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Regulador digital SOLCAL® 1

Série 257

Função 

O regulador digital analógico para instalações
solares foi concebido para permitir a gestão de
forma simples e intuitiva. O regulador, que possui
uma elevada eficiência funcional, distingue-se
pela sua flexibilidade de utilização, e pelo uso
simples através de seletores analógicos.
Através do painel são visualizados, em tempo
real, o estado de funcionamento dos dispositivos
tais como bombas, válvulas, e eventuais alarmes
de sondas, etc. e as temperaturas da instalação.
Encontram-se disponíveis 11 programas de
aplicação possíveis que satisfazem quase todas
as instalações solares.
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DEIXAR O PRESENTE MANUAL À DISPOSIÇÃO DO UTILIZADOR

ADVERTÊNCIAS

As instruções seguintes devem ser lidas e compreendidas antes da instalação, colocação em
funcionamento e manutenção do regulador.

O símbolo de segurança é utilizado neste manual para chamar a atenção para as instruções
relativas à segurança. O símbolo tem o seguinte significado:
ATENÇÃO!
A SUA SEGURANÇA ESTÁ EM CAUSA. O INCUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES
PODE ORIGINAR UMA SITUAÇÃO DE PERIGO.

- O regulador digital deve ser instalado por um instalador qualificado, de acordo com as normas nacionais e/ou
os respetivos requisitos locais.

- Se o regulador digital não for instalado, colocado em funcionamento e mantido corretamente segundo as
instruções contidas neste manual, poderá não funcionar de modo correto e colocar o utilizador em perigo.

ATENÇÃO: Risco de choque elétrico. A parte posterior do quadro está sob tensão.
Desligar a alimentação elétrica antes de efetuar qualquer intervenção. O
incumprimento destas indicações pode provocar danos pessoais ou materiais.

Lógica de segurança de sobreaquecimento do coletor solar
Ao alcançar a temperatura regulada do termoacumulador, a bomba solar desliga-se. Se a temperatura do coletor atingir os 120°C, a bomba
solar reativa-se. Esta é desligada ou reiniciada para controlar a temperatura do coletor, com histerese +0 -15°C relativamente aos 120°C de
arranque. O termoacumulador pode ser carregado até uma temperatura máxima de 90°C.
Ao alcançar esta temperatura, a bomba solar desliga-se; caso a temperatura do coletor solar continue a subir até aos 140°C, a bomba é
desativada, e reiniciará apenas aos 120°C +0 -15°C (105°C).
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Dados técnicos e instalação

Regulador 
Tensão 230 V (~), ±10%, 50 Hz
Potência absorvida 4 VA
Contactos de saída:

1 relé. 250 V (ac) com um contacto em troca 8 (2) A máx.
1 relé. 250 V (ac) com dois contactos em troca total 9 A máx.

Classe de proteção: II 
Grau de proteção: IP 40
Temperatura ambiente: 0÷40°C
Classe humidade: classe F segundo DIN EN 40040
Ligação: série (RS 232 com cabo 

especial minidin Typ 9636/9636USB)
Sondas Pt 1000
Código 257005 Cor cinzenta 3 m, cabo LIYY, 2 x 0,5 mm²,

Tmáx. 100°C 
Código 257006 Cor vermelha 3 m, cabo SIHF, 2 x 0,5 mm²,

Tmáx. 180°C 

Tabela de resistência das sondas Pt1000

ATENÇÃO

Instalar o sensor com o cabo de silicone de cor vermelha
(Tmáx. 180°C) no coletor solar.

Dimensões

Ligação das sondas
A ligação entre as sondas e o regulador deve ser realizada numa conduta dedicada. Se o cabo de ligação for inserido numa
conduta com outros cabos de tensão, deverá usar-se um cabo blindado com ligação de terra. 
Qualquer operação de modificação da cablagem do regulador poderá causar problemas elétricos. Se for necessário intervir
na cablagem, é necessário realizar um reset cortando, por alguns momentos, a alimentação do regulador. Os cabos podem
ser aumentados até 100 m com um cabo de secção 1 mm2.

Peso (kg)Código Código Código L (m)

°C W °C W
-10 961 65 1252
-5 980 70 1271
0 1000 75 1290
5 1019 80 1309
10 1039 85 1328
15 1058 90 1347
20 1078 95 1366
25 1097 100 1385
30 1117 105 1404
35 1136 110 1423
40 1155 115 1442
45 1175 120 1461
50 1194 140 1536
55 1213 160 1611
60 1232 170

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 2414 15 16 17 18 19 20 21 22 23
N L

N N N

I

Ligações elétricas
1 sonda coletor
2 comum sonda coletor e termoacumulador

inferior
3 sonda termoacumulador inferior
4 terceira sonda
5 terceira sonda
13 neutro
14 fase
15 fase relé 1
16 neutro relé 1 
17 fase relé 2 abertura
18 neutro relé 2
19 fase relé 2 fecho
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Escolha de sistemas 

A escolha do sistema é efetuada através dos interruptores DIP, que se encontram na parte posterior do
quadro do regulador.

 

 

 

ON

1 2 3 4

Gestão e configuração dos parâmetros

Tecla “ ” “ ”
Premindo uma vez brevemente a tecla, acende-se a luz do visor; voltando a premir a tecla com o visor ligado, seleciona-se o estado de
funcionamento desejado OFF - ON ou Teste. Os comandos ficam operacionais após cerca de dois segundos.
Se o botão for premido por mais de 2 segundos, todas as temperaturas programadas são apresentadas ciclicamente no visor. À medida que
os valores são visualizados, podem ser modificados através dos respetivos seletores da parte frontal do quadro, de acordo com as exigências
de projeto e do sistema escolhido. 

Indicações e variações dos valores nominais 
Com os três seletores na parte frontal do quadro, podem ser programados três valores nominais no nível 1, e outros três no nível 2. Para atingir
o 2° nível é necessário premir a tecla “ ” durante 2 segundos; o potenciómetro de comando deve ser rodado, mantendo o botão “ ”
premido. 
Se um potenciómetro for rodado, o valor programado surge no visor durante 4 segundos, sendo que após este período o visor regressa ao nível
predefinido com sinóptico.

Visor
Através do visor do regulador são visualizados, em tempo real, a posição e as temperaturas das sondas, e o estado de funcionamento dos
dispositivos, tais como bombas e válvulas do sistema escolhido. Se um sensor não for reconhecido, na ativação surge o símbolo “X” acompanhado
pela informação que determina a falha de reconhecimento. Se houver alguma avaria no sensor ou o cabo de ligação estiver interrompido surge o
símbolo “▲”.
Se o sensor estiver em curto-circuito, surge o símbolo “▼”.
Se um dos sensores necessários para a função apresentar uma falha, o sistema desativa-se e o LED vermelho pisca. Se um sensor opcional
tiver alguma avaria ou não estiver ligado, o sistema continuará em funcionamento. 
A luz do visor permanece acesa durante 30 segundos após manobra de um elemento de comando.

Segurança
Para evitar a modificação acidental dos
parâmetros introduzidos através dos seletores,
após cerca de 20 minutos da última
movimentação, ativa-se o bloqueio automático.
Caso seja necessário voltar a parametrizar o
regulador, é necessário desativar o bloqueio
premindo a tecla de função (10) durante
5 segundos.

Descrição dos comandos

Características funcionais

Instalação
O regulador solar pode ser aplicado em diversas instalações solares, graças aos seus 11 programas, cuja escolha e efetuada através de 4
interruptores DIP colocados na parte posterior do quadro. O regulador possui 2 saídas relé, uma para a bomba solar e outra para uma
segunda bomba, ou para uma válvula de 3 contactos. Através dos seletores de tipo analógico, colocados na parte frontal do quadro, é
possível programar 6 parâmetros diferentes de temperatura do termoacumulador, do coletor ou comutações. Através do visor é apresentado
um resumo dinâmico, o LCD iluminado representa o esquema da instalação escolhido, as temperaturas medidas e o tipo de funcionamento a
decorrer.
Se o seletor relativo à função, colocado ao lado da mesma, for utilizado para mudar os respetivos valores, no visor será apresentada a variação
e, cerca de 10 segundos após o último movimento, a indicação passa novamente para o esquema da instalação.
A tecla com o símbolo manual permite desligar e ligar o sistema ou ativar a função de teste (todas as saídas ligadas acendem-se). Os díodos
indicam o estado de funcionamento.

SOLCAL 1

OFF

ON

TEST
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1) LED 1: erro de funcionamento ou sondas avariadas
(vermelho) 

2) LED 2: bomba do circuito coletor solar em funcionamento
3) LED 3: segunda saída do relé ativa
4) LED 4: off regulador não ativo
5) LED 5: on regulador ativo
6) LED 6: teste relé ativos
7) Set temperaturas de controlo do termoacumulador nível um,

no segundo nível consoante o programa escolhido (consultar
sistemas)

8) Controlo ΔTmín. e máx.
9) Controlo de temperaturas mínimas de arranque do coletor

solar e tempo mínimo de funcionamento
10) Tecla de função

 

 

OFF

ON

TEST

10

 

 

 

5 s
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Esquema 1

Número de sondas utilizadas 3:
sonda coletor solar S1, sonda termoacumulador inferior S2 e 
sonda termoacumulador superior, apenas leitura S3
Relé 1 = contacto bomba solar
Relé 2 = não ativo
Relé 3 = não ativo

Lógica:
Ao atingir a Tmín. do coletor solar, é verificado o ΔT (coletor - termoacumulador inferior), e se for superior a set ON, liga-se a bomba solar; a
bomba solar permanece ativa pelo tempo mínimo de um minuto e desliga-se se ΔT for inferior a ΔTset OFF.  
Ao atingir a Tset do termoacumulador, a bomba solar desliga-se.
A sonda do termoacumulador superior é utilizada apenas para visualização da temperatura.

Potenciómetros Níveis e descrição de parâmetros Campo de
regulação

Programação de
fábrica

Programação
recomendada

 

 

 

nível 1: Tset termoacumulador 20÷90°C 60°C 60°C

nível 2: não ativo

 

 

 

nível 1: ΔTset bomba solar ON 5÷25K 6K 6K

nível 2: ΔTset bomba solar OFF 3÷23K 3K 3K

 

 

 

nível 1: Tmín. coletor solar de arranque para verificação ΔT 20÷90°C 25°C 25°C

nível 2: tempo em que a bomba solar permanece OFF.                       2÷20 min 5 min 5 min

Esquema 1

Sistema de aquecimento solar com 1 termoacumulador

G
er

al
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Potenciómetros Níveis e descrição de parâmetros Campo de
regulação

Programação de
fábrica

Programação
recomendada

 

 

 

nível 1: Tset termoacumulador 20÷90°C 60°C 60°C

nível 2: Tset piscina 20÷40°C 29°C

 

 

 

nível 1: ΔTset bomba solar ON 5÷25K 6K 6K

nível 2: ΔTset bomba solar OFF 3÷23K 3K 3K

 

 

 

nível 1: Tmín. coletor solar de arranque para verificação ΔT 20÷90°C 25°C 25°C

nível 2: tempo em que a bomba solar permanece OFF 2÷20 min 5 min 5 min

Esquema 2

Sistema de aquecimento solar com 1 termoacumulador e piscina

Esquema 2

Número de sondas utilizadas 3:
Sonda coletor solar S1, sonda termoacumulador inferior S2, 
sonda piscina S3
Relé 1 = contacto bomba solar
Relé 2 = contacto válvula de três vias desviadora para o termoacumulador
Relé 3 = contacto válvula de três vias desviadora para a piscina

Lógica:
Ao atingir a Tmín. do coletor solar, é verificado o ΔT (coletor - termoacumulador inferior), e se for superior a set ON, liga-se a bomba solar; a bomba
solar permanece ativa pelo tempo mínimo de um minuto e desliga-se se ΔT for inferior a ΔTset OFF. Ao atingir a Tset do termoacumulador inferior,
o fluido é desviado pela válvula de três vias no circuito de comutação da piscina. A sonda colocada na piscina tem a função de evitar uma
temperatura excessiva; no caso de se ultrapassar a temperatura de set da piscina, a bomba solar desliga-se. 

G
er

al
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Esquema 3

Sistema de aquecimento solar com 1 termoacumulador e com integração de caldeira

Esquema 3

Número de sondas utilizadas 3:
sonda coletor solar S1, sonda termoacumulador inferior S2, 
sonda termoacumulador superior S3
Relé 1 = contacto bomba solar
Relé 2 = contacto bomba integração 

Lógica:
Ao atingir a Tmín. do coletor solar, é verificado o ΔT (coletor - termoacumulador inferior), e se for superior a set ON, liga-se a bomba solar; a
bomba solar permanece ativa por um minuto e desliga-se se ΔT for inferior a ΔTset OFF.  
Ao atingir a Tset do termoacumulador, a bomba solar desliga-se.
A sonda do termoacumulador superior é utilizado para gerir a bomba de integração da temperatura no set programado, com um diferencial
de +0 -5°C do set programado.

Potenciómetros Níveis e descrição de parâmetros Campo de
regulação

Programação de
fábrica

Programação
recomendada

 

 

 

nível 1: Tset termoacumulador 20÷90°C 60°C 60°C

nível 2: Tset integração 20÷85°C 55°C

 

 

 

nível 1: ΔTset bomba solar ON 5÷25K 6K 6K

nível 2: ΔTset bomba solar OFF 3÷23K 3K 3K

 

 

 

nível 1: Tmín. coletor solar de arranque para verificação ΔT 20÷90°C 25°C 25°C

nível 2: tempo em que a bomba solar permanece OFF 2÷20 min 5 min 5 min
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Esquema 4

Sistema de aquecimento solar com 2 termoacumuladores

Esquema 4

Número de sondas utilizadas 3:
sonda coletor solar S1, sonda termoacumulador 1 inferior S2, 
sonda termoacumulador 2 inferior S3
Relé 1 = contacto bomba solar
Relé 2 = contacto bomba segundo termoacumulador 

Lógica:
Ao atingir a Tmín. do coletor solar, é verificado o ΔT (coletor - termoacumulador inferior), e se for superior a set ON, liga-se a bomba solar; a
bomba solar permanece ativa por um minuto e desliga-se se ΔT for inferior a ΔTset OFF. 
Ao atingir a Tset do termoacumulador 1, a bomba solar desliga-se. 
Ao atingir a temperatura mínima de comutação de carga do termoacumulador 1 (que poderá ser programada com uma diferença mínima
relativamente ao set do termoacumulador 1 de, pelo menos, -5K), arranca a bomba do termoacumulador 2. Esta última desliga-se quando a
temperatura no termoacumulador 2 alcançar uma diferença de cerca de 2K relativamente ao termoacumulador 1.

G
er

al

Potenciómetros Níveis e descrição de parâmetros Campo de
regulação

Programação de
fábrica

Programação
recomendada

 

 

 

nível 1: Tset termoacumulador 1 20÷90°C 60°C 60°C

nível 2: Tset comutação carga termoacumulador 1 20÷85°C 55°C

 

 

 

nível 1: ΔTset bomba solar ON 5÷25K 6K 6K

nível 2: ΔTset bomba solar OFF 3÷23K 3K 3K

 

 

 

nível 1: Tmín. do coletor solar de arranque para verificação ΔT 20÷90°C 25°C 25°C

nível 2: tempo em que a bomba solar permanece OFF 2÷20 min 5 min 5 min
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Esquema 5

Sistema de comutação térmica

Esquema 5

Número de sondas utilizadas 2:
sonda termoacumulador 1 inferior S2, sonda termoacumulador 2 inferior S3
Relé 1 = não ativa
Relé 2 = contacto bomba comutação entre termoacumuladores 

Lógica:
Ao atingir a Tmín. de comutação de carga do termoacumulador 1, arranca a bomba do termoacumulador 2. Esta última desliga-se quando a
temperatura no termoacumulador 2 alcançar uma diferença de cerca de 2K relativamente ao termoacumulador 1.

G
er

al

Potenciómetros Níveis e descrição de parâmetros Campo de
regulação

Programação de
fábrica

Programação
recomendada

 

 

 

nível 1: Tset comutação carga do termoacumulador 20÷85°C 60°C 55°C
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Esquema 6

Sistema de aquecimento solar com aumento da temperatura de retorno do circuito de aquecimento

Esquema 6

Número de sondas utilizadas 3:
sonda coletor solar S1, sonda termoacumulador 1 inferior S2, 
sonda de retorno de aquecimento S3
Relé 1 = contacto bomba solar
Relé 2 = contacto válvula desviadora de retorno de aquecimento para o termoacumulador
Relé 3 = contacto válvula desviadora de retorno de aquecimento para a caldeira

Lógica:
Ao atingir a Tmín. do coletor solar, é verificado o ΔT (coletor - caldeira baixa), e se for superior a set ON, desliga-se a bomba solar; a bomba
solar permanece ativa por um minuto e desliga-se se ΔT for inferior a ΔTset OFF. 
Ao atingir a Tset do termoacumulador, a bomba solar desliga-se.
A temperatura de set onde se pretende realizar a comutação é comparada com a acumulada no termoacumulador (que deverá ter um valor
superior a 5K relativamente às de retorno do circuito de aquecimento); se a temperatura de retorno do circuito for inferior, a válvula permuta
para o termoacumulador. Esta última permuta para a caldeira quando a temperatura de retorno atinge uma diferença de cerca de -3K em
relação à temperatura do termoacumulador.

G
er

al

Potenciómetros
Níveis e descrição de parâmetros Campo de

regulação
Programação de

fábrica
Programação
recomendada

 

 

 

nível 1: Tset termoacumulador 1 20÷90°C 60°C 60°C

nível 2: Tset comutação circuito de retorno aquecimento 20÷85°C 20°C

 

 

 

nível 1: ΔTset bomba solar ON 5÷25K 6K 6K

nível 2: ΔTset bomba solar OFF 3÷23K 3K 3K

 

 

 

nível 1: Tmín. coletor solar de arranque para verificação ΔT 20÷90°C 25°C 25°C

nível 2: tempo em que a bomba solar permanece OFF 2÷20 min 5 min 5 min
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Potenciómetros Níveis e descrição de parâmetros Campo de
regulação

Programação de
fábrica

Programação
recomendada

 

 

 

nível 1: Tset comutação válvula de três vias 20÷85°C 60°C 20°C (recomendado)

 

 

 

 

 

 

Esquema 7

Esquema 7

Número de sondas utilizadas 2:
sonda termoacumulador inferior S2 e 
sonda de retorno de aquecimento S3
Relé 2 = contacto válvula desviadora de retorno de aquecimento para o termoacumulador
Relé 3 = contacto válvula desviadora de retorno de aquecimento para a caldeira

Lógica:
O termoacumulador acumula energia, por exemplo, de uma bomba de calor. 
A temperatura de set onde se pretende realizar a comutação é comparada com a acumulada no termoacumulador (que deverá ter um valor
superior a 5K relativamente à de retorno do circuito de aquecimento); se a temperatura de retorno do circuito for inferior, a válvula permuta
para o termoacumulador. Esta última permuta para a caldeira quando a temperatura de retorno atinge uma diferença de cerca de -3K em
relação à temperatura do termoacumulador.

G
er

al

Sistema de integração do termoacumulador com energias alternativas 
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Esquema 8

Sistema de aquecimento solar e carga do reservatório com estratificação 

Esquema 8

Número de sondas utilizadas 3:
sonda coletor solar S1, sonda termoacumulador 1 superior S3, 
sonda termoacumulador inferior S2
Relé 1 = contacto bomba solar
Relé 2 = contacto válvula desviadora de comutação de carga para o termoacumulador superior
Relé 3 = contacto válvula desviadora de comutação de carga para o termoacumulador inferior

Lógica:
Ao atingir a Tmín. do coletor solar, é verificado o ΔT (coletor - termoacumulador superior, quando a parte superior estiver satisfeita, 
Tset caldeira, repete o mesmo procedimento para a parte inferior do termoacumulador), e se superior a set ON liga-se a bomba solar; a bomba
solar permanece ativa pelo tempo mínimo de um minuto e desliga-se se ΔT for inferior a ΔTset OFF. Ao alcançar a temperatura mínima de
comutação na parte superior do termoacumulador, a válvula desviadora comuta para o aquecimento da parte inferior do termoacumulador. 
Esta última permuta para a parte superior do termoacumulador quando a temperatura da mesma alcançar uma diferença de cerca de -5K
relativamente ao set do termoacumulador.

G
er

al

Potenciómetros Níveis e descrição de parâmetros Campo de
regulação

Programação de
fábrica

Programação
recomendada

 

 

 

nível 1: Tset termoacumulador 20÷90°C 60°C 60°C

Não ativo

 

 

 

nível 1: ΔTset bomba solar ON 5÷25K 6K 6K

nível 2: ΔTset bomba solar OFF 3÷23K 3K 3K

 

 

 

nível 1: Tmín. coletor solar de arranque para verificação ΔT 20÷90°C 25°C 25°C

nível 2: tempo em que a bomba solar permanece OFF                                                  2÷20 min 5 min 5 min
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Sistema de aquecimento solar com dissipação por sobreaquecimento 

Esquema 9

Esquema 9

Número de sondas utilizadas 3:
sonda coletor solar S1, sonda termoacumulador inferior S2, 
sonda termoacumulador superior S3
Relé 1 = contacto bomba solar
Relé 2 = contacto válvula de três vias desviadora para o termoacumulador
Relé 3 = contacto válvula de três vias desviadora para dissipação

Lógica:
Ao atingir a Tmín. do coletor solar, é verificado o ΔT (coletor - termoacumulador inferior), e se for superior a set ON, liga-se a bomba solar; a
bomba solar permanece ativa pelo tempo mínimo de um minuto e desliga-se se ΔT for inferior a ΔTset OFF. Ao alcançar a Tset do
termoacumulador com um diferencial de +0 -5°C, a bomba solar desliga-se e o fluido é desviado pela válvula de três vias no circuito de
dissipação; se a temperatura do coletor solar alcançar os 120°C, a bomba solar reativa-se, dissipando a energia no circuito, com histerese de
+0 -15K. A válvula comuta para o termoacumulador quando a temperatura do termoacumulador alcançar uma diferença de cerca de -2K
relativamente ao set. A sonda do termoacumulador superior é apenas de leitura.

G
er

al

Potenciómetros
Níveis e descrição de parâmetros

Campo de
regulação

Programação de
fábrica

Programação
recomendada

 

 

 

nível 1: Tset termoacumulador 20÷90°C 60°C 60°C

Não ativo

 

 

 

nível 1: ΔTset bomba solar ON 5÷25K 6K 6K

nível 2: ΔTset bomba solar OFF 3÷23K 3K 3K

 

 

 

nível 1: Tmín. coletor solar de arranque para verificação ΔT 20÷90°C 25°C 25°C

nível 2: tempo em que a bomba solar permanece OFF                                                  2÷20 min 5 min 5 min
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Esquema 10

Esquema 10

Número de sondas utilizadas 3:
sonda coletor solar este S1, sonda coletor solar oeste S3 (sonda opcional código 257006 Tmáx. 180°C), sonda termoacumulador inferior S2
Relé 1 = contacto bomba solar este
Relé 2 = contacto bomba solar oeste

Lógica:
Ao atingir a Tmín. do coletor solar este ou oeste, ou ambos, é verificado o ΔT (coletor - termoacumulador inferior, e se for superior a set ON,
liga-se a bomba solar; a bomba solar permanece ativa pelo tempo mínimo de um minuto e desliga-se se ΔT for inferior a ΔTset OFF. 

G
er

al

Potenciómetros
Níveis e descrição de parâmetros

Campo de
regulação

Programação de
fábrica

Programação
recomendada

 

 

 

nível 1: Tset caldeira 20÷90°C 60°C 60°C

Não ativo

 

 

 

nível 1: ΔTset bomba solar ON 5÷25K 6K 6K

nível 2: ΔTset bomba solar OFF 3÷23K 3K 3K

 

 

 

nível 1: Tmín. coletor solar de arranque para verificação ΔT 20÷90°C 25°C 25°C

nível 2: tempo em que a bomba solar permanece OFF                                                  2÷20 min 5 min 5 min

Sistema de aquecimento solar com 2 coletores este/oeste
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Esquema 11

Esquema 11

Número de sondas utilizadas 3:
sonda coletor solar S1, sonda termoacumulador 1 S2, 
sonda termoacumulador 2 S3
Relé 1 = bomba solar
Relé 2 = válvula desviadora de comutação de carga para o termoacumulador

Lógica:
Ao atingir a Tmín. do coletor solar, é verificado o ΔT (coletor - caldeira baixa), e se for superior a set ON, liga-se a bomba solar; a bomba solar
permanece ativa pelo tempo mínimo de um minuto e desliga-se se ΔT for inferior a ΔTset OFF. 
Ao atingir a temperatura set do termoacumulador 1, a válvula desviadora comuta para o termoacumulador 2. Esta última comuta para o
termoacumulador 1 quando a temperatura do termoacumulador 2 alcançar o set programado. 
Ao atingir a temperatura de set dos termoacumuladores, a bomba solar desliga-se.

G
er

al

Potenciómetros Níveis e descrição de parâmetros Campo de
regulação

Programação de
fábrica

Programação
recomendada

 

 

 

nível 1: Tset termoacumulador 1 20÷90°C 60°C 60°C

nível 2: Tset termoacumulador 2 20÷90°C 60°C 60°C

 

 

 

nível 1: ΔTset bomba solar ON 5÷25K 6K 6K

nível 2: ΔTset bomba solar OFF 3÷23K 3K 3K

 

 

 

nível 1: Tmín. coletor solar de arranque para verificação ΔT 20÷90°C 25°C 25°C

nível 2: tempo em que a bomba solar permanece OFF 2÷20 min 5 min 5 min

Sistema de aquecimento solar com 2 termoacumuladores e válvula de três vias de controlo
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Esquema 11 B (variante esquema 4)

Esquema 11 B

Número de sondas utilizadas 3:
sonda coletor solar S1, sonda termoacumulador 1 S2, 
sonda termoacumulador 2 S3
Relé 1 = bomba solar
Relé 2 = válvula desviadora de comutação de carga para o termoacumulador

Lógica:
Ao atingir a Tmín. do coletor solar, é verificado o ΔT (coletor - termoacumulador inferior), e se for superior a set ON, inicia-se a bomba solar;
a bomba solar permanece ativa pelo tempo mínimo de um minuto e desliga-se se ΔT for inferior a ΔTset OFF. 
Ao atingir a temperatura set do termoacumulador 1, a válvula desviadora comuta para o termoacumulador 2. Esta última comuta para o
termoacumulador 1 quando a temperatura do termoacumulador 2 estiver abaixo do set programado. 
Ao atingir a temperatura de set dos termoacumuladores, a bomba solar desliga-se.

G
er

al

G
er

al

Potenciómetros Níveis e descrição de parâmetros Campo de
regulação

Programação de
fábrica

Programação
recomendada

 

 

 

nível 1: Tset termoacumulador 1 20÷90°C 60°C 60°C

nível 2: Tset termoacumulador 2 20÷90°C 60°C 55°C

 

 

 

nível 1: ΔTset bomba solar ON 5÷25K 6K 6K

nível 2: ΔTset bomba solar OFF 3÷23K 3K 3K

 

 

 

nível 1: Tmín. coletor solar de arranque para verificação ΔT 20÷90°C 25°C 25°C

nível 2: tempo em que a bomba solar permanece OFF 2÷20 min 5 min 5 min

Sistema de aquecimento solar de 2 termoacumuladores com prioridade do primeiro, e válvula de três vias de controlo

Esquema funcional 11 BEsquema apresentado no visor

Para utilizar o esquema hidráulico 11 B, posicionar o DIP conforme esquema 4, e seguir o respetivo esquema de ligação.


