
   
  
PROFISOLAR 12 CH – regulator solar - 7 intrări şi 5 ieşiri  
  
  

  
  
  

FUNCŢIILE PRINCIPALELE  

Gestionează diferenţa de temperatură.  
Control al turaţiei pompei de circulaţie.  
Protecţia panoului solar contra temperaturilor ridicate.  
Protecţie anti-îngheţ.  
Protecţie anti-legionela.  
Indică aportul de căldură, în kW.  
Gestionează 1 sau 2 boilere (sau piscină) şi aport la încălzire.  
Folosirea optimă a încălzirii suplimentare (electrică sau hidraulică).  
Gestionează panouri solare amplasate Est/Vest. Funcţie 
vacanţă.  

  
  
DIMENSIUNI  

  



SISTEME DISPONIBILE  

  

  

Sistem folosit la gestionarea unui sistem solar cu 1 câmp  
de panouri solare pentru producţia de ACM şi încălzire  
suplimentară hidraulică  

Sistem folosit la gestionarea unui sistem solar pentru  
producţia de ACM şi încălzire suplimentară hidraulică cu  
 câmp de panouri solare şi 1 electrovană  1 

Sistem folosit la gestionarea unui sistem solar pentru  
producţia de ACM şi încălzire suplimentară hidraulică cu  
 câmp de panouri solare şi 1 pompă de circulaţie  1 

Sistem folosit la gestionarea unui sistem solar pentru  
producţia de ACM şi încălzire suplimentară hidraulică cu  
 panou solar, 2 boilere, 2 pompe de circulaţie solare  1 

Sistem folosit la gestionarea unui sistem solar pentru  
producţia de ACM şi încălzire suplimentară hidraulică cu  
 câmp de panouri solare, 2 boilere, 1 pompă de  1 

circulaţie solară şi 1 electrovană  

Sistem folosit la gestionarea unui sistem solar pentru  
producţia de ACM şi încălzire suplimentară hidraulică cu  
 câmpuri de panouri solare (Est/Vest), 1 boiler, 2 pompe  2 

de circulaţie solare  

Sistem folosit la gestionarea unui sistem solar pentru  
producţia de ACM şi încălzire suplimentară hidraulică cu  
2  câmpuri de panouri solare (Est/Vest), 1 boiler, 1 pompă  
de circulaţie solară şi 1 electrovană  

  



 

Intrări/Ieșiri electrice 
D e s c r  i

 e r  e D e n
 u  m
 i r
 e 

2 intrări pentru sonde de temperatură panou Tip sondă: TP1000 T0; T1 

5 intrări pentru sonde de temperatură boilere 
sau conducte Tip sondă: NTC 10K, B=3950 T2; T3; T4; T5;  

T6 
Ieșire de comandă a pompei de circulație 
solară cu posibilitatea controlului turaţiei Releu semi-conductor, fază comutată (max. 1A) R1 

A 2-a ieșire de comandă pentru pompă de 
circulaţie sau electrovană cu 3 căi Releu electromagnetic, max. 3,5 A R2 

A 3-a ieșire de comandă pentru pompă de 
circulaţie sau electrovană cu 3 căi Releu electromagnetic, max. 3,5 A R3 

A 4-a ieșire de comandă pentru pompă de 
circulaţie Releu electromagnetic, max. 3,5 A R4 

A 5-a ieșire de comandă pentru încălzire 
suplimentară Releu electromagnetic, max. 10 A H1 

  

Sistem folosit la gestionarea unui sistem solar pentru  
producţia de ACM şi încălzire suplimentară hidraulică cu  
2  câmpuri de panouri solare (Est/Vest), 2 boilere, 2  
pompe de circulaţie solare  

Sistem folosit la gestionarea unui sistem solar pentru  
producţia de ACM şi încălzire suplimentară hidraulică cu  
 câmpuri de panouri solare (Est/Vest), 2 boilere, 1  2 

pompă de circulaţie solară şi 2 electrovane  

Sistem folosit la gestionarea unui sistem solar pentru  
producţia de ACM, incălzirea unei piscine şi încălzirea  
suplimentară hidraulică cu 1 câmp de panouri solare, 1  
boilere, 1 pompă de circulaţie solară, 1 pompă de  
circulaţie şi 1 electrovană  

Sistem folosit la gestionarea unui sistem solar pentru  
producţia de ACM şi încălzirea suplimentară hidraulică  
cu 1 câmp de panouri solare, 1 boiler, 1 pompă de  
circulaţie solară, 1 pompă de circulaţie, 1 electrovană şi  
aport la încălzire  

Sistem folosit la gestionarea unui sistem solar pentru  
producţia de ACM şi încălzirea suplimentară hidraulică  
cu 1 câmp de panouri solare, 2 boilere, 1 pompă de  
circulaţie solară, 1 pompă de circulaţie, 1 electrovană şi  
aport la încălzire  

  
CARACTERISTICI TEHNICE   



Intrări/Ieșiri electrice 
D e s c r  i
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Domeniul de măsurare a temperaturilor 
panoului solar  - 10 ÷ 200°C  

Domeniul de măsurare a temperaturilor 
boilerelor  0 ÷ 100°C  

Precizia de măsurare a temperaturilor ±2 °C  
Tensiune de alimentare 230V~, ±10%, 50 Hz Alim. 
Putere 3  W  

Accesorii Descriere Denumire 

2 buc. sonde de înaltă temperatură 
Sondă PT1000, cap. măsurare până la 500°C, 
1,5 m cablu cu silicon care poate suporta temp. 
de până la 250°C 

T1, (T0) 

4  buc. sonde de temperatură normală 
Sonde NTC10K, senzor B3950, cap. de 
măsurare până la la 135°C, 2,5 m cablu PVC 

T2, T3, T4, T5,  
T6 

Cablu suplimentar La cerere  
Condiții de mediu Descriere 

Temperatura de funcționare  -10°C până la 50°C 
Clasă rez. la umiditate IP40 
  


