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COMANDĂ A ECRANULUI TACTIL MULTIFUNCȚIONAL   

 

Produsele electrice și electronice și orice deșeuri nu ar trebui eliminate cu deșeurile menajere normale, ci conform legislației privind DEEE, în 
conformitate cu Directiva 2012/19/UE, informându-vă despre aceasta la locul de reședință sau la vânzătorul cu amănuntul în cazul în care produsul este 
înlocuit cu unul similar. 
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1.1 AVERTIZĂRI  

 

Citiți cu atenție instrucțiunile din următorul document, întrucât oferă informații importante legate de securitatea 
instalării, utilizării și mentenanței. 
Fiecare operație trebuie executată cu atenție, în conformitate cu standardele în vigoare privind securitatea la locul de 
muncă. După ce scoateți ambalajul, verificați integritatea și dacă este complet conținutul. Este interzisă împrăștierea 
materialelor de ambalare sau lăsarea lor la îndemâna copiilor, în cazul în care pot fi o potențială sursă de pericol. 
Este interzisă modificarea dispozitivelor de protecție sau de reglare fără autorizarea și indicațiile constructorului 
produsului. Nu modificați aparatul, deoarece pot apărea situații periculoase, iar constructorul nu va fi responsabil pentru 
pagubele produse. Nu lăsați produsul să se ude și nu instalați dispozitivul într-un mediu în care se poate forma condens. 
Produsul ar trebui utilizat și depozitat într-un mediu care respectă limitele de temperatură și umiditate specificate în 
acest manual; valorile care depășesc limitele pot deteriora dispozitivul. 
Separați pe cât posibil conductoarele de semnal de cablurile de alimentare, pentru a evita eventualele interferențe 
electromagnetice. 
Toate lucrările trebuie executate de personal profesionist și calificat, competent în raport cu normele în vigoare din țara 
în care se face instalarea.   

Lucrările de reparații sau mentenanță trebuie efectuate de Serviciul de Asistență Tehnică sau de personal calificat, respectând 
această broșură. Compania exclude orice răspundere contractuală și extra-contractuală pentru pagubele cauzate persoanelor, 
animalelor sau obiectelor din cauza erorilor de instalare, ajustare și mentenanță, a utilizării necorespunzătoare sau a citirii parțiale 
sau superficiale a informațiilor din acest manual. Este interzisă orice altă utilizare decât cea permisă. 

1.2 PĂSTRAREA MANUALULUI 
Manualul trebuie păstrat întotdeauna pentru consultare ulterioară. Trebuie depozitat într-un loc sigur, ferit de praf și umezeală. De 
asemenea, trebuie să fie disponibil și accesibil pentru toți utilizatorii, ca să îl poată consulta oricând au îndoieli legate de modul de 
exploatare a echipamentului. 
Compania își rezervă dreptul de a-și modifica produsele și manualele asociate, fără a actualiza neapărat versiunile anterioare ale 
materialului de referință. De asemenea, declină orice responsabilitate pentru eventualele inexactități din manual, dacă sunt din 
cauza erorilor de tipărire sau transcriere. 
Clientul trebuie să păstreze orice exemplar actualizat al manualului sau al unor părți din acesta furnizate de producător ca anexă la 
acest manual. 
 Orice actualizări trimise clientului trebuie să fie păstrate anexate la acest manual. 

1.3 REFERINȚE NORMATIVE  
Unitățile au fost proiectate în conformitate cu următoarele directive și standarde armonizate:  
• Directivele UE 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 
• Standardele EN 60730-1, EN 50581. 

1.4 PUNERE ÎN FUNCȚIUNE  
Cu referire la Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 și la reglementările 
naționale de punere în aplicare, îl informăm pe client că: 
- există obligația de a nu elimina DEEE ca deșeuri municipale și de a colecta separat aceste deșeuri; 
- trebuie utilizate pentru eliminare sistemele publice sau private de colectare prevăzute de legislația locală. De 
asemenea, este posibilă returnarea echipamentului la distribuitor la sfârșitul duratei de viață, în cazul achiziționării 

unui echipament nou; 
- Acest echipament poate conține substanțe periculoase: utilizarea sau eliminarea necorespunzătoare ar putea avea efecte negative 
asupra sănătății umane și a mediului; 
- Simbolul (europubelă tăiată) de pe produs sau de pe ambalaj și de pe instrucțiuni arată că echipamentul a fost introdus pe piață 
după 13 august 2005 și că trebuie colectat separat; 
- În cazul eliminării abuzive a deșeurilor electrice și electronice, sunt stabilite sancțiuni prin reglementările locale în vigoare privind 
eliminarea. 
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2 DATE TEHNICE 
7-Touch este un sistem compact alcătuit dintr-un panou tactil ultra-subțire, inclusiv unitate de comandă a temperaturii și portal 
pentru telecomandă de la PC, portalul „my.maxa.it” și telefonul inteligent, prin intermediul aplicației care se poate descărca din 
magazinele online „My Maxa.” Permite reglarea climatului de iarnă și de vară, având comandă la pompa de căldură, sistemul radiant 
sau ventiloconvector. Opțiunea de a utiliza mai mulți senzori adresabili MTH permite gestionarea unui număr de până la 20 de zone 
climatice. Utilizatorul poate stabili valori de punct setat și programări orare pentru fiecare zonă și unitate din rețea. 

Caracteristici Uzual  Min. Max. 
Stocarea sursei de alimentare  24V c.c. 20V c.c. 28V c.c. 
Putere absorbită 630mA   
Temperatura ambiantă de funcționare uzuală 25°C -10°C 50°C 
Umiditatea ambiantă de funcționare (fără condens) 45% 10% 90% 
Temperatura magaziei 25°C -20°C 50°C 
Umiditatea magaziei (fără condens) 30% 10% 90% 
Clasa dispozitivului (REG UE 2013-811) Clasa VIII 
Clasa de izolație (protecție anti-electrocutare) 20 
Contribuția reglării temperaturii la eficiența energetică sezonieră a 
încălzirii camerei (REG UE 2013-811) 5% 

2.1 CARACTERISTICI ALE MAȘINILOR ELECTRICE 
Afișaj Capacitiv ecran multi-tactil 

Rezoluție 800X480 px a 60 fps 
Culoare RGB a 245 bit 

Interfață Ethernet 802.11 b/g/n a 2.4 GHz 
Interfață Wi-Fi  6 canale 2.4 GHz 
Intrări digitale 4 canale (intervalul 0 … 5V), 12bit 
Intrare serială RS485/Modbus Master 
Interfață USB 2 porturi gazdă (Tip A) 

Interfață senzori Senzori de temperatură 1WR 
Ceas în timp real Baterie integrată, păstrează data și ora pentru 

4h de alimentare cu energie  
2.2 DIMENSIUNI 
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3 INSTALARE  
3.1 MONTAJ  
Unitatea de comandă este prevăzută cu o carcasă adecvată pentru montaj încastrat. Această structură ar trebui pusă bine în 
perete și este prevăzută cu capace de trecere pentru schimbarea montajelor electrice și de comunicare. 
Realizați conexiunile electrice înainte de a introduce 7-Touch în carcasa din perete. 
 
3.2 CONEXIUNI 

 
3.3 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ  
Sursa de alimentare trebuie să fie conectată la bornele „PWR IN 24V.” Tensiunea de alimentare trebuie să fie de 24V c.c.; 
respectați polaritatea indicată. 

3.4 CONEXIUNEA LA ETHERNET 
Dispozitivul are un conector RJ45 pe partea frontală „Ethernet,” J6. Aici este conectat un Ethernet CAT5 conectat la un 
comutator sau la un repartitor LAN.  

 
3.5 CONEXIUNEA INTRĂRII DIGITALE 
Dispozitivul are borne „Digital IO 2” (P11) pentru a conecta magistrala monofilară pentru senzori. 

 

 

 

 

 

 

P11 

1 Intrare 6 

2 Magistrală 
monofilară 

3 3,3 V pentru 
monofilar 

4 Masă 
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3.6 CONEXIUNI 
Instalația My Maxa asigură posibilitatea de gestionare a unității de comandă de la distanță, prin intermediul portalului web și al 
aplicației pentru telefon inteligent, cu ajutorul serviciului Cloud. Pentru a permite unității de comandă să se conecteze la serviciul 
său Cloud, trebuie satisfăcute următoarele cerințe în rețeaua utilizatorului: 

•  Conectarea la rețeaua LAN prin cablu ethernet (alternativ, conectarea la rețeaua WiFi), 
•  Conectarea LAN la Internet (prin repartitor ADSL, fibră, rețea mobilă), 
•  Atribuirea automată a adresei IP de la un server DHCP în LAN, 
•  Conexiune activată de ieșire către următoarele porturi ale serverului Cloud: 

o  443 și 8883 (pentru comanda de la distanță de către utilizator), 
o  655, 2000 și 8000 (pentru asistență de la distanță). 

Majoritatea repartitoarelor de locuință satisfac aceste cerințe cu setările din fabrică. În acest caz nu este necesară o configurație 
specială a repartitorului. 
 

3.7 ÎNREGISTRAREA INSTALAȚIEI 
După ce sistemul a fost configurat (configurare Maxa, cap. MAXASETUP), se va afișa un cod unic de unitate de comandă (UUID). 
Acest cod vă permite să înregistrați unitatea de comandă pe portalul „my.maxa.it,” pentru a trimite datele pe Internet și a le accesa 
prin intermediul aplicației My Maxa de pe telefonul dumneavoastră inteligent sau de pe orice navigator web. 
Pentru a înregistra unitatea de comandă pe portal, trebuie să vă înregistrați mai întâi ca utilizator, să solicitați la 
support@advantixspa.it schimbarea nivelului de instalare, să așteptați răspunsul de confirmare și să vă reconectați la portal. 
Apăsați butonul „Instalații,” apoi „Instalație nouă,” unde vi se va cere să introduceți numele și UUID. 
 

4 INTERFAȚA CU UTILIZATORUL  
4.1 BARA PENTRU PAGINI  

Această bară afișează pictograme pentru setări generale, conexiune, dată, oră și vreme. 

 
 

4.1.1 PROGRAMAREA ORARĂ  

Pentru a accesa programarea orei, apăsați pictogramele , apoi „Programare.” 
Programarea disponibilă este:  

• Programarea pompei de căldură, 
• Programare sanitară, 
• Programare anti-legionella, 
• Programarea zonelor climatice. 

4.1.1.1 PROGRAMAREA POMPEI DE CĂLDURĂ / APĂ CALDĂ SANITARĂ/ANTI-LEGIONELLA 
Această funcție este dezactivată apăsând pe „PROGRAM” din pagina pompei de căldură (consultați punctul 4.4). Există patru 
programe de timp unice pentru toate PDC-urile din rețea: 
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• Vară (Benzi: Oprit, Confort, Economie) 
• Iarnă (Benzi: Oprit, Confort, Economie) 

 

 
• Apă caldă Sanitară (Benzi: Oprit, Pornit), funcționează numai dacă PDC este instalat.   

 

 
• Anti-legionella funcționează numai dacă PDC este instalat. Unitatea trebuie să fie neapărat într-una din următoarele stări: 

COOL + SAN sau HEAT + SAN sau ONLY SAN. Trebuie să se stabilească parametrii „ziua ciclului anti-legionella” și „timpul 
ciclului anti-legionella.” În cazul unui ciclu defect, apare alarma E061. 

După ce v-ați conectat la programarea orei, este afișată temperatura punctului setat pentru diversele intervale orare din fiecare zi a 
săptămânii, configurabilă separat pentru fiecare zonă controlată: 

• Apăsați  pentru a modifica valoarea punctului setat. 
• Apăsați  pentru a adăuga un interval orar. 
• Apăsați  pentru a șterge intervalul orar. 
• Derulați cu degetul linia de separare dintre două intervale orare succesive pentru a schimba ora care marchează trecerea 

de la un interval la altul. 
• Apăsați  pentru a salva modificările efectuate. 

• Apăsați săgețile pentru a comuta la programarea orară pentru alte zone, sau sus  pentru a reveni la ecranul de pornire. 
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4.1.1.2  PROGRAMAREA ZONELOR CLIMATICE 

 
Pentru programarea noastră în timp unică pentru toate PDC-urile din rețea: 

• Vară (Benzi: Oprit, Confort, Economie) 
• Iarnă (Benzi: Oprit, Confort, Economie) 
• După ce v-ați conectat la programarea orei, este afișată temperatura punctului setat pentru diferitele intervale de timp din 

fiecare zi a săptămânii, configurabilă separat pentru fiecare zonă controlată: 
• Apăsați  pentru a modifica valoarea punctului setat. 
• Apăsați  pentru a adăuga un interval orar. 
• Apăsați  pentru a șterge intervalul orar. 
• Derulați cu degetul linia de separare dintre două intervale orare succesive pentru a schimba ora care marchează trecerea 

de la un interval la următorul. 
• Apăsați  pentru a salva modificările efectuate.  

• Apăsați săgețile pentru a comuta la programarea orară pentru alte zone, sau sus  pentru a reveni la ecranul de pornire. 
 

4.1.2  INSTALAȚIE PORNITĂ/OPRITĂ  

Pentru a vă conecta la instalația Pornită/Oprită, apăsați pictograma , apoi „Instalație Pornită/Oprită.” 
Cu această funcție veți putea opri sau vă veți putea conecta la toate zonele și pompele de căldură ale unității.   

4.1.3 SETĂRI  

 
 

Conectați-vă la setare apăsând , apoi „Setări,” pentru a configura toate aspectele referitoare la caracteristicile de comandă ale 
panoului de comandă.  
 

• CONECTARE UȘOARĂ 
Cu această funcție, utilizatorul își poate asocia telefonul inteligent (Android sau iOS) la o instalație, prin unitatea de comandă, cu un 
simplu clic. 
Procedura este următoarea: 

• Conectați telefonul inteligent și stația de bază la aceeași rețea. 

• De la 7Touch mergeți la „Setări” -> „Conectare ușoară”  



UNITATE DE COMANDĂ A ECRANULUI TACTIL MULTIFUNCȚIONAL 

• Din aplicație, apăsați butonul „găsiți unitatea de comandă”; va apărea butonul   

• De la unitatea de comandă, apăsați și țineți apăsat butonul , apăsând simultan același buton în aplicație. 

Dacă operația a reușit, va fi afișată de instalația nou atribuită. 
Această procedură poate fi efectuată și fără a vă conecta în aplicație, cu diferența că instalația va fi afișată doar local, iar datele nu 
vor fi înregistrate pe portal. 
 

• REȚEA 
Este posibil să selectați o rețea WiFi. 

 
 

• ECRAN  
Este posibilă modificarea luminozității ecranului și setarea unui screen saver.  

 
• LIMBĂ  

Este posibil să alegeți între engleză și italiană.  
 

• ANOTIMP 
Este posibil să selectați regimul de Iarnă sau de Vară. 
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• SETĂRI ALE PUNCTULUI SETAT 

 
Meniul punctului setat este accesat apăsând pictograma , apoi apăsând „Punct setat.” 
Este accesat la setarea punctelor setate pentru confort și economie și funcționarea cascadei. Este posibilă activarea cascadei de 
PDC-uri, pentru a gestiona pornirea și închiderea PDC-urilor nu simultan, ci în mod asincron, setând punctele setate cu adăugarea 
unei compensări. Dacă temperatura de compensare a cascadei este > 0, cascada este activată. Se pot seta următorii parametri: 
 

Denumirea parametrului  Minim Maxim  Unitate de 
măsură  

Cascadă de compensare a 
temperaturii 

0 10 °C 

Perioada ciclului cascadei 0 800 minute 
Punct setat confort pentru vară 5 23 °C 
Punct setat confort pentru iarnă 25 55 °C 

Punct setat economie proprietate 5 23 °C 
Punct setat economie pentru iarnă 25 55 °C 

Punct setat sanitar 25 55 °C 
 

• INFORMAȚII  
Afișați informațiile în versiunea tactilă ale firmware-ului tactil și de termoreglare. 
 
 
 

4.1.4 CONECTARE 

Este posibilă accesarea paginii de conectare apăsând pictograma , apoi „Conectare.” 
Nivelurile de acces sunt următoarele:   
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1 – Întreținător /instalator 
2 – OEM 
3 – post-vânzare 
4 – admin.  
 
 
 
 

4.2 PAGINA PRINCIPALĂ 

 
Pe această pagină sunt afișate zonele configurate în unitatea de comandă și pompa de căldură. În primul dreptunghi se află sonda 
de evacuare și starea de alarmă eventuală.  
Dacă executați clic pe acest dreptunghi, se va afișa pagina „sinoptic.” Dacă nu este prezentă nicio zonă, prima pagină afișată după 
aprindere va fi direct pagina „sinoptic.” 
În celelalte casete sunt afișate sondele atribuite fiecărei zone. Este posibilă activarea sau dezactivarea zonei executând clic pe 
butonul „ON-OFF” prezent în fiecare casetă.  
Dacă executați clic în fiecare casetă, se poate accesa punctul setat pentru termoreglare și ventilarea zonei climatice. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PICTOGRAMA MAXA DENUMIRE ZONĂ SETĂRI  

SETARE 
PICTOGRAMĂ 

UMIDITATEA ZONEI 

 PICTOGRAMĂ STARE  

TEMPERATURA ZONEI 

PUNCT SETAT 
TEMPERATURĂ 
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Pentru a afișa punctul setat de temperatură ( ) trebuie să apăsați într-un spațiu liber de pe această pagină. Acesta reglează 
apăsarea pe simbolurile + și -. 

4.2.1 DENUMIREA ZONEI 
La prima pornire, toate zonele climatice configurate de instalator au denumirea generică „Zona 1” ... „Zona n,” „n” fiind numărul 
ultimei zone.  
Puteți schimba denumirea fiecărei zone executând clic pe denumire. Se va deschide o fereastră pop-up din care puteți alege 
denumirea zonei. La sfârșitul compilării, apăsați „OK” pentru a salva sau „Anulare” pentru a anula. 
 

4.2.2 PICTOGRAME DE CONFIGURARE  
Sub denumirea zonei se află pictogramele de configurare, care permit utilizatorului să modifice și să configureze funcționarea 
instalației. 

• Regimul de funcționare  
Pictogramă Descriere 

 
Regim automat: programarea orară pentru temperatură este activă; valoarea punctului setat al 
temperaturii zonei este setată automat conform celor definite în Programarea Orară. 

 

Regim manual: valoarea punctului setat al temperaturii zonei este setată de utilizator; nu este 
activă programarea orară. 

 

Regim manual temporar: punctul setat al temperaturii zonei este modificat de utilizator contrar 
programării orare setate, dar la sfârșitul perioadei de programare reveniți la regimul automat. 
Acest regim se activează de fiecare dată când valoarea punctului setat al zonei climatice este 
activată în timp ce este în regimul automat.  

• Zona de pornire și oprire 
Pictogramă Descriere 

 
Starea Pornit: funcționare normală a zonei 

 
Starea Oprit: zona este dezactivată 

 
• Viteza ventiloconvectorului 

Pictogramă Descriere 

 
Arată că ventiloconvectorul are viteză automată. Apăsarea ei face trecerea la viteza întâi.  

 
Arată că ventiloconvectorul are viteza 1. Apăsarea ei face trecerea la viteza a doua. 

 
Arată că ventiloconvectorul are viteza 2. Apăsarea ei face trecerea la viteza a treia. 

 
Arată că ventiloconvectorul are viteza 3. Apăsarea ei face trecerea la viteza automată.  

 
• Nivelul de eficiență energetică al ventilatorului 

Această pictogramă permite evidențierea zonelor cu cele mai bune și cele mai slabe niveluri de energie, comparând diversele zone 
ale casei. 
Pictograma frunză poate avea trei culori, după cum se vede mai jos: 
Pictogramă Descriere 

 
Indică zonele din locuință cu cea mai mare eficiență energetică 
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Indică zonele din locuință cu eficiență energetică intermediară 

 
Indică zonele din locuință cu eficiență energetică scăzută  

 
 
 
 
 

• Pictograme de stare 
Pictogramele de stare arată funcționarea efectivă a instalației de aer condiționat și informează utilizatorul ce face instalația în acel 
moment. 
Pictogramă Descriere 

 
Este activă dezumidificarea. 

 
Aerul condiționat al zonei este activ în regimul de răcire. 

 
Aerul condiționat al zonei este activ în regimul de încălzire. 

 
Este activă ventilația mecanică.  

 
4.3  PAGINA SINOPTICĂ 

 
 
Imaginea de mai sus arată imaginea cu toate configurațiile activate. Configurațiile sunt activate prin configurarea sondelor 
corespunzătoare de la pompa de căldură. 
1 – Pompă de căldură: în această zonă este afișată pompa în diferite modele. În timpul fazei de configurare, se va aștepta atribuirea 
tipului de unitate. 
2 – Starea pompei de căldură: în această zonă este afișat anotimpul de funcționare și dacă este activat regimul sanitar. În caz de 

alarmă, este activat simbolul . Prin apăsarea acestui simbol, este posibilă accesarea paginii cu alarmele pompei de încălzire. 
3 – Solar: temperatura panoului solar 
4 – Rezervor: temperatura instalației de la distanță  
5 – Rezervor San: Temperatura de depozitare sanitară 
6 – Rezervor Solar: Temperatura rezervorului solar 
7 – SAN: Temperatura de recirculare ACS și nivelul cu duș 
8 – Pardoseală: Panouri radiante care amestecă temperatura și nivelul relativ. 
9 – Zona atribuită: Temperatura sondei zonale. Apăsând deasupra, se afișează celelalte temperaturi zonale în succesiune. 
10 – Evacuare: Temperatura și nivelul sondei de evacuare a apei PDC. 
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4.4 PAGINA POMPEI DE CĂLDURĂ  

 
Apăsând deasupra imaginii pompei, este posibil să accesați pe ecran unde este afișată prima pompă de căldură, cu posibilitatea de a 
derula la următoarele. PDC-urile sunt sortate după identificatorul Modbus-ului, iar primul are identificatorul minor.  
Identificatorii care pot fi setați pentru PDC-uri variază de la 61 la 67 (numărul maxim de PDC-uri în cascadă este 7). În ceea ce 
privește zonele, puteți redenumi PDC-urile din rețea executând clic pe denumirea „Răcitor 1.” 
Pe această pagină sunt afișate temperaturile: 
• Exterioară, 
• Admisie apă, 
• Evacuare apă. 
Sunt, de asemenea, prezente: 
• Reproducerea LED-ului pe mașină; 
• Acces la zona în care sunt prezente toate valorile, alarmele și parametrii actuali, în funcție de nivelul utilizatorului; 
• Apăsați pe unitate pentru a afișa pagina cu datele sondei (valori doar în citire). 

• Apăsați butonul de setări ( ) pentru a accesa zona parametrilor.   
• Apăsați simbolul alarme ( ) pentru a vedea pagina de alarme active.  
4.5 REPRODUCEREA LED-URILOR PE MAȘINĂ 

 

Răcire 

 

Încălzire  

 

Circulator  

 

Alarmă  

 

Încălzire  

 

Compresor  

 

ACS 

 

Încălzitor 
electric 
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4.5 PAGINA DE DATE 

 
Pentru a accesa această pagină, apăsați simbolul . Sunt afișate următoarele sonde: 

Denumirea sondei  Nivel de vizibilitate 
Aer exterior UTILIZATOR 
Admisie apă UTILIZATOR 
Evacuare apă  UTILIZATOR 

Sanitar UTILIZATOR 
Presiune ridicată INSTALATOR  
Presiune scăzută INSTALATOR  

Pompă INSTALATOR  
Ventilator INSTALATOR  

Dacă există un al doilea circuit, sunt afișate chiar și sondele celui de-al doilea circuit.  
4.6 PAGINA DE ALARME 

 
Pentru a accesa alarmele active ale pompei, apăsați simbolul . Dacă există un al doilea circuit, sunt afișate chiar și alarmele celui 
de-al doilea circuit. 
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4.7 PAGINA DE PARAMETRI 

 
Puteți accesa această pagină apăsând simbolul . 
 

4.8 FUNCȚIONARE MANUALĂ/PROGRAMATĂ 

 
 Utilizatorul poate alege:  

• Pornirea/oprirea tuturor PDC-urilor din rețea: ON/OFF 
• Activarea sau dezactivarea producției de apă caldă sanitară: OFF/SAN. Producția de apă caldă sanitară poate fi selectată 

numai dacă pompa este activată. 
• Trimitere la primul și al doilea punct setat (Confort, Eco): COMF/ECO 

 
4.8.1 Funcționare programată  

Unitatea funcționează în conformitate cu funcționarea programată în meniul termostatului Chrono (vezi punctul 3.1.1). 
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4.9 MAXASETUP 
MaxaSetup este un instrument cu care puteți configura unitatea de comandă și efectua prima încercare a instalației instalate cu 
ajutorul unei serii de instrumente, cum ar fi diagnosticarea, citirea sondei și a releului și setarea parametrilor. Nu este necesară 
instalarea de software pentru a utiliza MaxaSetup, deoarece rulează direct pe unitatea de comandă; se poate accesa în două 
moduri: 

1. Direct de pe afișajul 7-Touch; 
2. Prin navigatorul computerului, prin conectarea acestuia la unitatea de comandă cu ajutorul unui cablu ethernet. După 

realizarea conexiunii, trebuie să țineți apăsată tasta U12 timp de 5 secunde. Opriți Wi-Fi dacă nu puteți stabili o conexiune 
cu fir. Introduceți http://my.maxa.eth în navigatorul de internet. 

 
3. Din portalul „my.maxa.it”, cu ajutorul butonului MaxaSetup, dacă accesul s-a făcut cu acreditările instalatorului. Pentru a 

obține acreditările de acces, trebuie să trimiteți o solicitare la support@advantixspa.it, comunicând numele de utilizator 
ales în momentul înregistrării. 

 
Adresa implicită are următoarele acreditări: 
Nume utilizator: setup 
Parolă: setup 
 
După primul acces, se recomandă să modificați parola cu ajutorul meniului derulant din colțul din dreapta sus. 
 

 
 
Aveți acces la următorul meniu: 
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4.9.1 REGIMUL DE SERVICE 
Numai pentru instalațiile care au Termoreglarea zonei. 
Regimul de service este utilizat pentru a dezactiva reglarea temperaturii în timpul funcționării de încercare. În timpul funcționării de 
încercare, acest regim trebuie să fie întotdeauna activat pentru a evita ca logica termoreglării să împiedice încercările. 
După terminarea încercării, este important să dezactivați acest regim și să reporniți unitatea de comandă. 

 
 

 
4.9.2 CONFIGURAREA UNITĂȚII DE COMANDĂ 

Cu ajutorul unui meniu derulant, puteți selecta opțiunea dorită: 

 
 

• Configurarea unității de comandă cu preselecție PDC: configurare ghidată a instalației, care exclude prezența pompei de 
căldură/răcitorului Maxa. 

• Importă un fișier de configurare existent: încărcați o instalație pre-configurată. 
• Afișează rezumatul configurației curente: afișează un rezumat al celor configurate pe controler. 

 
Configurarea controlerului cu preselecție PDC respectă următorii pași: 
 
1- Selectați numărul de PDC-uri comandate, tipologia lor și tipul de mobilier: rezidențial, industrial sau absent 
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2- Dacă instalația prevede prezența zonelor de reglare a temperaturii, selectați da în selecția corespunzătoare. 
 
Dacă instalația este alcătuită numai din pompe de căldură, configurarea este gata și apare următorul ecran: 

V 
Ecranul reia configurația efectuată, afișând adresele modbus pe care le solicită controlerul. 
De aceea, este nevoie să se stabilească adresele modbus afișate pe pompele de căldură și „Nicio paritate, 1 bit stop” la toate 
mașinile. 
În acest exemplu, acestea trebuie să fie stabilite: 

• PDC 1: H125=3 (paritate), H126=61 (adresă modbus) 
• PDC 2: H125=3, H126=62. 

 
3- Selectați numărul de zone. De aici le puteți modifica și denumirea, care altfel va fi Zona 1, ... , Zona n (unde n = numărul de zone 
reglate). 
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4 - Puteți alege configurația pentru fiecare zonă; iată un exemplu: 
 

 
 

• Încălzire 
 

 Titlu Descriere Intrări/ieșiri necesare 

Absentă sau nereglată Instalația nu include nicio instalație de 
încălzire 

- 

Radiantă Încălzirea este asigurată de un circuit 
radiant 

1 releu 

1 sondă 

Radiator Încălzirea se face printr-un radiator cu 
ventil electromagnetic  

1 releu 

1 sondă 

Radiantă reglată de borna de zonă  Încălzirea se face prin intermediul unui 
circuit radiant reglat de Maxa R-Touch 

- 

Nu este necesară nicio intrare/ieșire, 
deoarece le utilizați pe cele de la 

termostatul R-Touch 

Ventiloconvector  Încălzirea se face printr-un 3 relee 
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ventiloconvector cu 3 viteze 1 sondă 

Ventiloconvector analogic Încălzirea se face printr-un 
ventiloconvector 0-10V  

1 ieșire 0-10V 

1 sondă 

Ventiloconvector reglat de borna de zonă  Încălzirea se face printr-un 
ventiloconvector reglat de Maxa R-Touch 

- 

Nu este necesară nicio intrare/ieșire, 
deoarece le utilizați pe cele de la 

termostatul R-Touch 

 Ventiloconvector fără reglarea 
temperaturii 

Încălzirea se face printr-un 
ventiloconvector cu 3 viteze fără reglarea 

temperaturii 

3 relee 

Ventiloconvector analogic fără reglarea 
temperaturii 

Încălzirea se face printr-un 
ventiloconvector 0-10V fără reglarea 

temperaturii 

1 ieșire 0-10V 

• Răcire 
 

Titlu Descriere Intrări/ieșiri necesare 

Absentă sau nereglată 

 

Instalația nu include nicio instalație de 
răcire 

- 

Radiantă Răcirea se face cu ajutorul unui circuit 
radiant 

1 releu 

1 sondă 

Radiantă reglată de borna de zonă Răcirea se face cu ajutorul unui circuit 
radiant reglat de Maxa R-Touch 

- 

Nu este necesară nicio intrare/ieșire, 
deoarece le utilizați pe cele de la 

termostatul R-Touch 

Ventiloconvector Răcirea se face cu ajutorul unui 
ventiloconvector cu 3 viteze 

3 relee 

1 sondă 

Radiantă + ventiloconvector Răcirea se face cu ajutorul unor 
încălzitoare radiante și ventiloconvectoare 

cu 3 viteze 

Viteza 1: numai radiantă 
Viteza 2: radiantă + ventiloconvector viteza 

1 
Viteza 3: radiantă + ventiloconvector viteza 

3 

4 relee 

1 sondă 

Ventiloconvector analogic Răcirea se face cu ajutorul unui 
ventiloconvector 0-10V 

1 ieșire 0-10V 

1 sondă 

Radiantă + Ventiloconvector analogic Răcirea se face prin radiant și 
ventiloconvector 0-10V 

1 releu 

1 ieșire 0-10V 

1 sondă 

Ventiloconvector reglat de borna de zonă Răcirea se face cu ajutorul unui - 
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ventiloconvector reglat de Maxa R-Touch Nu este necesară nicio intrare/ieșire, 

deoarece le utilizați pe cele de la 
termostatul R-Touch 

Ventiloconvector cu permisiune de 
ventilație 

Răcirea se face cu ventiloconvector cu 3 
viteze cu reglarea temperaturii apei 

3 relee 
1 sondă 1WT 

Ventiloconvector analogic cu permisiune 
de ventilație 

Răcirea se face cu ventiloconvector 0-10V 
cu reglarea temperaturii apei 

1 ieșire 0-10V 
1 sondă 1WT 

 
• Actuator electric pe circuitul hidraulic al ventiloconvectorului 

Dacă opțiunea utilizată pentru reglarea încălzirii sau răcirii include „Ventiloconvector” sau „Ventiloconvector fără reglarea 
temperaturii,” este nevoie să se precizeze dacă există sau nu un actuator electric (ventil electromagnetic). 
 

• Reglarea dezumidificării 
Este necesară o sondă de citire a umidității (senzor MTH sau pe unitatea de comandă 7-Touch). Funcționarea se referă doar la 
regimul de Vară. Prin setarea parametrilor configurabili, se poate implementa o urmărire mai bună a punctului setat pentru 
umiditate de către instalație și compensa decalajul de citire al senzorului. 
 

Titlu Descriere Intrări/ieșiri necesare 

Absentă sau nereglată Instalația nu include nicio reglare a 
dezumidificării 

 -  

Dezumidificator Dezumidificator montat pe circuitul hidraulic, 
în aval de supapa de amestecare. Când acest 
dezumidificator este activat, pornește și 
circulatorul asociat circuitului hidraulic. 

1 releu 

1 sondă 

1 senzor de umiditate 

Dezumidificator pre-amestecare Dezumidificator montat pe circuitul hidraulic, 
în amonte de supapa de amestecare. 
Activarea acestui dezumidificator nu 
afectează comanda circulatorului. 

1 releu 

1 sondă 

1 senzor de umiditate 

Dezumidificator cu integrare Dezumidificator cu 2 viteze. A doua viteză 
(integrare) este activată când se depășește 
limita de alarmă de rouă. 

2 relee 

1 sondă 

1 senzor de umiditate 

Ventiloconvector Permite utilizarea unui ventiloconvector cu 3 
viteze și pentru dezumidificare, precum și 
pentru răcire 

3 relee 

1 sondă 

1 senzor de umiditate 

Ventiloconvector analogic Permite utilizarea unei ventiloconvector cu 
comandă 0/10V și pentru dezumidificare, pe 
lângă răcire 

1 ieșire 0-10V 

1 sonda 

1 senzor de umiditate 

Ventiloconvector fără reglarea 
temperaturii 

Permite utilizarea unei ventiloconvector cu 3 
viteze și pentru dezumidificare, fără reglarea 
temperaturii 

3 relee 

1 senzor de umiditate 

Ventiloconvector analogic fără reglarea 
temperaturii 

Permite utilizarea unui ventiloconvector cu 
comandă 0/10V și pentru dezumidificare, fără 
reglarea temperaturii  

1 ieșire 0-10V 

1 senzor de umiditate 
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• Comanda supapelor de amestecare 
Modulul „Mixer” comandă servomotorul unei supape de amestecare, care îi variază deschiderea în funcție de temperatura debitului 
calculată din setările curbei climatice. Curba climatică este o funcție care calculează temperatura debitului pe baza temperaturii 
exterioare măsurate. 
 
Prin setarea parametrilor care pot fi configurați de personal calificat, a timpului de rotație al servomotorului și a intervalului de 
temperatură pentru care nu se consideră necesar să se varieze amestecarea. 
 

Titlu Descriere Intrări/ieșiri necesare 

Absentă sau nereglată Instalația nu include nicio supapă de 
amestecare 

- 

Supapă de amestecare analogică Supapa este comandată de o ieșire 
analogică  

1 ieșire 0-10V 

1 sondă externă 

1 sondă de ieșire 

Supapă de amestecare cu 3 căi Supapa este comandată cu un actuator cu 3 
căi 

2 relee 

1 sondă externă 

1 sondă de ieșire 

 
• Semnal de ieșire vară/iarnă 

Selectați „prezent” dacă doriți să utilizați un releu- semnal de ieșire vară/iarnă pentru a semnala anotimpul. Selectați „prezent” dacă 
doriți să utilizați un releu pentru a semnala anotimpul. Releu deschis în Iarnă, închis în Vară. 
 

• Comanda circulatorului primar  
Circulator mixt (poate fi utilizat pentru radiant sau ventiloconvector). Un circulator primar poate fi configurat numai pentru încălzire 
sau pentru încălzire și răcire. Circulatorul primar este activat atunci când cel puțin un dispozitiv montat pe circuitul hidraulic asociat 
(de exemplu radiant, ventiloconvector, dezumidificator) este activat cu ajutorul unui termostat sau umidistat. Sondele de referință 
(și compensările) sunt cele asociate cu termostatul sau umidistatul. 
Este nevoie de 1 releu. 
 

• Comanda zonei băii (numai pentru încălzire) 
 
Această funcție este utilizată dacă doriți să reglați încălzirea într-o cameră aproape de zonă, în mod normal cazul unei băi private 
dintr-o cameră. 
 

Titlu Descriere Intrări/ieșiri necesare 

Absentă sau nereglată Instalația nu include nu include nicio 
comandă a zonei băii 

- 

Alimentată când zona este activată Supapa rămâne întotdeauna deschisă 
când zona principală este activată 

1 releu 

Pornită când încălzirea zonei este pornită Supapa rămâne deschisă când 
termostatul zonei principale este la 

dispoziție pentru termoreglare 

1 releu 

 
• Comanda circulatorului secundar (numai răcire) 

Circulator pentru dispozitive hidraulice, care funcționează numai în regim de răcire. 
 

• Comanda ventilației 
Dispozitivul de ventilație este activat în conformitate cu un program orar săptămânal, care specifică perioadele „pornit” și „oprit.”  
 
Modulul de Ventilație Mecanică Comandată funcționează prin acționarea ventilatoarelor unității de ventilație la intervale regulate 
pentru a obține numărul de ore de schimbare a aerului care a fost setat prin interfața de configurare. 
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Titlu Descriere Intrări/ieșiri necesare 

Absentă sau nereglată Instalația nu include comanda ventilației - 

Pornit-oprit generic  Ventilația este comandată prin perioade 
de pornit și oprit 

1 releu 

Generic 0-10V Ventilația este comandată printr-o ieșire 
de 0-10V, care permite introducerea unui 
prag de ventilație intermediară (utilizat ca 
regim de noapte). 

1 ieșire 0-10V 

 
1 După configurarea fiecărei zone, trebuie configurate module multizonale. Aceste module sunt dispozitive care pot fi folosite în 
comun de mai multe zone. 
 
Dacă există o singură zonă sau nu sunt prezente module multizonale, se va vedea un ecran care vă va invita să continuați fără 
configurație multizonală. 

 
În caz contrar, vi se va cere să selectați numărul de dispozitive și să le atribuiți fiecărei zone.  
 
Tabelul de mai jos prezintă dispozitivele care pot fi atribuite mai multor zone; exemplul se referă la cazul a 3 zone. 
 

Dispozitiv Un singur dispozitiv pentru toate zonele Mai mult de un dispozitiv pentru toate 
zonele 

Dezumidificator Nu este necesară altă configurare pentru 
zonele ZONA 1, 2 și 3 

Definiți dezumidificatorul de referință 
pentru fiecare zonă 

Modul de ieșire vară/iarnă Nu este necesară altă configurare pentru 
zonele ZONA 1, 2 și 3 

Definiți modulul de ieșire Vară/Iarnă de 
referință pentru fiecare zonă 

Circulator primar Nu este necesară altă configurare pentru 
zonele ZONA 1, 2 și 3 

Definiți circulatorul primar de referință 
pentru fiecare zonă 

Circulator secundar Nu este necesară altă configurare pentru 
zonele ZONA 1, 2 și 3 

Definiți circulatorul primar de referință 
pentru fiecare zonă 

Comanda zonei băii Nu este necesară altă configurare pentru 
zonele ZONA 1, 2 și 3 

Definiți comanda zonei băii de referință 
pentru fiecare zonă 
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Exemplu: 

 
 
2 Rezumatul dispozitivelor comandate din fiecare zonă 
 
Pe această pagină există un rezumat al dispozitivelor necesare pentru instalația noastră. De asemenea, puteți configura un număr 
mai mare de carduri Compact-8. 
 
3 După ce se apasă OK, veți accesa pagina pentru atribuirea funcțiilor pentru fiecare intrare/ieșire a dispozitivelor. 
 

 
 
4 Configurarea bornelor 
 
Selectați zona în care se află unitatea de comandă; sau dacă se află în afara zonelor comandate. 
 
Selectați pentru fiecare zonă tipul de bornă de comandă (HUB/7-TOUCH/APP sau R-TOUCH). 
 

 
5 Tabel logic 
 
Această pagină afișează un tabel utilizat pentru asistența la distanță. 
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6 Configurarea senzorilor 
 
Din această pagină puteți atribui tipul senzorului de temperatură pentru fiecare zonă. 
 

 
Dacă alegeți senzorul de umiditate „absent sau necomandat,” puteți alege să faceți referire la temperatura citită de senzor într-o 
altă zonă. 

 
 

7 Configurație activă 
Această pagină afișează un rezumat al configurației setate. Sunt afișate și două link-uri: 
 
maxa.tar pentru a salva pachetul de configurare (cu posibilitatea de a-l utiliza într-o altă instalație) 
 
my.maxa.it pentru a accesa unitatea de comandă de la distanță 
 
Există și adresele modbus care trebuie să fie setate în fiecare dispozitiv. 
Nu uitați să opriți și să porniți din nou unitatea de comandă la sfârșitul configurării. 
Această pagină conține codul UUID care trebuie utilizat pentru înregistrarea instalației. 
 

4.9.3 CONFIGURAREA DISPOZITIVELOR 
Pagina de configurare a dispozitivelor este împărțită în trei plăci pentru plăcile 1WT, MTH și releu. Acest pas servește și pentru a da 

dispozitivelor adresa. 

 
O procedură automată simplă îl va ghida pe utilizator pentru a conecta dispozitivele pe rând, până când sunt configurate corect 

toate dispozitivele din instalație. 
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4.9.4 DIAGNOSTICARE  
Pagina de diagnosticare este folosită pentru a verifica dacă toate conexiunile sunt conectate corect.  
Pentru a face verificarea, este suficient să apăsați butonul TEST, iar programul va verifica dacă toate conexiunile sunt corecte. 
Dacă există o sondă sau o bornă care nu este conectată corect, pagina arată care. 
Se analizează dacă unitatea de comandă este conectată de la distanță sau nu de la conexiunea Ethernet diagnostic. 
 

              
 

4.9.5 COMANDĂ 
Se poate verifica dacă măsurătorile vor fi făcute corect. În această pagină se pot citi senzorii (temperatură și umiditate), intrările 
digitale, intrările analogice, releele și supapele de amestecare. 
Pentru relee, puteți modifica starea pentru a verifica funcționarea corectă (regim de Service Pornit). 
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4.9.6 CONFIGURARE 
În această pagină se pot modifica unii parametri ai funcției de termoreglare. 
Această pagină este împărțită în: 

• Parametri globali, 
• Zonă, 
• Supapă de amestecare. 

 
 
4.9.6.1 PARAMETRI GLOBALI 
Acești parametri se aplică întregii instalații și nu sunt specifici unei singure zone. 

T max. Temperatura maximă care poate fi setată de 
utilizator 

T min Temperatura minimă care poate fi setată de 
utilizator 

T fancoil min 
winter 

Temperatura minimă care poate fi setată 
pentru permisiunea ventiloconvectorului 

T fancoil max 
summer 

Temperatura maximă care poate fi setată 
pentru permisiunea ventiloconvectorului 

 
4.9.6.2 PARAMETRII ZONEI 
Acești parametri pot fi setați pentru fiecare zonă în parte. Mai jos, parametrii sunt grupați pentru funcționalitatea la care se aplică. 
Pe pagina de setări vor apărea numai parametrii legați de funcționalitățile care au fost configurate în instalație. 
 

Termostat 
Acești parametri pot fi setați dacă a fost configurat 

un dispozitiv de încălzire și/sau 
Răcirea. 

T offset Corecția sondei de temperatură 

T hysteresis Histerezisul temperaturii 

Umidostat 
Acești parametri pot fi setați dacă a fost configurat 

un dezumidificator. 
H offset 

H offset Corecția sondei de umiditate 

H hysteresis Histerezisul umidității 

H set point Punctul setat al umidistatului; dacă este setat, 
utilizatorul nu îl poate seta de pe ecranul tactil 

Punct de rouă 
Acești parametri pot fi setați dacă a fost configurat 

un dezumidificator 

Dew limit Limita de alarmă de rouă; dacă nu este setată, 
alarma este dezactivată 

Dew safety Limita de securitate de rouă; dacă nu este setată, 
alarma este dezactivată 

Ventilație 
Acești parametri pot fi setați dacă a fost configurat 

un dispozitiv de ventilație  

VCM speed Viteza VMC la pornire 

 
4.9.6.3 PARAMETRII SUPAPEI DE AMESTECARE 
Acești parametri pot fi setați pentru fiecare supapă de amestecare care a fost configurată. 
 

Valve opening Timpul total de deschidere de la 0 la 100% (în s), necesar numai pentru supapa în 
3 puncte 

T Set (0°C) Winter Parametrul curbei climatice de iarnă, punct setat de ieșire la 0°C în exterior 
T Set (20°C) Winter Parametrul curbei climatice de iarnă, punct setat de ieșire la 20°C afară 

T Min Winter Parametrul curbei climatice de iarnă, punct setat pentru debit minim 
T Max Winter Parametrul curbei climatice de iarnă, punct setat pentru debit maxim 

T Set (20°C) Summer Parametrul curbei climatice de vară, punct setat de ieșire la 20°C afară 
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T Set (40°C) Summer Parametrul curbei climatice de vară, punct setat de ieșire la 40°C afară 
T Min Summer Parametrul curbei climatice de vară, punct setat pentru debit minim 
T Max Summer Parametrul curbei climatice de vară, punct setat pentru debit maxim 

  
4.9.7 CONFIGURAREA WIFI 

Aici puteți selecta una din rețelele WiFi care sunt vizibile din unitatea de comandă. 
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