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Introducere
Sistemul inovator de î�nca� lzire a apei calde VOLTIC asigura�  absorbt�ia maxima�  a energiei solare din

panourile fotovoltaice. Energia intermitenta�  a soarelui este stocata�  î�ntr-un cazan pentru a fi utilizata�
atunci ca� nd este necesar – zi sau noapte. Un î�nca� lzitor standard este utilizat fa� ra�  a schimba cablajul.
Nu este nevoie de instalare suplimentara� , cum ar fi t�evi, supape sau pompe, ca î�n sistemele termo-
solare. Simplitatea sistemului î�mpreuna�  cu durata lunga�  de viat�a�  a panourilor garanteaza�  o î�ntret�inere
minima�  s�i o investit�ie buna�  pe termen lung.

Principalele argumente pro ale sistemului sunt:  
• Eliminarea riscului de supraî�nca� lzire a sistemului, î�n caz de exces de energie,  controlerul

opres�te î�nca� lzirea boilerului, acest lucru nu da� uneaza�  panourilor
• Elimina� nd riscul de î�nghet�are a sistemului, panourile fotovoltaice î�s� i cresc eficienta la tempe-

raturi sca� zute
• Algoritmul MPPT permite absorbt�ia puterii maxime disponibile de la soare, indiferent de in-

stalat�ie s� i radiat�ia solara�
• Reî�nca� lzire automata�  din ret�ea, daca�  este necesar, î�n funct�ie de condit�iile stabilite de utiliza-

tor, t�ina� nd cont de tariful de zi s� i de noapte
• Eficient�a (pa� na�  la 98%) a controlerului, deoarece nu este nevoie sa�  convertit�i curentul direct

(DC) de la panouri la curent alternativ (AC)
• Autonomie, capacitate de a lucra fa� ra�  alimentare cu energie electrica�
• Analiza performantei prin monitorizarea s� i î�nregistrarea detaliata a energiei absorbite s� i vi-

zualizarea afis�ajului grafic
• Numeroase protect�ii ale controlerului asigura�  protect�ia î�ntregului sistem î�n cazuri extreme
• Control s�i monitorizare de la distant�a�  prin intermediul modulului s� i aplicat�iei WiFi
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Instalare
Panouri fotovoltaice

• Puterea maxima�  a panourilor instalate este de 2.4kW
• Panourile sunt conectate in serie, tensiunea maxima a circuitului deschis Voc fiind de 250V,

iar curentul maxim la putere maxima Imp fiind de 14A
• Este obligatorie conectarea panourilor printr-un î�ntrerupa� tor de circuit extern s� i o sigurant�a� ,

î�n concordant�a�  cu puterea instalat�iei

Atenție!  Observați  polaritatea  aportului  fotovoltaic!  Dispozitivul  nu are
protecție backplug, deteriorarea este inevitabilă!

Boiler
• Puterea î�nca� lzitorului trebuie sa�  fie mai mare deca� t puterea maxima�  a panourilor (1kW –

3kW)
• Asigurarea funct�iona� rii sistemelor de sigurant�a�  a cazanului – termoprotect�ie s�i supapa�  de si-

gurant�a�
• Setat�i termostatul la o temperatura�  mai mare deca� t cea dorita�  pentru î�nca� lzirea de ca� tre con-

troler sau la maxim 
• I;nca� lzitoarele de apa�  controlate electronic nu sunt acceptate, conectat�i alimentarea direct la

î�nca� lzitor, fa� ra�  a lipsi sistemele de protect�ie
• instalarea senzorului de temperatura�  î�n punctul superior al î�nca� lzitorului de apa�  este reco-

mandata, iar senzorului trebuie sa�  fie î�n contact cu rezervorul de apa�  metalic

Secțiunea cablaj

Terminale Secțiune Secțiunea recomandată Secțiunea maximă

Fotovoltaic 13-14 mm 4 mm2/ 12 AWG 6 mm2 / 10 AWG

Rezistenta 12-13 mm 1.5 mm2/ 15 AWG 2.5 mm2 / 13 AWG

Ret�ea 12-13 mm 1.5 mm2/ 15 AWG 2.5 mm2 / 13 AWG

Instalare
Dispozitivul  este  conceput  pentru  uz  cas-
nic! Nu instalați în camere umede, cum ar fi
o baie! Asigurați-vă că există suficient spa-

țiu de ventilație!

Dispozitivul este recomandabil sa�  se monteze vertical, aga� -
t�a� ndu-l pe 2 s�uruburi, la o distant�a�  de 174 mm, as�a cum se ara-
ta�  î�n desen. Este recomandabil sa�  avet�i o distant�a�  de cel put�in
100 mm sub s� i deasupra dispozitivului pentru o ventilat�ie opti-
ma� .
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Conexiune electrică
Atenție! Înaltă tensiune! Racordarea trebuie făcuta de specialiști calificați
cu  circuitul  al  panoului  fotovoltaic  întrerupt  și  alimentarea  cu  energie
electrica oprita!

Este obligatorie conectarea terminalelor de împământare de la rețea și la
încălzitor!

1. Conectat�i î�nca� lzitorul Boilerului de apa�  î�mpreuna�  cu firul de î�mpa� ma� ntare.
2. Instalat�i senzorul de temperatura�  î�n Boilerul de apa�  s� i conectat�i conectorul.
3. Conectat�i cele doua�  cabluri de la panourile fotovoltaice, lua� nd î�n considerare polaritatea spe-

cificata� .
4. Conectat�i sursa de alimentare de la ret�ea. 

Dacă dispozitivul este utilizat în modul independent (fără alimentare la rețea), asigurați-vă că ați co-
nectat terminalul de împământare și terminalele N și L lasățile neconectate /

Dupa�  conectarea tuturor intra� rilor s�i ies� irilor, pornit�i sistemul prin pornirea î�ntrerupa� toarelor de
circuit pentru panouri s�i ret�ea. Dispozitivul este pornit î�n prezent�a unei puteri suficiente de la panou-
rile solare sau de la ret�eaua de alimentare.

Sonda de temperatura�  nu are polaritate, iar la instalarea firelor poate fi prelungita� .
I;n loc de î�nca� lzitorul Boilerului, se poate utiliza un alt tip de dispozitiv de î�nca� lzire de tip rezistiv,

ata� ta timp ca� t nu exista�  electronica�  suplimentara� .
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Funcționarea dispozitivului

Ecranul principal
Ecranul principal ofera�  informat�ii detaliate despre starea curenta�  a dispozitivului. Sunt prezentate

modul de funct�ionare, sursa de energie s�i puterea acesteia, temperatura Boilerului s� i energia solara�
absorbita�  zilnic.

Pentru a controla s�i a naviga, utilizat�i cele patru butoane situate sub afis�aj, iar de pe ecranul princi-
pal au funct�ii speciale afis�ate pe ra� ndul de jos al afis�ajului pentru un acces mai us�or:

Buton Ecran principal Comanda

Menu principal I;napoi, anulat�i

Schimba Modalitate I;n jos, sca� dere

Ecran de economii I;n sus, î�n cres�tere

Selectat�i, confirmat�i

Utilizarea butoanelor /  pentru a naviga s� i butonul  pentru a intra î�n elementul de me-

niu curent. Butonul  va�  duce î�napoi un nivel, s� i daca�  va�  aflat�i î�n meniul principal î�n ecranul princi-
pal.

Mod de operare
Apa� sat�i  butonul  de pe ecranul principal pentru a schimba modul.

Selectat�i un element de meniu s�i confirmat�i cu  pentru aplicat�ia sa.

AUTO Boilerul este î�nca� lzit de soarele la o temperatura�  maxima�  stabili-
ta� , iar daca�  temperatura scade sub  minimum setat (zi s� i noapte), comuta�  la
o ret�ea pa� na�  ca� nd ajunge la temperatura dorita.
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Energie zilnică
Energia pentru ziua 

curentă absorbită de 
la soare

Ceas
Ziua din săptamăna si 
ora

Temperatura în 
Boiler

Temperatura actuala 
măsurată prin senzor

Stat:
- Soare
- rețea
- închis

Putere:
Putere către  
încălzitorul

Modalitate
Modalitate de 
funcționare

WiFi
Conexiune internet

Butoane



PV î�nca� lzire numai de la panouri solare pa� na�  la atingerea temperaturii maxime

AC î�nca� lzirea numai din ret�ea pa�na�  la atingerea temperaturii maxime
OFF ambele surse de alimentare sunt oprite î�n toate condit�iile

Setarea temperaturilor se face din ecranul Temperature.

Stat
Sursa de alimentare curenta�  care alimenteaza�  î�nca� lzitorul:

Panouri fotovoltaice s� i curentul produs de ca� tre iei, arata�  î�n plus tensiunea s� i curentul panouri-
lor

Modul de noapte, tensiunea panourilor este sub limita minima�  (40V), î�nca� lzitorul este oprit

Ret�eaua electrica�  s� i puterea î�nca� lzitorului setata�  de utilizator

I;nca� lzitor oprit, î�n cazul î�n care motivul opririi este depa� s� it temperatura maxima�  pentru î�nca� l-
zire este indicata�  de valoarea temperaturii (Max 71.0°)

Statistică
Apa� sat�i butonul  de pe ecranul principal pen-

tru a accesa funct�iile statistice. I;n timpul funct�iona� rii,
dispozitivul î�nregistreaza�  î�n memoria sa permanenta�
energia consumata� .

Pe ecranul Economisit exista�  un rezumat al ener-
giei economisite de soare de perioadele curente (zi,
luna�  s� i an), precum s� i pentru î�ntreaga perioada�  de lu-
cru. Selectat�i o perioada�  pentru informat�ii grafice detaliate.

Pentru perioada de timp selectata� ,  î�nregistra� rile
disponibile sunt afis�ate cu valoarea lor rezumativa� .
Navigat�i  cu sa� get�ile s� i,  atunci ca� nd selectat�i  un ele-
ment cu   se afis�eaza�  un ecran cu detalii.

 I;n funct�ie de perioada� , valorile se refera�  la:
• Ziua – 24 ore
• Luna – 28 – 31 zile
• An – 12 luni

Vizualizarea detaliata�  cont�ine o descriere a elementului, energia totala�  î�n kWh, precum s� i o scara�
pentru determinarea valorii sta� lpilor. Sa� get�ile modi-
fica�  elementul ora curenta�  care corespunde ecranului
anterior.

Informat�iile  orare despre temperatura cazanului
sunt î�nregistrate pentru fiecare zi, care este descrisa�

cu  + s� i  î�n  partea dreapta�  a  sca� rii  sunt unita� t�ile  î�n

grade prin care este descrisa�  temperatura.
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Meniul principal
Apa� sat�i butonul  din ecranul principal pentru

a intra î�n meniul principal.
Editarea unui parametru î�n urma� toarele ecrane se

face dupa�  apa�sare  . I;n modul de editare, valoa-

rea clipes�te, cu butoanele  /  Reducet�i/ma� rit�i

valoarea. Dupa�  editare, facet�i clic   pentru a salva

sau  pentru a anula modifica� rile.

Temperaturi
Min Ziua  /  Min Noapte – pragul sub care î�n mo-

dul AUTO este comutat la î�nca� lzire de ca� tre o ret�ea
Ziua incepe  /  Noapte incepe –  momentul  de  la

care î�ncepe perioada relevanta� .
PV Max –  pragul  pentru oprirea î�nca� lzirii  de  la

soare î�n modurile AUTO s� i PV
AC Max – pragul pentru oprirea î�nca� lzirii din ret�e-

aua î�n modul AC
Histereza – Histereza pentru comutarea la temperaturile stabilite

Adițional
Pret  kWh –  pret�ul  energiei  electrice  din  ret�ea

pentru calcularea fondurilor economisite
Rezistența – puterea î�nca� lzitorului pentru a î�nre-

gistra energia consumata�  de ret�ea

Ecran
Limbă – Limba interfet�ei cu utilizatorul
Luminozitate – iluminarea ecranului î�n modul ac-

tiv
Luminozitate  min –  iluminarea  ecranului  la  60

sec. de la ultima apa� sare de buton.
Contrast – contrastul ecranului

Informație
Informat�ii  detaliate  despre  dispozitiv:  versiune,

putere maxima�  atinsa� , tensiune de intrare s� i ies� ire /
curent  s� i  putere,  funct�ionarea  modulului  MPPT  s� i
temperatura radiatorului.
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Data și ora
Setat�i ora s� i data ceasului de sistem al controleru-

lui.  Forma  timpului  este  HH:MM:SS,  iar  data
ZZ:LL:AAAA. Ca� nd apa� sat�i butonul  de pe secun-
de,  acestea  sunt  resetate. Toate  celelalte  elemente
sunt editate î�n modul standard de editare a parame-
trilor.  Ziua sa� pta� ma� nii  este determinata�  automat î�n
funct�ie de data introdusa� .

Ceasul controlerului are o baterie care î�l suporta�
î�n caz de pana�  de curent. Daca�  dispozitivul este conectat la internet, data s� i ora se pot sincroniza auto-
mat daca�  selectat�i opt�iunea Sincronizare.

tRemote WiFi
Daca�  avet�i instalat un modul WiFi, pe acest ecran

putet�i vedea conectivitatea dispozitivului cu sistemul
de control s� i monitorizare de la distant�a�  tRemote.

Daca�  aceasta este prima data�  ca� nd configurat�i dis-
pozitivul, va fi î�n modul de configurare WiFi (consul-
tați  instrucțiunile  pentru  conectarea  și  funcționarea
inițială  tRemote).

Ca� nd serverul este conectat, dispozitivul se afla�  î�n modul tRemote online. Sunt afis�ate atributele
ret�elei WiFi conectate, iar ca� mpul ID tPell este indicatorul dispozitivului din sistemul tRemote. Codul
QR poate fi utilizat pentru a introduce cu us�urint�a�  identificatorul la î�nregistrare.

Butonul WiFi nou serves�te la configurarea unei noi ret�ele WiFi, dupa�  confirmare, seta� rile curente
sunt resetate s�i dispozitivul a trecut la modul de configurare WiFi.

Setări din fabrică
Restaurat�i valorile din fabrica�  ale tuturor parame-

trilor.  Confirmat�i  select�ia  selecta� nd  OK s� i  apa� sa� nd
.
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Protecții și erori
Sub rezerva unor condiții excepționale, pe ecranul principal se afișează următoarele erori/avertis-

mente:

Mesaj Acțiune Descriere

TENSIUNE RIDICATĂ PV se opres�te Tensiunea panourilor este peste admisa�  (250 V)

Curent ridicat PV se opres�te Curentul panourilor depa� s�es�te admisul (14 A)

Rezistența INTRERUPTA Rejim OFF
Se detecteaza�  un scurtcircuit al ies� irii, dispozitivul se 
opres�te, este necesara�  intervent�ia utilizatorului pentru re-
pornire

SUPRAÎNCĂLZIRE PV se opres�te
Aparatul s-a supraî�nca� lzit, dupa�  ce temperatura interna�  
scade, va relua funct�ionarea. Verificat�i ra� cirea s� i funct�iona-
rea ventilatorului

Senzor de temperatura PV & AC
se opresc

Senzorul de temperatura�  funct�ioneaza�  defectuos sau dis-
continuu, verificat�i conexiunea electrica�

Verifica Racire Reduce 
puterea

Se atinge temperatura interna�  ridicata� , verificat�i ga�urile de 
ventilat�ie s� i funct�ionarea ventilatorului

Încălzitor oprit Lipsa de curent, verificat�i conexiunile electrice s�i termosta-
tul Boilerului

Atunci ca� nd se raporteaza�  o supraî�nca� rcare a dispozitivului (curent, tensiune, putere s� i temperatu-
ra�  interna� ), puterea furnizata�  î�nca� lzitorului este redusa�  automat pa� na�  ca� nd cauza supraî�nca� rca� rii dis-
pare. Astfel, dispozitivul este protejat î�mpotriva deteriora� rii prin faptul ca�  nu funct�ioneaza�  de pe pute-
rea maxima�  provenita�  de la panouri.

Dispozitivul are protect�ie interna�  la supratensiune a panourilor fotovoltaice s�i a ret�elei, dar daca�
sistemul este situat î�ntr-o zona�  cu un risc crescut de tunete, se recomanda�  instalarea unor protect�ii su-
plimentare î�mpotriva s�ocurilor de curent.
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Specificații Tehnice

Intrare fotovoltaice DC
Pm – putere maximă 2.4 kW
Voc – tensiune circuit deschis 250 V
Imp – curent la putere maximă 14 A
MPPT domeniul de tensiune 60 – 200 V
Trackere MPPT 1

Rețea de conectare AC
Tensiune 230 V, 50 Hz
Curent maxim comutat 16 A
Consumul propriu < 3 VA

Ieșire
Puterea încălzitorului la 230 VAC 1 – 3 kW
Rezistența încălzitorului 16 – 53 Ω
Tipul de sarcină Rezistența
Compatibilitate cu termostat / întrerupător

de circuit AC DA
Domeniul de tensiune DC 0 – 220V
Eficiență maximă ≥ 98%

Altele
Răcire Ventilator cu control al temperaturii
Ecran Grafic 128 x 64 px
Senzor de temperatura NTC 10k

General
Dimensiuni 184 x 160 x 83 mm
Greutate 1.4 kg
Temperatura de funcționare 0 – 35 °C
Umiditate relativă < 95 %
Protecție IP IP 20
Garanție 24 Luni
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Condiții de garanție
Durata garant�iei este de 24 de luni de la data va� nza� rii. Garant�ia este considerata�  nula�  î�n urma� toare-

le condit�ii:
o Conexiune incorecta�
o I;ncerca� ri de reparare s� i/sau modificare de ca� tre client
o Deteriorarea vizibila�  a carcasei s� i/sau a interiorului produsului
o Pagube cauzate de agente atmosferice
o Utilizarea î�n condit�ii inacceptabile /temperatura�  s� i umiditate/
o Autocolante de garant�ie deteriorate

I;ndepa� rtarea defectelor din fabrica î�n perioada de garant�ie nu duce la prelungirea acesteia.
I;n caz de funct�ionare defectuoasa� , produsul trebuie trimis la serviciul Technogama Ltd., iar costuri -

le de transport sunt pe cheltuiala clientului. La recunoas�terea garant�iei, compania suporta�  costurile de
transport suportate de client.

Technogama Ltd. ofera� , de asemenea, servicii post-garant�ie.

Nume s� i semna� tura client:________________________________________________________

Card de garanție

Va� ndut la (client/data� ):___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Nr. facturii (nr. Bon fiscal):________________________________________________________

Semna� tura va� nza� tor\Instalator autorizat :______________________________________

Technogamma
Plovdiv, Bul. Kuklensko Shose 9N, Etaj 3, birou 6

Telefon: +35932/699-240
E-mail: info@technogamma.bg

www.technogamma.b  g  
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