
1.Descriere 

 

Controlerul RK-2001E2D este un dispozitiv conceput pentru controlul temperaturii din cazanele ce functioneaza pe combustibili solizi. Scopul sau este 
de a mentine temperatura in cazan la un nivel constant, ales de utilizator, prin controlul modului de functionare al ventilatorului. Deasemena controlerul 

afiseaza temperatura din cazan pe display, iar in functie de acesta controleaza si pompele. Pentru un control mai bun al temperaturii in zonele incalzite,  

se poate conecta la controler un termostat de ambient sau senzor de temperatura interioara (livrat in pachet). 
Controlerul incorporeaza functii de comanda pentru dispozitive atasate precum: valva mixare, alarma, un alt cazan sau centrala pe gaz, circuitul de racire 

de urgenta sau poate porni alte dispozitive odata cu pornirea ventilatorului 

 

2.Conectare 

 

Inainte de a porni dispozitivul de la comutatorul principal, conectati in partea din spate a regulatorului, ventilatorul, pompa si cablul de alimentare cu 
energie electrica. Senzorul de temperatura trebuie sa fie introdus in teaca din cazan. 

 

ATENTIE! Inainte de a conecta dispozitivul la reteaua electrica, verificati existenta impamantarii si asigurati-va ca a fost conectat cablul de 
impamantare in automatizare. 
 

ATENTIE! Puterea maxima totala a dispozitivelor conectate la automatizare nu trebuie sa depaseasca 450 W 
 

ATENTIE! La regulator este posibila conectarea Modulului UM-1 care poate realiza pornirea unui alt cazan, a valvei de mixarea sau a  pompei pentru 

boiler. Conectarea echipamentelor suplimentare la legaturile modulului trebuie sa fie realizata separat prin intermediul unui releu intermediar. 
Conexiunile neutilizate ale acestui modul pot ramane neconectate. 
 

3.Functionare 
 

Dupa pornirea cazanului, se aprind toate toate punctele de lumina de pe ecran (8888) pentru a verifica corecta functionare a acestuia. In cazul unei 

opriri datorita lipsei curentului electric, regulatorul trece înapoi la ultima setare înainte de oprire, memoria ne fiindu-i afectata. 

 
 

1 - Comutatorul principal 

2 - Ecranul ce indica temperatura cazanului si parametrii 

3 - Becul de control pentru termostat suplimentar 

4 - Butonul termostatului cazanului 

5 - Butonul termostatului suplimentar 

6 - Butonul STOP/optiuni parametru/Anulare alarma 

7 - Butonul START/ optiuni parametru 

8 - Butonul de start al programarii in meniul service /confirmarea setarilor 

9 - Becul de control al pompei de circulatie 

 

Functionarea de baza a cazanului este controlata prin setarea temperaturii corespunzatoare cazanului reglata din termostat (poz 4), toate celelalte functii 
sunt îndeplinite conform parametriilor programati în modul de service. În cazul în care setarea temperaturii cazanului este schimbata prin butonul de 

temperatura a cazanului, schimbarea este indicata pe ecran pentru câteva secunde (de exemplu, [C 55]) si aceasta valoare reprezinta temperatura pe care 

regulatorul va incerca sa o atinga. Aceasta valoare poate fi verificata prin apasarea butonului OK. 
 

Daca in circuit se incorporeaza un senzor de tempeartura interioara, butonul termostatului suplimentar poate fi folosit pentru a seta temperatura din 

camera. Rotirea acestui buton schima temeratura setata, ea fiind afisata timp de cateva secunde pe display ( ex: [20°]) 
Dupa apasarea butonului START ventilatorul va porni iar dispozitivul isi va derula programul de lucru implementat. 

Apasarea butonului STOP, duce la oprirea ventilatorui, un lucru necesar in cazul alimentari cazanului cu lemne. 

Daca regulatorul nu este in modul SERVICE, temperatura apei din cazan este indicata pe afisaj, iar ultimul semn afisat indica modul de lucru 
Exemplu: 

[50°-] – modul STOP 
[50°C] – modul functionare 
[50°c] – modul de mentinere in functiune a focului 
 

4. Setarea parametrilor in meniul service 

 

Tinand apasat butonul OK mai mult de 3 secunde se intra in meniul de service, unde utilizatorul poate vedea si regla parametri. Modul service este 
indicat prin clipirea becului termostatului suplimentar. Derularea parametrilor se  face prin apasarea tastelor + sau -. Apasarea tastei OK, acceseaza 

parametrul, facand astfel posibila schimbarea valorii sale prin apasarea tastelor + sau -. 
Confirmarea noii valori se face prin apasarea tastei OK, dupa care reapare lista parametrilor ce pot fi derulati cu ajutorul tastelor +sau -. Parasirea 
meniului de service se face prin selectarea parametrului [ End ] sau daca se asteapta timp de un minut fara a se interveni la comenzile dispozitivului. 

Dupa iesirea din meniul de service, pe ecaran va fi afisata temperatura din cazan. 
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4.1. Parametrii functionali ai evacuarii gazelor de ardere 

 

Capacitatea maxima de ventilatie - (Π 100) – aceasta valoare defineste capacitatea de ventilatie. Când Πr se afla între 0 – 10, aceasta este viteza 
maxima a ventilatorului in modul de functionare automat. 
Capacitatea minima de ventilatie (n 40) – cea mai scazuta capacitate de ventilatie care poate fi atinsa atunci când rotatiile ventilatorului sunt controlate 

automat sau când acestea cresc treptat in timpul pornirii cazanului. 
Coeficientul de descrestere a vitezei de ventilatie (Πh 2) – acest parametru influenteaza modul în care descreste viteza de ventilatie, în momentul în 

care temperatura cazanului se apropie de valoarea solicitata. Spre exemplu, stabilirea acestui parametru la valoarea 2 face ca atunci când temperatura 

cazanului este cu 2 grade mai mica decât cea solicitata, ventilatorul va functiona la capacitatea maxima (Π 100). Cresterea ulterioara  a temperaturii 
cazanului va cauza descresterea continua a capacitatii de ventilatie, pâna la valoarea minima  (n 40). 
Controlul automat al rotatiilor ventilatorului (Πr 1) – este activ atunci când parametrul este setat 0 – 10 si cauzeaza scaderea automata a rotatiilor 

ventitalorului, când temperatura apei din cazan atinge valoarea solicitata. Daca parametrul este setat la --, atunci scaderea automata a rotatiilor 
ventilatorului nu este activa si ventilatorul opereaza la capacitatea setata cu ajutorul parametrului Π. Stabilirea valorii parametrului în intervalul 0 la 10 se 

traduce temporal prin minutele de crestere continua a vitezei ventilatorului, de la 40%, la valoarea Π, aferenta pornirii corecte a cazanului. 
Timpul de functionare al ventilatorului (Πn 5) – Reprezinta timpul de rotatie a ventilatorului, necesar evacuarii gazelor de ardere acumulate. Prin 
setarea acestui parametru la --, aceasta functie devine inactiva. Functia se activeaza cand in cazan este atinsa temperatura setata.. 
Timpul de repaus al ventilatorului (Πu 6) – timpul in care ventilatorul este oprit intre doua perioade de functionare. 
 

ATENTIE! Setarea unui timp de functionare prea mare si a unui timp de pauza prea mic, poate duce la fierberea cazanului! 
 

4.2.Parametrii pompei  de circulatie pentru incalzire 

 

Temperatura de pornire a pompei de circulatie (P 62) – temperatura apei din cazan, care determina pornirea pompei de circulatie. Pompa de circulatie 

functioneaza independent in cadrul procesului de control al cazanului, insa este pornita de controler, in cazul supra-incalzirii. 
Histerezis al pompei de circulatie (Ph 2) – acest parametru defineste la ce valoare se va opri pompa, luand in considerare scaderea temperaturii in 
cazan sub temperatura setata pentru pornirea pompei.: EX: T oprire=P 62-P h2 
Timpul de oprire al pompei de circulatie (Pc 2) – atunci cand temperatura cazanului depaseste temperatura setata prin parametrul (P 62) iar modul de 

operare a termostatului/senzorului ambiental opreste pompa, ea va fi totusi pornita pentru 30 secunde, pentru a recircula apa in sistemul de incalzire, 
dupa un anumit interval de timp.  Acest parametru stabileste minutele de pauza dintre ciclurile de operare ale pompei. Setarea parametrului la pozitia --, 

determina inactivarea functiei, modul de functionare fiind dictat de termostat sau senzor. In unele cazuri  pompa trebuie sa functioneze independenta de 

termostatul de ambient. In acest caz parametrul trebuie setat la valoarea „F”  
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Simbol                                                                                      Descriere   Min   Max  Treapta                             Setare din 

fabrica 

Notati aici setarile  

dvs. personale 

Π100        Capacitatea max. de functionare a ventilatorului sau                            

capacitatea max., cand Πr 0-10 
50 100 10%. 100  

n 40          Capacitatea minima a ventilatorului 20 40 10%. 40  

Πh 2         Coeficientul de descrestere a vitezei de ventilatie 2 10 1°C 1  

Πr 1          Controlul automat al rotatiilor ventilatorului si 

timpul  de  pornire a ventilatorului 

--, 0 10 1 min 1  

Πn 5         Timpul de functionare a ventilatorului --, 5 60 1 Sec 5  

Πu 6         Timpul de repaus a ventilatorului 1 99 1 min 6  

P  62          Temperatura de pornire a pompei de circulatie 30 70 1°C 62  

Ph 2          Histerzis pompa circulatie 1 10 1°C 2  

Pc 2           Oprirea pompei de circulatie --,1 99, F 1 min 2  

L 65          Temperatura minima a cazanului 30 65 1°C 65  

H 85          Temperatura maxima a cazanului 80 90 1°C 85  

h 2             Histerezis temperatura cazan 1 10 1°C 2  

A 99         Temperatura supraincalzirii cazanului 90 99 1°C 99  

Fd 60        Timpul de masurare a lipsei de combustibil in   

 momentul pornirii cazanului 

--, 1 99, 4 h 1 min 60  

Fb 30        Timpul de masurare a lipsei de combustibil in 

 momentul  functionarii 

--, 1 99, 4 h 1 min 30  

 

 

 

Ar 0           

Modul de functionare a modulului suplimentar 

0- pornire cazan suplimenta 

1- alarma 

2- controlul vanei de amestec 

3- capacitatea de control a sistemului de racire 

4- controlul dispozitivelor conexe in momentul 

functionarii ventilatorului 

 

 

 

0 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

Prod           Resetare la setarile din fabrica      

outP          Controlul pompei de circulatie outP out1    

outΠ        Controlul puterii ventilatorului outΠ out2    

outr           Controlul iesirii suplimentare     outr      out3    

End             Iesire din meniul service      



4.3. Setarea temperaturii de functionare a cazanului 
 

Temperatura minima a cazanului (L 65) – temperatura minima a cazanului, ce poate fi setata  prin rotirea butonului termostatului cazanului. 
Temperatura maxima a cazanului (H 85) – temperatura maxima a cazanului , ce poate fi setata prin  rotirea butonului termostatului cazanului. 
Histerezisul temperaturii cazanului (h 2) – acest parametru defineste valoarea la care temperatura apei din cazan ar trebui sa scada, sub valoarea setata 

prin termostatul rotativ, pentru a porni ventilatorul de evacuare gaze de ardere. Ex: T repornire ventilator = H 85 – h 2 
 

4.4. Protectia cazanului impotriva supra-incalzirii 

 

Termostat de siguranta – regulatorul este echipat cu protectie suplimentara impotriva supra-incalzirii, independenta de processor. In cazul in care 

temperatura depaseste 95 grade Celsius, ciclul de lucru este stopat, ventilatorul este oprit si este pornita pompa de recirculare, ventilatorul si pompa sunt i 

din nou repornite atunci cand temperatura din cazan atinge 89 grade Celsius. Termostatul de siguranta permite reglarea mai precisa a cazanului si elimina 
posibilitatea supra-incalzirii. 
 

Temperatura de supra-incalzire a cazanului (A 99) – valoare limita – la depasirea acestei valori se va opri functionarea ventilatorului pe perioada 
nedefinita, iar pompa este pornita, spre a preveni supra-incalzirea cazanului. Modul supra-incalzire este indicat prin aprinderea ledului care arata supra-

incalzirea si de mesajul de eroare (E 2) afisat pe ecran. Eroarea poate fi resetata apasand butonul STOP, doar in momentul in care 
temperatura boilerului scade sub valoarea setata a temperaturii de supra-incalzire. Ventilatorul este de asemenea oprit, atunci cand senzorul cazanului este 
defect si pe ecran apare afisajul eroare (E 1). 
 

4.5. Controlul lipsei de combustibil 
 

Timpul de masurare al lipsei de combustibil pe durata pornirii cazanului (Fd 60) – valoarea acestui parametru este utilizata pentru a cronometra 

timpul de crestere a temperaturii atunci cand se porneste cazanul. Daca dupa aprinderea focului, temperatura apei din cazan nu creste cu 2°C in timpul 

programat la acest parametru, procesul de functionare va fi oprit si pe ecran va fi afiata mesajul [ FUEL], semn ca focul s-a stins sau nu exista 

suficient combustibil necesar arderii. Pentru intoarcerea la modul anterior de lucru se apasa butonul STOP. Incheierea timpului de testare  la aprinderea 

focului are loc doar in momentul in care in cazan s-a atins temperatura minima setata (L65) 
Setarea parameterului (Fd 60) in pozitia --,  face aceasta functie inactiva la pornirea cazanului. 
Timpul de masurare al lipsei de combustibil pe durata functionarii  cazanului(Fb 30) – Daca temperatua apei din cazan  scade sub temperatura 

setata, cu valoarea histerezei, si nu creste cu 2 grade C in timpul programat, procesul de functionare va fi oprit  iar pe ecran se va afisa mesajul [FUEL], 

semn ca focul s-a stins sau nu exista suficient combustibil necesar arderii.  Anularea acestei alarme se face prin apasarea butonului STOP. Setarea 

parametrului la pozitia --, inactiveaza controlul lipsei de combustibil in timpul functionarii. 
 

4.6. Functii suplimentare 
 

Modul de functionare a modulului suplimetar UM-1 
Regulatorul este echipat cu o iesire multifunctionala, care poate functiona intr-unul din urmatoarele moduri: 

Modul (Ar 0) – poate porni un alt cazan, daca acesta este conectat la sistemul de incalzire. Cand regulatorul este pornit de la intrerupatorul principal, 

cazanul suplimentar este oprit. Pornirea lui se face automat atunci cand combustibilul in cazanul cu combustibil solid este pe terminate. Aceasta functie 
este utila sistemelor de incalzire in care cazanul cu combustibil solid se utilizeaza pentru a diminua costurile de incalzire. Cand alarma 
care indica lipsa combustibilului este oprita cu ajutorul butonului STOP, cazanul suplimentar este din nou oprit si regulatorul incepe iar sa functioneze. 
Modul (Ar 1) –poate transmite o alarma data de defectarea senzorului de temperatura a cazanului, supraincalzirea sau lipsa combustibilului. 
Modul (Ar 2) –poate controla valva de amestec.. Controul valei este posibil doar daca un termostat de camera a fost legat la controler . Valva de amestec 

este deschisa si inchisa in functie de comanda termostatului de camera. Deasemena, valva de amestestec este deschisa in cazul fierberii cazanului sau in 

cazul defectarii senzorului. 
Modul (Ar 3) –poate controla dispozitivele care pot porni odata cu ventilatorul de evacuare gaze de ardere. 
Atentie – Echipamentele care se pot monta trebuie conectate la iesirea electrica pa modulul UM-1 (care nu este inclus la livrare, dar poate fi livrat ca 

accesoriu). Conectarea la acest modul este descrisa in Imaginea 3. 
 

4.7. Testarea iesirilor electrice ale regulatorului 

 

Pentru a simplifica verificarea regulatorului, este posibil controlul circuitelor de iesire care pornesc ventilatorul si pompa si a celui care controleaza 

modulul UM-1. Prin selectarea (outP) de pe ecran si apasarea tastei OK, puteti porni pompa de circulatie, pentru o perioada scurta de timp. Prin 
selectarea optiunii (outΠ) si apasarea aceluiasi buton, OK, puteti porni ventilatorul. Prin selectarea (outr) si apasarea OK puteti activa modulul 
suplimentar. 

 

4.8. Resetarea parametrilor la valorile din fabricatie 

 

Regulatorul ofera posibilitatea de a seta parametri la valorile din fabricatie prin optiunea (Prod) in modul service si prin apasarea butonului OK. Dupa 
activarea acestei functii, dispozitivul seteaza fiecare parametru din program la valorile initiale din fabricatie. 
 

4.9. Iesirea din meniul de service 

 

Prin selectarea optiunii (END) si apasarea butonului OK puteti iesi din meniu. Regulatorul iese automat, daca nu apasati, in decurs de un minut, pe nici 

un buton 
 

5. Alte functii 

 
Pentru a imbunatati confortul in anumite zone, controlerului i se poate atasa senzorul de temperatura livrat in colet . Regulatorul RK-2001E2D compara 

temperatura masurata in camera cu cea setata de termostatul suplimentar rotativ (5). Cand temperatura din camera este mai mica decat cea setata de 

termostat , pompa de circulatie va fi pornita, se va aprinde  ledul de la controlul termostatului de camera, iar cazanul ar trebui sa mentina temperatura 
reglata prin butonul termostatului cazanului. Cand temperatura din camera o depaseste pe cea setata, se stinge luminita becului aferent termostatului de 

camera,  se opreste pompa, iar cazanul intra in modulul mentinerii nivelului de incalzire, la temperatura minima. Acelasi circlu descris mai sus, are loc 

cand in locul senzorului de temperatura se conecteaza un termostat de camera. Daca nu se conecteaza niciun termostat sau senzor, va trebui sa fie pus in 
rigleta (2) un strap (punte). Cand puntea este inlaturata, regulatorul va mentine temperatura la minim. 

Atentie! Daca un termostat de camera  este conectat in locul  senzorului de temperatura din camera, temperatura setata prin butonul termostatului 

ambiental situat pe controller (5) nu mai influenteaza procesul de reglare al temperaturii, iar temperatura din camera va depinde doar de cea setata la 
termostatul de camera montat suplimentar. 
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6. Mesajele de eroare 

 

Regulatorul cazanului testeaza în mod permanent corecta functionare a sistemelor interne si a senzorului de temperatura. Cand se detecteaza o eroare, 
regulatorul opreste ventilatorul de evacuare gaze de ardere si  pompa de circulatie iar pe ecran se afiseaza mesajul de eroare corespunzator. In cazul unei 

avarii este necesara oprirea cazanului de la comutatorul principal. Alimentati pompa de circulatie cu energie electrica direct de la o priza si chemati 

centru de service care a facut punerea in functiune a cazanului. 
 

E1 - Când pe ecran apare mesajul (E 1), acesta eroare se refera la defectarea (scurt circuitul) senzorului de temperatura  al cazanului sau la o temperatura 

de  – 9 grade Celsius citita de acesta. 
E2 - Când pe ecran apare afi;ajul (E 2) cazanul este supra-încalzit. 
E3 -  se refera, concomitent, si la o eroare si la supra-încalzire.  
Când apare eroarea (E 1), fara posibilitatea de a o anula prin apasarea butonului STOP, în pofida scaderii temperaturii cazanului sub 90 grade Celsius, 
aceasta poate insemna avarierea permanenta a senzorului de temperatura al cazanului ( cazanul a fost supraîncalzit la o temperatura de peste 150 grade 

Celsius). 

 

7. Demontarea dispozitivului 
 

În caz de necesitate, demontati regulatorul din sistem in urmatorul mod: 
- închideti comutatorul principal 

- deconectati cazanul de la reteaua de electricitate 

- demontati capacul de la panoul de comanda al cazanului 
- deconectati toti conectorii cu cabluri de la regulator 

 

Atentionare! Pentru a preveni posibile raniri sau accidente cauzate de electricitate, nu demontati capacul înainte de a deconecta dispozitivul de la sursa 

de electricitate. 
 

8. Specificatii 

 

Tensiune alimentare                                      230 V ± 10%, 50 

Consum                                                          <4 VA 

Temperatura masurata                                 9 ÷ 109°C ± 1°C 

Temperatura cazan                                       30 ÷ 90°C ± 1°C 

Temperatura de protectie programabila    90 ÷ 99°C ± 1°C 

 Temperatura de protectie programabila   >95°C ± 1°C 

Temperatura pornire pompa                       30 ÷ 70°C ± 1°C 

Consum max  ventilator                               2 A / 230V 

Dimensiuni                                                     80x170x100 mm 
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Bornele 1 si 2 = conectarea modului UM-1 

Bornele 3 si 4 = conectarea termostaului de camera sau a senzorului de temperatura interioara 

Bornele 5 si 6 = conectarea sondei de citire a temperaturii cazanului 
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