
 

 

Descriere controller 

             

Principiul de functionare 
Controllerul ST 21 are drept scop controlarea modului de functionare al pompei de recirculare. Sarcina controlerului 
este de a porni pompa daca temperatura cazanului depaseste valoarea de pornire setata si de a opri pompa atunci 
cand in cazan scade temperatura, ca rezultat al stingerii focului. Controllerul previne functionarea inutila a pompei,  
facandu-se astfel o economie de energie electrica de pana la 60%. Deasemenea se mareste durata de viata a pompei 
datorita faptului ca aceasta va functiona doar atat cat este necesar. 
In modul de functionare al controllerului au fost incorporate functii precum: 
 

                   

Functia de protectie impotriva inghetului intervine prin pornirea pompei atunci cand in instalatie este sesizata o 
temperatura mai mica de 6°C. 
Functia anti stop are drept scop pornirea pompei o data la 10 zile pentru a preveni blocarea acesteia. Timpul de 
nefunctionare al pompei este inregistrat in memoria EEPROM nonvolatila, la fiecare ora si nu se reseteaza in cazul 
intreruperii curentului electric, numaratoarea reluandu-se o data cu revenirea electricitatii. In functionarea 
dispozitivului, functiile anti stop si anti inghet sunt activate de fabricant, exista totusi posibilitatea dezactivarii 
acestora din meniul service.  
Controllerul ST21 poate determina modul de fuctionare al pompei de recirculare, fie ca pompa de incalzire, fie ca 
pompa de boiler, prin folosirea controllerului ca si termostat. 
 



Modul de operare 
 
Reglarea temperaturii se efectueaza prin apasarea tastelor Plus sau Minus. Plaja de reglaj a temperaturii este intre 
5°C si 98°C. Dupa alegerea temperaturii dorite, aceasta va fi memorata de controller, va fi afisata intermitent cateva 
clipe, dupa care pe display se va afisa temperatura din cazan, citita de sensor. 
Prin apasarea tastei MENIU se pot accesa functiile controlerului. Comutarea functilor se face cu ajutorul tastelor 
PULS sau MINUS. Selectarea functiei dorite se pace tot prin apasarea tastei MENU. 
  

1. Operarea manuala   
 
 

Odata accesata aceasta functie, se va aprinde  ledul rosu cu simbolul .  Acum pompa poate fi pornita prin 

apasarea tastei PLUS si oprita prin apasarea tastei MINUS. Daca pompa functioneaza, ledul verde cu simbolul   

va ilumina. Dezactivarea functiei va fi efectuata urmand aceeasi pasi ca si la activare. 

2. Histereza  

 

Această opțiune este folosită pentru a seta funcția histerezis. Histereza reprezinta  diferența dintre temperatura de 

intrare în ciclul de operație și temperatura de revenire la stadiul inițial. De ex. temperatura setată este de 60 grade și 

valoarea histerezei  este  de 3 grade, sistemul va reveni la stadiul inițial când temperatura va ajunge la valoarea de 

57 grade. Controllerul permite reglarea pragului de histereza intre 1°C si 10°C. 

Modul Service 
Pentru a activa modul service, setați comutatorul de rețea în poziția 0, apoi tineti continu apasat tasta MENIU si 

setați comutatorul de rețea în poziția 1. După câteva secunde ecranul va afișa  Abia acum  puteți elibera 
butonul MENIU. 
Cu ajutorul tastelor PLUS/MINUS se pot accesa următoarele funcții: 

1. Setare pompa/termostat  
 

Parametrul  0  - comanda pompa incalzire - pompa va porni cand temperatura din instalatie va creste peste punctul 

setat si se va opri sub punctul setat, in functie de histereza aleasa. 

Parametrul 1 – termostat – dispozitivul atast controllerului se va opri cand  temperatura din sistem va depasi pragul 

setat cu valoarea histerezei si va porni cand temperatura va scadea sub cea setata (vezi punctul 4) 

2. Functia anti inghet  
 

 

Aceasta functie previne formarea dopurilor de gheata in instalatie. Cand temperatura scade sub 6°C, pompa va porni 

pentru a pune apa in miscare, impiedicand asfel inghetul. 

Parametrul 0 – functie inactiva 
Parametrul 1 – functie activa 
 

 



3. Functia anti stop  

 

Aceasta functie previne blocarea pompei de recirculare pe perioada nefolosirii. Daca functia este activa, controlerul 

va porni automat pompa, timp de un minut la fiecare 10 zile, impiedicand astfel blocarea ei cu sedimente. 

Parametrul 0 – functie inactiva 

Parametrul 1 – functie activa 

4. Temperatura minima de pornire pompa 

 

Această opțiune este disponibilă doar în cazul în care dispozitivul funcționează în modul termostat. Utilizatorul poate 

să seteze plaja de lucru între valorile de 0 și 70 grade. 

Mesaje de eroare                                                                                 
 

(afisate in mod alternativ)  =    senzor temperatura defect/intrerupt 

 

Functie anti stop activata 

 

Functie anti inghet activata 

 

Metode de instalare 
Instalarea trebuie efectuată  de către persoane autorizate. Senzorul trebuie montat pe cazan cu ajutorul unor cleme 
sau in teaca și trebuie protejat de factorii externi cu ajutorul unei bande izolatoare (nu poate fi scufundat în lichid.)  
Conexiunile se fac după cum urmează:  
albastru și maro la - 230V, 
galben - verde (protecție) trebuie conectate la împământare.  
Distanța dintre găurile de montare este de 110 mm. 

 Date tehnice 

 

 

Nr.        Specificatii Unitate        Parametri 

1 Tensiune alimenatre V 230V/50Hz +/-10% 

2 Consum maxim Controller W 2 

3 Temperatura ambianta °C 5 - 50 

4 Interval masurare temp. °C 0 - 90 

5 Histereza °C 1 - 10 

6 Precizie de masurare °C 1 

7 Rezistenta termica senzor °C -25 +90 

8 Curent max pompa A 1 

9 Siguranta  A 1,6 



 Ne-am angajat la protejarea mediului. Fabricarea de dispozitive electronice impune 

obligația de a furniza pentru eliminarea în condiții de siguranță pentru mediu, a 

componentelor electronice utilizate și a dispozitivelor. Prin urmare, am intrat într-un 

registru ținut de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului.  Simbolul, bin pe un 

produs înseamnă că produsul nu poate fi eliminat în containere de deșeuri de uz casnic. Reciclarea deșeurilor ajută la 

protejarea mediului înconjurător.   Utilizatorul este obligat să transfere echipamentul folosit la un punct de 

colectare, aici toate componentele electrice și electronice vor fi reciclate.  

 

 

 

Declarație de conformitate Nr. 26/2008 

Prin prezenta declarăm pe propria răspundere ca termoregulatorul ST-21 230V 

50Hz produs de TECH, cu sediul în Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz,Polonia, este în 

conformitate cu Reglementările Ministerului de Economie din 21 Julie 2007 

precum și cu ordonanțele implementate de Directiva Curentului Slab 

2006/95/EC din 16 Ianuarie2007. Controlerul ST-21 a fost testat pentru 

compatibilitate electromagnetică unde au fost aplicate sarcini . Pentru testul de 

conformitate au fost folosite standarde armonizate:  60730-2-9:2006 

 

 ATENȚIE! 

 Sub Tensiune! 

  Înainte de a începe lucrul la sursa de energie (conexiune cabluri, instalare 

echipament, etc) asigurațivă că regulatorul este deconectat de la sursa 

principală  de energie.  

 Toate legăturile de conexiune trebuie efectuate de personal electrician calificat.  

Înainte de activarea controlerului,măsurați eficiența de resetare a motorului și 

inspectați izolarea firelor. 
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