
 1 

 
 
 Producator:  TECH Bulgaria 
 

Controller pentru cazan din otel pentru 
incalzire pe combustibil solid cu ventilator 

BWA VISION   
 

Model: ST-81ZPID 
 

 
 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
 

Revizia nr. 0 / noiembrie 2016 
 



 2 

 
TECH 

 
Declaratie de conformitate Nr. 23/2007 

 
Prin prezenta, va declaram pe proprie responsabilitate ca termoregulatorul ST-81 230V 

50Hz produs de TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, este in conformitate cu Reglementarile  
Ministerului Economiei. (Monitorul oficial 155 Articol 1089) din 21 iulie 2007 ce implementeaza 
prevederile Directivei de joasa tensiune (LVD) 2006/95/CE din 16 Ianuarie  2007.  
 Controlerul ST-81 a fost testat pentru compatibilitate electromagnetica (EMC) cu sarcini 
optime aplicate.  
 Pentru evaluarea conformitatii, se utilizeaza standardele armonizate:  
PN-EN 60730-2-9:2006.   
 
        Co-proprietari: 
        Pawel Jura, Janusz Master 
 

 
ATENTIE! 

INALTA TENSIUNE! 
 

Asigurati-va ca regulatorul este deconectat de la reteaua de alimentare cu energie electrica 
inainte de a interveni asupra alimentarii cu energie (conexiunile cablurilor, instalarea 
dispozitivului, etc.)! 
Toate conexiunile electrice trebuie sa fie realizate de electricieni calificati. Inainte de a activa 
controlerul, masurati randamentul de resetare al motorului, verificati cazanul si inspectati 
izolatia cablurilor.  
 

 
 
Dispozitivul poate fi deteriorat daca este afectat de fulger. Asigurati-va ca acesta este 
decuplat in timpul furtunilor.  
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Regulatorul de temperatura ST-81zPID este conceput pentru utilizarea cu cazane 

pentru incalzire centralizata. Regulatorul este utilizat pentru controlul pompei de circulatie a 
circuitului de incalzire, pompei de ACM si ventilatorului. 
 ST-81zPID este un controler ce se bazeaza pe PID utilizand un semnal continuu. 
La acest tip de controlere, puterea ventilatorului este calculata pe baza temperaturii cazanului 
si temperaturii gazelor arse masurate pe iesirea cazanului. Ventilatorul functioneaza continuu 
si puterea sa depinde direct de temperatura cazanului masurata si temperatura gazelor arse, 
ca de altfel si diferenta dintre cei doi parametrii si valorile lor setate. Avantajele regulatoarelor 
zPID include capacitatea lor de a mentine un setpoint de temperatura constant fara 
suprareglaje inutile si oscilatii.  
 Prin echiparea controlerului cu un senzor de gaze arse, puteti economisi cateva 
procente de combustibil, si asigura o temperatura constanta a apei pentru o durata de viata 
mai lunga a schimbatorului de caldura. Monitorizarea temperaturii de evacuare a gazelor 
arse asigura reducerea prafului nociv si emisiilor de gaze. Energia termica de la gazele arse 
este utilizata pentru incalzire in loc sa fie risipita si eliminata prin cos. 
 Rezultatele cautate prezentate mai jos s-au obtinut utilizand controlerul bazat pe 

. 
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si controlerul fara control PID: 

 
 

In fiecare caz, versiunea de software este personalizata in functie de cerintele 
producatorului de cos. Va rugam sa trimiteti toate comentariile referitoare la softwareul 
producatorului cazanului.  
 Controllerul Dvs. trebuie setat in functie de necesitatile individuale, in functie de tipul 
de combustibil si cazanul utilizat. TECH nu trebuie sa fie considerat responsabil pentru setari 
incorecte.  
 
I.a) Termeni de baza  
Aprindere. Ciclul incepe cand activati functia de fire up - aprindere in meniul controlerului si 
este activa pana cand temperatura de incalzire centralizata a cazanului atinge 40°C 
(threshold fire-up - pragul  aprindere setat din fabricatie), cu conditia ca temperatura sa nu 
scada sub aceasta valoare timp de 2 minute (fire-up timp - timpul de aprindere setat din 
fabricatie). Daca aceste conditii sunt indeplinite, regulatorul va fi comutat pe regimul duty- 
regim de functionare, in termen de 30 de minute de la activarea functiei fire-up – apridere, se 
va afisa pe display mesajul „Unable to fire-up” – „Incapacitate de aprindere”. In asemenea 
caz, ciclul de aprindere trebuie sa fie repornit.  
 
Regim de functionare – dupa ce se termina ciclul de aprindere, controllerul intra in ciclul de 
functionare. Ciclul de functionare reprezinta functia de baza a regulatorului. Ventilatia este 
controlata automat utilizand algoritmul zPID si temperatura este aproape de valoarea sa de 
setpoint. In meniul utilizatorului, fan - ventilatorul va aparea in locul functiei fire-up – 
aprindere. Ventilatorul poate fi dezactivat cand este necesar (e.x. in timpul alimentarii cu 
combustibil). Daca temperatura creste in mod neasteptat cu mai mult de 5°C peste valoarea 
de setpoint, este activat asa numitul Supervision Mode – Regim de supervizare. 
 
Supervision Mode – Regimul de supervizare – regimul este activ in timpul in timpul 
Duty cycle – Regimul de functionare, daca temperatura creste cu mai mult de 5°C peste 
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setoint. In acest caz, controlerul este comutat de pe controlul PID pe setarile manuale 
(conform parametrilor introdusi in meniul de service) pentru a reduce temperatura de 
circulatie a apei.  
 
Damping - Atenuare – daca temperatura cazanului scade cu 2°C sub pragul de aprindere si 
nu reuseste sa creasca peste aceasta valoare timp de 30 de minute (damping time - timp de 
atenuare din fabricatie), regulatorul va comuta pe damping mode – regim de atenuare. In 
timpul acestui regim, ventilatorul este dezactivat si pe display se afiseaza „Damping”.  
 
II. Functionarea regulatorului  
 
 In acest capitol se descrie functionarea regulatorului, cum se schimba setarile si se 
navigheaza in meniu cu butoanele. In functie de regimul de functionare, cazanul este in mod 
normal cuplat, pe display se vor afisa parametrii functionali ai cazanului. Regimul dat este 
selectat de utilizator.  
 
II.a Pagina principala 

 
In timpul functionarii normale, display-ul LCD prezinta pagina principala ce contine 
urmatoarele:  

• Boiler temperature - Temperatura cazanului (in partea stanga a display-ului). 

• Setpoint temperature – setpoint de temperatura (in partea dreapta a display-ului). 

• Fan stop - Oprire ventilator . Dupa ce se opreste manual ventilatorul in regimul duty 

mode –regimul de functionare, simbolul stea se va afisa in coltul din dreapta.  
 

• Operation Mode – Regim de functionare. In coltul din dreapta sus, se afiseaza litera 
corespunzatoare simbolului afisat: 

 - incalzirea casei  - prioritate ACM 

 - pompe in paralel - regim de vara  

 
Pentru a verifica temperatura de evacuare a gazelor arse, apasati EXIT (metineti 

apasat cateva secunde) pana cand se afiseaza urmatorul ecran; 
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 In partea stanga a ecranului se afiseaza temperatura cazanului; pe mijlocul ecranului 
se afiseaza temperatura de evacuare a gazelor arse; partea dreapta a ecranului indica 
puterea ventilatorului. Apasati EXIT pentru a reveni la meniul principal.  
 Controllerul termic ST-81 este conceput pentru cazanele cu incalzire centralizata. 
Termoregulatorul ST-81 este conceput pentru cazanele cu functionare pe lemne destinate 
sistemelor de incalzire centralizata. Acesta controleaza pompa de circulatie a apei si injectia 
aerului (ventilatorul). Totusi, acest tip de controller nu poate controla turatia ventilatorului. 
 Apasand butonul MENIU veti trece la meniul principal. Pe display se afiseaza doua 
optiuni ale meniului. Pentru a selecta o optiune diferita, apasati butoanele PLUS sau MINUS.  
 
II.b) Schimbarea setpointului de temperatura pentru incalzirea centralizata si apa calda 
menajera 
 Pentru a schimba setpointul de temperatura a sistemului de incalzire centralizata (in 
timpul ferestrei principale „C.H. screen”), apasati butoanele PLUS si MINUS si (dupa ce setati 
valoarea dorita) apasati meniu pentru a confirma schimbarea.  
 Capitolul „Screen” – „Ecran”, descrie metodele de schimbare a ferestrei cu afisajul 
principal.  
 
II.c) Aprindere/ventilatie 
 Aceasta functie va permite sa aprindeti cu usurinta cazanul. Dupa aprinderea 
cazanului, trebuie sa activati un ciclu de aprindere automata. Prin selectarea parametrilor 
optimi, cazanul utilizeaza functia Zpid pentru a comuta usor duty mode - regimul de 
functionare. 
Daca in cazan se atinge pragul de temperatura de aprindere, se va afisa ventilatorul in locul 
functiei de aprindere. Din acest moment, optiunea va fi utilizata pentru a activa / dezactiva 
ventilatorul. Aceasta setare va va permite  sa dezactivati ventilatorul in orice moment, ex. in 
timp ce se alimenteaza cu combustibil. 
 Daca in timpul ciclului de aprindere cazanul nu atinge temperatura 40°C in 30 de 
minute, (parametrii din fabricatie), urmatoarele mesaje de avertisment se vor afisa pe 
display:  
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 Pentru a reseta functionarea cazanului, opriti alarma prin apasarea butonului MENU si 
restartarea procedurii de aprindere.  
 
II.d) Regim manual 

 
 Pentru facilitatea dumneavoastra, regulatorul este echipat cu modul pentru regim 
manual. In acest mod, fiecare servomotor individual este activat sau dezactivat in mod 
independent. Suplimentar față de funcția Manual mode – Regim manual, se asigură forța 
de ventilare Blow Force.  

 
 Aceasta funcție vă permite să setați forța de ventilare a ventilatorului in regimul 
manual - Manual mode. 
 
Apasand MENU se activează ventilatorul. Ventilatorul va functiona pana cand se apasa din 
nou butonul MENU.  

 
Apasati MENU pentru a activa / dezactiva pompa de incalzire centralizata. 

 
Apasati MENU pentru a activa / dezactiva (apa calda menajera) pompa pentru consumul de 
apa calda menajera. 

 
Apasati MENU pentru a activa / dezactiva alarma. 

 
 
II.e) Tipul combustibilului  
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 Aceasta optiune va permite sa selectati unul din cele 3 tipuri de combustibil (carbune, 
peleti si lemn) de utilizat in cazan. Fiecare tip de combustibil are atribuit un regim de 
functionare al ventilatorului ce permite procesul corect de ardere.  
 
II.f) Activarea pompei de incalzire centralizata 
 

 
 Cu aceasta functie puteti seta temperatura ce va activa pompa de incalzire 
centralizata (temperatura este masurata pe cazan). Pompa va porni daca este depasita 
temperatura setata. Pompa va fi decuplata atunci cand temperatura cazanului scade sub 
temperatura de activare (minus histereza, ex. 2°C). In acest caz, pompa se va opri la 
temperatura cazanului de 33°C. 
 
II.g) Activarea pompei A.C.M.  

 
 Cu aceasta functie, puteti seta temperatura ce va activa pompa de consum ACM 
(temperatura este masurata pe cazan). Peste temperatura de setpoint (ex. 40°C), pompa 
este activată și functioneaza in functie de regimul selectat. Pompa va fi dezactivata cand 
temperatura cazanului scade sub temperatura de activare (minus histereza, ex. 3°C). In 
acest caz, pompa se va opri la o temperatura a cazanului de 37°C. 
 
II.h) Regimul de functionare 
 

 
 
Cu aceasta functie, puteti selecta unul din cele patru regimuri de functionare.  
 
II.h.1) Incalzirea casei 

 
Daca selectati aceasta optiune, regulatorul va comuta pe regimul de incalzire al casei. 

Pompa de incalzire centralizata incepe sa functioneze sub temperatura de activare a pompei 
(setata la 35°C din fabricatie). Sub aceasta temperatura (minus histereza de incalzire 
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centralizata), pompa se va opri. In timpul regimului de incalzire al casei, se afiseaza iconita 

 in coltul din dreapta al ecranului principal.  
 
II.h.2) Prioritate ACM 

 
Activarea prioritatii consumului de apa calda menajera va comanda regulatorului sa 

comute in regimul de prioritate ACM. In acest regim, este activata pompa de incalzire a apei 
calde menajere pana cand se atinge temperatura A.C.M. setata. Atunci, pompa de A.C.M. 
este oprita si este activata pompa de incalzire. Pompa de incalzire centralizata va functiona 
pana cand temperatura apei din boiler scade sub valoarea setata (si histereza ACM); atunci 
este oprita pompa de incalzire si este activata pompa de ACM.   

In acest regim, ventilatorul opereaza atat timp cat temperatura este sub 62°C pentru a 
preveni supraincalzirea cazanului.  

Functia de prioritate pentru consumul de apa calda consista in faptul ca apa 
consumtata este incalzita inainte de a fi incalzite radiatoarele. 

Cu regimul de prioritate A.C.M., se afiseaza iconita  in coltul din dreapta sus a 
ecranului principal. 

ATENTIE: Cazanul trebuie sa fie prevazut cu clapeta de sens montata pe pompa din 
circuitul de incalzire centralizata si pompa din circuitul de apa calda menajera.   

O vana montata pe circuitul de apa calda menajera va preveni furnizarea directa a  
apei incalzite de cazan la consumator. 
 
II.h.3) Pompe paralele   

 
In acest regim, pompele incep sa functioneze in paralel la o temperatura superioara 

fata de aceea de activare a pompei (setata din fabricatie la 35°C). Aceste temperaturi ar 
putea sa varieze totusi in functie de setarile utilizatorului. Acest aspect ar putea genera 
activarea neregulata a pompelor. Totusi, cand ambele praguri sunt depasite, pompele vor 
functiona simultan. Pompele pentru incalzire centralizata functioneaza continuu, in timp ce 
pompa pentru consumul de apa calda se opreste dupa ce se atinge valoarea de setpoint de 
temperatura pe cazan.  

La pompele in paralel, iconita  este afisata in coltul din dreapta sus a ecranului 
principal. 

ATENTIE: In acest regim, trebuie prevazuta o clapeta de sens pentru a mentine 
temperaturi diferite in boiler si in casa. Dupa activarea functionarii paralele a pompelor, se 
afiseaza trei articole pe display. Pornind de la stanga, acestea sunt: Temperatura cazanului 
(C.H.); Temperatura de incalzire ACM (ACM) si Temperatura setata (C.H.). 

 
 
II.h.4) Regim de vara 
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 Cand functia este activata, functioneaza numai pompa de ACM pentru a incalzi apa 
din boiler. Pompa este pornita dupa ce se atinge un prag de activare predefinit (consultati 
functia de activare a pompei la temperatura) si va functiona pana cand se atinge temperatura 
setata. Pompa va porni din nou atunci cand temperatura scade sub histereza setata. In 
regimul de vara, se seteaza numai valoarea de setpoint de temperatura pe cazanul ce 
incalzeste apa pentru boiler (temperatura setata pentru cazan este de asemenea 
temperatura setata pentru boiler).  

 In timpul regimului de vara, este afisata iconita  in coltul din dreapta sus a ecranului 
principal. 
 
II.i) Ecranul principal  

 
 

Aceasta functie va permite sa schimbati afisajul ecranului principal. Sunt disponibile 
urmatoarele afisaje: 
 

� Afisaj C.H. (incalzire) 

 
 In aceasta fereastra se afiseaza temperatura curenta si temperatura setata de 
incalzire. Prin apasarea butoanelor PLUS si MINUS, schimbati valoarea de setpoint a 
temperaturii de incalzire. Dupa setarea valorii adecvate, confirmati-o prin apasarea MENU.  
 

� Afisaj H.C.W. (A.C.M.) 

 
 In aceasta fereastra se afiseaza temperatura curenta si temperatura setata de A.C.M.. 
Prin apasarea butoanelor PLUS si MINUS, schimbati valoarea de setpoint a temperaturii 
A.C.M. Dupa setarea valorii adecvate, confirmati-o prin apasarea MENU. 
 

� Afisaj gaze arse  
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Se afiseaza urmatoarele articole, incepand de la stanga: temperatura curenta 
incalzire, temperatura gazelor arse si puterea de ventilatie in procente. Aceasta fereastra 
este utilizata pentru a monitoriza parametrii curenti ai cazanului.  
 
II.j) Limba 

 
Cu aceasta functie, puteti selecta limba controllerului. 
 
II.k) Setari din fabricatie  

 
 Regulatorul a fost pre-configurat. Totusi, acesta trebuie ajustat in functie de 
necesitatile Dvs. individuale. Este posibil sa reveniti in orice moment la setarile din fabricatie. 
Prin activarea Factory Settings – Setari din fabricatie, toate setarile existente ale 
cazanelor vor fi inlocuite de setarile efectuate de producator. Din acel moment, puteti seta din 
nou proprii parametrii pentru cazan.  
 
II.I) Parametrii setati  
 Accesul pentru a seta parametrii este dezactivat pentru utilizator. Aceasta fereastra 
speciala contine parametrii accesibili numai de catre producator.  
 
III. Protectii 
 Pentru a asigura o functionare sigura si fara defectiuni, regulatorul a fost echipat cu 
numeroase protectii. In cazul unei alarme, se aude un semnal de avertizare sonora  si pe 
display se afiseaza un mesaj corespunzator. 
 Apasati butonul MENU pentru a reseta functionarea controlerului. In cazul unei alarme 
C.H. Temperature Too High – Temperatura prea inalta de incalzire, asteptati pana cand 
temperatura scade sub valoarea de alarma.  
 
III.a) Protectie termica  

Cazanul este protejat cu un senzor bitermic suplimentar (senzorul de temperatura amplasat 
pe cazan) ce dezactiveaza ventilatorul cand temperatura depaseste valoarea critica: 85°C. 
Astfel se previne fierberea apei in sistem atunci cand cazanul a fost supraincalzit sau 
controlerul este defect.  
Cand functia de protectie este activata si temperatura scade pana la o valoare de siguranta, 
senzorul va reporni automat echipamentul si alarma va fi dezactivata. Daca senzorul este 
deteriorat sau supraincalzit, arzatorul, ventilatorul si snecul de alimentare sunt dezactivate.  
 
III.b) Verificarea senzorului automat 
 Cand senzorul de temperatura pentru incalzire centralizata sau cel de apa calda 
menajera este defect, se aude o alarma pe display afisandu-se o indicatie suplimentara: 
„C.H. Sensor Damaged” -„Senzorul de incalzire defect”.  
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Ventilarea este dezactivata si ambele pompe sunt activate simultan, indiferent de 

temperatura.  
Daca senzorul de incalzire centralizata este defect, alarma va ramane activa pana 

cand senzorul este inlocuit. Daca senzorul de apa calda este defect, apasati MENU pentru a 
dezactiva alarma si a reseta regimul cu o singura pompa (incalzirea casei). Pentru a permite 
functionarea cazanului in toate regimurile, este necesar sa se inlocuiasca senzorul. 
 
III.c) Protectia la temperatura  
 Regulatorul este echipat cu o protectie suplimentara in cazul in care senzorul bimetalic 
este defect. Dupa ce se depaseste temperatura de 85°C, suna alarma si pe display se 
afiseaza urmatorul mesaj: 

 
 Temperatura curenta se citeste de pe un senzor electronic si este procesata de un 
termoregulator. Cand este depasita temperatura de avarie, ventilatorul este oprit si ambele 
pompe incep sa functioneze pentru a distribui apa calda de consum prin sistem.  
 
III.d) Protectie anti-fierbere 
 Functia de protectie este utilizata numai cu regim de prioritate de incalzire a apei. 
De exemplu, cand set-pointul de temperatura este 55°C si temperatura cazanului creste la 
67°C (5°C peste asa numita temperatura de prioritate), controlerul opreste ventilatorul. Daca 
temperatura cazanului atinge 80°C, pompa de incalzire va fi activata. Daca temperatura 
continua sa creasca, alarma va fi activata la 85°C. Asemenea situatie poate aparea cand 
boilerul sau pompa este defecta sau cand senzorul a fost instalat incorect. Totusi, daca 
temperatura scade, controllerul va activa ventilatorul la 66°C si va ramane in regim de 
functionare mentinand prioritatea temperaturii de 62°C. 
 
III.e) Monitorizarea temperaturii de evacuare a gazelor arse  

 
 Acest senzor monitorizeaza in mod constant temperatura de evacuare a agazelor 
arse. Daca senzorul este defect, decuplat de la controller sau scos de pe conducta, se va 
afisa pe display mesajul Flue Gas Senzor Damaged. Acesta comanda a controllerului  
comuta pe regimul de urgenta. In acest caz, se utilizeaza numai temperatura cazanului.  
Controllerul functioneaza utilizand numai senzorul cazanului si functia zPID ramane activa 
fara senzorul de evacuare al gazelor arse.   
 
III.f) Siguranta fuzibila  
 Regulatorul are o protectie de retea WT 3.15 A, siguranta tubulara. Curentul electric 
nominal mai mare poate defecta controlerul. 
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IV. Intretinere  
 Inainte si in timpul sezonului de incalzire, controllerul ST-81 trebuie sa fie verificat 
pentru a constata starea cablurilor sale. Trebuie de asemenea sa verificati daca controlerul 
este montat in mod adecvat si sa-l curatati de praf si murdarie. Se recomanda sa masurati 
parametrii de impamantare ai motoarelor (pompa de incalzire centralizata, pompa de ACM si 
ventilatorul).  
 
ST-81 Specificatii tehnice  
 
Nr.  Specificatie  Unitate   
1  Tensiune de alimentare  V 230V/50Hz +/-10% 

2 Putere consumata  W 5 

3 Temperatura ambienta  °C 5÷50 

4 Sarcina de refulare pompa de circulatie  A 0,5 
5 Sarcina de refulare ventilator  A 0,6 
6 Domeniul de masurare al temperaturii  °C 0÷90 

7 Precizie de masurare  °C 1 
8 Senzor rezistenta termica  °C -25÷90 

9 Intensitate rezistenta electrica  A 3,15 

 
V. Subansamble  
ATENTIE: toate subansamblele functioneaza, dar trebuie numai sa fie decuplate (asigurati-
va ca echipamentul este scos din priza)! 
ATENTIE: conexiuni incorecte ale cablului pot defecta regulatorul!  
Regulatorul nu poate fi actionat intr-un circuit de incalzire centralizat inchis. Este necesar sa 
se furnizeze supape de siguranta, supape de presiune si rezervor de rezerva pentru a 
preveni fierberea apei in sistemul de incalzire centralizata.  
 
V.a) Diagrama conexiunii cablurilor pentru Controller  
 Fiti atenti la conecxtarea cablurilor in timpul asamblarii. In special, cablul de 
impamantare trebuie sa fie conectat in mod adecvat.  
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Pump = pompa 
Fan – ventilator  
Sensor = senzor 
Flue gas sensor = Senzor de gaze arse  
Sensor HCW = Senzor ACM 
Sensor CH = Senzor incalzire  
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Colectivul de redactare a cartii tehnice: 
   
  Traducere:   Iuliana BELEGANTE 
  Tehnoredactare:  Iuliana BELEGANTE  
 

 

 

 

 
 
 
 

 


