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Reguli de siguranţă 
 
Vă rugăm citiţi cu atenţie următoarele informaţii înainte  de instalarea şi punerea în funcţiune a regulatorului. În acest 
fel se vor evita posibilele disfuncţionalităţi ale sistemului solar cauzate de  instalări defectuoase. 
 
DIN 4757, partea 1 
Sisteme de încălzire solară cu apă şi amestecuri de apă cu agent de transfer de căldură;  cerinţe ale normelor de 
protecţie /regulamentului de siguranţă. 
DIN 4757, partea 2 
Sisteme solare de încălzire cu agent de transfer de căldură organică; Cerinţe ale normelor de protecţie/ 
regulamentului de siguranţă. 
DIN 4757, partea 3 
Sisteme de încălzire solară colectoare solare; Semnificaţii; Norme de protecţie; Testarea  temperaturii  de  oprire. 
DIN 4757, partea 4 
Sisteme solare termice; colectori solari; determinarea eficienţei, capacitatea de încălzire şi pierderi de presiune. 
 
La toate acestea se aplică standardele europene în domeniu: PrEN 12975-1 
Sisteme solare termice şi componentele acestora; colectori, partea 1: Cerinţe generale. 
PrEN 12975-2 
Sisteme solare termice şi componentele lor; colectori; partea 2: Testări 
PrEN 12976-1 
Sisteme solare termice şi componentele lor; sisteme prefabricate, partea 1:  Condiţii generale. 
PrEN 12976-2 
Sisteme solare termice şi componentele lor; sisteme prefabricate, partea 2: Teste 
PrEN 12977-1 
Sisteme solare termice şi componentele lor;  sisteme create pentru uz domestic, partea 1: Condiţii generale. 
PrEN 12977-2 
Sisteme solare termice şi componentele lor sisteme create pentru uz domestic, partea 2: Teste -Testări 
PrEN 12977-3 
Sisteme solare termice şi componentele lor, sisteme create pentru uz domestic, partea 3: Teste de performanţă 
asupra bazinului de apă caldă. 
 
 
 
 

Scopul / obiectul livrării 
•  regulator DeltaSol® AX (dotări complete incluzând 2 senzori de temperatură) 
•  siguranţă de rezervă sub carcasă 
•  trusă cu accesorii conţinând inel de etanşare din silicon, şuruburi şi dibluri de fixare, cleme şi şuruburi pentru  
reductorul de tensiune. 
•  manual de utilizare 
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Date  tehnice 
 
Carcasa / învelişul exterior: 
Sistem de conectare din plastic PC-
ABS 
Tip protecţie: IP 20 / DIN 40050 
Temperatura ambient: 0 ...40°C  
Dimensiuni: Ø130 mm, 45 mm 
Montare: pe perete 
Intrări: 2 senzori de temperatură 
PT1000 (1 x FKP6, 1 x FRP6) 
Ecran: led de control 
Ieşiri: 1 releu standard (contact de 
comutare / contact inversor) 
Diferenţe de cuplare: 
∆T 2 ... 16 K reglabil 
Punct de histerezis: 
1,6 K sub diferenţa de cuplare 
Domeniu de control: -20 ... +150 °C  
Funcţii speciale: antiîngheţ (adiţional, 
cu limitarea minimă şi maximă a 
temperaturii) 
Consum de energie electrică: max.  4A 
Tensiunea la sursă: 210 ... 250 V~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DeltaSol® AX 
Datorită conceptului de proiectare simplu şi durabil, acest regulator
diferenţial, comercializat la preţuri rezonabile, poate fi folosit atât în 
sistemele de încălzire solară, cât şi în sistemele de aer condiţionat. Atât 
gama de control diversificată, cât şi diferenţele de temperatură ajustabile, 
permit acestui sistem să fie utilizat în majoritatea aplicaţiilor în care 
procesele de cuplare/ decuplare sunt controlate prin diferenţe de 
temperatură. 
Învelişul exterior este sigilat pentru a proteja aparatura electronică de
condens. 
 
Regulatorul verifică o diferenţă de temperatură ∆T măsurată de 2 senzori 
de temperatură, prin compararea acestei diferenţe cu o diferenţă de 
cuplare prestabilită (în intervalul 2...16 K). Comanda sistemului se face
printr-un releu standard ( cu contact pentru schimbarea stării), la care pot fi
conectate mai multe motoare sau vane electrice. 
Regulatorul comută ON, dacă diferenţa de temperatură reglată este 
depăşită; dacă această diferenţă este depăşită cu 1,6 K, regulatorul
comută în poziţia OFF. 

RESOL DeltaSol AX 115 211 73

RESOL DeltaSol A X- kit complet, inclus 2 senzori de temperatură Pt1000 
 (1 x FKP6, 1 x FRP6)         115 211 83 

Descărcările electrostatice pot duce la  deteriorări ale 
componentelor electronice 

Pericol de tensiune electrică la contact! 
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1. Instalare 

1.1 Montare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Conectare electrică 

DeltaSol®  AX 

Atenţie! 
Înainte de a deschide învelişul protector, 
deconectaţi de la sursa de energie 
electrică. 

4 

înveliş 

3 

baza 

Se recomandă montarea sistemului în interior. Evitaţi
atât instalarea lui în locaţii periculoase cât şi
amplasarea lui lângă câmpuri ectromagnetice.
Asiguraţi-vă că atât cablurile cât şi sursa de energie
sunt separate. 
 
1. Alegeţi o locaţie, daţi 2 găuri de Ø 6 mm una lângă
alta, la o distanţă de 113 mm şi fixaţi diblurile
încapsulate. 
2. Fixaţi regulatorul cu ajutorul şuruburilor încastrate
(4 x 40 mm) (poz. 1). 
3. Conectaţi la sursa de energie electrică.
Conectarea la sursa de energie se va realiza (210 ...
250 V ) cu ajutorul unui comutator extern. 
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 rezistenţă T4A 

1

Conectarea senzorilor la clemă:
 
1 / 2  =   senzor 1 (e. g. senzor colector) 
 
3 / 4  =   senzor 2 (e. g. senzor rezervor de alimentare) 
 
Conectarea consumatorului la clemă: 
7 =   releu de contact normal deschis (RO) 
8 =   releu de contact de întrerupere  (RC) 
9 =   releu de contact neutru (N) 
   

clemă de împământare         (bandă de ieşire colectivă) 
 
 sursa de energie AC la sol: 
10 =   conductor neutru N 
11 =   conductor L 
 

clemă de împământare          (bandă de ieşire colectivă) 

senzor1 

senzor 2 sursa de energie AC
releu (consumatorr) 

Dispozitivele de ghidare ale  canalelor de inserţie 
cerute trebuie tăiate în partea de jos a învelişului / 
carcasei. 
 
Cablurile se vor fixa pe înveliş  pe suporturi  pentru 
eliminarea tensiunilor deformatoare cu şuruburi 
încastrate (poz.2). 
 
Dacă este necesar, activaţi funcţia anti-îngheţ cu 
ajutorul conductorului de şuntare.  

clemă/ bornă de împământare
(bandă de ieşire colectivă) 

 
 
Inseraţi banda de etanşare fără tensionarea mufei 

Pentru asigurarea protecţiei împotriva scurgerilor / 
picăturilor de apă, inseraţi inelul de etanşare din
silicon în canelura plăcii de montare, fără să o 
zgâriaţi. 
 
Montaţi capacul şi fixaţi-l în şuruburi (poz. 3). În cazul 
în care este necesar, reglaţi diferenţa de temperatură 
∆T. 
 
Fixaţi capacul carcasei şi înfiletaţi-l (poz. 4). 
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 2. FUNCŢII şi SETĂRI 
 

2.1 Micro-comutator şi Potenţiometru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Diferenţa de temperatură de comutare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.3 Mod de Operare Manuală 

DeltaSol®  AX 

C

Micro-comutatorul (A) activează în poziţia (ON) şi 
dezactivează în poziţia (OFF) următoarele funcţii: 
• Operare manuală (micro-comutator 1) 
• Limita de temperatură maximă (micro-comutator 2)
• Protecţie anti-îngheţ (micro-comutator 3) 
• Limita de temperatură minimă (micro-comutator 4) 

B
Potenţiometrul (B) reglează temperatura în funcţie de 
limitele maxime şi minime de temperatură în °C. 
Potentiometrul (C) reglează temperatura de pornire în 
K 

ON A 

1      2      3      4 
OFF 

Regulatorul verifică diferenţele de temperatură 
existente între senzorul de temperatură S1 şi 
senzorul de temperatură S2  prin reglarea diferenţei 
de temperatură  ∆T la potenţiometru (C). Regulatorul
dezactivează releul în momentul în care temperatura 
ajunge la valoarea nominală reglată, iar ledului de 
control emite lumină verde. În momentul în care
valoarea setată este depăşită cu o diferenţă de 1,6 K 
(punct de histerezis; nu poate fi modificată),
regulatorul reactivează releul. Diferenţa de 
temperatură presetată din fabrică pentru comutare 
este de 6 K, dar este ajustabilă în intervalul 2 ... 16 K.

Pe durata funcţionării şi întreţinerii,  releul poate fi 

1 

1 

A

deschis permanent prin operare manuală. 
 
Modul de operare manuală este activat şi dezactivat 
cu ajutorul microcomutatorului. În momentul în care 
modul de operare manuală este activat, ledul de 
control emite lumină verde. 
 
Setările din fabrică pentru activarea modului de 
operare manual nu sunt activate (micro-comutatorul 
în poziţia OFF), regulatorul fiind setat pentru 
operarea automată. 
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 2.4 Limitare de temperatură maximă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.5 Funcţie de dezgheţ a panoului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.6 Limitare de temperatură minimă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.7 Semnale intermitente 
 

DeltaSol®  AX 

Micro-comutatorul 2 activează funcţia de limitare de
temperatură pentru temperatura maximă. Temperatura pentru
senzorul de temperatură montat pe clema S2 este reglată ca
valoare limită la potenţiometru (B). În cazul în care
temperatura maximă este depăşită, releul se închide,
p r even indu- s e  as t f e l ,  sp r e  exemp lu ,   eventualele
acumulări de sarcină termică (protecţie împotriva
supraîncălzirii). În cazul în care temperatura maximă a
rezervorului de acumulare este depăşită, ledul emite lumină
verde.. 
Setările din fabrică pentru limitarea de temperatură maximă sunt
activate (micro-comutatorul în poziţia ON), iar limitarea de
temperatură este presetată la 60 °C, iar intervalul în care
se poate regla este 20 ... 90 °C. 
 
Micro-comutatorul 3 activează o funcţia de protecţie cu rol
de a elimina zapada depusă pe colector în timpul iernii.
Funcţia de dezgheţ colector  reacţionează la temperatura
senzorului S1 (care este, spre ex., un senzor al
colectorului). De îndată ce acest senzor înregistrează
valori de temperatură situate sub +4 °C, apă mai caldă va
fi pompată din  bazin în colector pentru a preveni posibilele
defecţiuni ale acestuia. În cursul acestei operaţii, lumina
ledului de control este verde. În momentul în care sunt
atinse valori de temperatură de +5 °C, pompa se
dezactivează din nou. 
Observaţie:  Având în vedere cantitatea limitată de căldură
a rezervorului repartizată acestei funcţii, funcţia anti-îngheţ
ar trebui activată doar în zone în care sunt doar rareori
înregistrate temperaturi apropiate de temperaturile de
îngheţ.  
Setările din fabrică pentru funcţia anti-îngheţ sunt
dezactivate (micro-comutator în poziţia  OFF). 
 
 

2 

A B

3 

3 

A

Micro-comutatorul 4 activează funcţia de limitare de 
temperatură pentru temperatura minimă. 
Temperatura este reglată pentru valori limită de 
temperatură pentru senzorul montat pe terminalul S1 
la potenţiometru „limitare de temperatură“. Releul se 
activează doar în momentul în care se atinge 
temperatura reglată. Această funcţie ar trebui 
activată preferabil în conjuncţie cu un boiler pentru 
combustibil solid, pentru a se evita astfel posibile 
condensări de gaz în interiorul boilerului. Prin 
menţinerea unei temperaturi minime în generatorul 
de căldură se vor evita posibilele condensări de gaz 
pe pereţii boilerului. În cazul în care temperatura
minimă este depăşită, lumina ledului de control 
devine roşie. 
Setările din fabrică pentru limitările de temperatură 
minime sunt dezactivate, micro-comutatorul fiind în 
poziţia (OFF). Dacă se activează, este presetată o 
limită de temperatură de  60°C. 

4 

LED-ul indică statusul de operare prezent al 
regulatorului. 
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Releu activ                                verde 

Modul manual activat                          verde (intermitent) 

Depăşire a temperaturii maxime         roşu (intermitent) 

Protecţia anti-îngheţ activată    verde (intermitent) 

Depăşire a temperaturii minime    roşu (intermitent) 



 

 

 3. Indicii pentru diagnosticarea defectelor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. Exemple de aplicaţii 
 
 Sistem solar standard cu 1 rezervor de acumulare 

DeltaSol®  AX 

În cazul în care sistemul funcţionează defectuos, 
verificaţi următoarele aspecte: 

Support pentru siguranţa de 
rezervă 
(partea interioară a învelişului). 

Dacă regulatorul nu comută în momentul în care este 
conectat la sursa de energie, verificaţi siguranţele. 
Regulatorul este protejat de o siguranţă fină T4A, 
care poate fi înlocuită după îndepărtarea  carcasei 
sau a învelişului. O siguranţă de rezervă se află în 
spatele învelişului. 

°C -10 -5 0 5 10        15        20       25 30
 
& 961 980 1000    1019    1039    1058    1078    1097    1117

Vă rugăm verificaţi senzorii. Senzorii care nu sunt
conectaţi, vor avea următoarele valori de rezistenţă,
în funcţie de temperaturile date. 

°C 35 40        45        50       55        60        65       70 75
 
& 1136    1155     1175    1194    1213    1232    1252    1271    1290 

°C 80 85        90        95 100 105 110 115
 
& 1309    1328     1347    1366    1385    1404    1423    1442 

Valoarea de rezistenţă a senzorilor Pt1000 

ON A 1 2    3    4 7 8   9  10 11
S1 S2 RO RC N  N  L

1      2      3      4 
OFF 

S1

B C

RO

         Folosiţi cleme de împământare  
pentru  rigleta terminală! 
 
Dacă diferenţa de temperatură curentă ∆T între 
senzorul S1 de pe colector şi senzorul de stocare S2 
depăşeşte diferenţa de temperatură la care este 
reglat regulatorul, pompa solară este activată. 
Căldura este transportată din colector în rezervorul 
de acumulare; în acest interval, diferenţa de 
temperatură este redusă. Dacă valorile diferenţelor 
de temperatură  sunt depăşite cu 1,6 K (punct de 
histerezis; nu poate fi modificată), pompa se 
dezactivează din nou. 

S1  =  senzor colector 
 
 S2  =  senzor rezervor de acumulare 
 
RO =  pompă solară 

S2 
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Circuitul de Încălzire / creştere a temperaturii de retur
1 2   3    4 7 8    9   10 11

ON A S1 S2 RO RC  N   N  L

1      2       3      4 
OFF 

C

S1

  S2 

 Folosiţi cleme de pământare  
pentru  rifleta terminală! 

RO 

Dacă diferenţa de temperatură ∆T la senzorul de
stocare S1 şi senzorul de retur al circuitului de
încălzire S2 depăşeşte diferenţa de temperatură
reglată pentru regulator, vana cu 3 căi este comutată.
Temperatura de retur a circuitului de încălzire este
sporită de căldura rezervorului astfel încât o cantitate
mai mică de energie convenţională este necesară
pentru a atinge temperatura cerută a fluxului; în acest
interval diferenţa de temperatură se reduce. 

Dacă diferenţa de temperatură reglată este mai mică
cu 1,6 K decât valoarea presetată (punct de
histerezis, nu poate fi modificată), vana este
comutată în poziţia iniţială. 
 
S1  = senzor rezervor de acumulare 
S2  = senzor reversibil al circuitului de încălzire 
RO = vană cu 3 căi 

Schimb de căldură 
(între 2 rezervoare) 

ON A
1 2   3    4 7 8    9  10 11

1      2      3      4 
OFF S1 S2 RO RC  N  N  L

C 

S1 

R0
S2 

 Folosiţi cleme de împământare  
pentru  rigleta terminală! 

Dacă diferenţa de temperatură ∆T între rezervorul
(1)- senzorul S1 şi rezervorul (2)- senzor S2
depăşeşte temperatura reglată la regulator, pompa
de circulaţie este activată. Căldura este transportată
din rezervorul (1) în rezervorul (2); în acest interval,
diferenţa de temperatură se reduce. 

Dacă diferenţa de temperatură reglată înregistrează o
valoare mai scăzută cu 1,6 K (punct de histerezis, nu poate 
fi schimbată), pompa se închide din nou. 
 

S1   = senzor (1) rezervor de stocare 
 S2  = senzor (2)  rezervor de stocare  
RO  = pompă de circulaţie 
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Alimentare rezervor 

ON A

1      2      3      4 
OFF 

1 2    3     4 7 8   9  10 11
S1 S2 RO RC N  N   L

B C

S1

S2

 Folosiţi cleme de împământare  
pentru  rigleta terminală! R0

Regulatorul compară temperatura înregistrată de
senzorul boilerului de combustibil solid sau a 
boilerului montat în cazan (S1) cu temperatura
înregistrată faţă de senzorul rezervorului (S2). Dacă
diferenţa de temperatură detectată este mai mare 
decât sau egală cu valoarea reglată ∆T, pompa (RO) 
este activată în momentul în care temperatura
minimă dată este atinsă sau depăşită. Diferenţa de 
temperatură este astfel redusă. 

Dacă diferenţa 1,6 K (punct de histerezis, diferenţă în 
capsulă /sistem este redusă, nu poate fi schimbată) 
este mai mică decât diferenţa de temperatură 
reglată, pompa se închide din nou. 
 
S1  = senzor boiler 
 
S2  = senzor rezervor 
 
RO = pompă de circulaţie 

t
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5. Anexă: Constatarea erorilor 
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Pompa este supraîncălzită, fără ca transferul de 
căldură de la colector la rezervor să se realizeze, 
fluxul detur şi cel de retur sunt în egală măsură 
încălzite, clocotind probabil în conducte. 

Pompa este activată pentru o secundă, se închide, 
se deschide iar etc. („autoechilibrarea
regulatorului“) 

Aer în sistem? 
 
 

nu da 

Sistem de evacuare; 
creşte presiunea 
sistemulul la cel puţin   
presiunea statică 
primară plus 0,5 bar; 
dacă este necesar, 
măriţi presiunea în 
continuare, deschizând 
şi închizând pompa pentru
un interval de timp scurt. 

Este diferenţa de 
temperatură la 
regulator prea mică?
 

nu da

Schimbaţi şi acordaţi 
valorile ∆T pentru 
conectarea şi 
deconectarea pompei.

Este blocat filtrul de 
impurităţi al 
circuitului? 

Poziţionare greşită a 
senzorului pe colector?

nu o.k.

da 

Curăţaţi filtrul de impurităţi.

da Montaţi senzorul pe
colector în zona de
ieşire a celui mai
fierbinte flux. 

Pompa se activează cu dificultate şi se dezactivează imediat. Diferenţa de temperatură între rezervor şi colector creşte
exagerat de mult în timpul funcţionării; circuitul
colectorului nu poate dispersa căldura. 

Diferenţa de temperatură 
la comutare ∆Teste prea 
mare. 

Pompa circuitului 
colector este defectă ?

nu da Schimbaţi şi acordaţi 
valorile ∆T comutare 
şi deconectare. 

nu da Verificaţi / Înlocuiţi 
pompa. 

Senzorul collector poziţionat 
nefavorabil (ex. senzorul de 
contact în locul senzorului 

Schimbătorul de căldură 
prezintă depuneri de 
calcar?

de imersiune? 
 
da 

Dacă este necesar, 
activaţi funcţia tubului/ 
circuitului colector. 

nu da
Spălare chimică.

o.k.

Schimbătorul de căldură  
este blocat cu impurităţi? 

nu da
Curăţaţi 

Schimbătorul de căldură 
este  prea mic?

da       Redimensionare. 
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nu da 

da 

da nu Izolaţi conexiunile. 

da nu 

DeltaSol®  AX 

Pompa circuitului solar nu funcţionează deşi 
colectorul este mai fierbinte decât rezervorul. 

Pompa circuitului 
colector funcţionează în 

timpul nopţii? 
 

nu da 
Verificaţi funcţiile 

regulatorului. 

Ledul de control transmite 
semnale intermitente? 

Nu este curent; verificaţi 
siguranţele / înlocuiţi-le 
şii verificaţi sursa de 

energie. 

Temperatura colectorului 
este mai ridicată în 

timpul nopţii decât temp. 
ambientală? 

Pompa porneşte în sistem 
de operare manual? 

Diferenţa de temperatură 
reglată la deschiderea 

pompei este prea mare;
alegeţi o valoare mai 

potrivită. 
nu da

Izolaţia rezervorului este 
suficientă? 

Regulatorul eliberează 
semnal de curent pentru 
pompă?

da nu 
Intensificaţi izolaţia. nu da  Pompa este înfundată?

 
da 

Izolaţia rezervorului este 
destul de aproape de 

rezervor? Înlocuiţi sau 
intensificaţi izolaţia.

Eliberaţi / desfundaţi 
pompa folosind o 
şurubelniţă; 
funcţionează acum?

Conexiunile rezervorului 
sunt izolate? Siguranţele 

regulatorului sunt  o.k.? 
 

nu da 

nu 
 

 
 
Pompa este defectă? – 
înlocuiţi-o. 

Fluxul de apă caldă 
este condus înspre 

în sus? 
nu da 

Lăsaţi apa să curgă în 
lateral sau printr-un sifon
(înclinaţi în faţă; pierderi 
mai mici din rezervor? 

 
 

nu da 

Înlocuiţi siguranţele. Regulatorul pare defect
– înlocuiţi-l.

o.k.

Controlaţi dispozitivul
de siguranţă pe fluxului 
de retur al ACM- o.k. 

nu 

    Curăţaţi sau înlocuiţi.
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Verificaţi 
funcţionarea 

robineţilor non-retur. 

Vasul de acumulare se răceşte peste noapte. 

nu 
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