
  
PROFISOLAR 13 – regulator solar – 4 intrări şi 3 ieşiri  

  
Regulator solar produs în Franţa care, cu cele 13 sisteme disponibile, asigură 
funcţionarea optimă a sistemelor cu panouri solare.  
  
AVANTAJE  
  
13 sisteme într-un singur produs: panouri solare  
Est/Vest, încălzire suplimentară electrică sau hidraulică, 
piscină, două boilere, pompă cu turaţie variabilă, etc.  

Ceas integrat pentru a gestiona funcţiile de confort şi de 
protecţie.  

Mod Auto Maxi: prioritate confortului toată energia   
Disponibilă putând fi utilizată pentru a garanta apă caldă 
sanitară la temperatura dorită.  

Mod ecologic/economic: se foloseşte numai energia 
Solară cu scopul de a reduce consumul de energie.  
Mod Boost: permite ocazional sau zilnic de a garanta, cu 
ajutorul încălzirii suplimentare hidraulice sau electrice, 
menţinerea temperaturii setate în perioadele de utilizare 
intensă a apei calde. Pentru un confort crescut.  

Afişaj mare iluminat.  
Albastru: mod utilizator sau funcţionare normală. 
Roşu: mod instalator sau disfuncţionalitate.  
3 nivele de acces securizate: cablare, instalare, utilizare.  

3 moduri de montaj posibile: pe perete, pe şină DIN sau integrat într-un grup de 

pompare.  

Conexiuni rapide, fără şuruburi: pentru simplitate şi câştig de timp.  

Kit-ul este  livrat cu sonde: 2 sonde de boiler (negre), 1 sondă pentru panou (roşie). Sonde 
suplimentare la cerere.  
  
FUNCŢIILE PRINCIPALELE  
Gestionează diferenţa de temperatură.  
Control al turaţiei pompei de circulaţie.  
Protecţia panoului solar contra temperaturilor ridicate.  
Protecţie anti-îngheţ.  
Protecţie anti-legionela.  
Statistică privind activitatea pompei şi a rezistenţei electrice.  
Indică aportul de căldură, în kW.  
Gestionează 1 sau 2 boilere (sau piscină).  
Folosirea optimă a încălzirii suplimentare (electrică sau hidraulică).  
Gestionează panouri solare amplasate Est/Vest.  

  



DIMENSIUNI  
  

  
  
SITEME DISPONIBILE – prezentare simplificată  
  
  

  

  
  



 
  
  

  

  
  



  
  
CARACTERISTICI TEHNICE  
  

Intrări/Ieșiri electrice 
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4 intrări pentru sonde de temperatură Tip sondă: TP1000 T1; T2; T3; T4 

1 intrare pentru sincronizare ore vârf de 
sarcină 

Intrare comandată de un contact liber de 
potențial furnizat de un ceas (închis în orele 
de vârf) 

E1 

Ieșire de comandă a pompei de circulație 
solară 

Semi-conductor max. 200 W, fază comutată 
(0 ,1A min. ) R1 

A 2-a ieșire de comandă Releu max. 2A, fază comutată R2 
A 3-a ieșire de comandă Releu max 1A250V~, liber de potențial R3 
Tensiune de alimentare 230-240V~, -10% +5%, 50 Hz Alim. 

Accesorii Descriere Denumire 

1 buc. sondă de înaltă temperatură Sondă PT1000, -30°C până la 200°C, 1,5 m 
cablu roșu T1, (T4) 

2 buc. sonde de temperatură normală Sonde PT1000, -15°C la 105°C, 2,5 mcablu 
negru T2, T3, (T4) 

Cablu suplimentar La cerere T1, (T4) 

Condiții de mediu Descriere 

Protecție 

Izolație: Clasa II 
Indice de protecție: IP20 
Grad de poluare: 2 
Tensiunea de impuls nominal: 4KV 

Temperatura de funcționare 0 °C până la 40°C 
Temperatura de depozitare  -20°până la 70°C 
Umiditate 85% la +25°C fără condensație 



Norme EN60730-1 EN60730-2-
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