
 

 

Principiul de functionare: 

 
Controlerul TECH ST24 SIGMA este destinat pentru a controla modul de functionare al 

pompei si al ventilatorului montate pe cazan. Programul SIGMA permite modularea automata a 

turatiei ventilatorului in functie de temperatura din cazan. 

Pornirea automatizarii se face prin apasare intrerupatorului in pozitia 1. Pe ecran se va afisa 

temperatura din cazan, citita de senzor. Odata pornita se poate accesa MENIUL 

UTILIZATORULUI cu urmatoarele functii: 

 

1. TEMPERATURA CAZANULUI (temperatura de lucru) 

Aceasta poate fi ajustata intre 30°C si 80°C, cu ajutorul sagetilor sus  sau jos  

Dupa alegerea temperaturii dorite, afisajul va lumina intermitent de cateva ori, temperatura setata 

se va memora automat, iar afisajul va arata temperatura din cazan citita de sensor, iar programul 

de  Odata atinsa aceasta temperatura setata, ventilatorul se va opri automat. 

 

2. FUNCTIONAREA  MANUALA  A VENTILATORULUI  (APRINDERE FOC)  

 

Dupa aprinderea combustibilului din cazan, in momentul in care nu mai exista riscul stingerii prin 

insuflarea aerului, se poate porni manual ventilatorul prin apasarea tastei EXIT, pentru intetirea 

focului. 
Pornirea manuala a ventilatorului va fi indicata prin aprinderea simultana a ledurilor cu simbolul 

“ventilator”  si “mana”  de pe randul orizontal. Prin selectarea acestei functii, 

ventilatorul va porni cu viteza maxima aleasa de utilizator (vezi mai jos )  cu scopul de a ajuta la 

ridicarea rapida a temperaturii in cazan. Cand functionarea manuala este activata iar in cazan se 

atinge temperatura de pornire a ventilatorului (vezi mai jos), controlerul va iesi din functia 

manuala si va trece in modul automat, functionand conform parametrilor setati de utilizator 

. 

3. Oprirea ventilatorului se poate face in orice moment prin apasarea butonului EXIT. 

Automatizarea va avertiza ca motorul a fost oprit manual, prin iluminarea intermitenta a ledului 

cu simbolul  iar ledul cu simbolul  se va stinge. Repornirea se poate efectua tot prin 

apasarea tastei EXIT, doar daca in cazan nu s-a atins temperatura setata. 

In momentul functionarii motorului, cand in cazan exista combustibil si pe masura ce temperatura 

va creste catre valoarea setata, viteza de rotatie a motorului va descreste treptat pana la viteza 

minima de functionare a ventilatorului (vezi mai jos), motorul oprindu-se cand in cazan se va 



atinge temperatura de lucru. 

Reglarea parametrilor de lucru se face prin apasarea tastei MENIU.  Dupa apasare, ecranul va 

lumina intermitent,  avertizand astfel posibilitatea modificarii parametrilor de lucru cu ajutorul 

tastelor sageata sus/jos. Trecerea de la un parametru la altul se va face tot prin apasarea tastei 

MENU. Semnalizarea parametrului accesat se va face prin aprinderea pe rand a ledurilor din 

coloana verticala cu urmatoarea insemnatate: 

LED 1  - Viteza max ventilator   LED 1  (intermitent)- Viteza min  ventilator 

LED 2  - Timp de lucru ventilator in secunde 

LED 3  - Timp de pauza ventilator in minute 
 

Viteza de rotatie poate fi setata intre 1(minin) si 10(max) in functie de necesarul de aer pentru 

functionarea cazanului. Viteza minima poate fi mai mica sau egala cu viteza maxima. 

Timpul de lucru (1-60 SECUNDE) si Timpul de pauza (1-90 MINUTE) al ventilatorului sunt 

functii care  pornesc automat ventilatorul la viteza maxima setata, dupa intrarea cazanului in 

temperatura de lucru si au ca scop evacuarea gazelor acumulate in centrala prin pornirea si 

oprirea periodica a ventilatorului conform parametrilor setati. 

  

ATENTIE !!!! ALEGEREA UNUI TIMP DE LUCRU PREA MARE SI A UNUI TIMP DE 

PAUZA PREA MIC,  POATE CONDUCE LA FIERBEREA CAZANULUI.!!!  

 

Experimentati pana gasiti un echilibru intre cele doua functii! 

 

Automatizarea este prevazuta si cu un MENIU SERVICE (ascuns) 

Intrarea in acest meniu se face in felul urmator:  

Se inchide automatizarea ducand intrerupatorul in pozitia 0. 

Cu automatizarea inchisa dar alimentata la curent, se tine tasta sageata jos  apasata continu si 

se aprinde automatizarea ducand intrerupatorul in pozitia 1,  fara a se elibera tasta . 

Cand pe afisaj apare simbolul 88 eliberati brusc tasta sageata jos   

Acum ati intrat in MENIUL SERVICE care are 2 parametri  ce pot fi accesati prin apasarea 

tastei MENIU. Selectarea unui parametru va fi semanalizata prin aprinderea unui led de pe randul 

vertical cu urmatoarea insemnatate: 

 

LED 2 – temperatura de pornire pompa (Min 30°C – Max 70°C) 

LED 3 – temperatura de intrare in regim de lucru controlat (Min 28°C – Max 50°C) 
 

TEMPERATURA DE PORNIRE POMPA reprezinta punctul la care doriti ca apa calda din 

cazan sa fie trimisa catre calorifere, prin pornirea pompei, de regula peste 50 de grade (consultati 

specificatiile cazanului). Pompa se va opri doar in momentul in care temperatura din cazan scade 

cu 2 °C (HISTEREZA) fata de temperatura setata de pornire a pompei. 

TEMPERATURA DE INCEPERE A CONTROLULUI AUTOMAT AL REGIMULUI DE 

LUCRU , reprezinta punctul la care doriti sa porneasca controlul insuflarii aerului in cazan, cu 

scopul de a contola ardere, dar conform parametrilor setati de utilizator  (fara folosirea functiei 

de aprindere foc) 

TEMPERATURA RECOMANDATA ESTE DE 50°C. 

 Daca in cazan nu mai exista combustibil, ventilatorul  se va opri  in momentul in care 

temperatura din cazan scade cu 2°C fata de valoarea parametrului setat.  Pentru o buna 

functionarea a controlerului,  senzorii trebuiesc introdusi in teaca centralei, fara a face contact 

cu apa (nu se imerseaza) Vezi Fig.1 sau Fig. 2 



ATENTIE! Nu se desfoliaza senzorul de protectie la supratemperatura (cel colorat) 

 

Automatizarea are protectie la supra incalzire si impotriva ingetului. Odata atinse temperaturile 

critice, automatiazarea va afisa eroare insotita de un zgomot de avertizare puternic. 

E4 – supratemperatura 
 Temperatura din cazan a depasit 85°C. Se va opri automat ventilatorul si va porni pompa pentru 

racirea cazanului. Resetarea se poate face doar prin repornirea alimentarii cu electricitate, 

obligatoriu doar dupa ce temperatura a revenit in cotele normale de lucru. 

E5 – senzor cazan defect sau intrerupt 
Conectarea unui ventilatorului la automatizare se va face doar dupa ce acesta a fost echipat cu un 

condensator de pornire. 

Conectarea pompei de circulatie se va efectua in dreptul conductorului electric inscriptionat cu 

“pompa” 

 

 
 

 

TENSIUNE ALIMENTARE: 220-240 V/50HZ 

CONSUM: 4W 

CONSUM MAX. ADMIS VENTILATOR: 0,6A  

CONSUM MAX. ADMIS POMPA: 0.5A (peste o valoare mai mare se va monta releu) 

TEMPERATURA ADMISA PENTRU SENZORI : -25°C  pana la 90°C 

TEMPERATURA AMBIENTALA ADMISA : 10°C – 50°C 

PLAJA DE SETARE: 30°C-80°C 

PRAG DE SETARE: 1°C 

HISTEREZA: 2°C 
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