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SC SORELI SRL

Arad 310158 Calea Victoriei nr. 90A
tel 0728 285 342, 0724 746 870, e-mail o�ce@soreli.ro

TERMOSTAT ELECTRONIC DIFERENŢIAL PROGRAMABIL 
DT-3.1

I. DOMENIUL DE APLICARE

Termostatul diferenţial programabil DT-3.1 este destinat utilizării în instalaţii de 
preparare a apei calde menajere care utilizează energie solară combinat cu un alt 
tip de energie convenţională. Aparatul realizează comanda pompei de recirculare 
a instalaţiei solare în funcţie de diferenţa de temperatură dintre colectorul solar şi 
boiler.

II. MOD DE UTILIZARE

Termostatul este echipat cu doi senzori de temperatură care se montează în boiler, 
respectiv în colectorul solar. Aparatul monitorizează următorii parametri:

2.1. 

2.2. 

2.3. Tbmax - nivelul maxim admisibil al temperaturii apei din boiler. Aceast 

de 95°C.

IX. GARANŢII

Perioada de garanţie este de 24 de luni de la data cumpărării produsului dar nu 
mai mult de 28 de luni de la data fabricării acestuia. Garanţia se aplică şi pentru 
defecţiunile apărute din execuţia sau calitatea necorespunzătoare a componentelor 
produsului. Garanţia nu se aplică în cazul funcţionării defectuoase datorate instalării 

carcasei aparatului precum şi în cazurile datorate transportului sau depozitării 
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2.4. Tpmin - nivelul minim de temperatură a apei din colectorul solar. Acest 

de 40°C.
2.5. Tpmax - nivelul maxim admisibil al temperaturii apei din colectorul solar. 

2.6. Tpdefrost - nivelul minim admisibil al temperaturii apei din colectorul solar. 

2.7. Tbmin - nivelul minim de temperatură a apei din boiler. Aceast parametru 

A) Functionare normală 

• 

• Procesul de încalzire descris mai sus va continua până când temparatura apei din 
boiler va ajunge la valoarea presetată Wb. După aceasta, pompa de recirculare 
respectiv încălzirea boilerului se vor opri.

• Dacă în codiţiile mai sus menţionate temperatura colectorului solar scade sub 
valoarea Tpmin atunci pompa de recirculare este oprită în ciuda urmatoarelor 

• Dacă temperatura apei din colectorul solar scade sub valoarea Tpdefrost, pompa 

care determină pornirea sa. Protecţia împotriva îngheţului trebuie activată explicit 
de către utilizator, prin programarea parametrului Tpdefrost.

• Dacă temperatura apei din boiler scade în conditiile mai sus menţionate sub  

funcţia de protecţie împotriva îngheţului.

B) Funcţionare în regim de urgenţă 

• Dacă în timpul încălzirii boilerului temperatura colectorului solar depăşeşte 

Acest lucru se întâmplă chiar dacă este depăşit nivelul de temperatură impus apei 
din boiler, Wb.

• Dacă în cazul precedent, temperatura boilerului atinge nivelul maxim admisibil 

supraîncălzirea colectorului solar. Limitarea temperaturii boilerului are prioritate 
mai mare faţă de limitarea temperaturii colectorului solar. 

III. INDICAŢIILE PANOULUI FRONTAL

digital şi indicatoarele de semnalizare ale stării sistemului. Panoul frontal este 
reprezentat mai jos, în Fig. 1: 

Indicaţiile panoului frontal:
1. Tb - temperatura apei din boiler
2. Tp - temperatura panoului solar
3. ∆T - diferenţa de temperatură impusă între panoul solar şi boiler
4. Wb - nivelul maxim de temperatură impus apei din boiler
5. Tbmax - nivelul maxim admisibil al temperaturii apei din boiler
6. Tpmin - nivelul minim al temperaturii colectorului solar
7. Tpmax - nivelul maxim admisibil al temperaturii colectorului solar
8. Tpdefrost - nivelul minim admisibil al temperaturii colectorului solar
9. Pompă - indică funcţionarea pompei de recirculare
10. Alarmă - indică modul de funcţionare în regim de urgenţă 

IV. PROGRAMAREA PARAMETRILOR 

Termostatul intră automat în funcţiune după conectarea la sursa de energie, 
indicând temperatura apei din boier.

activate şi indicatoarele corespunzătoare lor Tb (1), respectiv Tp (2). 

Fig. 1
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4.3. Programarea parametrilor 2.1 ... 2.6.

acceptată drept valoare programată. Dacă doriţi să faceţi corecturi ale parametrului 
care tocmai a fost programat, trebuie să apăsaţi din nou tasta “Prg.” pentru a intra în 
modul program.
Folosiţi tasta “Sel.” pentru a trece la următorul parametru programabil. După ieşirea 
din modul program, termostatul va folosi noile valori la care au fost programaţi 
parametri ca mărimi de lucru. Pentru a ieşi din modul program se apasă încă odata 
tasta “Sel.” după ce aţi programat ultimul parametru (2.6).

V. SEMNALIZAREA ALARMELOR

5.1. Indicaţia Alarmă

• În cazul în care temperatura boilerului depăşeşte limita Tbmax. În acest caz, 

digital este indicată temperatura apei din boiler. 
• În cazul în care temperatura colectorului solar sau a boilerului este sub zero grade. 

În acest caz, se activează indicatorul luminos corespunzător parametrului Tb  iar 

5.2. Temperatura coelctorului solar sau a boilerului sunt în afara domeniului de 
măsurare:

• 
indicaţia “Hi”.

• 
indicaţia “Lo”.

VI. CONECTAREA SENZORILOR ŞI A ELEMENTELOR DE EXECUŢIE

Conectarea senzorilor de temperatură, a alimentării de la reţea şi a pompei de 
recirculare se realizează ca în Fig. 2. Senzorii de temperatură sunt de tip Pt 1000, 

calcul rezistenţa totală a ambelor cabluri raportată la sensibilitatea senzorilor de 
4Ω/1°C. Lungimea maximă recomandată a cablului care nu afectează precizia 
măsurătorilor este de 100 m.
La bornele 19 şi 20 se conecteaza senzorul de temperatură al boilerului, bornele 22 

şi 8 trebuie conectate faza, nulul, respectiv cablul de pământare pentru alimentarea 
termostatului şi a pompei. Alimentarea pompei de recirculare trebuie conectată la 
bornele 9, 10 şi 11, care reprezintă faza, nulul, respectiv cablul de pamântare. La 
borna 12 (L2) este conectată faza când nu este conectată la terminalul 11 (L1) şi 
invers. 

VII. SCHEME HIDRAULICE

А) Prepararea apei calde menajere doar cu ajutorul unui colector solar

Fig. 2
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B) Prepararea apei calde menajere cu ajutorul unui colector solar şi a unei 
rezistenţe electrice de încălzire

C) Prepararea apei calde menajere cu ajutorul unei centrale termice şi a unei 
servo-valve pentru controlul alimentării boilerului

D) Prepararea apei calde menajere cu ajutorul unei centrale termice şi a unei 
rezistenţe electrice de încălzire

VIII. DATE TEHNICE:

Alimentare: 230V / AC / 50-60Hz

Curent nominal maxim: 7A / 250V / AC / 50-60Hz

Ieşire Releu standard

Diferenţa temperaturilor de pornire: ∆T 2...20°C reglabil

Senzori: 2 senzori de temperatură Pt1000 (de la 
-50°C la +200°C)

Curentul senzorului: 2.6 mA

Intervalul de temperatura măsurat: De la -30 la +125°C

Trei cifre

Precizia de măsurare: 1°C

Umiditate 0...80%

Protecţie: IP20
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