
Dotări de serie:  

- 2 termostate de reglare
- 1 termostat de siguranţă
- 1 termometru cazan
- 1 termostat limită inferioară
- 1 întrerupător general
- 1 întrerupător arzător
- 1 întrerupător pompă instalaţie
- 1 întrerupător pompă boiler
- 1 întrerupător automatic/manual
- 1 sondă cazan
- 1 sondă externă

AUTOMATIZĂRI DIGITALE 
RVA 43 / RVA 63 ICI CALDAIE - Italia

Funcţionarea corectă este garantată numai cu accesorii originale.

* În cazul montajului ca master în sistem cascadă comanda nu este                
   prevăzută şi trebuie solicitată separat.

      Descriere Notă COD

Panou complet cu automatizare RVA 43 Pentru toate cazanele cu arzător cu aer insuflat cu două trepte QCLI4301
Panou complet cu automatizare RVA 63 Pentru toate cazanele cu arzător cu aer insuflat modulant QCLI6301
Regulator digital RVA 43 Master al cascadei 17120070
Regulator digital RVA 63 17120071
Sondă imersibilă boiler Numai pentru controler RVA 43 şi 63 17120078
Sondă imersibilă cazan Numai pentru controler RVA 43 şi 63 17120078

Sondă imersibilă colector tur Numai pentru controler RVA 43 şi 63 17120078

Sondă de contact colector tur Numai pentru controler RVA 43 şi 63 17120077

Sondă externă Numai pentru controler RVA 43 şi 63 17120076

Sondă ambient Numai pentru controler RVA 43 şi 63 17120079

      FUNCŢIILE PRINCIPALE ALE 
      REGULATOARELOR RVA43 RVA63 RVA46

Comandă arzătorului cu două trepte - -
Control al temperaturii cazanului -
Comanda arzătorului modulant - -
Control cascadă - -
Comandă pompă circuit încălzire  * -
Comandă pompă circuit apă caldă 
menajeră -

Comandă vană de amestec

Reglarea automată a curbei climatice

Comutare automată vară / iarnă - -
Programarea pentru fiecare zi a săptămânii

Protecţie arzător -
Funcţionare temporizată reglabilă 
a pompei de recirculare împotriva 
supraîncălzirii cazanului

-

Protecţie antigripaj pentru pompe

Protecţie anti îngheţ

CONTROLER  DIGITAL 
RVA 43

CONTROLER  DIGITAL  
RVA 63
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CAZANE DIN OŢEL



Exemplu de reglare cazan în cascadă cu arzătoare cu aer insuflat cu două trepte sau cu 
arzătoare modulante

Exemplu de reglare cazan în cascadă cu arzătoare în două trepte

B2 -   sondă cazan
B10 - sondă imersibilă colector tur - cod 17120078
           sondă de contact colector tur - cod 17120077
B9 -    sondă externă - cod 17120076
B3 -    sondă boiler - cod 17120078
B1 -    sondă circuit de amestec - cod 17120078

B2 -   sondă cazan
B10 - sondă imersibilă colector tur - cod 17120078 / sondă de contact colector tur - cod 17120077
B9 -   sondă externă - cod 17120076
B3 -   sondă boiler - cod 17120078

Panourile de control digitale includ sonda pentru 
cazan şi sonda pentru exterior: 

• în cazul montajului în cascadă se va folosi o 
singură sondă pentru exterior

• sondele pentru colector, pentru                                        
boiler/circuitul amestecat vor fi comandate 
separat.
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