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IINNSSTTAALLAARREE  ŞŞII    IINNSSTTRRUUCCŢŢIIUUNNII  DDEE  UUTTIILLIIZZAARREE  

  
Detector de gheaţă tip EM 52487 pentru încălzirea spaţiilor în aer liber  

şi a rigolelor 
 

Unitate suplimentară tip EMSD 52488 pentru funcţionare star-delta (stea-
triunghi) şi monitorizarea sistemelor de încălzire 
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Atenţie! 
 
Detectorul de gheaţă trebuie instalat doar de către un specialist, cu respectarea 
diagramei de conectare aflată sub capacul carcasei din partea superioară. De 
asemenea, se vor respecta reglementările în vigoare privind siguranţa ale VDE 
(Asociaţia inginerilor electricieni din Germania) şi ale furnizorilor locali de 
energie electrică. Pentru a se asigura clasa de protecţie II, se vor lua măsuri 
adecvate la instalare. 
 
Funcţionarea corectă este posibilă doar dacă sistemul este pus în funcţiune 
înainte de apariţia îngheţului şi a zăpezii şi înainte ca spaţiul exterior sau 
rigolele să fie deja acoperite cu gheaţă sau zăpadă. Se recomandă lăsarea 
sistemului în stare de funcţionare pe toată perioada sezonului rece (iarna).  

 
Observaţie:  
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Sistemul Dumneavoastră poate funcţiona eficient doar dacă capacitatea de încălzire a 
spaţiului care urmează să fie încălzit a fost calculată corect sau adaptată condiţiilor 
locale. Vă rugăm contactaţi persoana care v-a instalat sistemul. 
Utilizare 

 
Detectorul de gheaţă este utilizat pentru încălzirea electrică, complet automată, a spaţiilor deschise, a 
căilor de acces garaj, a treptelor, a rampelor, a acoperişurilor plane şi a rigolelor. Comparativ cu 
sistemele convenţionale cu control manual (în funcţie de temperatura simţită) sau cu control pe bază 
de termostat (dependente doar de temperatură), încălzirea se porneşte doar dacă există riscul de 
gheaţă transparentă, spre exemplu zăpadă, gheaţă sau lapoviţă, şi se opreşte automat din nou după 
dezgheţ. Aceasta asigură economii de energie de până la 80% comparativ cu sistemele controlate 
prin termostat. 

 
 
 
Butoane 

 
Configurările detectorului de gheaţă pot fi modificate şi verificate pe un ecran cu două linii care 
permite afişarea a 16 caractere. 
 
Butonul MENU 
(MENIU): 

 Prin apăsarea acestui buton, sunt apelate funcţiile meniului 
individual. 

 
Butonul VALUE 
(VALOARE): 

 Prin apăsarea acestui buton, sunt apelate configurările 
posibile. 

 
Butonul ENTER 
(INTRARE): 

 Prin apăsarea acestui buton, sunt salvate în memorie valorile 
dorite. 

 
Detectorul de gheaţă are două moduri de funcţionare care sunt afişate pe ecran: 
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1.  Modul „Measured value” („Valoare măsurată”). 
 

2.  Modul „Menu” („Meniu”). 
 
În cazul în care detectorul de gheaţă a fost conectat în conformitate cu diagrama circuitului, este 
pus sub tensiune şi niciun buton nu este apăsat timp de mai mult de 10 secunde, ecranul va fi în 
modul „Valoare măsurată”. Dacă se apasă unul dintre butoane, ecranul trece în modul „Meniu”. 
 
Modul „Valori măsurate” = Funcţionare normală 

 
În acest mod de funcţionare sunt indicate valorile actuale măsurate: 
 
Ground (Sol):  -40 oC ... +70 oC 

 

Air (Aer):  -40 oC ... +70 oC 
 

Wetness (Humidity): 
Umezeală (Umiditate): 

 0 ... 9 

 

Heating (Încălzire):  ON (PORNIT), OFF (OPRIT) şi HIGH (PUTERNIC) 
(Comutarea pe HIGH pentru modul stea-triunghi este posibilă 
doar cu unitatea suplimentară EMSD 524 88) 

 
Ecranul comută, în cadrul unui ciclu de trei secunde, între valorile pentru sol şi aer, pe de o parte, 
şi valorile pentru umezeală (umiditate), pe de altă parte. 
 
De exemplu: 
 
Sol:  -11 oC 

 

Aer:  -10 oC  
 

 
Sau: 
 
Umezeală:  7 

 

Încălzire:  ON 
 
Observaţie: 
 
Temperatura aerului este afişată doar cu senzorul de temperatură a aerului conectat (TFD 
524 004). În cazul în care nu este conectat niciun senzor de temperatură a aerului, se va 
conecta rezistenţa livrată, altfel sistemul va indentifica un defect al senzorului. 

 
Modul „Meniu” 

 
În acest mod, textul meniului va fi afişat pe linia superioară a ecranului iar valoarea stabilită va fi 
afişată pe linia inferioară a ecranului. 
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Dacă se apasă butonul din partea stângă (MENU), se va afişa următorul element al meniului.  
Dacă se apasă butonul din mijloc (VALUE), valoarea arătată la acest element de valoare, afişată 
pe linia inferioară, va creşte. 
Dacă se apasă butonul din dreapta (ENTER), valoarea selectată este salvată în memorie. Această 
selecţie este marcată prin cuvântul ACTIVE (ACTIV) afişat pe linia inferioară aliniat în partea 
din dreapta. 
 
De exemplu:  TEMPERATURE (TEMPERATURA) 

      +4 oC      ACTIVE 
 
Dacă nu se apasă nici un buton timp de 10 secunde, ecranul comută în modul „Valori măsurate”. 
Atunci când se creşte valoarea apăsând butonul din mijloc, se iniţiază repornirea cu valoarea cea 
mai mică după ce se atinge valoarea maximă. 
 
Meniu: Valoare: Interval: Observaţie: 
TEMPERATURE +3 oC 0 oC ... 6 oC  
WETNESS (HUMIDITY) 5 1 ... 8, OFF  
GROUNDTEMPERATURE 
(TEMPERATURĂ SOL) 

OFF -15 oC ... -1 oC, OFF  

DIFFERENCE (DIFERENŢĂ) 
(pentru modul stea-triunghi) 

-3 K -6 K ... 0 K 1 

AFTER HEAT (POSTHEATING) 
(ÎNCĂLZIRE ULTERIOARĂ) 

20 min 10 min ... 120 min, OFF  

PERMANENT (CONTINUOUS 
HEATING) (ÎNCĂLZIRE 
CONTINUĂ) 

OFF ON, OFF, HIGH 3 

MONITOR (MONITORIZARE) ON ON, OFF 1 
STANDARD PROGRAM  
(PROGRAM STANDARD) 

ON ON, OFF  

SUMMER (VARĂ) OFF ON, OFF  
LANGUAGE (LIMBA) GERMANĂ GERMANĂ, ENGLEZĂ, 

FRANCEZĂ 
2 

COUNTER (CONTOR) 1 xxxxxHyyM   
    

COUNTER (CONTOR) 2 xxxxxHyyM  1 
 
1: Funcţiile acestui meniu sunt afişate numai cu unitatea suplimentară EMSD 524 88 conectată. 
2: În timpul instalării iniţiale, valoarea standard a funcţiei meniului „LANGUAGE” (limbă) este 
germană, după care funcţia meniului „LANGUAGE” nu mai apare ca parte a configurărilor 
standard, 
3: Selecţia „HIGH” este posibilă doar cu unitatea suplimentară EMSD 524 88 conectată. 
 
 
Funcţii meniu 

 
TEMPERATURE: Interval: 0 oC ... 6 oC Valoare standard: +3 oC 
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Aceasta este valoarea la care temperatura este prestabilită şi la care detectorul de gheaţă porneşte 
sistemul de încălzire dacă temperatura scade sub valoarea prestabilită, atunci când funcţia 
meniului „WETNESS” este dezactivată. Dacă funcţia „WETNESS” este configurată la o anumită 
valoare, sistemul de încălzire este pornit doar dacă temperatura scade sub această valoare şi 
umiditatea este depăşită. 
 
 
WETNESS (HUMIDITY): Interval: de la 1 la 8, OFF Valoare standard: 5 

 
Prin această funcţie se porneşte sau se opreşte sensibilitatea la umiditate. Atunci când este 
pornită, se poate stabili o valoare între 1 (aproape uscat) şi 8 (foarte umed). 
 
 
GROUND TEMP.: Interval: -15 oC ... -1 oC, OFF Valoare standard: OFF 

 
Cu ajutorul aceastei funcţii se poate prestabili o temperatură astfel încât temperatura spaţiului 
care trebuie încălzit să nu scadă sub această valoare. Atunci când se stabileşte o valoare a 
temperaturii, detectorul de gheaţă va porni sistemul de încălzire indiferent de umiditatea 
existentă, dacă temperatura scade sub nivelul valorii prestabilite. 
 
 
DIFFERENCE: Interval: -6 K ... 0 K Valoare standard: -3 K 

 
Atunci când sistemul de încălzire funcţionează în modul stea-triunghi (conectare trifazică), se 
stabileşte un diferenţial de temperatură pentru care sistemul comută din modul stea în modul 
triunghi si invers. În cazul în care temperatura stabilită prin funcţia TEMPERATURE scade sub 
această valoare prestabilită cu o valoare care depăşeşte diferenţialul de temperatură, unitatea 
suplimentară comută sistemul de încălzire în modul triunghi. Dacă temperatura scade sub această 
valoare prestabilită cu o valoare care este mai mică decât diferenţialul de temperatură, unitatea 
suplimentară comută sistemul de încălzire în modul stea. 
 
 
AFTER HEAT: 
(Încălzire ulterioară) 

Interval: de la 10 min la 120 
min, OFF 

Valoare standard: 20 min 

 
Pentru temperaturi de sub 0 oC, se poate stabili o durată de încălzire ulterioară în trepte în 
intervalul dintre 10 minute şi 2 ore. De asemenea, această funcţie poate fi dezactivată. 
 
 
PERMANENT: 
(Încălzire continuă) 

Interval: OFF; ON; HIGH Valoare standard: OFF 

 
Cu ajutorul acestei funcţii sistemul de încălzire poate fi menţinut pornit în mod continuu, 
indiferent de valorile prestabilite de temperatură şi umiditate. Sistemul de încălzire rămâne pornit 
chiar şi în timpul unei alarme. Împreună cu unitatea suplimentară EMSD 524 88, sistemul de 
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încălzire poate fi comutat permanent în modul triunghi. 
 
MONITOR: Interval: ON, OFF Valoare standard: ON 

(Doar în combinaţie cu EMSD 524 88) 

 
Cu ajutorul acestei funcţii se poate activa o alarmă în cazul în care curentul de încălzire scade 
sub o anumită valoare. Monitorizarea se poate configura pe unitatea suplimentară în modurile 
monofazic sau trifazic. Această funcţie de monitorizare poate fi dezactivată dacă, cu unitatea 
suplimentară conectată, nu se doreşte monitorizarea. 
 
 
STANDARD 
PROGRAM: 

Interval: ON, OFF Valoare standard: ON 

 
De aici configurările detectorului de gheaţă pot fi reiniţializate într-o manieră definită, excepţiile 
de la aceasta fiind funcţiile din meniu „LANGUAGE” şi contoarele de funcţionare. Limba 
străină stabilită este păstrată iar conţinutul contorului poate fi reiniţializat la zero prin funcţiile 
respective din meniu (Contor 1 / 2). Prin această funcţie se poate selecta doar valoa-rea ON, 
deoarece programul standard este dezactivat prin schimbarea altei funcţii din meniu. 
 
 
SUMMER: Interval: ON, OFF Valoare standard: OFF 

 
Funcţia „SUMMER” este o funcţie specială. Această funcţie poate fi utilizată pentru 
identificarea ploii pentru controlul unei alte funcţii (de exemplu, pentru închiderea unui 
luminator). 
 
 
LANGUAGE: Interval: GERMAN, ENGLISH, FRENCH  

 
Ecranul detectorului de gheaţă permite lucrul în diferite limbi străine. În acest sens, aveţi la 
dispoziţie limbile germană, engleză şi franceză. Limba selectată este păstrată atunci când se 
revine la programul standard. 
 
 
COUNTER 1: De la 00000H00M la 65535H59M  

 
Acesta reprezintă contorul timpului scurs pentru sistemul de încălzire. Conţinutul său este 
prezentat în ore şi minute. Conţinutul său se păstrează atunci când se comută înapoi la programul 
standard. Pentru reiniţializarea contorului de funcţionare se selectează RESET 
(REINIŢIALIZARE) apăsând butonul „VALUE” şi executând operaţia de reiniţializare prin 
apăsarea butonului „ENTER”. 
 
 
COUNTER 2: De la 00000H00M la 65535H59M  
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Acesta reprezintă contorul timpului scurs pentru funcţionare în modul triunghi. Conţinutul său se 
păstrează atunci când se comută înapoi la programul standard. Conţinutul său este prezentat la fel 
ca şi pentru contorul 1 şi poate fi reiniţializat prin intermediul funcţiei COUNTER 2 din meniu. 
Conţinuturile celor două contoare luate împreună reprezintă timpul total de încălzire. 
 
Configurări funcţii meniu Echipament 

de bază 
Cu unitate 
suplimentară 

Mod 
SUMMER 

Valori 
standard 

TEMPERATURE 
0 oC ... 6 oC 

Da Da Nu 3 oC 

WETNESS (HUMIDITY) 

OFF, 1 ... 8 
Da Da Da 5 

GROUNDTEMP. 
-15 oC ... -1 oC, OFF 

Da  Da Nu OFF 

DIFFERENCE 
-6 K ... 0 K 

Nu Da Nu -3 K 

AFTER HEAT (POSTHEATING) 
OFF, 10 min ... 120 min 

Da  Da Nu 20 min 

PERMANENT  
(Continuous heating) 

ON, OFF, HIGH 

Doar OFF, 
ON 

 
Doar OFF, 
ON 

 

MONITOR 
OFF, ON 

Nu Da Nu ON 

STANDARD PROGRAM 
OFF, ON 

Da Da Da ON 

SUMMER 
OFF, ON 

Da Da Da OFF 

LANGUAGE 
D, E, F 

Da Da Da Nu* 

COUNTER 1 
xxxxxHyyM 

Da Da Nu Nu* 

COUNTER 2 
xxxxxHyyM 

Nu Da Nu Nu* 

 
Tabel 1: Funcţii meniu şi setări standard 
  Da: Funcţie meniu disponibilă sau valoare modificabilă 
  Nu: Funcţie meniu indisponibilă sau valoare nemodificată*) 
 
Temperaturile diverse sunt afişate cu două cifre cu semn şi însoţite de simbolul oC. 
 

Exemplu: GROUNDTEMP.  
    -10 oC 
 

Sau: TEMPERATURE  
    +3 oC 
 
Conţinutul contorului este afişat în ore şi minute. 
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Exemplu: COUNTER 1  

    00038H 25M 
 
Această afişare corespunde unui timp de funcţionare a încălzirii de 38 h şi 25 min. 
 
 
Mesaje de alarmă 

 
În cazul unei alarme, cuvântul „ALARM” (ALARMĂ) este afişat pe linia superioară a 
ecranului. Acest text este afişat intermitent într-un ciclu de o secundă. În acelaşi timp, este 
afişată pe linia inferioară a ecranului cauza alarmei iar releul ALARM (Releu 2) este activ (ON).  
 
Alarmă Eroare Conexiune 

SHORT HEATER 
(Scurt circuit la încălzitor) 

Încălzitorul senzorului de umiditate 
Tip ESF 524 001 sau ESD 524 003 
Scurt circuit la încălzitorul senzorului 

A3 / A5 

HEATER DEFECT 
(Defect al încălzitorului) 

Încălzitorul senzorului de umiditate 
Tip ESF 524 001 sau ESD 524 003 
Întrerupere la încălzitorul senzorului 

A3 / A5 

SHORT TEMP. 
(Scurt circuit senzor de 
temperatură) 

Senzor de temperatură 
Tip TFF 524 002 sau TFD 524 004 
Scurt circuit la senzor 

A6 / A7 

BROKEN TEMP. 
(Senzor de temperatură defect) 

Senzor de temperatură 
Tip TFF 524 002 sau TFD 524 004 
Întrerupere la senzorul de temperatură 

A6 / A7 

SHORT AIR TEMP. 
(Scurt circuit senzor de 
temperatură aer) 

Senzor de temperatură aer 
Tip TFD 524 004 
Scurt circuit la senzor 

B6 / B7 

BROKEN AIR TEMP. 
(Senzor de temperatură aer 
defect) 

Senzor de temperatură aer 
Tip TFD 524 004 
Întrerupere la senzorul de temperatură 

B6 / B7 

SHORT WETNESS 
(Scurt circuit senzor de 
umiditate) 

Senzorul de temperatură în senzorul de 
umiditate 
Tip ESF 524 001 sau ESD 524 003 
Scurt circuit la senzorul de temperatură 

A4 / A5 

BROKEN WETNESS 
(Senzor de umiditate defect) 

Senzorul de temperatură în senzorul de 
umiditate 
Tip ESF 524 001 sau ESD 524 003 
Întrerupere la senzorul de temperatură 

A4 / A5 

HEATING 
(Încălzire) 

Monitorizare sistem de încălzire 
Defect la sistemul de încălzire 
Valoarea de declanşare depinde de 
transformatorul de curent folosit 

Unitate 
suplimentară 
EMSD 524 88 
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Tabel 2: Mesaje de alarmă 
 
În timpul unei alarme pot fi modificate configurările funcţiilor din meniu; în ceea ce priveşte 
afişarea alarmei, aceasta continuă să fie afişată intermitent într-un ciclu de o secundă. 
Stările alarmei sunt afişate cu o întârziere de aproximativ 5 secunde. 
Dacă senzorul de încălzire este activ (senzorul de temperatură < 4 oC), acesta este monitorizat 
continuu pentru scurt circuit. El este oprit odată la aproximativ 4 minute timp de 1 secundă 
pentru a fi testat în cazul unui defect. Dacă senzorul de încălzire este oprit (senzorul de 
temperatură > 4 oC), acesta este monitorizat continuu pentru defecte. El este pornit odată la 4 
minute timp de 1 secundă pentru a fi verificat în cazul unui posibil scurt circuit. 
 
Observaţie: 
 
Atunci când unitatea suplimentară este conectată, mesajul de alarmă HEATING va fi afişat 
continuu pe ecran în cazul unui defect la sistemul de încălzire. Acest mesaj de alarmă trebuie 
dezactivat (se selectează OFF) folosind funcţia MONITOR din meniu. După corectarea erorii de 
la sistemul de încălzire, funcţia MONITOR trebuie reactivată! 
 
 
Funcţionare 

 
Dacă temperatura din detectorul de gheaţă scade sub valoarea prestabilită şi dacă, în acelaşi timp, 
se depăşeşte valoarea stabilită pentru umiditate, conectorul pentru încălzire este activat cu 
ajutorul releului 1 şi a terminalelor A 15 / B 15 şi A 16 / B 16 (a se vedea diagrama de 
conectare). În cazul în care una din aceste condiţii nu este îndeplinită, sistemul de încălzire 
rămâne oprit. 
 
Încălzirea spaţiului în aer liber sau a rigolelor rămâne pornită până când umiditatea scade sub 
nivelul valorii prestabilite sau temperatura stabilită este depăşită. 
 
Dacă se doreşte stabilirea unei durate de încălzire ulterioare, aceasta poate fi comandată prin 
apăsarea butonului MENU (se selectează funcţia AFTER HEAT), se stabileşte durata dorită prin 
apăsarea butonului VALUE şi apoi se activează prin apăsarea butonului ENTER. Încălzirea 
ulterioară devine efectivă la o temperatură de 0 oC. Atunci când temperatura depăşeşte 0 oC, 
sistemul de încălzire este oprit imediat. 
 
Suprafaţa detectorului de gheaţă şi de zăpadă ESF 524 001 şi ESD 524 003 este întotdeauna 
încălzită la o temperatură de aproximativ +4 oC pentru dezgheţare (de exemplu, zăpadă şi 
gheaţă). Se va forma apă, pe care senzorul o identifică ca fiind umiditate. 
 
Funcţia GROUND TEMP. are un interval de ajustare între -15 oC ... -1 oC şi poziţia „OFF”. De 
exemplu, prin ajustarea temperaturii la -5 oC, se previne ca temperatura spaţiului care trebuie 
încălzit să scadă sub valoarea prestabilită de -5 oC. Dacă temperatura scade sub această valoare 
prestabilită, sistemul de încălzire este pornit până când această temperatură este din nou depăşită. 
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Modul stea-triunghi 
 
Acest mod de funcţionare este posibil doar cu unitatea suplimentară EMSD 524 88. 
 
Procedura este similară cu cea descrisă anterior, dacă temperatura scade sub valoarea prestabilită 
sau dacă este depăşit nivelul prestabilit al umidităţii. Sistemul de încălzire comută în modul stea 
numai în acest caz. 
 
Restul procedurii este cel mai elocvent ilustrată de următorul exemplu: 
 
Temperatură:   4 oC 
Umezeală/Umiditate: 5 
Temperatură sol: -5 oC 
Diferenţă:  -3 K. 
 
Diferenţialul de temperatură are un interval de ajustare de -6 K ... 0 K. Acest diferenţial este 
stabilit pentru a determina comutarea din modul stea în modul triunghi şi invers. Dacă, aşa cum 
este prezentat în exemplu, temperatura este de +4 oC şi diferenţialul de -3 K, aceasta înseamnă că 
schimbarea de la modul stea la modul triunghi şi invers are loc la o temperatură de +1 oC 
(temperatură + diferenţial: +4 oC + (-3 K) = +1 oC). În acest exemplu, aceasta semnifică faptul 
că, având o temperatură a solului sub +1 oC şi în condiţii de umiditate, unitatea suplimentară 
EMSD 524 88 este comutată în modul triunghi. 
 
Chiar şi în lipsa umidităţii, sistemul de încălzire este comutat în modul stea dacă, aşa cum s-a 
prezentat în exemplul anterior, temperatura solului scade sub nivelul prestabilit pentru 
temperatura solului de -5 oC şi rămâne aici până când creşte din nou peste -5 oC. Dacă se ţine 
cont şi de umiditate şi sistemul de încălzire funcţionează în modul stea, unitatea comută în modul 
triunghi până când temperatura pavajului (conform exemplului de mai sus) creşte peste valoarea 
de +1 oC. Această trecere în modul stea are loc până când temperatura prestabilită de +4 oC 
(temperatura pavajului) este din nou depăşită. În acest moment, sistemul de încălzire va fi oprit. 
În acest exemplu, stabilirea unei durate de încălzire ulterioară nu va avea niciun efect, deoarece 
temperatura pavajului este de peste 0 oC. 
 
 
Proiectare 

 
Sistemul este compus dintr-o unitate centrală de control EM 524 87, senzor separat de gheaţă şi 
de zăpadă ESF 524 001 şi un senzor combinat de temperatură şi umiditate TFF 524 002 pentru 
încălzirea spaţiilor în aer liber sau un senzor de gheaţă şi zăpadă ESD 524 003 şi unitatea de 
control a temperaturii TFD 524 004 pentru încălzirea rigolelor. Pe lângă acestea se pot conecta 
unitatea suplimentară EMSD 524 88 pentru comutarea din modul stea în modul triunghi şi de 
monitorizare a circuitului de încălzire, împreună cu senzorul TFD 524 004, ca şi senzor de 
temperatură. 
 
În conformitate cu reglementările specifice privind siguranţa, conductorii de conectare ai 
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senzorilor pot fi prelungiţi pe o lungime de 50 m cu o secţiune transversală de 1,5 mm2. 
 
Observaţie: 
 
Senzorii funcţionează la o tensiune de siguranţă foarte scăzută. Pentru a asigura o 
funcţionare fără probleme, recomandăm amplasarea conductorilor senzorului la o distanţă 
suficientă faţă de circuitul de încărcare şi de cablurile de alimentare! 

 
Senzorul de gheaţă şi de zăpadă ESF 524 001 (5 conductori) 

 
Senzorul este echipat cu o rezistenţă NTC pentru măsurarea temperaturii la suprafaţa senzorului, 
o bobină de încălzire şi două inele de metal ca şi senzor de umiditate. 
 
Tensiune nominală:  8 V– 
Consum de curent:  aprox. 7 W 
Temperatură suprafaţă: aprox. 4 oC 
Conductor conectare:  5 x 0,5 mm2, 15 m PVC 
Temperatură ambientală: -30 ... 80 oC 
Compus de turnare:  galben 
 
Caracteristici senzor – senzor deconectat de la unitatea de control EM 524 87 
 
a). Conductor NTC maro-galben 
 

oC -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 
R (k-Ω) 84,5 61,3 47 35,0 27 20,8 16 12,7 10 8,0 

 
b). Rezistenţă încălzitor – conductor maro-verde: 9 Ω 
 
c). Senzori de umiditate – conductor alb-gri: ∞ Ω cu suprafaţă uscată. 
 
 
Dimensiuni 
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Senzor combinat de temperatură şi de umiditate TFF 524 002 (4 conductori) 
 
Senzorul combinat este echipat cu o rezistenţă NTC pentru măsurarea temperaturii pavajului şi 
două inele de metal ca şi senzori de umiditate. Acest senzor, însă, nu este încălzit automat. 
 
Conductor conectare:  4 x 0,5 mm2, 15 m PVC 
Temperatură ambientală: -30 ... 80 oC 
Compus de turnare:  albastru 
 
Caracteristici senzor – senzor deconectat de la unitatea de control EM 524 87 
 
a). Conductor NTC maro-galben 
 

oC -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 
R (k-Ω) 11,4 8,9 7,0 5,6 4,5 3,6 2,9 2,4 2,0 1,6 

 
b). Senzori de umiditate – conductor alb-gri: ∞ Ω cu suprafaţă uscată. 
 
 
Dimensiuni 

 

 
 
Instalare senzor 

 
Mod de instalare al senzorului de gheaţă şi de zăpadă ESF 524 001 (5 conductori)  
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Senzorul de gheaţă şi de zăpadă este instalat în afara suprafeţei încălzite (a se vedea Figurile 2 şi 
3). 
 
Senzorul trebuie instalat astfel încât să fie expus direct la condiţiile atmosferice (zăpadă, ploaie, 
lapoviţă, etc.) (a se vedea Figurile 4 şi 5). 
 
În timpul fazei de construcţie, placa de oţel a senzorului este încastrată în sol şi forma de lemn 
este pusă deasupra sa. Placa de oţel trebuie folosită pentru amplasarea senzorului astfel încât să 
se asigure impermeabilitatea în gaura de fixare. În cazul în care, din motive constructive, nu se 
poate folosi placa de oţel, trebuie folosită o şaibă cu piuliţă. Aceasta reprezintă singura 
modalitate de a garanta o amplasare etanşă (amplasare prin presare) în gaura şurubului. Citiţi 
eticheta roşie cu informaţii! Pentru conectarea conductorului, în blocul de lemn se va încastra o 
ţeavă de protecţie din metal. Capătul ţevii este închis astfel încât materialele străine (gudron, 
beton, etc.) să nu poată înfunda ţeava de protecţie. 
 
După ce suprafaţa căii este realizată, se scoate forma de lemn şi se fixează senzorul pe placa de 
oţel folosind o piuliţă M 6 x 35 mm. 
 
Se va urmări ca senzorul să nu poată fi acoperit de zăpada care este înlăturată în afara spaţiului 
încălzit. Orice materiale străine care ajung pe senzor pot afecta în mod negativ funcţionarea 
acestuia. 
 
Toate găurile existente se vor umple, de exemplu, cu silicon, gudron, mortar (sau cu un compus), în 
funcţie de natura suprafeţei. Temperatura maximă de turnare a materialului este de 80 oC. 
 
În conformitate cu VDE 0100, conductorul de conectare al senzorului, având o lungime stan-dard 
de 15 m, poate fi prelungit până la o lungime 50 m, cu o secţiune transversală de 1,5 mm2. 
 
Atunci când conductorul de conectare se prelungeşte, se recomandă utilizarea unui cablu 
numerotat sau codificat. Acest lucru este foarte util, de exemplu atunci când se încearcă 
localizarea defectelor în cazul unei avarii! 
 
 
Mod de instalare al senzorului combinat de temperatură şi de umiditate TFF 524 002 
(4 conductori) 
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Senzorul combinat este instalat în interiorul spaţiului încălzit (a se vedea Figurile 2 şi 3), 
deoarece acesta este proiectat pentru monitorizarea temperaturii solului din spaţiul încălzit, atât 
atunci când este pornit cât şi atunci când este oprit. 
 
Conductorii de încălzire trebuie amplasaţi la o distanţă de minim 2,5 cm de senzorul combinat (a 
se vedea Figura 6). 
 
Aveţi grijă ca prin amplasarea în paralel a conductorilor de încălzire aceştia să nu intre în contact 
unul cu celălalt. 
 
Senzorul combinat trebuie instalat astfel încât să fie expus direct la condiţiile atmosferice 
(zăpadă, ploaie, lapoviţă, etc.) (a se vedea Figurile 4 şi 5). 
 
În timpul fazei de construcţie, placa de oţel a senzorului este încastrată în sol şi forma de lemn 
este pusă deasupra sa. Placa de oţel trebuie folosită pentru amplasarea senzorului astfel încât să 
se asigure impermeabilitatea în gaura de fixare. În cazul în care, din motive constructive, nu se 
poate folosi placa de oţel, trebuie folosită o şaibă cu piuliţă. Aceasta reprezintă singura 
modalitate de a garanta o amplasare etanşă (amplasare prin presare) în gaura şurubului. Citiţi 
eticheta roşie cu informaţii! Pentru conectarea conductorului, în blocul de lemn se va încastra o 
ţeavă de protecţie din metal. Capătul ţevii este închis astfel încât materialele străine (gudron, 
beton, etc.) să nu poată înfunda ţeava de protecţie. 
 
După ce suprafaţa căii este realizată, se scoate forma de lemn şi se fixează senzorul pe placa de 
oţel folosind o piuliţă M 6 x 35 mm. 
 
Se va urmări ca senzorul combinat să nu poată fi acoperit de zăpada care este înlăturată în afara 
spaţiului încălzit sau împrăştiată de vehicule. Orice materiale străine care ajung pe senzor pot 
afecta în mod negativ funcţionarea acestuia. 
 
Toate găurile existente se vor umple, de exemplu, cu silicon, gudron, mortar (sau cu un compus), în 
funcţie de natura suprafeţei. Temperatura maximă de turnare a materialului este de 80 oC. 
 
În conformitate cu VDE 0100, conductorul de conectare al senzorului, având o lungime stan-dard 
de 15 m, poate fi prelungit până la o lungime 50 m, cu o secţiune transversală de 1,5 mm2. 
 
Atunci când conductorul de conectare se prelungeşte, se recomandă utilizarea unui cablu 
numerotat sau codificat. Acest lucru este foarte util, de exemplu atunci când se încearcă 
localizarea defectelor în cazul unei avarii! 
 
 
Exemplu de instalare 

 
Figura 2. 
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Figura 3. 

 

 



Delphi Electric -distribuitor Fenix Flexel Eberle in Romania    Tel/Fax: 0258 811 307        http://www.del.ro 

 

 

Pagina 17 

 
V1.0 – 09/2010 

 

 

 
 
Figura 4. 

 

 
 
 
Figura 5. 

 

 
 
 
Figura 6. 
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Senzorul de gheaţă şi de zăpadă ESD 524 003 (5 conductori) 

 
În senzor sunt instalate un senzor NTC pentru măsurarea temperaturii, o bobină de încălzire şi 
două ţevi mici de metal ca şi senzor de umiditate. 
 
Tensiune nominală:  8 V– 
Consum de curent:  3 W 
Temperatură suprafaţă: aprox. 4 oC 
Conductor conectare:  5 x 0,25 mm2, 4 m PVC 
Temperatură ambientală: -30 ... 80 oC 
Caracteristici senzor – senzor deconectat de la unitatea de control EM 524 87 
a). Conductori NTC maro-galben 

oC -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +40 
R (k-Ω) 87,2 61,3 48,8 35,0 25,5 20,8 15,4 12,7 9,5 8,0 5,1 

b). Senzori de umiditate – conductor maro-verde: 20 Ω 
c). Senzori de umiditate – conductor alb-gri: ∞ Ω cu suprafaţă uscată. 
 
Dimensiuni 

 

 
 
 
Senzorul de temperatură TFD 524 004 (2 conductori) 

 
Senzorul de temperatură constă într-un cablu cu capăt închis etanş şi rezistenţă NTC încorporată. 
 
Conductor conectare:  2 x 0,5 mm2, 4 m PVC 
Temperatură ambientală: -30 ... 80 oC 
Caracteristici senzor – senzor deconectat de la unitatea de control EM 524 87 
a). Conductori NTC maro-galben 

oC -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 
R (k-Ω) 11,4 8,9 7,0 5,6 4,5 3,6 2,9 2,4 2,0 1,6 
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Dimensiuni 
 

 
Instalare 

 
Mod de instalare al senzorului de gheaţă şi de zăpadă ESD 524 003 (5 conductori)  

 

 
 
Senzorul de gheaţă şi de zăpadă este amplasat în rigolă între conductorii de încălzire (a nu se lăsa 
să intre în contact unul cu celălalt) (a se vedea Figura 2) şi este fixat cu o clemă de cablu sau 
folosind un adeziv (clema de cablu sau adezivul nu sunt incluse). 
 
Senzorul trebuie instalat astfel încât să fie poziţionat în direcţia de curgere a apei. Ambele ţevi 
mici din metal trebuie orientate în sus. 
 
Este de preferat ca instalarea să se realizeze sub un coş de fum sau o cameră încălzită (pod), 
deoarece topirea zăpezii şi a gheţii se va produce mai întâi în aceste locaţii. 
 
În conformitatea cu VDE 0100, conductorul de conectare al senzorului (cu o lungime standard de 
4 m) poate fi prelungit până la o lungime 50 m, cu o secţiune transversală de 1,5 mm2. 
 
Atunci când conductorul de conectare se prelungeşte, se recomandă utilizarea unui cablu 
numerotat sau codificat. Acest lucru este foarte util, de exemplu atunci când se încearcă 
localizarea defectelor în cazul unei avarii! 
 
Mod de instalare al senzorului de temperatură TFD 524 004 (2 conductori)  

 
Senzorul se fixează cu o clemă de cablu în afara rigolei (a se vedea Figura 7) astfel încât să fie 
protejat împotriva radiaţiei solare (clemele de cablu sau adezivul nu sunt incluse). 
 
În conformitate cu VDE 0100, conductorul de conectare al senzorului (cu o lungime standard de 4 
m) poate fi prelungit până la o lungime 50 m, cu o secţiune transversală de 1,5 mm2. Atunci când 
conductorul de conectare se prelungeşte, se recomandă utilizarea unui cablu numerotat sau 
codificat. Acest lucru este foarte util, de exemplu atunci când se încearcă localizarea defectelor 
în cazul unei avarii! 
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Configurare parametri 

 
Ajustarea temperaturii 

 
Funcţia TEMPERATURE din meniu se apelează prin apăsarea butonului MENU, iar apoi se 
ajustează temperatura dorită apăsând butonul VALUE, iar această valoare este memorată 
apăsând butonul ENTER. 
 
Varianta optimă o reprezintă ajustarea temperaturii la +3 oC. 
 
Ajustarea umezelii (umidităţii) 

 
Funcţia WETNESS din meniu se apelează prin apăsarea butonului MENU, iar apoi se selectează 
valoarea dorită apăsând butonul VALUE, iar aceasta este memorată apăsând butonul ENTER. 
 
Varianta optimă o reprezintă ajustarea umezelii la 5. În cazul în care există un risc semnificativ 
de funcţionare defectuoasă, nivelul acestei valori se va stabili la 6 sau 7. 
 
Ajustarea temperaturii solului 

 
Funcţia GROUNDTEMP. din meniu se apelează prin apăsarea butonului MENU, iar apoi se 
selectează valoarea dorită apăsând butonul VALUE, iar aceasta este memorată apăsând butonul 
ENTER. Recomandăm ajustarea temepraturii la -5 oC. Cu cât aceasta este stabilită la un nivel 
mai ridicat, cu atât mai mari vor fi costurile cu energia electrică. 
 
Ajustarea diferenţialului de temperatură pentru comutarea din modul stea în modul 
triunghi 

 
Funcţia DIFFERENCE din meniu se apelează prin apăsarea butonului MENU, iar apoi se 
selectează valoarea dorită apăsând butonul VALUE, iar aceasta este memorată apăsând butonul 
ENTER. Recomandăm ajustarea acestei valori la -3 K. 
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Moduri de funcţionare 
 
1. Configurări standard 

 
„MENU”    „VALUE” 
TEMPERATURE   +3 oC 
WETNESS (HUMIDITY)  5 
GROUNDTEMP.   OFF 
AFTER HEAT (POSTHEATING) 20 MIN. 
PERMANENT   OFF 
STANDARD PROGRAM  ON 
SUMMER    OFF 
 
Cu configurările standard, sistemul de încălzire este controlat printr-o combinaţie de temperatură 
şi umiditate. Sistemul de încălzire porneşte dacă temperatura scade sub +3 oC şi se depăşeşte 
nivelul 5 al umidităţii. Dacă temperatura creşte peste 3 oC, sistemul de încălzire se opreşte 
imediat. De asemenea, dacă umiditatea scade sub 5, sistemul de încălzire se opreşte imediat dacă 
temperatura nu este mai mică de 0 oC. Dacă nivelul măsurat al temperaturii este sub 0 oC, atunci 
se porneşte încălzirea ulterioară timp de 20 minute. Sistemul de încălzire se opreşte după 
încheierea acestei perioade de timp. Dacă temperatura creşte peste 0 oC înainte să se fi scurs cele 
20 minute, timpul de încălzire ulterioară este ajustat la valoarea 0 iar sistemul este oprit. 
 
2. Funcţionare normală cu temperatura solului 

 
„MENU”    „VALUE” 
GROUNDTEMP.   -5 oC 
 
Funcţia GROUNDTEMP. din meniu este ajustată la valoarea de -5 oC, iar celelalte configurări 
sunt conform celor descrise la paragraful 1. Funcţionarea se realizează în aceleaşi condiţii cu cele 
descrise la paragraful 1. O caracteristică suplimentară este aceea că sistemul de încălzire porneşte 
la o temperatură sub -5 oC, indiferent de nivelul umidităţii, şi va rămâne pornit până când este 
din nou depăşită temperatura de -5 oC. Dacă este configurată şi durata de încălzire ulterioară, 
sistemul va rămâne pornit până când această perioadă de timp se încheie. 
 
 
3. Punere în funcţiune manuală a sistemului 

 
„MENU”    „VALUE” 
PERMANENT   ON 
 
Sistemul de încălzire porneşte imediat şi poate fi oprit doar cu ajutorul acestei funcţii din meniu. 
Atunci când sistemul este pus în funcţiune manual, acesta rămâne pornit chiar şi în cazul apariţiei 
unei alarme. 
 
„MENU”    „VALUE” 
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PERMANENT   HIGH 
 
Împreună cu unitatea suplimentară EMSD 524 88, sistemul de încălzire poate comuta continuu în 
modul triunghi. Sistemul de încălzire poate fi din nou oprit doar cu ajutorul acestei funcţii din 
meniu. Atunci când sistemul este pus în funcţiune manual, acesta rămâne pornit chiar şi în cazul 
apariţiei unei alarme. 
 
4. Funcţionarea sistemului fără influenţa umezelii (umidităţii) 

 
„MENU”    „VALUE” 
TEMPERATURE   +3 oC 
WETNESS (HUMIDITY)  OFF 
 
Dacă funcţia WETNESS (HUMIDITY) din meniu este dezactivată (OFF), detectorul de gheaţă 
controlează sistemul de încălzire prin intermediul termostatului. Dacă temperatura scade sub 
nivelul valorii prestabilite, sistemul de încălzire va porni; dacă temperatura creşte peste nivelul 
respectiv, sistemul de încălzire se va opri. 
 
5. Monitorizarea spaţiului încălzit în cazul unei scăderi bruşte a temperaturii 

 
Această funcţie este posibilă doar dacă este conectat senzorul de temperatură a aerului TFD 524 
004 (a se vedea folosirea diagramei de conectare EM 524 87 pentru spaţiile în aer liber). 
 
Dacă se produce (în timp de o oră) o scădere bruscă a temperaturii cu câteva grade oC, sub 
temperatura de 7 oC, sistemul de încălzire porneşte timp de aproximativ o oră, anticipând 
probabilitatea ridicată de apariţie a precipitaţiilor şi astfel asigurând timpul necesar pentru 
conductorii de încălzire să ajungă la temperatura corectă. În funcţie de nivelul temperaturii şi al 
umidităţii, sistemul de încălzire rămâne pornit sau se opreşte după 1 oră. 
 
Acest senzor (TFD 524 004) trebuie instalat suplimentar pe lângă senzorii standard (senzorul de 
gheaţă şi de zăpadă ESF 524 001 şi senzorul combinat de temperatură şi de umiditate TFF 524 
002). Senzorul trebuie instalat într-o locaţie acoperită, la cca. 2-3 m deasupra nivelului solului. 
Conectarea senzorului este prezentată în diagrama circuitului. 
 
Atenţie: 
 
Senzorul de temperatură a aerului nu trebuie instalat deasupra uşilor, a ferestrelor sau în 
apropierea corpurilor de iluminat sau a proiectoarelor. Înainte de conectarea senzorului, 
scoateţi rezistenţa din terminalele B6 / B7. 

 
6. Funcţia SUMMER (vară) 

 
„MENU”    „VALUE” 
WETNESS (HUMIDITY)  5 
PERMANENT   OFF 
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STANDARD PROGRAM  OFF 
SUMMER    ON 
 
Atunci când detectorul de gheaţă este în modul de funcţionare „vară”, releul 1 este activat doar 
prin intermediul valorii umezelii (umidităţii). Temperatura nu are niciun efect asupra modulului 
de control. Această funcţie serveşte pentru controlul unui luminator care se închide atunci când 
plouă (identificare umezeală). În modul de funcţionare „vară”, senzorii rămân conectaţi ca şi în 
condiţiile de funcţionare normală (funcţionare ca detector de gheaţă) deoarece modulul de 
monitorizare al senzorului rămâne activ şi, de exemplu, în cazul unui defect al senzorului, acesta 
este identificat şi afişat. Unitatea suplimentară EMSD 524 88 poate rămâne conectată, funcţia de 
monitorizare nefiind, însă, activă, deoarece sistemul de încălzire nu este controlat. Dacă se 
declanşează o alarmă, de exemplu în cazul unui defect la senzorul de temperatură, se păstrează 
funcţia de control, de exemplu, dacă se identifică umiditate, releul 1 este controlat iar alarma 
continuă să fie afişată. În cazul în care se impune controlul manual al terminalului (releu 1), 
aceasta se poate realiza prin intermediul funcţiilor din meniu „WETNESS” şi „PERMANENT”. 
 
WETNESS  OFF  = releu 1  = OFF 
PERMANENT ON = releu 1  = ON 
 
Recomandăm SCHIMBAREA în modul de funcţionare „iarnă” cu ajutorul activării funcţiei din 
meniu STANDARD PROGRAM („ON”). 
 
 
Întreţinere 

 
Se recomandă curăţarea la intervale regulate a suprafeţei atât a senzorilor ESF 524 001 şi TFF 
524 002, cât şi a celui de tip ESD 524 003. 
 
De asemenea, se recomandă verificarea periodică a unităţii de control în scopul identificării şi 
remedierii la timp a unor posibile alarme (defecte). 
 
Toate acestea asigură funcţionarea corectă a sistemului. 
 
 
Program de stocare Comandă nr. 

 
Unitate de control detector de gheaţă EM 524 87 0524 87 144 100 
Senzor pentru încălzirea spaţiului în aer liber:   

Detector de gheaţă şi de zăpadă ESF 524 001  
Conductor de conectare de 15 m  0524 99 000 001 
Conductor de conectare de 30 m*  0524 99 000 006 

Senzor combinat de temperatură şi 
umiditate 

TFF 524 002 
 

Conductor de conectare de 15 m  0524 99 000 002 
Conductor de conectare de 30 m*  0524 99 000 007 
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Senzor pentru încălzirea rigolelor:   
Detector de gheaţă şi de zăpadă ESD 524 003  

Conductor de conectare de 4 m  0524 99 000 003 
Conductor de conectare de 15 m*  0524 99 000 008 

Senzor de temperatură TFD 524 004  
Conductor de conectare de 4 m  0524 99 000 004 
Conductor de conectare de 15 m*  0524 99 000 009 

Unitate suplimenatră pentru modul de 
funcţionare stea-triunghi şi monitorizare a 
circuitului de încălzire 

EMSD 524 88 0524 88 140 000 

*) Conductorii de conectare având aceste lungimi sunt de tip special şi sunt disponibili la cerere. 
 
 
Diagramă de conectare EM 524 87 

 
Observaţie: 
 
Senzorul de temperatură a aerului (terminalele B6 şi B7) poate fi înlocuit cu rezistenţa 
disponibilă (aproximativ 82 kΩ). În acest caz, temperatura aerului nu este afişată pe ecran.  
 
Diagrama de conectare 1: Conectarea detectorului de gheaţă cu senzorii de tip 

ESF 524 001 şi TFF 524 002 pentru încălzirea spaţiilor 
în aer liber 
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Diagrama circuitului 2: Conectarea detectorului de gheaţă cu senzorii de tip 
ESD 524 003 şi TFD 524 004 pentru încălzirea rigolelor 

 
Diagrama 
circuitului 3: 

Conectarea detectorului de gheaţă cu senzorii de tip ESF 524 001 şi 
TFD 524 004 pentru încălzirea spaţiului în aer liber (până la 5 m2) 
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Diagrama circuitului 4: Exemplu: funcţia vară  
(Conectarea detectorului de gheaţă cu senzorii de tip 
ESF 524 001 şi TFF 524 002 pentru încălzirea spaţiului 
în aer liber) 

 

 
 
 
Observaţie: 
 
Pentru acest mod de folosire, sistemul trebuie să fie deconectat. 
 
 
 
 
 

Legendă: 
 
ws ... alb ge ... galben 
gr  ... gri br ... maro 
gn ... verde bl ... albastru 
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Date tehnice 
 
Tip EM 524 87 
Nr. EDP 0524 87 144 100 
Tensiune de funcţionare 230 V AC +10% / -15%, 50 / 60 Hz 
Consum electric ≤ 15 VA 
Temperatură ambientală -20 ... +50 oC 
Temperatură depozitare -20 ... +70 oC 
  
Interval de ajustare  
Temperatură 0 oC ... +6 oC 
Temperatură sol -15 ... -1 oC şi OFF 
Umezeală / Umiditate 1 (sensibil) ... 8 (lipsă sensibilitate) şi OFF 
Încălzire ulterioară 10 min ... 120 min şi OFF 
Încălzire permanentă / continuă ON şi OFF 
Vară ON şi OFF 
Limbi afişare Germană, engleză, franceză 
Cu unitate suplimentară:  
Diferenţial de temperatură -6 K ... 0 K 
Monitorizare circuit de încălzire ON şi OFF 
Încălzire continuă ON, HIGH şi OFF 
  
Ieşiri  
Sistem încălzire pornit / oprit Releu 1, fără contact 
Capacitate de comutare 250 V AC, 10 A cosφ = 1; 4 A cosφ = 0,6 
Alarmă pornit / oprit Releu 1, fără contact 
Capacitate de comutare 250 V AC, 2 A cosφ = 1; 0,8 A cosφ = 0,6 
  
Intrări  
Senzor de umiditate Tip ESF 524 001 pentru spaţii în aer liber 

Tip ESD 524 003 pentru rigole 
Senzor de temperatură sol Tip TFF 524 002 pentru spaţii în aer liber 

Tip TFD 524 004 pentru rigole 
Senzor de temperatură aer Tip TFD 524 004 
  
Ecran*  
Ecran LCD 2 linii, 16 caractere 
Temperaturi -40 oC ... +70 oC 
Umiditate 0 ... 9 
Sistem de încălzire ON / OFF, precum şi mod HIGH atunci când 

este conectată unitatea suplimentară 
Situaţie defecte Defect senzor şi monitorizare circuit de 

încălzire cu unitatea suplimentară 
Parametru Valori şi selectare 
 *) sub 0 oC nu se garantează citirea corectă a ecranului, 

prin aceasta, însă, nu este afectată funcţionarea sa. 
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Controale  
Butoane de apăsare 3 (MENU / VALUE / ENTER) 
  
Generalităţi  
Conformitate cu DIN EN 60 730 T.1 şi T.2-9 
Clasa de protecţie Se obţine respectând măsurile de instalare 

adecvate 
  
Grad de protecţie IP 20 (EN 60 529) 
Siguranţă la atingere În conformitate cu VBG 4 
Tensiune nominală circuit 250 V 
Instalare Montare prin prindere pe şină standard 

DIN EN 50022-35 
Dimensiuni carcasă 140 x 90 x 59 mm (ecran cu 45 caractere) 
Material carcasă PC cu 10% fibră de sticlă; V-0 
Greutate Fără senzor şi ambalaj, aprox. 750 g 
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Instrucţiuni de funcţionare pentru detectorul de gheaţă (Versiune prescur-
tată) tip EM 524 87 pentru încălzirea spaţiilor în aer liber şi a rigolelor 

 
Utilizare 

 
Detectorul de gheaţă este folosit pentru încălzirea electrică, complet automată, a spaţiilor în aer 
liber, a căilor de acces garaj, a treptelor, a rampelor, a acoperişurilor plane şi a rigolelor. 
Comparativ cu sistemele convenţionale cu control manual (în funcţie de temperatura simţită) sau cu 
control pe bază de termostat (dependente doar de temperatură), încălzirea se porneşte doar dacă 
există riscul de gheaţă transparentă, spre exemplu zăpadă, gheaţă sau lapoviţă, şi se opreşte automat 
din nou după dezgheţ. Aceasta asigură economii de energie de până la 80% comparativ cu sistemele 
controlate prin termostat. 
 
Funcţionare 

 
Pentru a putea pune în funcţiune detectorul de gheaţă fără niciun fel de probleme, în memoria sa 
este stocat un program standard. Detectorul de gheaţă funcţionează pe baza acestui program după 
instalarea sa. 
Aceste configurări pot fi accesate prin intermediul funcţiei din meniu STANDARD PROGRAM. 
 
Program standard: 
Meniu: Valoare: Interval: Observaţie: 
TEMPERATURE +3 oC 0 oC ... 6 oC  
WETNESS (HUMIDITY) 5 1 ... 8, OFF  
GROUNDTEMPERATURE 
(TEMPERATURĂ SOL) 

OFF -15 oC ... -1 oC, OFF  

DIFFERENCE (DIFERENŢĂ) 
(pentru modul stea-triunghi) 

-3 K -6 K ... 0 K 1 

AFTER HEAT (POSTHEATING) 
(ÎNCĂLZIRE ULTERIOARĂ) 

20 min 10 min ... 120 min, OFF  

PERMANENT (CONTINUOUS 
HEATING) (ÎNCĂLZIRE 
CONTINUĂ) 

OFF ON, OFF, HIGH 3 

MONITOR (MONITORIZARE) ON ON, OFF 1 
STANDARD PROGRAM  
(PROGRAM STANDARD) 

ON ON, OFF  

SUMMER (VARĂ) OFF ON, OFF  
LANGUAGE (LIMBA) GERMANĂ GERMANĂ, ENGLEZĂ, 

FRANCEZĂ 
2 

COUNTER (CONTOR) 1 xxxxxHyyM   
    

COUNTER (CONTOR) 2 xxxxxHyyM  1 
 
1: Funcţiile acestui meniu sunt afişate numai cu unitatea suplimentară EMSD 524 88 conectată. 
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2: În timpul instalării iniţiale, valoarea standard a funcţiei meniului „LANGUAGE” este 
germană, după care funcţia meniului „LANGUAGE” nu mai apare ca parte a configurărilor 
standard, 
3: Selecţia „HIGH” este posibilă doar cu unitatea suplimentară EMSD 524 88 conectată. 
Apăsând butonul MENU este posibilă selectarea tuturor funcţiilor din meniu, una după cealaltă. 
 
Funcţia din meniu selectată este afişată pe linia superioară a ecranului. Pe linia inferioară a 
ecranului este afişată valoarea curentă pentru această funcţie din meniu şi cuvântul „ACTIVE”. 
 
De exemplu:  TEMPERATURE 

      3 oC      ACTIVE 
 
Apăsând butonul VALUE, este posibilă modificarea valorii. Dacă se ajunge la valoarea maximă 
şi se apasă din nou butonul, procedura reporneşte începând cu valoarea minimă. Valoarea 
curentă este marcată prin cuvântul „ACTIVE”. 
 
Dacă se selectează o altă valoare, doar aceasta este afişată pe linia inferioară a ecranului. 
Conform exemplului de mai sus, dacă se apasă butonul VALUE de 4 ori, pe ecran vor fi afişate 
următoarele: 
 
  TEMPERATURE 

      0 oC 
 
Dacă se doreşte memorarea acestei valori, trebuie apăsat butonul ENTER. Noua valoare este 
memorată în programul de control şi este afişată însoţită de cuvântul „ACTIVE”. Pe ecran vor fi 
afişate următoarele: 
 
  TEMPERATURE 

      0 oC      ACTIVE 
 
Dacă nu se apasă butonul ENTER sau se selectează o funcţie diferită din meniu prin apăsarea 
butonului MENU după ce a fost selectată o nouă valoare prin apăsarea butonului VALUE, noua 
valoare nu va fi memorată. Dacă nu se apasă niciun buton timp de 10 secunde, ecranul va trece în 
modul „Valoare măsurată”. Acest mod comută, în cadrul unui ciclu de trei secunde, între 
indicarea temperaturilor măsurate, pe de o parte, şi indicarea umidităţii şi a sistemului de 
încălzire, pe de altă parte. Dacă rezistenţa livrată este conectată în locul senzorului de 
temperatură a aerului, valoarea temperaturii aerului nu este afişată. 
 
De exemplu:  ALARM 

      SHORT TEMP 
 
De asemenea, în acest caz, indicaţia comută în modul meniu atunci când se apasă butonul, 
singura diferenţă fiind că ecranul va afişa în mod intermitent pentru a vă atrage atenţia cu privire 
la alarmă. În timpul unei alarme, funcţiile din meniu pot fi selectate pentru a păstra, de exemplu, 
sistemul de încălzire pornit în modul de funcţionare manual. Dacă nu se apasă nici un buton timp 
de 10 secunde, alarma este afişată din nou. 
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CERTIFICAT DE GARANŢIE 
(Se asigură o perioadă de garanţie de 2 ani) 

Număr de serie 
produs: 

Data vânzării: 

Verificat de: Ştampila vânzătorului: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dacă este necesară executarea de lucrări de service în perioada de garanţie sau post-garanţie, 
trimiteţi produsul pe adresa producătorului sau distribuitorului national. Garanţia nu acoperă 
defecţiuni cauzate de: instalarea, exploatarea şi programarea neconformă cu instrucţiunile din 
acest manual şi reglementărilor in vigoare specifice acestui tip de aparataj electric, tensiune de 
alimentare necorespunzătoare, defecţiuni mecanice la instalare şi exploatare. 

 

EBERLE 
EBERLE Controls GmbH, Postfach 13 01 

53, D-90113 Nurnberg 
Str. Klingenhof Nr. 71, D-90491 Nurnberg, 

Germania 
Telefon: +49 911 56 930 *  
Telefax: +49 911 56 93 536 

 

Importator si distribuitor in Romania: 

 Delphi Electric s.r.l. 
Cuza 15, Alba Iulia 
510193, Romania 

Tel/Fax: 0258 811 977 
e-mail: office@del.ro 

http://www.del.ro  
 

 

Acest document poate fi supus modificărilor. 
 




