação de curso está bem visível 
( fig. 5).

Fig. 5 Indicação de curso abastecida com cor-
rente

• Assim que deixar de existir qualquer corrente, 
a válvula de 3 vias volta a comutar para III. O 
período de retorno é igualmente de aprox. 3 
minutos.

Abrir a válvula manualmente

Para encher o sistema, purgar o ar ou escoar, a 
válvula pode ser aberta manualmente.

B Desmontar o actuador.
Assim, é possível estabelecer uma corrente do 
líquido de I para II.

Fig. 6 Desmontar o actuador

Atenção: Danos de sistema na vál-
vula!

B Observar a inscrição de ligação 
na válvula ! O actuador não 
deve apontar para baixo.

B Colocar a chave nas superfícies 
de chave da ligação, não na cai-
xa.

6720613626.03-1.SD

6720613626.04-1.SD

6720613626.06-1.SD

1. 2.
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4.2.2 Dados técnicos

Fig. 7 Diagrama de perda de pressão de válvula 
de 3 vias

4.2.3 Montagem no caso da função de 
aumento da temperatura de retorno

Para a aplicação de “Aumento da temperatura de 
retorno” para o apoio do aquecimento num sis-
tema de energia solar, é necessária uma válvula 
que, conforme a temperatura de retorno, con-
duza o caudal através do termoacumulador inter-
médio ou directamente de volta para a caldeira 
de aquecimento. 

Fig. 8 Válvula de aumento da temperatura de 
retorno 

1 termoacumulador combinado
2 Central de controlo solar B-sol 300
HR Retorno da rede de aquecimento
KR Retorno da caldeira
DWUVálvula de 3 vias

B Instalar a válvula de 3 vias no tubo de retorno 
entre o termoacumulador intermédio ou ter-
moacumulador combinado (  fig. 8, pos. 1) e 
a caldeira de aquecimento, conforme a 
seguinte tabela.

Dados técnicos

Pressão máxima de 
fecho

0,50 bar (55 kPa)

Pressão estática 
máxima

8,6 bar (860 kPa)

União roscada de liga-
ção

R1

Temperatura máxima de 
fluxo

100 °C

Valor kvs 6,5

Tensão 230 V, 50 Hz

Temperatura ambiente 
máxima

-5 a + 50 °C

Tab. 3 Dados técnicos 

2

(kg/h)MS q
10 2 3 4 5 6 7 8 310 2 3 4 5 6 7 8 410

m

210

2

3

4
5
6
7
8
9

310

2

3

4
5
6
7
8
9

410

2

3

4
5
6

8

510

2

3

4
5
6
7
8

31010

6720613626.01-1.SD

� p (mbar)DV � p (Pascal)DV

Marcação Ligação 

I Da rede de aquecimento 
(retorno)

II Para o termoacumulador 

III Para o aparelho de aque-
cimento

Tab. 4 Inscrição de ligação na válvula

2

II I

III

HR

KR

DWU

1

6720613626.02-1.SD
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4.2.4 Montagem no caso da função de selecção 
de termoacumulador

Para a aplicação “Selecção de termoacumulador” 
num sistema de energia solar, é necessária uma 
válvula que, conforme as condições de activação 
e a ordem de prioridade do termoacumulador 
( capítulo 9.5.18, página 61), conduza o caudal 
para os termoacumuladores. 

Fig. 9 Válvula para a selecção do termoacumu-
lador

1 termoacumulador solar
2 termoacumulador C
3 Central de controlo solar B-sol 300

B Instalar a válvula de 3 vias no avanço do cir-
cuito solar conforme a seguinte tabela.

Marcação Ligação 

I Do campo de colectores 
(avanço)

II Para o termoacumulador C

III Para o termoacumulador 
solar

Tab. 5 Inscrição de ligação na válvula

II

I
IIIR1

DWUC

6720613732-10.1 SD

1

2
3
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4.3 Montar o contador de energia 
térmica (opção)

O contador de energia térmica mede a quanti-
dade de calor no circuito solar (rendimento 
solar).

Fig. 10 Conteúdo do fornecimento do contador 
de energia térmica

1 Uniões roscadas do contador de energia 
térmica ¾" incl. vedações (2 peças)

2 Sonda da temperatura NTC 10K incl. mate-
rial de fixação (2 peças)

3 Peça de medição do caudal (1 peça)

B Integrar a peça de medição do caudal dentro 
do grupo de circulação no retorno solar 
( fig. 11, pos. 1). Neste processo, ter em 
atenção o sentido de fluxo e a posição de 
montagem (a cabeça do medidor não pode 
apontar para baixo).

B Fixar a sonda da temperatura para o retorno 
solar ( fig. 11, pos. 2) com a abraçadeira 
roscada fornecida.

B Fixar a sonda da temperatura para o avanço 
solar ( fig. 11, pos. 3) com a abraçadeira 
roscada fornecida.

Fig. 11 Montagem da peça de medição do caudal 
e da sonda da temperatura

1 Peça de medição do caudal
2 Sonda da temperatura no retorno
3 Sonda da temperatura no avanço

B Efectuar a ligação eléctrica de acordo com o 
capítulo 5.

Número de colecto-
res Caudal nominal

1 - 5 0,6 m³/h

6 - 10 1,0 m³/h

11 - 15 1,5 m³/h

Tab. 6 Caudal nominal

6720613732-08.1 SD

3
1

2

O contador de energia térmica ser-
ve apenas para o controlo do funci-
onamento. Não é possível um 
medição conforme a norma 
EN 1434 e uma avaliação do rendi-
mento. Para uma avaliação do ren-
dimento são necessários aparelhos 
com verificador de calibração 
(acessório), dados de consumo 
(quantidade de água, necessidade 
de calor, aquecimento ambiente), 
dados atmosféricos e uma simula-
ção de sistema. 

6720613732-07.1 SD

1

23
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5 Ligação eléctrica (Apenas para técnicos especializa-
dos)

5.1 Preparar a passagem de cabos
De acordo com a situação de instalação, os cabos 
podem ser passados por trás (  fig. 12, pos. 4) 
ou por baixo ( fig. 12, pos. 3) na caixa.

B Manter o tipo de protecção IP 20 na instala-
ção:

– Retirar apenas as passagens de cabos 
necessárias.

– Retirar apenas uma passagem de cabos tão 
grande quanto o necessário.

B De modo a evitar arestas afiadas, retirar as 
passagens de cabos (  fig. 12) com uma faca.

B Segurar o cabo com o respectivo dispositivo 
anti-tracção (  fig. 12, pos. 2). O dispositivo 
anti-tracção também pode ser montado com 
um movimento de rotação (  fig. 12, pos.1).

Fig. 12 Passagem e fixação dos cabos

1 Dispositivo anti-tracção rotativo
2 Dispositivo anti-tracção
3 Passagem de cabos por baixo

4 Passagem de cabos por trás
5 Fusível 2,5 AT (2 peças)

Perigo: Perigo de morte devido a 
corrente eléctrica!

B Antes de abrir a central de con-
trolo solar, interromper a ali-
mentação de tensão 
(230 V AC).

B Segurar o cabo com um disposi-
tivo anti-tracção.

7747006072-02.1 SD234

1

5 4
156720613744 (2007/04)
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5.2 Ligar os fios
Para a ligação dos cabos, deve observar o 
seguinte:

• Respeitar os regulamentos locais, como verifi-
cação do condutor de protecção, etc.

• Utilizar apenas bombas, válvulas e sondas do 
fabricante.

• Proteger o controlador contra a sobrecarga e 
curto-circuito.

• A alimentação de energia deve coincidir com 
os valores na chapa de identificação. Para 
isso, veja também a tab. 1, página 8.

• Em cada borne, ligar, no máximo, 1 cabo (máx. 
1,5 mm2).

• Nas sondas da temperatura, a polaridade é 
arbitrária. Os cabos das sondas podem ser 
prolongados até 100 m (até 50 m de compri-
mento = 0,75 mm2, até 100 m = 1,5 mm2). 

• Colocar todos os cabos das sondas de 230 V 
ou fios condutores de 400 V separadamente, 
de modo a evitar influências indutivas (pelo 
menos 100 mm).

• Utilizar cabos blindados de baixa tensão se 
forem esperadas influências externas induti-
vas (por ex. através de estações de transfor-
madores, cabos para corrente de alta tensão, 
microondas).

• Para a ligação de 230 V, utilizar, pelo menos, 
cabos do tipo H05 VV- ... (NYM ...).

• As medidas técnicas de segurança contra 
incêndios e as medidas estruturais não podem 
ser prejudicadas.

• Os veios das válvulas de comutação de 3 vias 
representadas nos sistemas hidráulicos 
devem ser ligados do seguinte modo: casta-
nho = R, azul = N, amarelo/verde = ligação à 
terra.

• Nas saídas R1 e R2, ligar apenas bombas (con-
trolo das rotações apenas nestas ligações).

• Válvulas motorizadas com comando de ABRIR/
FECHAR (ou misturadora) devem ainda ser 
ligadas às saídas  a .

• As ligações L3 a L5 servem para a alimentação 
da tensão para aplicações especiais dos com-
ponentes ligados.

B Ligar os cabos conforme o esquema hidráulico 
pretendido (  páginas 18 - 44).

B Após a conclusão do trabalho: Fechar o con-
trolador com a tampa e o parafuso.

A utilização de algumas funções 
(função de arrefecimento, desin-
fecção térmica e protecção anti-
congelamento do permutador de 
calor) exige outros componentes 
(válvulas, sondas da temperatura), 
que estão disponíveis como aces-
sórios.

Precaução: Danos no sistema devi-
do a bomba avariada!

B Se uma bomba tiver de ser liga-
da com um sistema electrónico 
interno: desactivar o controlo 
das rotações (  capítulo 9.5.5, 
página 58).

R3 R5
16 6720613744 (2007/04)
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5.3 Designação dos sistemas hidráu-
licos

Cada sistema hidrálico tem uma identificação 
alfanumérica, que permite uma especificação 
aproximada do sistema hidráulico. 

1 = sistema padrão
2 = sistema de apoio do aquecimento

A = 2º campo de colectores
B = sistema de transferência
C = prioritário/secundário 
D = permutador de calor externo
E = desinfecção térmica 

b = bomba
v = válvula

5.3.1 Exemplo 1
Sistema hidráulico 1-ACD b-v (  página 34), no 
seu modelo básico, signfica:

5.3.2 Exemplo 2
Sistema hidráulico 2-CD b-b (  página 40), no 
seu modelo básico, significa:

Sistema padrão, produção de água 
quente sanitária com energia solar

1

2º campo de colectores (regulação 
Este/Oeste)

A

Sistema de componentes prioritá-
rio/secundários com vários apare-
lhos consumidores

C

Permutador de calor externo D

Activação dos aparelhos consumido-
res através de uma bomba e uma 
válvula

b-v

Apoio do aquecimento 2

Sistema de componentes prioritá-
rios/secundários com vários apare-
lhos consumidores

C

Permutador de calor externo D

Activação de ambos os comsumido-
res através da respectiva bomba

b-b
176720613744 (2007/04)
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5.4 Sistemas hidráulicos para sistemas padrão

5.4.1 Sistema hidráulico 1-0 - Aquecimento solar da água quente sanitária

Fig. 13

R1 Bomba SP do circuito solar
R3 Bomba PE de desinfecção térmica (opção)
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima (opção)
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)

WMZ

R1
S7

S8

S1

R3

S3

S2
6720613732-11.1 SD

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R3R1 S1 S2 S3 S7S8WMZ
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5.4.2 Sistema hidráulico 1-A - Aquecimento solar da água quente sanitária com 2º campo de colec-
tores

Fig. 14

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PA do 2º campo de colectores
R3 Bomba PE de desinfecção térmica (opção)
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK campo 1
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima (opção)
S5 Sonda da temperatura (TA) do colector FSK campo 2
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)

WMZ

R1

S1

R2

S5

S2
S8

S7
R3

S3

6720613732-12.1 SD

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R3R2R1 S1 S2 S3 S5 S7S8WMZ
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5.4.3 Sistema hidráulico 1-B - Aquecimento solar da água quente sanitária com sistema de transfe-
rência

Fig. 15

R1 Bomba SP do circuito solar
R3 Bomba PB do sistema de transferência
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima
S4 Sonda da temperatura (TB) do termoacumulador B em baixo
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)

WMZ

R1

S1

R3

S3

S2 S4
S8

S7

7747006072-08.1 SD

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R3R1 S1 S2 S3 S4 S7S8WMZ
20 6720613744 (2007/04)



Ligação eléctrica (Apenas para técnicos especializados)

OBJ_DOKU-6720613744-01.fm  Page 21  Monday, June 25, 2007  9:27 AM
5.4.4 Sistema hidráulico 1-AB - Aquecimento solar da água quente sanitária com 2º campo de 
colectores e sistema de transferência

Fig. 16

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PA do 2º campo de colectores
R3 Bomba PB do sistema de transferência
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK campo 1
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima
S4 Sonda da temperatura (TB) do termoacumulador B em baixo 
S5 Sonda da temperatura (TA) do colector FSK campo 2
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)

WMZ

R1

S1

R3

R2

S5

S3

S2 S4
S8

S7

7747006072-09.1 SD

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R3R2R1 S1 S2 S3 S4 S5 S7S8WMZ
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5.4.5 Sistema hidráulico 1-C b-b - Aquecimento solar da água quente sanitária com 2 termoacumu-
ladores através da 2ª bomba

Fig. 17

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PC do 2º aparelho consumidor
R3 Bomba PE de desinfecção térmica (opção)
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura do termoacumulador C em cima (opção)
S4 Sonda da temperatura (TC) do termoacumulador C em baixo 
S6 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima (opção)
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)

WMZ

R2

S2

S8

S7

S1

S4

R3

R1

6720613732-01.1 SD

S3

S6

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R3R2R1 S1 S2 S3 S4 S6 S7S8WMZ
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5.4.6 Sistema hidráulico 1-C b-v - Produção de água quente sanitária através da energia solar com 
2 termoacumuladores através de uma válvula

Fig. 18

R1 Bomba SP do circuito solar
R3 Bomba PE de desinfecção térmica (opção)
R4 Válvula DWUC de selecção do termoacumulador
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura do termoacumulador C em cima (opção)
S4 Sonda da temperatura (TC) do termoacumulador C em baixo 
S6 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima (opção)
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)

WMZ

R1

S2

S6

S8

S7

S1

S4

R3

6720613732-02.1 SD

S3

R4

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R4R3R1 S1 S2 S3 S4 S6 S7S8WMZ
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5.4.7 Sistema hidráulico 1-AC b-v - Aquecimento solar da água quente sanitária com 2º campo de 
colectores e 2 termoacumuladores através de uma válvula

Fig. 19

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PA do 2º campo de colectores
R3 Bomba PE de desinfecção térmica (opção)
R4 Válvula DWUC de selecção do termoacumulador
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK campo 1
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura do termoacumulador C em cima (opção)
S4 Sonda da temperatura (TC) do termoacumulador C em baixo
S5 Sonda da temperatura (TA) do colector FSK campo 2
S6 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima (opção)
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)

WMZ

R1

S2

S6

S8

S7

S5

S4

R3

6720613732-03.1 SD

S3

R4

S1

R2

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R4R3R2R1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7S8WMZ
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5.4.8 Sistema hidráulico 1-D - Aquecimento solar da água quente sanitária com permutador de 
calor externo

Fig. 20

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Bomba PE de desinfecção térmica (opção)
R5 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK 
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima (necessária para a desactivação a 95 

°C)
S6 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)

WMZR1

S7

S8

S1

R3

S2R2R5

S6

S3

6720613732-13.1 SD

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R3 R5R2R1 S1 S2 S3 S6 S7S8WMZ
256720613744 (2007/04)



Ligação eléctrica (Apenas para técnicos especializados)

OBJ_DOKU-6720613744-01.fm  Page 26  Monday, June 25, 2007  9:27 AM
5.4.9 Sistema hidráulico 1-AD - Aquecimento solar da água quente sanitária com 2º campo de 
colectores e permutador de calor externo

Fig. 21

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Bomba PE de desinfecção térmica (opção)
R4 Bomba PA do 2º campo de colectores
R5 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK campo 1
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima (necessária para a desactivação a 

95 °C)
S5 Sonda da temperatura (TA) do colector FSK campo 2
S6 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)

WMZ

R1

S1

R4

S5

S2
S8

S7

R3

S3
S6

R2R5
6720613732-14.1 SD
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5.4.10 Sistema hidráulico 1-BD - Aquecimento solar da água quente sanitária com sistema de trans-
ferência e permutador de calor externo

Fig. 22

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Bomba PB de transfega
R5 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima 
S4 Sonda da temperatura (TB) do termoacumulador B em baixo
S6 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)

WMZ

R1

S1

R3

S3

S2 S4
S8

S7

7747006072-29.1 SD R2

S6

R5

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R3 R5R2R1 S1 S2 S3 S4 S6 S7S8WMZ
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5.4.11 Sistema hidráulico 1-ABD - Aquecimento solar da água quente sanitária com 2º campo de 
colectores, sistema de transferência e permutador de calor externo

Fig. 23

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Bomba PB de transfega
R4 Bomba PA do 2º campo de colectores
R5 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK campo 1
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima 
S4 Sonda da temperatura (TB) do termoacumulador B em baixo
S5 Sonda da temperatura do colector FSK campo 2
S6 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)

WMZ

R1

S1

R3

S3

S2 S4S8

S7

7747006072-30.1 SD
R2

S6

R5

S5

R4

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
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R4R3 R5R2R1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7S8WMZ
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5.4.12 Sistema hidráulico 1-CD b-b - Aquecimento solar da água quente sanitária com 2 termoacu-
muladores através da 2ª bomba e permutador de calor externo

Fig. 24

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Bomba PE de desinfecção térmica (opção)
R4 Bomba PC do 2º aparelho consumidor
R5 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura (TC) do termoacumulador C em baixo
S4 Sonda da temperatura do termoacumulador C em cima (necessária para a desactivação a 95 °C)
S5 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima (opção)
S6 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5
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5.4.13 Sistema hidráulico 1-CD b-b - Aquecimento solar da água quente sanitária com piscina e per-
mutador de calor externo através da 2ª bomba

Fig. 25

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Bomba PE de desinfecção térmica (opção)
R4 Bomba PC do 2º aparelho consumidor
R5 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura da piscina
S4 Sonda da temperatura do termoacumulador solar no centro (opção)
S6 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)
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5.4.14 Sistema hidráulico 1-CD b-v - Aquecimento solar da água quente sanitária com 2 termoacu-
muladores através de uma válvula e permutador de calor externo

Fig. 26

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Bomba PE de desinfecção térmica (opção)
R4 Válvula DWUC de selecção do termoacumulador
R5 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura (TC) do termoacumulador C em baixo 
S4 Sonda da temperatura do termoacumulador C em cima (necessária para a desactivação a 95 °C)
S5 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima (opção) 
S6 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)
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5.4.15 Sistema hidráulico 1-CD b-v - Aquecimento solar da água quente sanitária com piscina através 
de uma válvula e permutador de calor externo

Fig. 27

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Bomba PE de desinfecção térmica (opção)
R4 Válvula DWUC de selecção do termoacumulador
R5 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura da piscina
S4 Sonda da temperatura do termoacumulador solar no centro (opção)
S6 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)
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5.4.16 Sistema hidráulico 1-ACD b-v - Aquecimento solar da água quente sanitária com 2º campo de 
colectores e 2 termoacumuladores através de uma válvula e permutador de calor externo

Fig. 28

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Bomba PA do 2º campo de colectores
R4 Válvula DWUC de selecção do termoacumulador
R5 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK campo 1
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura (TC) do termoacumulador C em baixo
S4 Sonda da temperatura do termoacumulador C em cima (necessária para a desactivação a 95 °C)
S5 Sonda da temperatura (TA) do colector FSK campo 2
S6 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)
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5.4.17 Sistema hidráulico 1-ACD b-v - Aquecimento solar da água quente sanitária com 2º campo de 
colectores e piscina (através de uma válvula), assim como permutador de calor externo

Fig. 29

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Bomba PA do 2º campo de colectores
R4 Válvula DWUC de selecção do termoacumulador
R5 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK campo 1
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura da piscina
S4 Sonda da temperatura do termoacumulador solar no centro (opção)
S5 Sonda da temperatura (TA) do colector FSK campo 2
S6 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)
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5.5 Sistemas hidráulicos para apoio do aquecimento

5.5.1 Sistema hidráulico 2-0 - Apoio do aquecimento

Fig. 30

R1 Bomba SP do circuito solar
R5 Válvula DWU1 de aumento da temperatura de retorno
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura (T4) do retorno do aquecimento
S4 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima (opção)
S6 Sonda da temperatura (T3) do termoacumulador solar no centro
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)
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5.5.2 Sistema hidráulico 2-A - Apoio do aquecimento com 2º campo de colectores

Fig. 31

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PA do 2º campo de colectores
R5 Válvula DWU1 de aumento da temperatura de retorno
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK campo 1
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura (T4) do retorno do aquecimento
S4 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima (opção)
S5 Sonda da temperatura (TA) do colector FSK campo 2
S6 Sonda da temperatura (T3) do termoacumulador solar no centro
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)
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5.5.3 Sistema hidráulico 2-C b-b - Apoio do aquecimento com 2 termoacumuladores e 2 bombas

Fig. 32

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PC do 2º aparelho consumidor
R3 Bomba PE de desinfecção térmica (opção)
R5 Válvula DWU1 de aumento da temperatura de retorno
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura (T4) do retorno do aquecimento
S4 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima (opção)
S5 Sonda da temperatura (TC) do termoacumulador C em baixo
S6 Sonda da temperatura (T3) do termoacumulador C em cima
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)

WMZ

R2

S2

S4

S3

S6S8

S7

R5

S1

S5

R3

R1

7747006072-15.1 SD

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R3 R5R2R1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7S8WMZ
376720613744 (2007/04)



Ligação eléctrica (Apenas para técnicos especializados)

OBJ_DOKU-6720613744-01.fm  Page 38  Monday, June 25, 2007  9:27 AM
5.5.4 Sistema hidráulico 2-C b-v - Apoio do aquecimento com 2 termoacumuladores através de uma 
válvula

Fig. 33

R1 Bomba SP do circuito solar
R3 Bomba PE de desinfecção térmica (opção)
R4 Válvula DWUC de selecção do termoacumulador
R5 Válvula DWU1 de aumento da temperatura de retorno
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura (T4) do retorno do aquecimento
S4 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima (opção)
S5 Sonda da temperatura (TC) do termoacumulador C em baixo
S6 Sonda da temperatura (T3) do termoacumulador C em cima
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)
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5.5.5 Sistema hidráulico 2-AC b-v - Apoio do aquecimento com 2º campo de colectores e 2 termo-
acumuladores através de uma válvula

Fig. 34

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PA do 2º campo de colectores
R3 Bomba PE de desinfecção térmica (opção)
R4 Válvula DWUC de selecção do termoacumulador
R5 Válvula DWU1 de aumento da temperatura de retorno
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK campo 1
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura (T4) do retorno do aquecimento
S4 Sonda da temperatura (TC) do termoacumulador C em baixo
S5 Sonda da temperatura (TA) do colector FSK campo 2
S6 Sonda da temperatura (T3) do termoacumulador C em cima
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)
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5.5.6 Sistema hidráulico 2-CD b-b - Apoio do aquecimento com 2 termoacumuladores através de 2 
bombas, permutador de calor externo 

Fig. 35

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
R4 Bomba PC do 2º aparelho consumidor
R5 Válvula DWU1 de aumento da temperatura de retorno
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura (T4) do retorno do aquecimento
S4 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S5 Sonda da temperatura (TC) do termoacumulador C em baixo
S6 Sonda da temperatura (T3) do termoacumulador C em cima
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)
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5.5.7 Sistema hidráulico 2-CD b-v - Apoio do aquecimento com 2 termoacumuladores através de 
uma válvula e permutador de calor externo

Fig. 36

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
R4 Válvula DWUC de selecção do termoacumulador
R5 Válvula DWU1 de aumento da temperatura de retorno
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura (T4) do retorno do aquecimento
S4 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S5 Sonda da temperatura (TC) do termoacumulador C em baixo
S6 Sonda da temperatura (T3) do termoacumulador C em cima
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)
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5.5.8 Sistema hidráulico 2-CD b-b - Apoio do aquecimento e piscina através da segunda bomba, 
permutador de calor externo

Fig. 37

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
R4 Bomba PC do 2º aparelho consumidor
R5 Válvula DWU1 de aumento da temperatura de retorno
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura (T4) do retorno do aquecimento
S4 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S5 Sonda da temperatura da piscina
S6 Sonda da temperatura (T3) do termoacumulador solar no centro
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)
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5.5.9 Sistema hidráulico 2-CD b-v - Apoio do aquecimento e piscina através de uma bomba, permu-
tador de calor externo

Fig. 38

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
R4 Válvula DWUC de selecção do termoacumulador
R5 Válvula DWU1 de aumento da temperatura de retorno
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK 
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura (T4) do retorno do aquecimento
S4 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S5 Sonda da temperatura da piscina
S6 Sonda da temperatura (T3) do termoacumulador solar no centro
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)
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5.5.10 Sistema hidráulico 2-CD b-v-v - Apoio do aquecimento com piscina com dois termoacumula-
dores através de válvulas, permutador de calor externo

Fig. 39

R1 Bomba SP do circuito solar
R2 Bomba PD do permutador de calor
R3 Válvula DWUD de protecção anti-congelamento (opção)
R4 Válvula DWUC de selecção do termoacumulador 1
R5 Válvula DWU3 de selecção do termoacumulador 2
S1 Sonda da temperatura (T1) do colector FSK 
S2 Sonda da temperatura (T2) do termoacumulador solar em baixo
S3 Sonda da temperatura (TC) do termoacumulador C em baixo
S4 Sonda da temperatura do termoacumulador solar em cima (opção)
S5 Sonda da temperatura da piscina
S6 Sonda da temperatura (TD) do permutador de calor externo
S7 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de avanço (opção)
S8 Sonda da temperatura do contador de energia térmica WMZ de retorno (opção)
WMZ Contador de energia térmica (opção)

WMZ

5

R1

S3

S5

S8

S7

R5

S1

R4 R2

S6

S4

R3
7747006072-28.1 SD

S2

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 I9L N R1 N1 R2 N2 R3 R3 R4 R4 R5 R5

L3 N3 L4 N4 L5 N5

230V
AC

R4R3 R5R2R1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7S8WMZ
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5.6 Ligar PC ou teleindicação
O controlador está equipado com uma interface 
serial RS232 para a saída de dados. Os sinais Tx 
e Rx são invertidos pelo controlador. A ligação é 
efectuada através de um borne roscado de 4 
pólos.

Fig. 40

1 Massa 
2 Recepção do sinal
3 Emissão do sinal
4 sem função

R
S

2
3

2

G
N

D

R
x
D

T
x
D

1
2

V

1 2 3 4
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6 Funcionamento

B Fornecer toda a documentação ao utente. B Explicar ao utilizador o modo de funciona-
mento do aparelho.

6.1 Elementos de comando do controlador

Fig. 41 Controlador e visor

1 Visor
2 Botão de selecção
3 Tecla de Retroceder
4 Tecla de menu 
5 Símbolo para a sonda da temperatura

6 Indicação dos valores de temperatura, 
horas de funcionamento, etc.

7 Símbolo para a válvula (preto = saída 
aberta)

8 esquema hidráulico activo

7747006072-23.1 SD

1 5

1
2

3
4

5 1 6

78

Elemento de 
comando Símbolo Funções

Botão de selec-
ção (para premir 
e rodar)

• Seleccionar os valores do sistema (nível de indicação)

• Seleccionar, aceder e memorizar funções (menu principal/de 
perito)

• Alterar e memorizar ajuste (menu principal/de perito)

Tecla de menu • Aceder ao submenu (menu principal/de perito)

Tecla de Retro-
ceder

• aceder ao nível de menu inferior 

• retroceder para a temperatura do colector (nível de indicação)

Tab. 7

ok

+

-

menu
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6.2 Níveis de funcionamento do con-
trolador

6.2.1 Nível de indicação

No nível de indicação, pode aceder aos seguintes 
valores com o botão de selecção .+

-

Indicação Função adicional Valores de sistema

sem • Temperatura (°C)

• Horas de funcionamento acumuladas (h)

• Horas de funcionamento do dia actual (h/d)

• Rotação da bomba (%)

• Estado das bombas e das válvulas

Contador de energia tér-
mica

• Temperatura de avanço (°C)

• Temperatura de retorno (°C)

• Quantidade de calor acumulada (kWh)

• Quantidade de calor do dia actual (kWh/d)

Protecção anti-congela-
mento do permutador de 
calor de placas

• Temperatura de avanço (°C)

• Horas de funcionamento acumuladas (h)

• Horas de funcionamento do dia actual (h/d)

Outras funções

Mostra outras funções adicionais activadas.
Possíveis indicações (a indicação fica intermitente quando a função está activa):

• Colector de tubos

• Função Sul Europeu

• Desinfecção térmica 

• Função de arrefecimento

Tab. 8 Perspectiva geral dos valores de sistema

1 5

7

5

8

4

5

outras funções

Funç.d/arrefec.
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6.2.2 Menu principal

No menu principal, as temperaturas máximas dos 
aparelhos consumidores podem ser ajustadas 
(  capítulo 8, página 51).

6.2.3 Nível técnico (Apenas para técnicos 
especializados)

No nível técnico do controlador, podem ser selec-
cionadas funções adicionais e sistemas hidráuli-
cos. A regulação deve ser adaptada às condições 
do sistema de energia solar ( capítulo 9, 
página 52).
Pode encontrar uma perspectiva geral das fun-
ções do nível técnico na página 52.

Indicação de estado

Temperatura máxima do termoacumulador

A temperatura máxima do termoacumulador é indicada quando o 
valor limite ajustado é ultrapassado.

Temperatura mínima do colector

A temperatura mínima do colector é indicada quando o valor limite 
ajustado não é alcançado.

Temperatura máxima do colector

A temperatura máxima do colector é indicada quando o valor limite 
ajustado é ultrapassado.

Tab. 9 Indicações de estado

max.max. 4

1 5min.min.

1 5max.max.
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7 Colocação em funcionamento (Apenas para técni-
cos especializados)

7.1 Antes da colocação em funciona-
mento

B Ao colocar o sistema de energia solar em fun-
cionamento, observar os documentos técni-
cos do grupo de circulação, dos colectores e 
do termoacumulador solar.

B Colocar o sistema de energia solar em funcio-
namento apenas se todas as bombas e válvu-
las estiverem a funcionar correctamente!

Seguir os seguintes passos de trabalho, em liga-
ção com o grupo de circulação:

B Verificar a existência de ar no sistema.

B Verificar e ajustar o caudal.

B Registar os ajustes do controlador no proto-
colo de colocação em funcionamento e de 
manutenção (  instruções de instalação e 
manutenção do grupo de circulação).

Precaução: Danos na bomba devi-
do ao funcionamento em seco!

B Certificar-se que o circuito so-
lar está abastecido com o flui-
do térmico (  instruções de 
montagem e de manutenção do 
grupo de circulação).

Precaução: Danos no sistema na 
colocação em funcionamento devi-
do a água congelada ou evapora-
ção no circuito solar!

B Durante a colocação em funcio-
namento, proteja os colectores 
da radiação solar.  

B Em caso de formação de gelo, 
não colocar o sistema de ener-
gia solar em funcionamento.

Precaução: Danos no sistema devi-
do ao modo de funcionamento in-
correctamente ajustado!

Para evitar um arranque indeseja-
do da bomba após a colocação da 
alimentação de corrente, a função 
Iniciar o sistema de energia solar, 
no controlador, vem ajustada de 
fábrica, para a posição não.

B Para o funcionamento normal, 
colocar o controlador na posi-
ção Iniciar o sistema de ener-
gia solar. (  capítulo 9.6, 
página 69).
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7.2 Efectuar os ajustes básicos
Após a instalação do controlador, são pedidos o 
idioma e a hora.

B Introduzir o idioma e a hora antes de prosse-
guir com a colocação em funcionamento.

Ajustes básicos

B Para seleccionar o idioma: rodar o botão de selecção . 

B Para memorizar a introdução: premir o botão de selecção .

B Seleccionar Hora com o botão de selecção .

B Para seleccionar a hora: rodar o botão de selecção  (para 

horas e minutos). 

B Para memorizar a introdução: premir o botão de selecção  

(para horas e minutos).

Ao rodar o botão de selecção , pode mudar para o nível de 

indicação.

Pode efectuar alterações posteriores no nível técnico.

Tab. 10 Ajustes básicos após a instalação

Definição do idioma

Idioma

Português

+

-

ok

Horas

Horas

12:00 h

+

-

+

-

ok

1 5
+

-
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8 Menu principal

No menu principal, as temperaturas máximas dos 
aparelhos consumidores (termoacumulador 
solar, termoacumulador C, piscina) podem ser 
ajustadas. 

Assim que for atingida a temperatura máxima no 
termoacumulador ou na piscina, o carregamento 
do aparelho consumidor é desligado.

Se não for efectuada qualquer introdução 
durante mais de 60 segundos, o controlador sai 
do menu principal.

B Para mudar para o menu principal: premir a 
tecla .

B Seleccionar o aparelho consumidor com o 
botão de selecção . 

B Para alterar a temperatura máxima: premir o 
botão de selecção  (o valor fica intermi-
tente).

B Para ajustar o valor: rodar o botão de selecção 
. 

B Para memorizar o novo valor: premir o botão 
de selecção .

B Para sair do menu principal: premir a tecla 
Retroceder .

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor alte-
rado

10 - 95 °C 60 °C

menu

Menu principal

Temperatura máx.de
termoacumulador do
termoacu.solar

60°C

+

-

ok

+

-

ok
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9 Nível técnico (Apenas para técnicos especializados)

No nível técnico, a regulação é adequada às con-
dições do sistema de energia solar.

B Para mudar para o nível técnico: premir a tecla 
 durante cerca de 5 segundos.

Se não for efectuada qualquer introdução 
durante mais de 60 segundos, o controlador sai 
do nível técnico.

9.1 Perspectiva geral das funções no nível técnico

menu

Menu Submenu Página

Idioma 53

Hora 53

Configuração do sis-
tema

Sistema base - 1: sistema padrão (sistemas hidráulicos) 54

Sistema base - 2: apoio do aquecimento (sistemas hidráulicos) 54

Ajustes 1: sistema padrão (bomba SP, temperaturas/tipo do colector) 57

2: apoio do aquecimento (válvula DWU1) 59

A: 2º campo de colectores (bomba PA) 60

B: sistema de transferência (bomba PB) 60

C: sistema de componentes prioritários/secundários (bomba 
PC, válvula DWUC/DWU3)

61

D: permutador de calor externo (bomba PD, protecção anti-con-
gelamento, limite da temperatura do termoacumulador em 
cima, válvula DWUD)

63

E: desinfecção térmica (bomba PE) 64

Rendimento solar (contador de energia térmica) 66

Função de arrefecimento 67

Função Sul Europeu 67

Iniciar o sistema de 
energia solar

Ligar e desligar o sistema de energia solar 69

Repor Repor os ajustes básicos do controlador? 70

Tab. 11 Funções que podem ser seleccionadas no nível técnico
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9.2 Seleccionar o idioma
Menu: Nível técnico > Idioma

B Para mudar para o nível técnico: premir a tecla 
 durante cerca de 5 segundos.

B Seleccionar Idioma com o botão de selecção 
 e confirmar ao premir o botão de selec-

ção .

B Para alterar o idioma: premir novamente o 
botão de selecção  (o idioma fica inter-
mitente). 

B Seleccionar o novo idioma com o botão de 
selecção .

B Para memorizar a introdução: premir o botão 
de selecção .

B Para mudar para o menu superior: premir a 
tecla .

9.3 Acertar a hora
Menu: Nível técnico > Hora

B Para mudar para o nível técnico: premir a tecla 
 durante cerca de 5 segundos.

B Seleccionar Hora com o botão de selecção 
 e confirmar ao rodar o botão de selec-

ção .

B Para alterar as horas: premir o botão de selec-
ção  (as horas ficam intermitentes). 

B Para ajustar as horas: rodar o botão de selec-
ção . 

B Para alterar os minutos: premir o botão de 
selecção  (os minutos ficam intermiten-
tes). 

B Para ajustar os minutos: rodar o botão de 
selecção . 

B Para memorizar a introdução: premir o botão 
de selecção .

B Para mudar para o menu superior: premir a 
tecla .

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

Alemão, Inglês, 
...

Alemão

menu

Menu de perito
Idioma
Horas
Config.do sistema
Ajustes
Iniciar sist.solar

+

-

ok

ok

Definição do idioma

Idioma

Português

+

-

ok

menu

+

-

ok

Menu de perito
Idioma

Config.do sistema
Ajustes
Iniciar sist.solar

Horas

ok

+

-

ok

+

-

ok

Horas

Horas

12:00 h
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9.4 Configuração do sistema
Menu: Nível técnico > Configuração do sistema

Na configuração do sistema, pode seleccionar, 
no controlador, o sistema base e o sistema 
hidráulico do sistema de energia solar. Estão dis-
poníveis dois sistemas base:

• 1: Sistemas padrão

• 2: Apoio do aquecimento

B Para mudar para o nível técnico: premir a tecla 
 durante cerca de 5 segundos.

B Seleccionar Configuração do sistema com o 
botão de selecção  e confirmar ao rodar 
o botão de selecção .

9.4.1 Alterar o sistema base

B Seleccionar Sistema base com o botão de 
selecção e confirmar ao premir o botão 
de selecção  (o nome do sistema base 
fica intermitente). 

B Para alterar o Sistema base: rodar o botão de 
selecção . 

B Para memorizar a introdução: premir o botão 
de selecção .

9.4.2 Alterar o sistema hidráulico

B Seleccionar Opção de sistema com o botão 
de selecção  e confirmar ao rodar o 
botão de selecção  (o nº do sistema 
hidráulico fica intermitente). 

B Para seleccionar o gráfico pretendido para o 
sistema hidráulico: rodar o botão de selecção 

. 

B Para memorizar a introdução: premir o botão 
de selecção .

B Para mudar para o menu superior: premir a 
tecla .

Dentro destes sistemas base, po-
dem ser seleccionados diferentes 
sistemas hidráulicos para o siste-
ma de energia solar. As designa-
ções exactas e representações de 
todos os sistemas hidráulicos en-
contram-se nos capítulos 5.4 e 5.5 
(a partir da página 18).

menu

+

-

ok

Menu de perito
Idioma
Horas

Ajustes
Iniciar sist.solar

Config.do sistema

+

-

ok

+

-

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

1: Sistemas 
padrão 
2: Apoio do 
aquecimento 

2: Apoio 
do aqueci-
mento

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

2-0, 2-A, 2-C bb 
...

2-0

ok

Config.do sistema

Sistema base

2. Aquecim.apoio

+

-

ok

Opção de sistema

2-0

Config.do sistema

+

-

ok
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9.4.3 Funções adicionais relacionadas com o sistema hidráulico que podem ser seleccionadas

As seguintes funções dependem do esquema 
hidráulico seleccionado e devem ser selecciona-
das em Ajustes (  capítulo 9.5, página 57).
.As funções não listadas não dependem dos 
esquemas hidráulicos ou estão, normalmente, 
incluídas no sistema hidráulico seleccionado.

X = Função que pode ser adicionalmen-
te seleccionada em Ajustes

-- = Função que não pode ser seleccio-
nada

(S4) = sonda da temperatura necessária 
para a função

Sistema hidráulico Página

Função

Função de 
arrefecimento

Desinfecção 
térmica 

Protecção anti-
congelamento 
do permutador 
de calor

1-0 18 X (S1, S2) X (S2, S3) --

1-A 19 X (S1, S2, S5) X (S2, S3) --

1-B 20 X (S1, S2) X (S2, S3, S4) --

1-AB 21 X (S1, S2, S5) X (S2, S3, S4) --

1-C b-b 22 X (S1, S2, S4) X (S2, S3, S4) --

1-C b-v 23 X (S1, S2, S4) X (S2, S3, S4) --

1-AC b-v 24 X (S1, S2, S4, S5) X (S2, S3, S4) --

1-D 25 X (S1, S2) X (S2, S3) X (S6)

1-AD 26 X (S1, S2, S5) X (S2, S3) X (S6)

1-BD 27 X (S1, S2) X (S2, S3, S4) X (S6)

1-ABD 28 X (S1, S2, S5) X (S2, S3, S4) X (S6)

1-CD b-b (2 termoacumulado-
res)

29 X (S1, S2, S3) X (S2, S4, S3) X (S6)

1-CD b-b (piscina) 30 -- X (S2) X (S6)

1-CD b-v (2 termoacumulado-
res)

31 X (S1, S2, S3) X (S2, S3, S4) X (S6)

1-CD b-v (piscina) 32 -- X (S2) X (S6)

Tab. 12 Funções adicionais e sonda da temperatura necessária
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1-ACD b-v (2 termoacumula-
dores)

33 X (S1, S2, S3, S5) -- X (S6)

1-ACD b-v (piscina) 34 X (S1, S2, S5) -- X (S6)

2-0 35 X (S1, S2) -- --

2-A 36 X (S1, S2, S5) -- --

2-C b-b 37 X (S1, S2, S5) X (S2, S4) --

2-C b-v 38 X (S1, S2, S5) X (S2, S4) --

2-AC b-v 39 X (S1, S2, S4, S5) X (S2) --

2-CD b-b (2 termoacumulado-
res)

40 X (S1, S2, S5) -- X (S4)

2-CD b-v (2 termoacumulado-
res)

41 X (S1, S2, S5) -- X (S4)

2-CD b-b (piscina) 42 -- -- X (S4)

2-CD b-v (piscina) 43 -- -- X (S4)

2-CD b-v-v 44 -- -- X (S6)

Sistema hidráulico Página

Função

Função de 
arrefecimento

Desinfecção 
térmica 

Protecção anti-
congelamento 
do permutador 
de calor

Tab. 12 Funções adicionais e sonda da temperatura necessária
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9.5 Ajustes
Os ajustes do controlador relacionados com o 
sistema dependem do sistema hidráulico selecci-
onado do sistema de energia solar.

B Verificar todas as possibilidade de ajuste 
( cap. 9.1, página 52) quanto à relevância 
para o sistema hidráulico seleccionado.

B Para mudar para o nível técnico: premir a tecla 
 durante cerca de 5 segundos.

B Seleccionar Ajustes com o botão de selecção 
 e confirmar ao premir o botão de selec-

ção .

B Seleccionar o ajuste desejado com o botão de 
selecção  e confirmar ao rodar o botão 
de selecção .

B Para alterar o ajuste desejado: premir nova-
mente o botão de selecção  (o valor fica 
intermitente). 

B Para alterar o ajuste: rodar o botão de selec-
ção . 

B Para memorizar a nova introdução: premir o 
botão de selecção .

B Para mudar para o menu superior: premir a 
tecla .

9.5.1 Diferença da temperatura de activação 
da bomba SP

Menu: Nível técnico > Ajuste > 1: Sistema 
padrão > Diferença da temperatura de activação 
da bomba SP

Quando a diferença de temperatura de activação 
ajustada (∆T) entre o termoacumulador solar e o 
campo de colectores for atingida e todas as con-
dições de activação estiverem cumpridas, a 
bomba de energia solar activa-se.

Ao ajustar a diferença de temperatura de activa-
ção da bomba SP, a diferença de temperatura de 
desactivação da bomba SP é automaticamente 
alterada para metade do valor da diferença da 
temperatura de activação. 

9.5.2 Diferença da temperatura de desactiva-
ção da bomba SP

Menu: Nível técnico > Ajustes > 1: Sistema 
padrão > Diferença da temperatura de desacti-
vação da bomba SP

Se a diferença da temperatura de desactivação 
(∆T) entre o termoacumulador solar em baixo e o 
campo de colectores não for atingida, a bomba 
de energia solar desliga-se.

A diferença mínima em relação à diferença de 
temperatura de activação da bomba SP é de 3 K.

Precaução: Perigo de queimadura 
devido ao limite da temperatura 
do termoacumulador desligado!

Se as bombas ou válvulas foram li-
gadas/desligadas manualmente, 
todas as funções de segurança es-
tão desactivadas. 

B Fechar os pontos de tomada de 
água quente sanitária e infor-
mar os habitantes da casa so-
bre o perigo de queimadura.

B Repor o funcionamento manu-
al, se este já não for necessário.

menu

+

-

ok

Menu de perito
Idioma
Horas
Config.do sistema

Iniciar sist.solar
Ajustes

+

-

ok

ok

+

-

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

7 -20 K 8 K

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

4-17 K 4 K

ok
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9.5.3 Temperatura máxima do colector

Menu: Nível técnico > Ajustes > 1: Sistema 
padrão > Temperatura máxima do colector

Se a temperatura máxima do colector for ultra-
passada, a bomba de energia solar é desligada ou 
não é ligada.

9.5.4 Temperatura mínima do colector

Menu: Nível técnico > Ajustes > 1: Sistema 
padrão > Temperatura mínima do colector

Se a temperatura mínima do colector não for 
alcançada, a bomba de energia solar também não 
funciona, se as outras condições de activação 
estiverem presentes.

9.5.5 Controlo das rotações da bomba SP

Menu: Nível técnico > Ajustes > 1: Sistema 
padrão > Controlo das rotações da bomba SP

O controlo das rotações melhora a eficácia do 
sistema de energia solar, uma vez que a diferença 
de temperatura é regulada para o valor da dife-
rença de temperatura de activação. 

Em sistemas com um permutador de calor 
externo e 2 aparelhos consumidores ou sistemas 
com um permutador de calor externo e 2º campo 
de colectores, a bomba SP é sempre operada a 
100 %.

9.5.6 Modulação da bomba SP

Menu: Nível técnico > Ajustes > 1: Sistema 
padrão > Modulação da bomba SP

Este ajuste determina a velocidade mínima da 
bomba de energia solar.

Em sistemas com um permutador de calor 
externo e 2 aparelhos consumidores ou sistemas 
com um permutador de calor externo e 2º campo 
de colectores, a bomba SP é sempre operada a 
100 %.

A potência mínima das bombas SP e PD é sempre 
a mesma nos sistemas hidráulicos 1-D e 1-BD. Em 
caso de alteração da potência de uma bomba, o 
controlador altera também as outras.

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

100 - 140 °C 120 °C

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

10 - 80 °C 20 °C

Precaução: Danos no sistema devi-
do a bomba avariada.

B Se uma bomba estiver ligada 
com um sistema electrónico in-
terno, desactivar o controlo das 
rotações no controlador.

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

ligado, desli-
gado

ligado

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

30 - 100 % 50 %
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9.5.7 Tipo do colector

Menu: Nível técnico > Ajustes > 1: Sistema 
padrão > Tipo de colector

Para transportar, em colectores de tubos, o 
fluido térmico quente para a sonda da tempera-
tura, entre as 6h00 e as 22h00, a bomba de ener-
gia solar é activada brevemente (arranque da 
bomba) de 15 em 15 minutos, a partir de uma 
temperatura do colector de 20 °C.

Este função não é possível ou é possível apenas 
de modo limitado, caso a sonda da temperatura 
do colector se encontre fora do colector.

9.5.8 Modo de funcionamento da bomba SP

Menu: Nível técnico > Ajustes > 1: Sistema 
padrão > Modo de funcionamento da bomba SP

No ajuste auto, a bomba está em funcionamento, 
se estiverem presentes as condições de activa-
ção.

O modo de funcionamento ligado activa a 
bomba. 

No ajuste desligado, a bomba é desactivada.

9.5.9 Diferença da temperatura de activação 
do aumento da temperatura de retorno

Menu: Nível técnico > Ajustes > 2: Apoio do 
aquecimento > Diferença da temperatura de 
activação da válvula DWU 1

Quando a diferença de temperatura de activação 
ajustada entre o termoacumulador intermédio e 
o retorno do circuito de aquecimento é atingida, 
a válvula comuta e o caudal é conduzido através 
do termoacumulador.

A diferença mínima em relação à diferença de 
temperatura de desactivação é de 3 K.

9.5.10 Diferença da temperatura de desactiva-
ção do aumento da temperatura de 
retorno

Menu: Nível técnico > Ajustes > 2: Apoio do 
aquecimento > Diferença da temperatura de 
desactivação da válvula DWU 1

Quando a diferença de temperatura de desactiva-
ção ajustada entre o termoacumulador intermé-
dio e o retorno do circuito de aquecimento é 
atingida, a válvula comuta e o caudal não é con-
duzido através do termoacumulador, mas sim 
para a caldeira.

A diferença mínima em relação à diferença de 
temperatura de activação é de 3 K.

Campo de 
ajuste Ajuste básico

valor 
alterado

Colector plano, 
colector de 
tubos

Colector 
plano

No caso da activação do colector 
de tubos, a função de arrefecimen-
to (  capítulo 9.5.36, página 67) é 
desactivada automaticamente.

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

auto, ligado, 
desligado

auto

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

6 - 20 K 6 K

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

3 - 17 K 3 K
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9.5.11 Modo de funcionamento do aumento da 
temperatura de retorno

Menu: Nível técnico > Ajustes > 2: Apoio do 
aquecimento > Modo de funcionamento da vál-
vula DWU 1

No ajuste auto, a válvula abre-se e o caminho de 
I a II está livre, se estiverem presentes as condi-
ções de activação.

No modo de funcionamento ligado, a válvula 
abre-se e o caminho de I a II está livre.

No ajuste desligado, a válvula fecha-se e o cami-
nho de I a III está livre.

9.5.12 Controlo das rotações da bomba PA

Menu: Nível técnico > Ajustes > A: 2º campo de 
colectores > Controlo das rotações da bomba 
PA

O controlo das rotações melhora a eficácia do 
sistema de energia solar, uma vez que a diferença 
de temperatura é regulada para o valor da dife-
rença de temperatura de activação. 

9.5.13 Modulação da bomba PA

Menu: Nível técnico > Ajustes > A: 2º campo de 
colectores > Modulação da bomba PA

Este ajuste determina a velocidade mínima da 
bomba para o 2º campo de colectores.

9.5.14 Modo de funcionamento da bomba PA

Menu: Nível técnico > Ajustes > A: 2º campo de 
colectores > Modo de funcionamento da bomba 
PA

No ajuste auto, a bomba está em funcionamento, 
se estiverem presentes as condições de activa-
ção.

O modo de funcionamento ligado activa a 
bomba. 

No ajuste desligado, a bomba é desactivada.

9.5.15 Diferença da temperatura de activação 
da bomba PB

Menu: Nível técnico > Ajuste > B: Sistema de 
transferência > Diferença da temperatura de 
activação da bomba PB

Quando a diferença de temperatura de activação 
ajustada (∆T) é atingida e todas as condições de 
activação forem cumpridas, a bomba é activada.

A diferença mínima em relação à diferença de 
temperatura de desactivação é de 3 K.

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

ligado, desli-
gado, auto

auto

Precaução: Danos no sistema devi-
do a bomba avariada!

B Se uma bomba estiver ligada 
com um sistema electrónico in-
terno: desactivar o controlo das 
rotações no controlador.

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

ligado, desli-
gado

ligado

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

30 - 100 % 50 %

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

auto, ligado, 
desligado

auto

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

7 -20 K 8 K
60 6720613744 (2007/04)



Nível técnico (Apenas para técnicos especializados)

OBJ_DOKU-6720613744-01.fm  Page 61  Monday, June 25, 2007  9:27 AM
9.5.16 Diferença da temperatura de desactiva-
ção da bomba PB

Menu: Nível técnico > Ajustes > B: Sistema de 
transferência > Diferença da temperatura de 
desactivação da bomba PB

Se a diferença de temperatura de desactivação 
ajustada (∆T) não for alcançada, a bomba PB é 
desactivada.

A diferença mínima em relação à diferença de 
temperatura de activação é de 3 K.

9.5.17 Modo de funcionamento da bomba PB

Menu: Nível técnico > Ajustes > B: Sistema de 
redistribuição > Modo de funcionamento da 
bomba PB

No ajuste auto, a bomba está em funcionamento, 
se estiverem presentes as condições de activa-
ção.

O modo de funcionamento ligado activa a 
bomba. 

No ajuste desligado, a bomba é desactivada.

9.5.18 Carregamento dos aparelhos consumido-
res

Menu: Nível técnico > Ajustes > C: Prioritário / 
Secundário

Se forem utilizados vários aparelhos consumido-
res num sistema de energia solar, deve ser esta-
belecida uma ordem de prioridade do 
termoacumulador. Esta ordem determina a prio-
ridade com a qual os aparelhos consumidores 
são carregados. Neste caso, são distinguidos os 
aparelhos consumidores prioritários ou secundá-
rios.

Assim que um aparelho consumidor prioritário 
atinge a sua diferença de temperatura de activa-
ção, este é carregado até ao valor da temperatura 
máxima do termoacumulador. Caso ele atinja a 
sua diferença de temperatura de activação 
enquanto o aparelho consumidor secundário está 
a ser carregado, o carregamento do aparelho 
consumidor secundário é interrompido, até o 
aparelho consumidor prioritário ter sido carre-
gado até a sua temperatura máxima do termoacu-
mulador.

Se, na selecção dos aparelhos consumidores, 
apenas for seleccionado um termoacumulador, é 
carregado exclusivamente o termoacumulador 
seleccionado.

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

4-17 K 4 K

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

auto, ligado, 
desligado

auto

Campo de ajuste
Ajuste 
básico

valor 
alte-
rado

com 2 aparelhos 
consumidores:

termoacumulador 
solar/acum. C

termoacumulador 
solar

termoacumulador C

Acum. C/termoacu-
mulador solar

Term. 
sol./ 
Term. C

com 3 aparelhos 
consumidores:

Term. sol./Term.C/
Pisc.

Piscina

termoacumulador C

termoacumulador 
solar

Term. sol./Term. C

Term. sol./Pisc.

Term. 
sol./
Term.C/
Pisc.
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9.5.19 Controlo das rotações da bomba PC

Menu: Nível técnico > Ajustes > C: Prioritário/
Secundário > Controlo das rotações da bomba 
PC

O controlo das rotações melhora a eficácia do 
sistema de energia solar, uma vez que a diferença 
de temperatura é regulada para o valor da dife-
rença de temperatura de activação. 

Se, para a bomba PC, estiver prevista a ligação 
R4, a bomba não pode ser operada com o con-
trolo das rotações.

9.5.20 Modulação da bomba PC

Menu: Nível técnico > Ajustes > C: Prioritário/
Secundário > Modulação da bomba PC

Este ajuste determina a velocidade mínima da 
bomba para o 2º consumidor. 

Se, para a bomba PC, estiver prevista a ligação 
R4, a bomba não pode ser operada com o con-
trolo das rotações.

9.5.21 Modo de funcionamento da bomba PC/
válvula DWUC

Menu: Nível técnico > Ajustes > C: Prioritário/
Secundário > Modo de funcionamento da 
bomba PC/válvula DWUC

No ajuste auto, a bomba está em funcionamento, 
se estiverem presentes as condições de activa-
ção. O modo de funcionamento ligado, liga a 
bomba. No ajuste desligado, a bomba é desacti-
vada. 

No ajuste auto, a válvula abre-se e o caminho de 
I a II está livre, se estiverem presentes as condi-
ções de activação. No modo de funcionamento 
ligado, a válvula abre-se e o caminho de I a II está 
livre. No ajuste desligado, a válvula fecha-se e o 
caminho de I a III está livre.

9.5.22 Modo de funcionamento da válvula 
DWU3

Menu: Nível técnico > Ajustes > C: Prioritário/
Secundário > Modo de funcionamento da vál-
vula DWU3

No ajuste auto, a válvula abre-se e o caminho de 
I a II está livre, se estiverem presentes as condi-
ções de activação.

No modo de funcionamento ligado, a válvula 
abre-se e o caminho de I a II está livre.

No ajuste desligado, a válvula fecha-se e o cami-
nho de I a III está livre.

Precaução: Danos no sistema devi-
do a bomba avariada!

B Se uma bomba estiver ligada 
com um sistema electrónico in-
terno: desactivar o controlo das 
rotações no controlador.

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

ligado, desli-
gado

ligado

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

30 - 100 % 50 %

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

auto, ligado, 
desligado

auto

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

ligado, desli-
gado, auto

auto
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9.5.23 Controlo das rotações da bomba PD

Menu: Nível técnico > Ajustes > D: Permutador 
de calor externo > Controlo das rotações da 
bomba PD

O controlo das rotações melhora a eficácia do 
sistema de energia solar, uma vez que a diferença 
de temperatura é regulada para o valor da dife-
rença de temperatura de activação. 

9.5.24 Modulação da bomba PD

Menu: Nível técnico > Ajustes > D: Permutador 
de calor externo > Modulação da bomba PD

Este ajuste determina a velocidade mínima da 
bomba para o 2º campo de colectores.

A potência mínima das bombas SP e PD é sempre 
a mesma nos sistemas hidráulicos 1-D e 1-BD. Em 
caso de alteração da potência de uma bomba, o 
controlador altera também as outras.

9.5.25 Protecção anti-congelamento do permu-
tador de calor externo

Menu: Nível técnico > Ajustes > D: Permutador 
de calor externo > Protecção anti-congelamento

A protecção anti-congelamento foi concebida 
para sistemas de energia solar nos quais longas 
tubagens se encontram na área de formação de 
gelo e o calor solar é transmitido através de um 
permutador de calor externo.

Se a temperatura de avanço do permutador de 
calor externo descer abaixo dos 10 °C, uma vál-
vula de bypass conduz o fluido térmico para o 
permutador de calor. O fluido térmico é condu-
zido para o colector e continua a ser aquecido. A 
partir de uma temperatura de avanço de 15 °C, o 
circuito solar é novamente ligado ao permutador 
de calor.

Montar a válvula de bypass de modo a que o cau-
dal, no estado sem corrente da válvula, seja con-
duzido através do permutador de calor externo e 
que, no estado com corrente, este seja direccio-
nado para o permutador de calor.

Precaução: Danos no sistema devi-
do a bomba avariada!

B Se uma bomba estiver ligada 
com um sistema electrónico in-
terno: desactivar o controlo das 
rotações no controlador.

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

desligado, 
ligado

ligado

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

30 - 100 % 50 %

Precaução: Danos devido à forma-
ção de gelo no permutador de ca-
lor!

B Utilizar uma válvula de bypass 
com um accionamento que atin-
ja um tempo de comutação de 
menos de 45 segundos.

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

desligado, 
ligado

desligado
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9.5.26 Limite de temperatura do termoacumula-
dor em cima

Menu: Nível técnico > Ajustes > D: Permutador 
de calor externo > Limite da temperatura do ter-
moacumulador em cima

O limite da temperatura deve impedir que o ter-
moacumulador que está ligado ao permutador de 
calor externo aqueça para uma temperatura 
superior a 95 °C.

9.5.27 Modo de funcionamento da bomba PD

Menu: Nível técnico > Ajustes > D: Permutador 
de calor externo > Modo de funcionamento da 
bomba PD

No ajuste auto, a bomba está em funcionamento, 
se estiverem presentes as condições de activa-
ção.

O modo de funcionamento ligado, liga a bomba. 

No ajuste desligado, a bomba é desactivada.

9.5.28 Modo de funcionamento da válvula de 
protecção anti-congelamento

Menu: Nível técnico > Ajustes > 2: Apoio do 
aquecimento > Modo de funcionamento da vál-
vula de protecção anti-congelamento

No ajuste auto, a válvula conduz o caudal para o 
permutador de calor, se estiverem presentes as 
condições de activação.

O modo de funcionamento ligado, direcciona o 
caudal para o permutador de calor.

No ajuste desligado, a válvula direcciona o caudal 
através do permutador de calor.

9.5.29 Desinfecção térmica 

Menu: Nível técnico > Ajustes > E: Desinfecção 
térmica

A desinfecção térmica é uma medida preventiva 
para a garantia da higiene da água quente sanitá-
ria. 

Se a temperatura necessária não tiver sido atin-
gida dentro das últimas 24 horas, através da ali-
mentação solar, o conteúdo do termoacumulador 
entra em circulação à hora ajustada, através de 
uma bomba de circulação. Isto garante um aque-
cimento de todo o conteúdo do termoacumula-
dor através de um aquecimento posterior.

Em seguida – caso esta exista – a bomba para o 
permutador de calor entra em funcionamento, 
para incluir também este circuito.

Precaução: Danos pessoais e no 
sistema devido a temperaturas su-
periores a 95 °C na área superior 
do termoacumulador!

Se esta função for desactivada, po-
dem ocorrer danos causados pelo 
vapor na área superior do termoa-
cumulador. 

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

ligado, desli-
gado

ligado

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

auto, ligado, 
desligado

auto

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

ligado, desli-
gado, auto

auto
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Respeitar os seguintes critérios, para garantir a 
desinfecção térmica:

• O rendimento térmico para a desinfecção tér-
mica não deve ser superior ao rendimento tér-
mico máximo do aquecimento posterior 
convencional do termoacumulador de reserva.

• As tubagens para a desinfecção térmica 
devem possuir um isolamento térmico supe-
rior ao padrão.

• Os comprimentos das tubagens para a desin-
fecção térmica devem ser mantidos o mais 
curtos possível (proximidade local dos termo-
acumuladores de pré-aquecimento e de 
reserva).

• A temperatura do termoacumulador de 
reserva não deve ultrapassar o limite de 60 
graus.

• Na desinfecção térmica do nível de pré-aque-
cimento, a circulação da água quente sanitária 
deve estar desligada (sem retorno, excepto a 
circulação no termoacumulador de reserva).

• Quando existe a função “Desinfecção Tér-
mica” no aparelho de regulação do termoacu-
mulador de reserva (sistema de 
aquecimento): 
A janela temporal desta função deve ter um 
avanço (por ex. 30 min) em relação à janela 
temporal da desinfecção térmica do termoa-
cumulador de pré-aquecimento (sincroniza-
ção das janelas temporais).

• A histerese para o aparelho de regulação deve 
ser respeitada (indicação: histerese = 5 K).

• O aparelho de regulação para o termocumula-
dor de reserva deve ser ajustado de modo a 
que a produção de água quente sanitária 
tenha prioridade.

• A desinfecção térmica do nível de pré-aqueci-
mento deve ser estabelecida em períodos sem 
caudais de consumo.

9.5.30 Temperatura alvo da desinfecção tér-
mica 

Menu: Nível técnico > Ajustes > E: Desinfecção 
térmica > Temperatura alvo da desinfecção tér-
mica

Este ajuste determina a temperatura da desinfec-
ção térmica.

Precaução: Perigo para a saúda 
devido a um funcionamento limita-
do da desinfecção térmica!

B Durante a colocação em funcio-
namento, verificar manualmen-
te o funcionamento da 
desinfecção térmica com um 
termómetro.

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

ligado, desli-
gado

desligado

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

60 - 70 °C 60 °C
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9.5.31 Hora da desinfecção térmica

Menu: Nível técnico > Ajustes > E: Desinfecção 
térmica > Hora da desinfecção térmica

Este ajuste determina o momento do início da 
desinfecção térmica. A desinfecção térmica está 
em funcionamento durante, no máximo, 3 horas. 

9.5.32 Modo de funcionamento da bomba PE

Menu: Nível técnico > Ajustes > E: Aquecimento 
diário > Modo de funcionamento da bomba PE

No ajuste auto, a bomba está em funcionamento, 
se estiverem presentes as condições de activa-
ção.

O modo de funcionamento ligado, liga a bomba. 

No ajuste desligado, a bomba é desactivada.

9.5.33 Contador de energia térmica

Menu: Nível técnico > Ajustes > Rendimento 
solar > Contador de energia térmica

Este ajuste liga ou desliga a determinação do ren-
dimento. 

Através de uma peça de medição do caudal 
(1 impulso/litro) e da diferença de temperatura 
entre o avanço e o retorno, a quantidade de calor 
é calculada e somada. Adicionalmente, pode ser 
considerada a quantidade de calor do dia actual.

No caso da utilização de um contador de energia 
térmica, ajustar o teor de glicol.

9.5.34 Teor de glicol

Menu: Nível técnico > Ajustes > Rendimento 
solar > Teor de glicol

Para um funcionamento correcto do contador de 
energia térmica, é necessário indicar o teor de 
glicol do fluido térmico.

9.5.35 Repor a quantidade de energia

Menu: Nível técnico > Ajustes > Rendimento 
solar > Repor a quantidade de energia

A quantidade de energia pode ser reposta a zero.

Precaução: Perigo de queimadura 
devido a uma temperatura da água 
quente sanitária superior a 60 °C!

B Efectuar a desinfecção térmica 
apenas fora das horas normais 
de funcionamento.

B Informar os habitantes da casa 
sobre o momento da desinfec-
ção térmica.

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

00h00 - 
23h59

00h00

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

auto, ligado, 
desligado

auto

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

ligado, desli-
gado

desligado

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

0 %, 30 %, 
40 %, 45%, 
50 %

45 %

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor alte-
rado

Sim, não Não
66 6720613744 (2007/04)



Nível técnico (Apenas para técnicos especializados)

OBJ_DOKU-6720613744-01.fm  Page 67  Monday, June 25, 2007  9:27 AM
9.5.36 Função de arrefecimento

Menu: Nível técnico > Ajustes > Função de arre-
fecimento

A função de arrefecimento minimiza os períodos 
de estagnação do sistema de energia solar. O sis-
tema de energia solar é, então, operado com uma 
temperatura mais elevada, de modo a maximizar 
as perdas de potência.

Se a temperatura do termoacumulador se encon-
trar 9 K abaixo da temperatura máxima do termo-
acumulador (com dois aparelhos consumidores, 
sempre aquela do termoacumulador secundário), 
a bomba de energia solar é desligada. 

Se a temperatura do colector se encontrar 10 K 
abaixo da temperatura máxima do colector, a 
bomba de energia solar volta a funcionar, até o 
colector ter arrefecido 10 K. A bomba de energia 
solar volta a desligar-se e o colector aquece nova-
mente. 

Se for atingida a temperatura máxima do termoa-
cumulador, a bomba de energia solar desliga-se e 
a função de arrefecimento é concluída.

9.5.37 Função Sul Europeu

Menu: Nível técnico > Ajustes > Função Sul 
Europeu

A função Sul Europeu foi concebida exclusiva-
mente para países nos quais, normalmente, 
devido às elevadas temperaturas, não poderão 
existir danos devido à formação de gelo.

Se, com a função Sul Europeu activada, a tempe-
ratura do colector descer abaixo de 5 ºC, a 
bomba de energia solar é ligada. Assim, a água 
quente sanitária do termoacumulador é transpor-
tada através do colector. Quando a temperatura 
do colector atingir os 7 °C, a bomba é desligada.

A função de arrefecimento não 
pode ser activada se a função do 
colector de tubos estiver activa ou 
se tiver sido seleccionado um es-
quema hidráulico com piscina.

Em sistemas com termoacumula-
dores de água quente sanitária, 
que são carregados com um per-
mutador de calor externo: Ao con-
trário do que acontece com água 
sanitária “dura”, no lado secundá-
rio do permutador de calor, pode 
ocorrer uma maior formação de 
calcário.

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

desligado, 
ligado

desligado

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

ligado, desli-
gado

desligado

Precaução: Danos no sistema de-
vido a formação de gelo!

A função Sul Europeu não oferece 
qualquer protecção contra danos 
provocados pelos gelo. 

B Utilizar a função apenas em re-
giões com um risco reduzido de 
formação de gelo.

B Se necessário, utilizar o siste-
ma de energia solar com fluido 
térmico (mistura de água e gli-
col).
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9.5.38 Temperatura de activação da Função Sul 
Europeu

Menu: Nível técnico > Ajustes > Função Sul 
Europeu > Temperatura de activação

Quando a função Sul Europeu está activa, a tem-
peratura de activação pode ser alterada. Ao atin-
gir a temperatura de activação, a bomba de 
energia solar liga-se.

A diferença mínima em relação à temperatura de 
desactivação é de 2 K.

9.5.39 Temperatura de desactivação da Função 
Sul Europeu

Menu: Nível técnico > Ajustes > Função Sul 
Europeu > Temperatura de desactivação

Quando a função Sul Europeu está activa, a tem-
peratura de desactivação pode ser alterada. Ao 
atingir a temperatura, a bomba de energia solar é 
desligada.

A diferença mínima em relação à temperatura de 
activação é de 2 K.

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

4 °C - 8°C 5 °C

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

6 °C - 10 °C 7 °C
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9.6 Iniciar o sistema de energia 
solar

Menu: Nível técnico > Iniciar do sistema de 
energia solar

Após a instalação da central de controlo solar, o 
estado Sistema solar DESLIGADO está activo, 
para impedir um arranque indesejado das bom-
bas.

Para o funcionamento normal, o sistema de ener-
gia solar tem de ser ligado. 

B Para mudar para o nível técnico: premir a tecla 
 durante 5 segundos.

B Seleccionar Iniciar o sistema de energia solar 
com o botão de selecção  e confirmar 
ao rodar o botão de selecção .

B Para alterar o ajuste desejado: premir nova-
mente o botão de selecção  (o ajuste 
fica intermitente). 

B Para alterar a nova introdução: rodar o botão 
de selecção .

B Para memorizar a nova introdução: premir o 
botão de selecção .

B Para mudar para o menu superior: premir a 
tecla .

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

Sim, não Não

menu

+

-

ok

Menu de perito
Idioma
Horas
Config.do sistema
Ajustes
Iniciar sist.solar

ok

+

-

ok

Iniciar sist.solar

Iniciar sist.solar

Sim
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9.7 Repor
Menu: Nível técnico > Repor

Com esta função, é possível repor os valores do 
ajuste básico da central de controlo solar.

B Para mudar para o nível técnico: premir a tecla 
 durante 5 segundos.

B Seleccionar Repor com o botão de selecção 
 e confirmar ao rodar o botão de selec-

ção .

B Para alterar o ajuste desejado: premir nova-
mente o botão de selecção  (o ajuste 
fica intermitente). 

B Para alterar a nova introdução: rodar o botão 
de selecção .

B Para memorizar a nova introdução: premir o 
botão de selecção .

B Para mudar para o menu superior: premir a 
tecla .

Com a reposição do ajuste básico, 
todos os ajustes pessoais são per-
didos e devem ser novamente in-
troduzidos. 

Campo de 
ajuste

Ajuste 
básico

valor 
alterado

Sim, não Não

Precaução: Danos no sistema de-
vido ao modo de funcionamento 
incorrectamente ajustado!

B Adequar o esquema hidráulico 
( capítulo 9.1, página 52).

B Colocar a função Iniciar o siste-
ma solar na posição Sim 
(  capítulo 9.6, página 69).

menu

+

-

ok

Menu de perito
Horas
Config.do sistema
Ajustes
Iniciar sist.solar
Repôr

ok

+

-

No canto superior direito no visor, 
é indicada a versão actual do sof-
tware.

ok

Repôr V.03

Repôr para os
ajustes da fábrica

Sim
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10 Avarias

10.1 Avarias com indicação no visor
Em caso de avarias, o visor tem uma iluminação 
de fundo vermelha. Adicionalmente, o visor apre-
senta o tipo de avaria através de símbolos. Com 
o botão de selecção, pode aceder individual-
mente às mensagens de avaria. As mensagens 
são novamente indicadas até à eliminação da 
causa.

B Em caso de avarias nas sondas, eliminar a 
causa da avaria, para desligar a indicação de 
avaria.

B No caso de outras avarias, eliminar a causa da 
avaria e premir o botão de selecção , 
para desligar a indicação de avaria.

ok

Indicação / Tipo de avaria

Efeito Causas possíveis Resolução

Ruptura da sonda S1 ... S8

Os respectivos componen-
tes (bombas/válvulas) são 
desligados.

Sonda da temperatura não 
ligada ou ligada incorrecta-
mente. 

Verificar a ligação da sonda. 
Verificar a sonda de tempera-
tura quanto a pontos de ruptura 
ou posição errada. 

Sonda da temperatura ou 
cabo da sonda com defeito.

Substituir a sonda da tempera-
tura.
Verificar o cabo da sonda.

Curto-circuito na sonda S1 ... S8

Os respectivos componen-
tes (bombas/válvulas) são 
desligados.

Sonda da temperatura ou 
cabo da sonda com defeito.

Substituir a sonda da tempera-
tura.
Verificar o cabo da sonda.

“sem caudal no circuito solar” / “sem caudal no circuito secundário”

A diferença de temperatura 
entre a sonda da tempera-
tura do colector e do termoa-
cumulador em baixo / 
permutador de calor -VL- e a 
sonda da temperatura do ter-
moacumulador em baixo é 
demasiado grande.

Ar no sistema. Purgar o ar do sistema.

Bomba bloqueada.  Verificar a bomba.

Válvulas fechadas. Verificar as válvulas.

Conduta obstruída. Verificar a conduta e, se neces-
sário, lavar.

Tab. 13 Possíveis avarias com indicação no visor
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“Erro de funcionamento da desinfecção térmica”

A desinfecção térmica não foi 
efectuada.

A temperatura alvo não foi 
atingida.

Verificar a bomba.Verificar a 
sonda da temperatura do ter-
moacumulador. Verificar o 
aquecimento posterior. Verifi-
car o ajuste temporal do contro-
lador e do aquecimento 
posterior.

“ligações do colector trocadas”

15 segundos após a coloca-
ção em funcionamento, a 
temperatura do colector 
desce 10 K.

Ligações do colector trocadas. Tubo de avanço e retorno cor-
rectamente montado.

“Circulação por gravidade (à noite)” (em Nível técnico > Ajustes)

Entre as 22h00 e as 6h00, a 
diferença de temperatura de 
activação para a bomba SP é 
atingida.

Travão anti-gravidade aberto 
manualmente ou avariado.

Verificar o travão anti-gravi-
dade.

Indicação / Tipo de avaria

Efeito Causas possíveis Resolução

Tab. 13 Possíveis avarias com indicação no visor
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10.2 Avarias sem indicação no visor

Tipo de avaria

Efeito Causas possíveis Resolução

A bomba não funciona, apesar de estarem presentes as condições de activação.

O termoacumulador solar 
não aquece com energia 
solar.

Sem alimentação; fusível ou 
linha de alimentação de cor-
rente avariados.

Verificar o fusível e, se necessá-
rio, substituir. Solicitar a um elec-
tricista especializado que 
verifique a ligação eléctrica.

A temperatura do termoacumu-
lador em baixo está perto ou 
acima da temperatura máxima 
ajustada do termoacumulador.

Quando a temperatura desce 3 K 
abaixo da temperatura máxima 
do termoacumulador, a bomba 
liga-se.

A temperatura do colector está 
perto ou acima da temperatura 
máxima ajustada do colector.

Quando a temperatura desce 5 K 
abaixo da temperatura máxima 
do colector, a bomba liga-se.

O cabo para a bomba está 
interrompido ou não ligado.

Verifique a alimentação eléctrica.

Função de arrefecimento 
activa.

–

O controlador verifica que ter-
moacumulador por ser carre-
gado (apenas em sistemas com 
dois termoacumuladores)

–

Bomba avariada. Verificar a bomba e, se necessá-
rio, substituí-la.

A animação da circulação no visor funciona; a bomba “faz um zumbido”.

O termoacumulador solar 
não aquece com energia 
solar.

A bomba não funciona devido a 
um bloqueio mecânico.

Desaparafusar o parafuso de 
cabeça fendida na cabeça da 
bomba e soltar o eixo da bomba 
com uma chave de fendas. Não 
bater contra o eixo da bomba!

Tab. 14 Possíveis avarias sem indicação no visor
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A sonda da temperatura indica um valor errado.

A bomba é activada/
desactivada demasiado 
cedo/tarde.

Sonda da temperatura insta-
lada incorrectamente.
Está instalada a sonda da tem-
peratura errada.

Verifique a posição, instalação e 
tipo da sonda e, se necessário, 
isole o calor.

Água sanitária demasiado quente.

Perigo de queimadura Limitação da temperatura do 
termoacumulador e mistura-
dora termostática com ajuste 
demasiado elevado. 

Fazer um ajuste mais baixo da 
limitação da temperatura do ter-
moacumulador e da misturadora 
termostática.

Água sanitária demasiado fria (ou quantidade insuficiente de água sanitária quente).

O controlador da temperatura 
da água quente sanitária no 
aparelho de aquecimento, no 
controlador de aquecimento ou 
na misturadora termostática 
tem um ajuste demasiado 
baixo. 

Ajustar o ajuste da temperatura 
conforme o respectivo manual de 
instruções (máx. 60 °C).

Tipo de avaria

Efeito Causas possíveis Resolução

Tab. 14 Possíveis avarias sem indicação no visor
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Apontamentos
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