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3.2. Informatii generale

Regulatorul de cazan FLA  250 este un dispozitiv electronic destinat pentru cazane pe combustibil 
solid. Acesta indeplineste urmatoarele functii:
•	 stabilizarea automata a unei  temperaturi prestabilite  a ciclului boilerului,
•	 stabilizare automata a unei anumite temperaturi a rezervorului de  ACM .

Reglarea arderii se face prin trei metode selectabile :
•	 Prin reducerea liniara a puterii fluxului de aer atunci cand temperatura se apropie de 

temperatura prestabilita a cazanului (reglaj CLASSIC) 
•	 Prin modularea regulata a puterii fluxului de aer
•	 (reglaj PID fara un senzor de emisie) 
•	 prin reglarea  fina a puterii fluxului de aer
•	 (reglaj PID cu un senzor de fum).

Dupa echiparea regulatorului cu un senzor de fum suplimentar , este posibila detectarea rapida a 
deficitului de combustibil in orice mod de reglaj a cazanului. Aceasta scade pierderile de caldura 
legate de functionarea ventilatorului fara combustibil , si extinde perioada de functionare a cazanului 
pana la realimentare. Combustibilul nu trebuie sa fie adaugat repede, intrucat detectarea rapida a 
lipsei de combustibil mentine caldura in focarul cazanului pentru o perioada mai lunga .

Pornirea ventilatorului este  regulata . Aceasta micsoreaza riscul de explozie de gaze in camera 
cazanului , care are o importanta deosebita pentru cazanele cu gazeificare.
Aparatul este utilizat intr- un mod usor si intuitiv .

Regulatorul permite posibilitatea de cooperare cu un termostat de camera care permite mentinerea 
unei temperaturi confortabile in camerele  incalzite.

3.3. Simboluri aplicate

In acest manual sunt utilizate urmatoarele simboluri grafice:

                Informatii utile

         Informatii importante, nerespectarea acestora poate provoca daune de proprietate ,   
 amenintare pentru sanatatea si viata oamenilor si a animalelor de casa.

Atentie : simbolurile indica informatii importante . Cu toate acestea, acest lucru nu exonereaza 
utilizatorul de obligatia de a respecta cerintele care nu sunt marcate cu un simbol grafic.

3.4. Directiva CEE 2002/96 Legea privind echipamentele electrice si 
electronice

•	 reciclati produsul si ambalajul la sfarsitul perioadei de utilizare intr-un mod 
adecvat.

•	 Nu aruncati produsul impreuna cu deseurile normale,
•	 Nu ardeti produsul.

3.5. Operare regulator

Aceasta sectiune descrie pe scurt modul in care ar trebui sa fie operat regulatorul.

3.5.1   Descrierea butoanelor si a afisajului

Dupa pornirea regulatorului, butoanele START si STOP sunt utilizate pentru a activa si, respectiv, 
dezactiva ventilatorul.

1 . buton de schimbare meniu
2 . buton STOP, scadere valoare
3 . buton START, cresterea valorii
4 . comutator principal
5 . siguranta fuzibila 3,15 A

Fig 2. Afisaj principal

Legenda:
1.  temperatura presetata cazan 
2. temperatura masurata a cazanului
3. semnal sageata
4. VARA - simbol mod ACM
5. simbol PRIORITATE - ACM
6. mod de reglaj cazan - functia PID,
7. termostat de camera – acest simbol se 
aprinde - cand temperatura din interiorul 
camerei atinge valoarea prestabilita si 
contactele s-au deschis
8. simbol de alarma
9. semnal de crestere a temperaturii presetate 
a cazanului datorita incalzirii apei menajere
10. semnal de scadere a temperaturii presetate 
a cazanului datorita functionarii termostatului 
de camera,

Fig 1. Tastatura
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11. simbol meniu tehnic
12. senzor pentru temperatura ACM
13. simbol pompa incalzire
14. simbol pompa ACM
15. senzor de temperatura cazanului,
16. senzor de temperatura fum
17. putere ventilator
18. simbolul ventilator  - nu este vizibil cand 
regulatorul este oprit si este vizibil cand 
regulatorul este pornit, in cazul in care acesta 
se aprinde intermitent - regulatorul este in 
modul de supraveghere
19. simbol rezervor de apa ACM
20. icoane:

setari temperatura

timp purjare

interval purjare

turatie maxima a ventilatorului

turatie minima a ventilatorului

setari ACM

modul reglaj cazan

simbol meniu tehnic

3.5.2 Pornire  initiala  a  regulatorului

Inainte de prima pornire a regulatorului, ar trebui sa fie programat in scopul conlucrarii cu cazanul 
si cu sistemul de incalzire. Se recomanda ca acesta procedura sa fie efectuata de catre o persoana 
familiarizata cu tehnologia sistemelor de incalzire.

3.5.3 Punere in functiune
 

Atentie: Metodele descrise mai jos vor regla in mod corespunzator procesul de combustie, 
atata timp cat cazanul este utilizat in conformitate cu recomandarile producatorului.
Regulatorul se porneste prin apasarea comutatorului principal (4) Fig. 1. In primul rand  
apare o fereastra de informatii cu versiunea de software, apoi regulatorul afiseaza 
fereastra principala.

3.5.4  Ardere – activare ventilator

In scopul de a porni arderea in cazan , trebuie sa aprindeti focul in cazan, inchideti usa cazanului si 
activati ventilatorul prin apasarea butonului START. Ventilatorul va fi activat . Apasarea butonului 
STOP inchide ventilatorul si intrerupe procesul de reglare.

3.5.5  Presetare temperatura cazan

Temperatura cazanului poate fi presetata prin apasarea butonului F din meniul principal. O sageata 
de semnalizare de langa semnul “ Reglarea temperaturii “ este aprinsa, iar valoarea temperaturii 
presetate se aprinde intermitent in partea superioara a termometrului. Butoanele START si STOP 
sunt utilizate pentru a creste si ,respectiv, a reduce temperatura presetata a cazanului.
 

3.5.6 Presetare temperatura ACM

              
     
Temperatura apei calde menajere poate fi presetata prin apasarea butonului F in meniul principal 
de doua ori. O sageata de semnalizare de langa semnul “Reglarea temperaturii “ se aprinde, 
iar valoare temperaturii setata ACM se aprinde intermitent in partea superioara a termometrul. 
Butoanele START si STOP sunt utilizate pentru a creste sI,respectiv, a reduce temperatura setata 
ACM. 

3.5.7 Metode reglaj ardere

Regulatorul are trei metode selectabile de reglare a procesului de ardere.

Reglaj CLASSIC (modul de reglaj 1) Pentru a activa modul CLASIC de reglaj cazan,  setati 
modul de reglaj cazan       la valoarea 1. Pentru a face acest lucru, apasati pe butonul F in 
fereastra principala pana cand sageata este in pozitia modul de reglaj cazan. Folositi “START” 
sau “STOP” pentru a seta valoarea.

Daca senzorul de temperatura ACM nu este conectat, nu este posibila presetarea 
temperaturii   apei calde menajere (ACM).

Sunt disponibile trei moduri de control ardere:

              1 - CLASSIC, 2 - PID, 3 – PID SALINES punctul 3.5.7.

Metoda se bazeaza pe indicatia senzorului de cazan T1 si consta in micsorarea puterii fluxului de 
aer de la turatia maxima a ventilatorului        la turatia minima in timp ce se atinge temperatura 
prestabilita a cazanului. Rotatiile incep sa fie reduse de la 5°C fata de temperatura presetata 
(parametrul tehnic n7). Dupa atingerea temperaturii presetate, MODUL DE SUPRAVEGHERE 
este activat si ventilatorul trece in regimul de purjare. Inainte de a activa acest mod pentru prima 
data se recomanda sa se programeze regulatorul in conformitate cu punctul 11.9.

PID reglaj (mod reglaj 2)
Dupa setarea parametrului modului de reglare boiler = 2 .
Aceasta metoda se bazeaza pe indicatiile de temperatura a senzorului de cazan T1 si consta in 
variatia regulata a turatiei ventilatorului in scopul de a stabiliza temperatura presetata a cazanului. 
Regulatorul selecteaza puterea ventilatorului in asa fel incat cazanul sa genereze cantitatea 
minima de caldura necesara pentru a satisface necesarul de caldura al cladirii. Tranzitia la MODUL 
DE SUPRAVEGHERE este rara si se intampla in lipsa cererii de incalzire.
Inainte de a activa acest mod pentru prima data se recomanda programarea regulatorului in 
conformitate cu punctul 11.9.

PID EMISSION reglaj (modul reglaj 3) – nou! 
Dupa setarea parametrului modului de reglare boiler = 3 (senzorul de fum trebuie sa fie conectat).
Aceasta metoda se bazeaza pe indicii de la senzorul de fum T3 si consta in modularea constanta si 
regulata a turatiilor ventilatorului pentru a stabiliza temperatura fumului presetata. Spre deosebire 
de modul de reglare cazan = 2 , functionarea ventilatorului este mult mai stabila , fara cresterea 
excesiva a puterii fluxului de aer , ceea ce face aceasta metoda mai economica in ceea ce 
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priveste economia de combustibil. Dupa incarcarea combustibilului si apasarea butonului START, 
ventilatorul functioneaza cu turatie maxima         . Pe masura ce  temperatura presetata a fumului 
este atinsa, turatia este redusa automat. Cand temperatura fumului atinge temperatura presetata 
pentru prima data, se face o ajustare usoara.
In modul EMISIILOR PID , este posibila cresterea temporara a temperaturii presetate a fumului. 
Acest lucru faciliteaza arderea din cazan. Datorita acestui fapt, temperatura in camerele incalzite 
va creste mai rapid, fara a necesita modificari la camera cazanului mai tarziu, in scopul de a 
reduce puterea cazanului.

     Setarea temperaturii fumului mai redusa, sub 160°C poate implica riscul de condens in 
cazan si pe cos, facilitand depunerea de gudron, care implica curatarea mai frecventa a cazanului 
si cosului. Acelasi lucru se aplica si la presetare temperaturi excesiv de ridicate ale apei din 
cazan.
Se recomanda functionarea cazanului la parametrii optimi (emisia si temperatura cazanului 
optime), combinate cu stocarea de energie excesiva intr –un vas tampon.  
Pentru a creste temporar puterea boilerului, de exemplu pentru 30 min, activati ventilatorul 
cu ajutorul butonului START, apoi apasati din nou butonul START si tineti-l apasat pentru 2s. 
Simbolul cazanului pe afisaj incepe sa clipeasca Desen 3. Temperatura fumului presetata creste 
“fara a fi afisata” la valoarea = R7 (parametru tehnic, in mod implicit = 300 ° C) . Dupa un timp R8 
(parametru tehnic), temperatura fumului presetata revine la valoarea setata.

Mai mult decat atat, dupa echiparea regulatorului 
cu un senzor de fum, este posibil sa se permita 
detectarea foarte rapida a lipsei de combustibil. 
Acest lucru ofera economii suplimentare de 
energie termica rezultata din dezactivarea 
aproape instantanee a ventilatorului atunci 
cand combustibilul se termina. De asemenea, 
nu mai este necesara adaugarea rapida de 
combustibil, intrucat detectarea rapida a lipsei 
de combustibil mentine puterea in focarul 
cazanului pentru o perioada mai lunga.

Fig.3. Cresterea temporara de putere in 
modul EMISIE PID

In scopul de a preseta temperatura de emisie, apasati butonul “ F “ pana cand urmatoarea 
fereastra apare:

Fig. 4. Presetarea temperaturii 
fumului

Se foloseste” + “ si “- “ pentru a creste sau descreste , 
temperatura fumului presetata ; mentionam ca valoarea 
din partea superioara a simbolului termometru , de 
exemplu: 20 °C , inseamna 200 °C. Temperatura fumului 
presetata trebuie sa fie intre 160 si 300 °C. Intrucat, pentru 
a obtine putere mai mare cazan ar putea fi necesar sa se 
stabileasca valori mai mari ( de exemplu, in vreme foarte 
rece ).Temperatura optima presetata a fumului depinde de 
tipul de combustibil. Cand arde lemnul, flacara trebuie sa 
fie albastra galben si cand arde carbunele - galbui . De 
exemplu ,temperatura optima pentru lemn este intre 190 
si 260 ° .

Daca temperatura optima a fumului duce la incalzirea excesiva a cazanului, cel mai bine este sa 
stocati surplusul de energie intr-un vas tampon. Daca sistemul de incalzire nu este dotat cu un 
vas tampon, trebuie sa gasiti valoarea temperaturii de emisie prestabilita la care temperatura apei 
in cazan este la nivelul dorit. Daca apare supraincalzirea cazanului, reduceti temperatura fumului 
presetata, sau mariti-o, in caz contrar. Temperatura prestabilita a cazanului este, in aceasta 
metoda, de importanta secundara, aceasta previne depasirea nedorita a temperaturii cazanului. 
Se recomanda sa presetati temperatura cazanului cu 10°C mai mare decat temperatura indicata 
a cazanului dupa ce temperatura fumului este setata. Dupa ce cazanul ajunge la temperatura 
presetata, regulatorul trece in modul de supraveghere.

Temperatura ridicata pe emisiilor, chiar daca ventilatorul se roteste incet poate insemna 
ca corpul cazanului este gudronat  - in acest caz, se impune  curatarea.
Inainte de a activa acest mod, pentru prima data,  se recomanda programarea 
regulatorului in conformitate cu configuratia sistemului

Atentie: regulatorul se va comuta automat de la modul de reglaj 3 la modul 1 , in cazul in 
care senzorul fum este deteriorat sau daca temperatura fumului depaseste capacitatea 
senzorului de emisie. De aceea, este important sa se stabileasca parametrii adecvati 
pentru ca regulatorul sa functioneze in modul 1, fara a provoca nici un pericol.

3.5.8   Supraveghere

Regulatorul trece la MODUL DE SUPRAVEGHERE in urmatoarele situatii:
a)  In cazul modurilor CLASIC si EMISII PID de reglare – daca temperatura cazanului depas-
este temperatura setata,
b)  In modul PID de reglare - in cazul in care temperatura cazanului depaseste temperatura 
prestabilita cazan cu +10 ° C.

In MODUL DE SUPRAVEGHERE ventilatorul este  activat ciclic pentru perioade scurte de timp, 
in scopul de a preveni rabufnirea cazanului  si de a elimina gazele de ardere acumulate in ca-
zan.
 
Ventilatorul este activat pentru timpul de purjare la fiecare interval de purjare. Aceste perioade 
trebuie sa fie alese in asa fel incat focul  sa nu se stinga si, in acelasi timp, pentru a evita ca 
temperatura cazanului sa creasca. 

               Alegerea incorecta a parametrilor de purjare poate cauza supraincalzirea cazanului.

3.5.9   Setari ACM

Regulatorul controleaza temperatura in rezervorul de ACM, cu conditia sa fie conectat un senzor 
de temperatura a apei calde menajere. Prin folosirea parametrului mod ACM        , utilizatorul 
poate:
•	 seta prioritatea apa menajera ( ACM mode = 1) - pompa de incalzire centrala este dezactivata 

pentru a incalzi rezervorul ACM mai repede
•	 Seta functionarea simultana a incalzirii centrale si a pompei ACM (ACM modul=2) 
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In cazul in care senzorul de ACM este deconectat , parametru mod ACM utilizator nu 
poate fi schimbat.

3.5.10 Activarea functiei “VARA”

In scopul de a activa functia VARA, care permite incalzirea rezervorului de apa calda in timpul 
verii, fara a fi nevoie de incalzirea sistemului de incalzire centrala, setati parametru modul ACM 
= 3.

Nu activati functia VARA daca pompa ACM este deconectata.

Functia de vara nu poate fi activata in cazul in care senzorul de ACM este deconectat.

Functia de vara poate fi activata numai dupa ce va asigurati ca centrala nu se va 
supraincalzi. In cazul in care functia de vara este activata, consumul de caldura este 
mult mai mic, deoarece pompa centrala de incalzire este inactiva. Metoda de scadere 
nivel supraincalzire cazan este descrisa la punctul 12.15 

Nu activati functia de vara intr-un sistem hidraulic cu un vas tampon .

3.5.11 Functionare fara ventilator

Cu exceptia cazului in care butonul START este apasat pe ecranul principal (imediat dupa pornirea 
regulatorului prin intrerupatorul de retea), dispozitivul controleaza numai pompele .

Pompa de incalzire centrala si pompa ACM functioneaza in conformitate cu algoritmul lor. Ele sunt 
activate daca sunt indeplinite conditiile setate. Conditiile pentru activarea pompei sunt descrise in 
sectiunile individuale ale manualului.

In cazul in care cazanul este rece, pompele nu functioneaza. Pompele pot incepe sa 
lucreze numai dupa ce cazanul depaseste temperatura de activare n0 a pompei centrale 
de incalzire [ implicit 40 ° C ].

In scopul de a utiliza regulatorul fara ventilator activ, apasati butonul STOP pe ecranul 
principal. 

3.5.12 Control manual (Testul de relee)

Apasati butoanele F si START si tineti-le apasate 4 secunde pentru a permite controlul manual 
al iesirilor regulatorului. Apare fereastra prezentata in desen 5 si simbolul pompei de incalzire 
centrale clipeste in primul rand:

•	 Activa functia VARA (ACM mode = 3 ),
•	 dezactiva incalzirea rezervorului ( ACM mode = 4 )

Fig.5 Control manual

Apasati START si STOP pentru a schimba statusul 
dat : START - ON , STOP - OFF. 

Apasarea butonului F comuta intre pompa centrala 
de incalzire , pompa ACM si ventilator. 

De exemplu, daca selectati pompa de ACM, 
simbolul sau clipeste. Ventilatorul porneste cu 
puterea maxima.

Iesirea din testul de relee se face automat dupa 
o perioada de inactivitate , sau dupa ce apasati 
butonul F.

3.5.13   Revenire la setari implicite

Pentru a restabili setarile implicite, setati valoarea parametrului tehnic R9 (setarile tehnice 
implicite) la “ 1 “ si apasati butonul F.  

     Setarile implicite ale utilizatorilor si  parametrii tehnici vor fi restaurati. 


