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Glosar

BridgeNet® : denumirea sistemului de reţea care permite comunicarea dintre dispozitive.

Combi : buffer asociat grupului pompei solare digitale + SAR, care permite furnizarea de ACM şi căldură cu solarul 

Centrală Combi : centrală care permite furnizarea instantanee de ACM şi căldură.

Extra : rezervor cilindric solar de mare capacitate, cu grup digital solar preinstalat.

SAR (Staţie Apă Rece) : dispozitiv care permite producerea ACM. Se va conecta la un buffer de apã caldã

Orice tip de centrală : centralã existentã în piaţã fãrã sistem de comunicare                   BridgeNet®.

Rezervor Solar Integrat : rezervor cilindru solar fără grup Solar pompă digitală, cu vas de expansiune de 16 L integrat în 
produs.

Grup Solar Pompă Digitală : acest dispozitiv reprezintă interfaţa dintre panourile solare si rezervorul solar.

Centrală sistem : centrala care permite numai furnizarea de caldura.

Interfaţă sistem : telecomandă care se conectează la dispozitive. Permite citirea stării tuturor dispozitivelor şi setarea tuturor 
parametrilor. De asemenea, este un termostat ambiental cu temporizator pentru încălzire şi ACM.
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Prezentare generală

Caracteristica sistemelor BridgeNet® este faptul că orice componentă poate fi conectată cu celelalte şi, mai ales, că pot comunica 
între ele. Acest lucru este posibil datorită magistralei (/Bus) de comunicaţii. Conectorii componentelor sunt cei de culoare portocalie. 
Prin conectarea interfaţei "Interfaţă Sistem" (Telecomanda), puteţi regla parametrii fiecărei componente şi citi starea dispozitivelor.
Dacă sunt  3 sau mai multe dispozitive - de exemplu, o centrală + control solar + SAR), trebuie să comutaţi cel puţin o dată butonul 
DIP 1 în poziţia 1 (Control Solar, SAR sau ambele).
Se pot conecta până la 3 dispozitive pasive, precum Interfaţă Sistem sau control cameră. Dacă doriţi să conectaţi mai multe, trebuie 
să conectaţi împreună 2 dispozitive active (centrală + la control solar, de exemplu).

Conexiuni electrice
Funcţie Cablu Lungime max Observaţii

Bus comunicaţii         2 fire răsucite 0,5 mm2 50 m

Sonde 2 fire răsucite 0,5 mm2 100 m

Alimentare Vezi avizul dispozitivului

Circuitul hidraulic 

În funcţie de numărul de panouri solare instalate şi de distanţa lor faţă de rezervorul cilindric, se defineşte diametrul tubulaturii.

Vas de expansiune Solar

În funcţie de tipul şi numărul de panouri solare instalate, de elevaţia lor relativă, se defineşte volumul vasului de expansiune. În 
rezervorul solar integrat există un vas de 16 L.

Vas de expansiune încălzire

Volumul vasului trebuie calculat pe baza capacităţii rezervorului de acumulare şi a sistemului, în conformitate cu practicile curente. 
Conectaţi vasul de expansiune pentru apă menajeră (dacă este necesar, în caz de presiune înaltă) în aval faţă de grupul de 
siguranţă.

Interfaţă Sistem - primii paşi

Reveniţi la meniul Home (/Acasă) dând Clic simultan pe 
tastele din desen timp de 5 sec.
Rotiţi encoderul la indicativul 234, apoi apăsaţi pe OK.
Rotiţi encoderul la poziţia Meniu 
Apăsaţi pe OK 
Apoi selectaţi parametrul rotind codorul.OK

Encoder

 tastă OK

           tastă 

Apă caldă menajeră Manometru

Apă caldă amestecată Senzor extern

Instalaţie apă rece menajeră Separator de aer 

Apă rece menajeră Debitmetru

Senzor de temperatură Săgeată

Valvă cu 3 căi  Conexiuni precablate

Supapă termostatică de amestecare Conexiuni instalate

Supapă de siguranţă Solar manager low = Nivel redus manager Solar 

Robinet Interfaţă

Vas de expansiune Senzor de presiune 

Pompă de circulaţie

SML
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Kairos Combi cu centralŁ sistem dotat cu Bus BridgeNet® 
Principiu de operare 
Acest sistem poate furniza fie apă rece menajeră (1), fie încălzire solară (2). 
Pompa modulului solar este activată de îndată ce temperatura la senzorul S1 de pe panoul solar depăşeşte 30°C şi este cu 8°C mai 
mare (setare prestabilită) decât temperatura la senzorul S2 de la baza rezervorului.

Dacă nu este soare, partea de sus a rezervorului de acumulare este menţinută fierbinte de centrala sistem. Pompa modulului digital solar 
comunică temperatura senzorului S3 (partea de sus a rezervorului de acumulare) din sistemul centralei prin intermediul bus-ului de comunicaţii. 
Drept urmare, centrala controlează temperatura rezervorului de acumulare astfel încât SAR să furnizeze ACM. Valva AUX1 este activată.

1- ACM: apa caldă menajeră este încălzită cu ajutorul SAR. Când utilizatorul plasează o cerere de apă caldă, SAR detectează 
cererea cu ajutorul debitmetrului şi activează pompa de circulaţie. Această pompă conduce apa caldă de la rezervorul de acumulare 
prin schimbatorul în plăci. Apa menajeră trece si ea prin acest schimbator, fiind astfel încălzită la temperatura dorită.  

2- Încălzire: când utilizatorul plasează o cerere de încălzire, dacă temperatura de retur din sistem la senzorul S4 este mai mică 
decât temperatura rezervorului la senzorul S2, valva cu 3 căi V1 comută pe rezervorul de acumulare. Sistemul de încălzire este 
alimentat cu apă din rezervor, încălzită la rândul ei de panourile solare.
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Pre wired connections 
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Solar manager low

Fresh water control

Zone module control

VE

Air separator

Flowmeter

SCHEME V1

Pressure sensor

BOM DESCRIPTION

Solar Panel + Instal. Kit XP, CF

Boiler + Kits Gal Evo System

Cylinder 400 L, 600 L, 800 L, 1000 L 1S

FWS Basic model without recirculation

With sensor S1, S2, S3Mid Pump Group

For MPG and FWS connectionConnection pipes

Diverter valve 

Heating Exp. vessel According to tank & Installation volume

Heating probe S4

Remocom

Recirculation kit

Heating, solar and sanitary water control

To be mounted inside the FWS

System prod.

System prod.

System prod.

System prod.

System prod.

System prod.

System prod.

System prod.

Accessory

Accessory

Out perimeter

ZN
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1. Instalaţi panourile şi ţevăria conform instrucţiunilor privind 
panourile solare.

2. Instalaţi  centrala sistem conform instrucţiunilor ataşate. 
Conectaţi centrala conform descrierii din diagramă.

3. Instalaţi valva V1, care permite recuperarea energiei înma-
gazinate în rezervor pentru încălzirea instalaţiei şi care este co-
nectată la baza rezervorului. Aveţi grijă ca valva să fie insta-
lată în direcţia corectă.

4. Instalaţi valva V2 Aux 1, care permite încălzirea părţii de sus a 
rezervorului dacă nu este suficient de fierbinte (pentru SAR). Conec-
taţi-o la partea de sus a rezervorului. Respectaţi markerii A şi AB ai 
valvei, indicaţi în diagramă. 

5. Instalaţi SAR. Fixaţi pe rezervor şurubul de montaj furnizat 
împreună cu SAR, apoi fixaţi SAR pe el. Conectaţi ţevile de 
legătură, conectorii de alamă şi garniturile albe. Conectaţi apa 
caldă menajeră în conformitate cu instrucţiunile SAR. 

6. Instalaţi modulul solar. 
- Fixaţi modulul solar de rezervor cu şurubul furnizat. 
- Conectaţi conectorii de alamă, ţevile cu garnituri verzi. 
- Conectaţi ţevile panourlor conform descrierii din instrucţi-

unile pentru modulul solar. 
- Introduceţi senzorii S2 (la baza rezervorului) şi S3 (la 

partea de sus a rezervorului), furnizate cu modulul solar 
- Ataşaţi senzorul S4, furnizat cu accesoriile, pe retur 

sistem încălzire, în amonte de valva V1 (pe partea AB).

7. Conectaţi vasul solar de expansiune la modulul solar.

8. Conectaţi o tavă la ieşirea din supapa de siguranţă, pentru 
colectarea glicolului.

9. Conectaţi modulul supapei de încălzire la partea de sus a 
rezervorului. 

10. Conectaţi vasul de expansiune apă caldă la partea de sus 
a rezervorului de acumulare.

11. Conexiuni electrice (vezi diagrama) : 
- Furniturile pentru modulul solar digital, SAR şi centrală tre-

buie instalate în concordanţă cu respectivele lor instrucţiuni. 

- Scoateţi NTC de pe conectorul TNK din centrală.

- Conectaţi senzorii S1, S2, S3 şi S4 la placa modulului solar 

- Conectaţi valva V1 la conectorul V1

- Asiguraţi şi conectaţi valva V2 Aux1 la conectorul Aux1 şi la 
reteaua de alimentare.

- Conectaţi bus-ul dintre centrală, SAR şi modulul digital so-
lar folosind 2-fire de cablu răsucite. Respectaţi polaritatea B
la B si T la T, conform descrierii din diagramă. 

- Conectaţi placa de conexiuni a interfaţei sistemului la 
conectorul portocaliu. 

- Rotiţi butonul 1 DIP la poziţia 1 (pentru că sunt mai 
mult de 2 componente active conectate între ele - 
centrala, SAR şi plăcile modulului solar).

12. Pornire 

- Umpleţi şi goliţi rezervorul. 

- Umpleţi şi goliţi circuitul de încălzire (cod 721).

- Reglaţi presiunea din vasul solar de expansiune.

- Umpleţi circuitul cu monopropilen glicol şi goliţi circuitul 
   în întregime.

- Reglaţi presiunea din circuitul solar (cod 361). 

- Setaţi debitul începând cu viteză redusă (0.5l/m² de senzor). 
Cod 340, 341, 360.
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Conexiuni electrice

TA2 SE TNK SOL TA1

CN
1

Boiler Cobtrol Connectors
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DC AUX

+ - TB
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L
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A

B

AB

A

B

ABB
AB

A

B
AB 

A

S3

S2

S1

S4

OK

Senzor extern

Placă de centrală 

Placă de SAR

Panou de conectare Interfaţă Sistem

Valva V1

Valva V2 
(AUX)

Conector placă modul 
digital solar
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Cod Descriere Acţiune
2 2 8 Tip de centrală Selectaţi 1

3 0 0 Setare temperatură confort ACM  Setaţi temperatura dorită de la 40 la 60°C

3 2 1 Diagrama instalaţiei de apă Selectaţi 4 (suport încălzire)
3 2 6 Funcţia supraveghere colector Selectaţi 1 pentru tuburi vidate
3 4 0 Control manual Solar Setaţi la 1 pt. comutare la modul manual, apoi reveniţi la 0 la finele testelor

3 4 1 Control pompă Solar Selectaţi 1 pt. a putea regla debitul (citire debit: cod 360)

3 6 0 Debit Solar (l/min)    

3 6 1 Presiune circuit Solar 

3 6 2 Capacitate rezervor Selectaţi volumul rezervorul instalat

3 5 0 Temperatura la senzorul solar S1 

3 5 1 Senzor S2, bază rezervor 

3 5 2 Senzor S3, sus rezervor 

3 

  3          5 4 Temperatură admisie serpentină Solar   

3 5 5 Temperatură ieşire serpentină Solar   

SAR

7 0 0 Setaţi temperatura apei menajere  40 - 60 °C

7 2 0 Diagramă apă  Selectaţi 1
7 3 4 Debit apă caldă menajeră 

Încălzire

4 2 0 Tip de încălzire circuit zona 1 Selectaţi 0 în caz de încălzire prin pardoseală sau 1 pentru radiatoare de
temperatură înaltă

4 2 1 Selectaţi tipul de control termic Selectaţi 2 dacă interfaţa sistem este folosită ca senzor de cameră
4 3 0 Temperatură cameră Selectaţi temperatura camerei

Erori

214 Setaţi parametrul 321 la 4 cu interfaţa sistem (vezi Informaţii Generale) 

 208                Setaţi parametrul 228 la 1 şi scoateţi NTC de la conectorul "TNK", de pe placa centralei

250 Setaţi parametrul 720 la 1

Setări

Mai întâi, treceţi butonul 1 DIP lD poziţia 1 (dacă sunt mai mult de 2 placi conectate la bus).
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CentralŁ Combi cu schimbŁtor secundar dotat cu Bus BridgeNet®
Principiu de operare
Acest sistem poate furniza fie apă caldă menajeră (1), fie încălzire solară (2).
Pompa modulului solar este activată de îndată ce temperatura la senzorul S1 de pe panoul solar depăşeşte 30°C şi este cu 8°C 
mai mare (setare prestabilită) decât temperatura la senzorul S2 de la baza rezervorului.

1- ACM: apa caldă menajeră este încălzită cu ajutorul SAR. Când utilizatorul plasează o cerere de apă caldă, SAR detectează 
cererea cu ajutorul debitmetrului şi activează pompa de circulaţie. Această pompă conduce apa caldă de la rezervorul de acumulare 
prin schimbatorul în plăci. Apa menajeră trece si ea prin acest schimbator, fiind şi ea încălzită. Dacă nu este soare, apa nu este 
încălzită la temperatura dorită întrucât rezervorul este rece. La ieşirea din SAR, apa va fi deci canalizată sistematic prin centrala 
cu schimbător secundar, pentru a fi încălzită la temperatura dorită. 

2- Încălzire: când utilizatorul plasează o cerere de încălzire, dacă temperatura de retur din sistem la senzorul S4 este mai mică decât 
temperatura rezervorului la senzorul S2, valva cu 3 căi V1 comută pe rezervorul de acumulare. Sistemul de încălzire este alimentat 
cu apă din rezervor, încălzită la rândul ei de panourile solare.
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BOM DESCRIPTION
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1. Instalaţi panourile şi ţevăria conform instrucţiunilor privind 
panourile solare.

2. Instalaţi centrala sistem conform instrucţiunilor ataşate. Co-
nectaţi centrala conform descrierii din diagramă. Ieşirea pentru 
apă caldă menajeră de la SAR este conectată la admisia apei 
reci de la centrală.

3. Instalaţi valva V1, care permite recuperarea energiei înma-
gazinate în rezervor pentru încălzirea instalaţiei şi care este co-
nectată la baza rezervorului. Aveţi grijă ca valva să fie insta-
lată în direcţia corectă.

4. Instalaţi SAR. Fixaţi pe rezervor şurubul de montaj furnizat 
împreună cu SAR, apoi fixaţi SAR pe el. Conectaţi ţevile de 
legătură, conectorii de alamă şi garniturile albe. Conectaţi apa 
caldă menajeră în conformitate cu instrucţiunile SAR.  

5. Instalaţi modulul solar. 
- Fixaţi modulul solar de rezervor cu şurubul furnizat. 
- Conectaţi conectorii de alamă, ţevile cu garniturile verzi. 
- Conectaţi ţevile panourilor conform descrierii din instrucţiu- 

nile pentru modulul solar. 
- Introduceţi senzorii S2 (la baza rezervorului) şi S3 (la 

partea de sus a rezervorului), furnizate cu modulul solar 
- Ataşaţi senzorul S4, furnizat cu accesoriile, pe retur sistem 

încălzire, în amonte de valva V1 (pe partea AB).

6. Conectaţi vasul solar de expansiune la modulul solar.

7. Conectaţi o tavă la ieşirea din supapa de siguranţă, pentru 
colectarea glicolului.

8. Conectaţi modulul supapei de încălzire la partea de sus a 
rezervorului. 

9. Conectaţi vasul de expansiune apă caldă la partea de sus a 
rezervorului de acumulare.

10. Conexiuni electrice (vezi diagrama) : 
- Furniturile pentru modulul solar digital, SAR şi boiler trebuie 

instalate în concordanţă cu respectivele lor instrucţiuni. 

- Scoateţi NTC de pe rezervorul de la boiler.

- Conectaţi senzorii S1, S2, S3 şi S4 la placa modulului solar 

- Conectaţi valva V1 la conectorul V1

- Asiguraţi şi conectaţi valva V2 Aux1 la conectorul Aux1 şi la 
reteaua de alimentare.

- Conectaţi bus-ul dintre centrală, SAR şi modulul digital so-
lar folosind 2-fire de cablu răsucite. Respectaţi polaritatea B
la B si T la T, conform descrierii din diagramă. 

- Conectaţi placa de conexiuni a interfaţei sistemului la 
conectorul portocaliu. 

- Rotiţi butonul 1 DIP la poziţia 1 (pentru că sunt mai 
mult de 2 componente active conectate între ele - 
boiler, SAR şi plăcile modulului solar).

12. Pornire 

- Umpleţi şi goliţi rezervorul. 

- Umpleţi şi goliţi circuitul de încălzire (cod 721).

- Reglaţi presiunea din vasul solar de expansiune.

- Umpleţi circuitul cu monopropilen glicol şi goliţi circuitul 
în întregime.

- Reglaţi presiunea din circuitul solar (cod 361). 

- Setaţi debitul începând cu viteză redusă (0.5l/m² de senzor). 
Cod 340, 341, 360.
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Cod Descriere Acţiune
3 0 0 Setare temperatură confort ACM Setaţi temperatura dorită de la 40 la 60°C

3 2 1 Diagrama instalaţiei de apă  Selectaţi 4 (suport încălzire)

3 2 6 Funcţia supraveghere colector Selectaţi 1 pentru tuburi vidate
3 4 0 Control manual Solar Setaţi la 1 pt. comutare la modul manual, apoi reveniţi la 0 la finele testelor

3 4 1 Control pompă Solar Selectaţi 1 pt. a putea regla debitul (citire debit: cod 360)

3 6 0 Debit Solar (l/min) 

3 6 1 Presiune circuit Solar    

3 6 2 Capacitate rezervor 

3 5 0 Temperatura la senzorul solar S1
Selectaţi volumul rezervorului instalat  

3 5 1 Senzor S2, bază rezervor            

3 5 2 Senzor S3, sus rezervor

5 3                 4      Temperatură admisie serpentină Solar 

  3          5 5 Temperatură ieşire serpentină Solar   

SAR 

7 0 0 Setaţi temperatura apei menajere  40 - 60 °C 

7 2 0 Diagramă apă  Selectaţi 1
7 3 4 Debit apă caldă menajeră 

Încălzire

4 2 0 Tip de încălzire circuit zona 1 Selectaţi 0 în caz de încălzire prin pardoseală sau 1 pentru radiatoare de
temperatură înaltă

4 2 1 Selectaţi tipul de control termic Selectaţi 2 dacă interfaţa sistem este folosită ca senzor de cameră 

Erori

214 Setaţi parametrul 321 la 4 cu interfaţa sistem (vezi Prezentare generală) 

250                Setaţi parametrul 720 la 1

Setări
Mai întâi, treceţi butonul 1 DIP la poziţia 1 (deoarece sunt mai mult de 2 plăci conectate la bus).




