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Indicaţii de siguranţă

În caz de miros de gaze:
În cazul în care simţiţi miros de gaze:
► Închideţi robinetul de gaz, pagina 18;
► Deschideţi geamurile;
► Nu acţionaţi comutatoarele electrice;
► Închideţi eventualele surse de flăcări deschise;
► Telefonaţi imediat din exterior companiei
distribuitoare de gaz si firmei autorizate de
service.
În cazul în care se simte miros de gaze arse:
► Opriţi centrala, pagina 19;
► Deschideţi geamurile şi uşile;
► Anunţaţi firma de specialitate autorizată.
Montarea, modificarea aparatului
► Aparatul trebuie să fie montat sau modificat numai
de către o firmă de specialitate autorizată.
► Nu folosiţi alte tipuri de tubulaturi de evacuare a
gazelor arse în afara celor originale.
► În conductele de evacuare - admisie conform
B32: Nu obturaţi nici chiar parţial prizele şi orificiile
cu care sunt prevăzute uşile, geamurile şi pereţii.
Dacă încăperea este prevăzută cu geamuri
ermetice, va trebui să apelaţi la o altă modalitate
de ventilaţie.
Întreţinerea
► Recomandări pentru beneficiar: contractul de
întreţinere trebuie încheiat cu o firmă specializată,
iar aparatul trebuie verificat anual.
► Utilizatorul răspunde pentru siguranţa şi
compatibilitatea centralei cu mediul înconjurător.
► Se vor utiliza numai piese de schimb originale!

Explicarea simbolurilor
Indicaţiile pentru siguranţa
funcţionării vor fi marcate cu un
triunghi cu semnul exclamării în interior,
pe fundal gri.

Termenii de avertizare folosiţi indică gravitatea
pericolului în cazul în care nu sunt luate măsurile de
remediere a defecţiunilor.

!
!
!

Atenţie indică posibilitatea apariţiei unor
defecţiuni minore.
Avertisment indică riscul unor vătămări corporale
minore sau a unor defecţiuni majore ale centralei.
Pericol indică riscul unor vătămări corporale
majore care pot fi fatale.

i

Indicaţiile din text sunt marcate prin
simbolul alăturat. Ele vor fi delimitate de
text prin linii orizontale.

Indicaţiile conţin informaţii importante pentru cazurile
în care nu există riscuri de vătămări ale oamenilor sau
ale centralei.
Service centrale NON STOP
www.imoca.ro
www.reparatii-centrale-termice-nonstop.ro

Materiale inflamabile şi cu pericol de explozie
► Materialele inflamabile (hârtie, diluanţi, vopsele,
etc.) nu trebuie depozitate în apropierea
aparatului.
Aerul necesar arderii şi aerul din încăpere
► Aerul necesar arderii şi aerul din încăpere nu
trebuie să conţină substanţe agresive (cum ar fi
hidrocarburi halogenate cu conţinut de compuşi
de clor şi fluor). Astfel se evită coroziunea.
Informarea beneficiarului
► Beneficiarul trebuie informat despre modul de
funcţionare şi manevrare a centralei.
► Beneficiarul va fi avertizat asupra interdicţiei de a
efectua orice reparaţie sau modificare a
aparatului.
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Informaţii despre centrală

1
1.1

Informaţii despre centrală
Declaraţie de conformitate cu
modelul de construcţie omologat CE

Această centrală corespunde cerinţelor şi
reglementărilor europene în vigoare 90/396/CEE,
92/42/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE şi cu cele ale
modelelor de construcţie prezentate în certificatul de
omologare CE corespunzător.
Nº Prod ID: ZWC 24-1 MF2A

CE-0049 BL 3185

Nº Prod ID: ZWC 28-1 MF2A

CE-0049 BL 3186

Nº Prod ID: ZC 24-1 MFA

CE-0049 BL 3720

Nº Prod ID: ZC 28-1 MFA

CE-0049 BL 3721

Categorie

II2H 3+

Tip

C12 , C32 , C42 , C52 ,
C82 , B32

1.3

Materialele necesare pentru montarea centralei sunt
incluse într-un ambalaj.
! Acesta conţine centrala termică în sine,
materialele de prindere (şuruburi şi accesorii
aferente), discuri de strangulare pentru adaptare
la accesoriu, documentaţia aparatului şi placa de
racorduri.

1.4
!
!
!
!
!
!

Tabelul 1

1.2

Privire de ansamblu asupra tipurilor

ZWC 24-1 MF2

A

23

ZWC 24-1 MF2

A

31

ZWC 28-1 MF2

A

23

ZWC 28-1 MF2

A

31

ZC 24-1 MF

A

23

ZC 24-1 MF

A

31

ZC 28-1 MF

A

23

ZC 28-1 MF

A

31

!

!

!
!
!

!

Tabelul 2
Z
W
C
24
28
MF
A
23
31

Aparat pentru încălzire centrală
Pregătire apă caldă menajeră în regim instantaneu
Aparate din seria Euromaxx
Putere de încălzire 24 kW
Putere de încălzire 28 kW
Display multifuncţional
Centrală cu cameră de ardere etanşă şi tiraj forţat
Indice al gazului natural H
Indice al gazului lichefiat

Indicele reprezintă tipul de gaz conform normei
EN 437 :
Nº
indicator

Indice Wobbe
(15°C)

Tip de gaz
3

23

11,4-15,2 kWh/m

31

20,2-21,3 kWh/kg

Tabelul 3

4

Gaz natural,
grup 2H
Propan/Butan
grup 3+

Kit-ul de livrare

!
!
!
!
!
!
!
!

Descrierea aparatului
Aparat pentru montare pe perete, indiferent de
tipul de coş şi de mărimea încăperii
Schimbător de căldură pentru apa menajeră
(ZWC)
Heatronic cu sistem colector şi display
multifuncţional
Manometru pentru circuitul de încălzire
Puterea modulată continuu
Posibilitatea de diminuare a puterii de încălzire, cu
menţinerea puterii maxime de încălzire a apei
menajere
Protecţie completă prin intermediul sistemului
Heatronic cu control al ionizării şi electroventile
conform normei EN 298.
Sistem integrat de protecţie împotriva îngheţului
numai pentru circuitul de încălzire şi protecţie
împotriva blocării pompei de circulaţie
Sondă de temperatură şi termostat pentru
încălzire
Limitator de temperatură în circuit electric de 24 V
Bloc hidraulic al returului cu: pompă de circulaţie
în 3 trepte, dezaerator, separator de particule,
vană cu 3 căi, ventil de încălzire (3 bar), robinet de
golire
ZWC: Bloc hidraulic al turului cu:
rezervor/schimbător de căldură în plăci, prevăzut
cu termoizolaţie, sondă de temperatură pentru
apa caldă menajeră, filtru pentru apa menajeră,
sesizor al debitului de apă, limitator al debitului de
apă, ventil de siguranţă pentru apa menajeră (10
bar), racord pentru circulaţia apei menajere
(accesoriu).
ZC: Racord prevăzut pentru sistemul NTC al
acumulatorului
Dezaerator automat
Vas de expansiune
Robinet de reumplere
Potenţiometru pentru reglarea temperaturii apei
calde menajere
Dispozitiv pentru prioritatea de apă caldă
menajeră
Ventilator
Tubulatură dublă, pentru evacuarea gazelor
arse/admisia aerului necesar arderii, cu ştuţ
pentru măsurarea CO2/CO.
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1.5
!
!
!
!
!
!

Accesorii speciale
(a se vedea şi lista de preţuri)
Accesoriu 80/110
Accesoriu 80/80
Regulator de temperatură cu sondă de exterior
Termostat de ambianţă
Ceas programator
Accesoriu special 949 pentru conectarea la
acumulator

1.6

!
!
!
!

Acumulator de apă caldă (ZC)
Set de modificare a tipului de gaz
Placă de racorduri pentru tehnica de racordare
orizontală cu robinete de închidere
Set de modificare a plăcii de racorduri pentru
tehnica de racordare verticală, care aparţin mărcii
JUNKERS, pe placa de racorduri cu tehnica de
racordare orizontală (pentru înlocuirea centralelor
mai vechi).

Dimensiuni

Fig. 1
13
101
103
320

Placă de racorduri pentru tehnica de racordare orizontală
Manta
Clapetă

Şină de prindere
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Construcţia centralei/schema de funcţionare

Fig. 2 Schema de funcţionare a ZWC
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Ştuţ de măsurare a presiunii la duze
Heatronic
Limitator de temperatură al schimbătorului principal de căldură
Sonda de temperatură a apei calde menajere
Ştuţ de măsurare a presiunii de intrare
Manometru
Bypass
Placa de racorduri pentru tehnica de racodare orizontală
Sifon pâlnie
Supapa de siguranţă (pentru circuitul de încălzire)
Pompă de circulaţie
Vas de expansiune
Ventil pentru umplere cu azot
Dezaerator automat
Duze arzător
Arzător
Electrod de ionizare
Electrod de aprindere
Schimbătorul principal de căldură
Sondă de temperatură pe tur
Robinet de reumplere
Turul instalaţiei de încălzire
Ieşire apă caldă menajeră
Intrare gaz
Intrare apă rece
Returul instalaţiei de încălzire
Evacuare
Regulator de presiune

55
56
57
61
63
64
69
69.1
84
88
91
93
226
228
229
234
234.1
317
355
361
406
407
409
411
412
413
441

Filtru de gaz
Vană de gaz cu trei electroventile
Talerul ventilului magnetic principal
Indicatorul de avarie şi tasta de resetare
Şurub de reglare a debitului maxim de gaz
Şurub de reglare a debitului minim de gaz
Talerul ventilului magnetic de reglare
Presiunea de comandă a valvei de reglare
Motor (vană cu trei căi)
Comutator hidraulic (vană cu trei căi)
Supapă de siguranţă (apă caldă menajeră)
Regulator al debitului de apă (reglabil)
Ventilator
Presostat diferenţial
Cameră de ardere etanşă
Ştuţ de măsură pentru gazele arse
Ştuţ de măsură pentru aerul necesar arderii
Display multifuncţional
Schimbător de căldură pentru apă caldă menajeră
Robinet de golire
Filtru pentru apa menajeră
Limitator al debitului cu filtru
Racord pentru circulaţia apei menajere
Camera de ardere
Racordul presostatului diferenţial
Senzor al debitului de apă (Turbină)
Deschidere pentru compensarea presiunii
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Fig. 3 Schema de funcţionare a ZC cu accesoriu nº 949 pentru racordarea la acumulator
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7
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14
15
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26
27
29
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33
35
36
43
44
45
46
47
48
53
55
56

Ştuţ de măsurare a presiunii la duze
Heatronic
Limitator de temperatur ă al schimbător ului principal de căldură
Ştuţ de măsurare a presiunii de intrare
Manometru
Bypass
Placă de racorduri pentru tehnica de racordare orizontală
Sifon pâlnie
Supapă de siguranţă (pentru circuitul de încălzire)
Pompă de circulaţie
Vas de expansiune
Ventil pentru umplere cu azot
Dezaerator automat
Duze arzător
Arzător
Electrod de ionizare
Electrod de aprindere
Schimbătorul principal de căldură
Sondă de temperatură pe tur
Turul instalaţiei de încălzire
Intrare în acumulator
Intrare gaz
Ieşire din acumulator
Returul instalaţiei de încălzire
Evacuare
Regulator de presiune
Filtru de gaz
Vană de gaz cu trei electroventile
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57
61
63
64
69
69.1
84
88
91
93
226
228
229
234
234.1
317
361
411
412
441

Talerul ventilului magnetic principal
Indicator de avarie şi tasta de resetare
Şurub de reglare a debitului maxim de gaz
Şurub de reglare a debitului minim de gaz
Talerul ventilului magnetic de reglare
Presiune de comandă a electrovalvei de reglare
Motor (vană cu trei căi, accesoriul nr. 949)
Comutator hidraulic (vană cu trei căi)
Supapă de siguranţă (apă caldă menajeră)
Regulator al debitului de apă (reglabil)
Ventilator
Presostat diferenţial
Cameră etanşă de ardere
Ştuţ de măsură pentru gazele arse
Ştuţ de măsură pentru aerul necesar arderii
Display multifuncţional
Robinet de golire
Camera de ardere
Racord presostat diferenţial
Deschidere pentru compensarea presiunii

7
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Legaturile electrice

Fig. 4
4.1
6
6.3
18
32
33
36.1
52
52.1
56
61
68
84
135
136
151
153
161
226
228
300
302
303
310
312
313
314
315
317

8

Transformator de aprindere
Limitator de temperatură al schimbătorului principal de căldură
NTC pentru apă caldă (ZWC)
Pompa de circulaţie
Electrod de ionizare
Electrod de aprindere
Sondă de temperatură pe tur
Ventil magnetic 1 (de siguranţă)
Ventil magnetic 2 (de siguranţă şi modulare)
Vană de gaz
Tasta de resetare
Ventil magnetic de reglare
Motor (vană cu trei căi)
Întrerupător principal
Potenţiometrul circuitului
de încălzire
Siguranţă T 2,5 A, AC 230 V
Transformator
Punte
Ventilator
Presostat diferenţial
Ştecker codat
Conexiune pentru nulul de protecţie
Conexiune NTC acumulator (ZC)
Potenţiometrul circuitului de apă caldă menajeră
Siguranţă T 1,6 A
Siguranţă T 0,5 A
Mufă pentru şteckerul regulatorului
electronic TA 211 E
Regletă pentru termostatul de ambianţă
Display digital

318
325
328
328.1
363
364
365
366
367
413

Mufă pentru şteckerul ceasului programator adaptabil
DT 1/2
Placă electronică
Regletă pentru 230 V c.a.
Regletă pentru termostat de 230 V
(se înlătură puntea LS/LR)
LED de control pentru funcţionarea arzătorului
LED de control pentru conectarea la reţeaua de curent electric
Tasta coşar
Tasta service
Tasta ECO
Senzor al debitului de apă (turbină, ZWC)
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Date tehnice
ZWC/ZC 24-1
Unitate
de
măsură

Putere nominală max.
kW
Putere termică nominală max. la focar
kW
Putere termică nominală min.
kW
Putere termică nominală min. la focar
kW
Putere termică nominală max. (apă caldă)
kW
Putere termică nominală max. la focar (apă caldă)
kW
Putere termică nominală min. (apă caldă)
kW
Putere termică nominală min. la focar (apă caldă)
kW
Racordul de gaz
“23” Gaz metan (G20)
m3 /h
“31” Butan (G30)/Propan (G31)
kg/h
Presiune admisă de alimentare cu gaz
“23” Gaz metan (G20)
mbar
“31” Butan (G30)/Propan (G31)
mbar
Vas de expansiune
Presiune de preîncărcare
bar
Capacitate totală
l
Volumul utilizat
l
Volumul total admis al instalaţiei de încălzire la o
temperatură a turului de până la 75 °C
l
Încălzire
Volumul nominal pentru încălzire
l
Temperatura max. pe tur
°C
Temperatura min. pe tur
°C
Presiune max. admisă (încălzire)
bar
Presiune min. admisă (încălzire)
bar
Apă caldă menajeră (ZWC)
Debit min. de apă caldă
l/min
Debit max. de apă caldă
l/min
Temperatura de ieşire
°C
Presiunea max. de apă menajeră admisă
bar
Presiunea min. de apă menajeră
bar
Valorile necesare calculului valorilor medii, conform DIN 4705
Debitul de gaze arse/putere min.
Valoare nom./min. putere de încălzire
g/s
Temperatura gazelor arse la
putere nominală max./min.
°C
%
CO 2 la putere max.
%
CO 2 la putere min.
Racordul de evacuare a gazelor arse
mm
Clasa de NOx
Valorile electrice
Tensiune electrică
AC ... V
Frecvenţă
Hz
Putere:
Pompa de circulaţie în poziţia 1
W
Pompa de circulaţie în poziţia 2
W
Pompa de circulaţie în poziţia 3
W
Clasa de protecţie
IP
Termostatul de ambianţă ce poate fi conectat
Diverse
kg
Greutate (fără ambalaj) + placă de racorduri
Înălţime
mm
Lăţime
mm
Adâncime
mm

ZWC/ZC 28-1

“23” Gaz
metan
(G 20)
24,0
26,5
10,0
11,5
24,0
26,5
8
9,5

“31”
GPL
(G 31)
24,0
26,5
10,0
11,5
24,0
26,5
8
9,5

“23” Gaz
metan
(G 20)
28,0
31
11,5
13,5
28,0
31
8
9,5

“31”
GPL
(G 31)
28,0
31
11,5
13,5
28,0
31
8
9,5

2,8
–

–
2,06

3,28
–

–
2,41

20
–

–
28-30/37

20
–

–
28-30/37

0,5
8
4,2
120
2,0
90
45
3
0,5

2,0
90
45
3
0,5
2

10

12
40 - 60
10
0,3

15,47/17,02

15,94/17,7

136/110
7,6
2,6

154/122
8,5
3

7,6
2,7

8,8
3,2

Ø 80/110
3

2
230
50

100
130
150
44
Regulador continuo de 24 V ó 230 V ON/OFF
44 + 2
850
440
383

Tabelul 4
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Reglementări

2

Reglementări

La instalarea acestui aparat se va ţine cont de
următoarele prescripţii şi reglementări:
! Regulamentul privind instalaţiile de gaz pentru
sisteme de alimentare cu gaz de uz casnic,
colectiv sau comercial
! Regulamentul privind instalaţiile termice în clădiri.
! Acte normative regionale din fiecare Comunitate
Autonomă.
! Acte normative interne ale companiei
distribuitoare de gaz.
! Legislaţia locală.

10
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Instalarea

i

Instalarea, conectarea electrică, racordarea
la reţeaua de gaz, racordarea conductelor
de evacuare, precum şi punerea în funcţiune
se vor realiza exclusiv de către
Departamentul Tehnic Autorizat JUNKERS.

3.1 Indicaţii importante
► Dacă este necesar, înainte de instalare, consultaţi
companiile distribuitoare de gaz şi de apă;
► Montaţi aparatul numai într-un sistem închis de
încălzire, conform DIN 4751, partea a treia.
Pentru funcţionare nu este necesar un debit minim de
apă.
► Transformaţi instalaţiile de încălzire cu vase de
expansiune deschise în sisteme închise.
► La instalaţiile de putere mare: racordaţi aparatul
printr-un separator hidraulicla reţeaua de
conducte existentă.
► Nu folosiţi radiatoare, corpuri de încălzit cu
conducte zincate pentru a evita formarea de gaz.
► La utilizarea unui termostat de ambianţă: nu
montaţi un robinet termostatat la radiatorul din
încăperea în care este montat termostatul de
ambianţă.
► Zgomotul produs de circulaţia apei poate fi
prevenit prin utilizarea unei ventil de
suprapresiune (accesoriu nr. 687) sau, în cazul
instalaţiilor de încălzire bitubulare, prin utilizarea
unei vane cu trei căi ataşată celui mai îndepărtat
radiator.
► Centrala este adecvată pentru instalaţiile de
încălzire cu conducte din material plastic (P.E.R.).
► La încălzirea prin pardoseală: reglaţi temperatura
pe tur în funcţie de temperatura maximă admisă.
► Fiecare radiator trebuie dotat cu un dezaerator
(manual sau automat), precum şi robineţi de
umplere şi golire în cele mai de jos puncte ale
instalaţiei.

3.2

Alegerea locului de amplasare

Recomandări privind locul de amplasare

► Respectaţi normele şi dispoziţiile specifice
fiecărei ţări.
► Respectaţi distanţele minime de instalare
prezentate în instrucţiunile de instalare a
accesoriilor.
Aerul necesar arderii

Pentru prevenirea coroziunii, aerul necesar arderii nu
trebuie să conţină substanţe agresive.
Se consideră a fi extrem de corozive hidrocarburile
halogenate care conţin compuşi de clor şi fluor.
Acestea pot fi conţinute de exemplu în diluanţi,
vopsele, adezivi, carburanţi şi substanţe de curăţare
de uz casnic.
Temperatura la suprafaţa centralei
Temperatura maximă la suprafaţa centralei este sub
85 °C. Nu se impun măsuri speciale de protecţie nici
pentru materialele de construcţie inflamabile, nici
pentru piesele de mobilier. Va trebui totuşi să ţineţi
cont din acest punct de vedere de legislaţia specifică
fiecărei ţări în care sunt montate aparatele.
Instalaţii de GPL sub nivelul solului

Aparatul respectă prevederile TRF1996, paragraful
7.7, pentru instalaţiile amplasate sub nivelul solului.
Se recomandă montarea în clădire a unui ventil
magnetic de admisie pentru ca gazul lichefiat să fie
furnizat numai în momentul dorit.

Înainte de punerea în funcţiune a centralei:
► Instalaţia se curăţă prin circularea apei, pentru a
elimina astfel orice corp străin sau particulele de
grăsime care ar putea afecta funcţionarea
corespunzătoare a aparatului.

i

Pentru curăţare nu trebuie folosiţi diluanţi
sau dizolvanţi.

► Pentru instalaţiile mai vechi sau pentru încălzirea
prin pardoseală puteţi folosi ca agent anticoroziv
Varidos 1+1 sau Cillit HS.

6 720 611 046 E (02.12)
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3.3

Montarea şinei de prindere şi
a plăcii de racorduri

Racordarea la reţelele de gaz şi apă

La alegerea locului de amplasare a aparatului trebuie
respectate următoarele condiţii:
! Trebuie respectate distanţele maxime faţă de
toate suprafeţele denivelate, cum sunt furtunuri,
conducte, nişe, etc.
! Trebuie asigurate spaţii necesare pentru
efectuarea lucrărilor de întreţinere (dacă este
posibil, trebuie asigurată o distanţă minimă de 50
mm în jurul centralei).

i

Este necesar un spaţiu liber de 200 mm sub
centrală pentru îndepărtarea panoului de
comandă.

Prinderea pe perete

► Fixaţi şablonul de montare într-o poziţie
corespunzătoare în încăperea în care urmează a
fi amplasată centrala.
► Practicaţi găuri (Ø 8mm) pentru şuruburile de
fixare.
► Realizaţi o deschizătură în perete pentru
accesoriile de evacuare.
► Fixaţi placa de racorduri pe perete cu ajutorul
şuruburilor şi diblurilor livrate împreună cu
aparatul.
► Fixaţi pe perete placa de racorduri cu şuruburile şi
diblurile existente.
► Aliniaţi şina şi placa de racorduri şi strângeţi
şuruburile.

Fig. 6

i

Racordarea conductelor de alimentare

Trebuie neapărat avut în vedere prinderea
conductelor cu console în apropierea
centralei, astfel încât racordurile să nu fie
suprasolicitate.

Fig. 5
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3.4

Instalarea conductelor

3.4.1

Apa caldă menajeră (ZWC)

Atunci când sunt închise toate robinetele, presiunea
statică nu trebuie să depăşească 10 bar.
În caz contrar:
► Instalaţia trebuie echipată cu un reductor de
presiune .

Fig. 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Placa de racorduri
Placa de racorduri
Returul instalaţiei de încălzire
Intrare apă rece (ZWC),
Ieşire acumulator (ZC)
Racordul de gaz
Racordul de apă caldă (1/2") (ZWC),
Intrare acumulator (1/2")(ZC)
Turul instalaţiei de încălzire
Racord flexibil pentru realizarea probei
hidraulice a instalaţiei de încălzire
Mufă Ø 22 mm cu olandez G 3/4”
Mufă Ø 15 mm cu olandez G 1/2”
Mufă Ø 18 mm cu olandez G 3/4”
Dibluri şi şuruburi

Dacă instalaţia este prevăzută cu o clapetă antiretur
sau cu un reductor de presiune la intrarea apei
menajere:
► Montaţi un grup de siguranţă prevăzut cu racord la
o instalaţie de scurgere pentru eventualitatea în
care ar apărea o suprapresiune în circuit.
Conductele şi accesoriile pentru apa menajeră trebuie
calibrate astfel încât să se asigure un debit suficient
de apă în punctele de consum în funcţie de presiunea
predominantă.
3.4.2

Aparate ZC fără acumulator

Dacă aparatul funcţionează fără acumulator:
► Închideţi intrarea şi ieşirea din acumulator cu
buşoanele livrate.
3.4.3

Încălzirea

Supapa de siguranţă de pe circuitul de încălzire
Aceasta are rolul de a proteja circuitul de încălzire şi
întreaga instalaţie împotriva unei posibile
suprapresiuni. Supapa este setată din fabricaţie astfel
încât să se deschidă în momentul în care presiunea
din circuit atinge aproximativ 3 bari.
O conductă de scurgere montată în dreptul supapei
permite evacuarea apei în surplus.
Pentru deschiderea manuală a supapei:
► Apăsaţi maneta.
Pentru închidere:
► Eliberaţi maneta.
3.4.4

Racordul de gaz

Conductele de racordare a gazului trebuie
dimensionate corespunzător pentru asigurarea
alimentării tuturor aparatelor conectate.
► Montaţi robinetul pentru gaz într-un loc adecvat.

6 720 611 046 E (02.12)
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3.5

Montarea aparatului

Fixarea aparatului

► Îndepărtaţi ambalajul respectând instrucţiunile
înscrise pe acesta.

► Aşezaţi aparatul pe placa de racorduri.
► Ridicaţi aparatul şi apoi coborâţi-l încet de-a
lungul peretelui pentru a-l agăţa de şină.
► Asiguraţi-vă că toate garniturile sunt montate
corect pe placa de racorduri şi strângeţi toate
racordurile conductelor cu ajutorul olandezilor.

Scoaterea mantalei

Montarea accesoriilor pentru evacuarea gazelor arse

Atenţie: Spălaţi reţeaua de conducte
pentru a îndepărta eventualele reziduuri
care ar putea deteriora instalaţia.

i

Din motive de siguranţă electrică, mantaua
este asigurată prin două şuruburi pentru a
evita o demontare neautorizată a acesteia
. Prindeţi întotdeauna mantaua cu
aceste şuruburi.

► Înlăturaţi clapeta.
► Scoateţi şuruburile de siguranţă (4) din partea
inferioară, dreaptă şi stângă.
► Trageţi carcasa înainte şi scoateţi-o prin ridicare.

i

Pentru mai multe informaţii referitoare la
instalare, citiţi instrucţiunile de instalare ale
accesoriului respectiv.

► Introduceţi cotul de evacuare prin ţeava de
evacuare a gazelor de combustie din aparat şi
apăsaţi complet în jos.
► Aliniaţi cotul de evacuare şi apăsaţi ferm clapeta.
-sau-

► Centraţi cotul de evacuare a gazelor, daţi două
găuri cu diametrul de 3 mm în accesoriul de
evacuare şi pe flanşa de ieşire a gazelor şi fixaţi
accesoriul de evacuare cu şuruburile livrate.

Atenţie: Adâncimea maximă a orificiului 8
mm. Conducta de evacuare a gazelor nu
trebuie deteriorată!

Fig. 9
1
2
3

Fixarea cotului de evacuare
cu clapetă
Accesoriu pentru evacuarea gazelor arse
Clapetă
Flanşă de ieşire din aparat

Fig. 8
Înainte de fixare

► Se înlătură toate dopurile de protecţie ale
racorduri şi se montează garniturile originale
livrate împreună cu aparatul.

14
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3.6

Verificarea racordurilor

Racordarea la reţeaua de apă

Fig. 10 Fixarea cotului de evacuare cu şuruburi
1
2
3

Accesoriu pentru evacuarea gazelor arse
Şuruburi
Flanşă de ieşire din aparat

Atenţie: centrala trebuie adaptată la
accesoriu cu ajutorul discurilor de
strangulare corespunzătoare (vezi
instrucţiunile de instalare ale accesoriului
pentru evacuarea gazelor arse utilizat).
Montarea discului de strangulare în
segmentul de evacuare

►
►
►
►
►

Demontaţi carcasa.
Scoateţi capacul camerei de combustie.
Deconectaţi cablul ventilatorului.
Demontaţi ventilatorul.
Montaţi discul de strangulare (2) în partea pentru
evacuare a ventilatorului.

► La aparatele ZWC: Deschideţi robinetul de
admisie a apei reci şi încărcaţi circuitul de apă
caldă (presiune de probă: max. 10 bar).
► Deschideţi robineţii de separare pe turul şi returul
instalaţiei şi umpleţi cu apă instalaţia de încălzire.
► Verificaţi etanşeitatea garniturilor şi a racordurilor
(presiune de probă: max. 3 bar la manometru).
► Evacuaţi aerul din aparat folosind dezaeratorul
rapid incorporat.
► Verificaţi etanşeitatea tuturor îmbinărilor centralei.
Aerisirea instalaţiei

Aparatele de încălzire sunt dotate, pe returul
instalaţiei, cu un sistem dezaerator (separator de aer
şi dezaerator cu flotor). Este totuşi necesară
conectarea aparatelor la un circuit de încălzire aerisit
şi fără impurităţi.
Pentru simplificarea aerisirii, la punerea în funcţiune:
► Umpleţi circuitul de încălzire la o presiune de 1,5
bar.
În cazul în care nu respectaţi aceste instrucţiuni de
instalare este posibilă apariţia unei diminuări a puterii
sau a unei creşteri a zgomotului instalaţiei.
Conductele de gaz

► Verificaţi etanşeitatea conductei de gaz, până la
robinetul de gaz.
► Închideţi robinetul de gaz pentru a proteja vana de
gaz împotriva avariilor provocate de
suprapresiune (presiune max. 150 mbar).
► Verificaţi instalaţia de gaz.
► Realizaţi depresurizarea.
Conducta de evacuare - admisie

► Verificaţi ca racordul conductei de evacuare şi
dispozitivul de blocare a intrării aerului să nu fie
obturate.

Fig. 11 Demontarea ventilatorului
1
2
3

Garnitură
Disc de strangulare
Ventilator

► Montaţi ventilatorul şi conectaţi-l.
► Montaţi capacul camerei de combustie şi carcasa.

6 720 611 046 E (02.12)
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4

Legăturile electrice
Pericol: Pericol de electrocutare!
Înainte de a efectua lucrări asupra
componentelor electrice, deconectaţi
aparatul de la orice sursă electrică
(siguranţă, comutator LS).

► Presetupa se taie în funcţie de diametrul cablului.

Componentele de reglare, comandă şi siguranţă sunt
integral cablate şi verificate în fabrică.
► Aparatul se livrează împreună cu un cablu de
reţea montat fix prevăzut cu un ştecker de reţea.
► În reţele bifazice (reţele IT):
Pentru optimizarea alimentării cu energie
electrică, intercalaţi o rezistenţă (Nr. de comandă.
8900431516) între conductorul N şi conexiunea
conductorului de protecţie (împământare).

4.1

Conectarea aparatului

i

Conectarea electrică trebuie realizată
conform normelor în vigoare privind
instalaţiile electrice de uz casnic.
► Împământarea este absolut necesară.

► Conectarea electrică trebuie efectuată cu un
separator de min. 3 mm distanţă între contacte
(ex. siguranţe, comutator LS).

Fig. 12

► Treceţi cablul prin presetupă şi conectaţi-l, figura
13.
► Fixaţi cablul de alimentare prin şurubul de plastic
de fixare.
Conductorul de masă trebuie să rămână liber
până când celelalte cabluri vor fi fixate.

În cazul înlocuirii cablului de reţea:

!
!

Folosiţi un cablu izolat (IP) şi treceţi-l întotdeauna
prin presetupă, alegând un orificiu potrivit
diametrului său exterior.
Este adecvat următorul tip de cablu: NYM-I 3 x 1,5
mm2

► Se deschide panoul de comandă, pagina 17,
figurile 14 şi 15.

Fig. 13
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4.2

Conectarea termostatelor,
a telecomenzilor sau a ceasurilor
programatoare

Termostate de ambianţă la 24V cu reglare continuă

► Montaţi termostatele de ambianţă TR 100, TR 200
conform indicaţiilor următoare:

Centrala poate fi comandată numai cu regulatoare
JUNKERS.
Deschiderea panoului de comandă
► Trageţi capacul în jos şi scoateţi-o.

Fig. 14

► Desfaceţi şurubul şi trageţi capacul în faţă.

Fig. 16
Telecomenzi şi ceasuri programatoare

► Montaţi telecomenzile TF 20, TW 2, TFQ 2T/W
sau ceasurile programatoare DT 1, DT 2 conform
instrucţiunilor de instalare alăturate.

4.3

ZC: conectarea acumulatorului

Acumulator de încălzire indirectă prevăzut cu
NTC

Fig. 15
Termostat cu sondă de exterior
TR 220, TA 250, TA 270

Acumulatorii JUNKERS cu NTC se conectează direct
pe placa electronică a aparatului. Cablul şi conectorul
se ataşează la acumulator.
► Rupeţi clapeta de plastic.
► Aşezaţi cablul NTC al acumulatorului.
► Montaţi conectorul pe placa electronică.

► Efectuaţi conectarea conform instrucţiunilor de
instalare ale regulatorului .
Regulator de temperatură cu sondă de exterior
TA 211 E

► Conectaţi-l la aparat conform instrucţiunilor de
instalare a regulatorului.

Fig. 17
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5

Punerea în funcţiune

Fig. 18
8.1
15.1
27
38.2
61
135
136
170
171
172
173
295
310
317
363
364
365
366
367
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Manometru
Furtun de evacuare
Dezaerator automat
Robinet pentru umplerea instalaţiei
Tastă de avarie
Întrerupător principal
Selector de temperatură pentru circuitul tur al instalaţiei
de încălzire şi poziţia de vară (numai apă caldă)
Robinete de separare pentru tur şi retur a instalaţiei
de încălzire
Robinet de evacuare a apei calde menajere (ZWC)
Robinet de intrare în acumulator (ZC)
Robinet de gaz (închis)
Robinet de închidere a apei reci (ZWC),
Evacuare din acumulator (ZC)
Plăcuţă de identificare
Selector de temperatură pentru apă caldă
Display multifuncţional
LED de control privind funcţionarea arzătorului
LED de control pentru conectarea la reţeaua electrică
Tasta coşar
Tasta service
Tasta ECO

5.1

Înainte de punerea în
funcţiune
Atenţie: nu puneţi niciodată în funcţiune
centrala fără apă. Nu deschideţi niciodată
robinetul de alimentare cu gaz fără
umplerea prealabilă a instalaţiei cu apă.

► ZWC: Deschideţi robinetul de apă menajeră rece
(173) şi aerisiţi instalaţia.
► Adaptaţi presiunea vasului de expansiune la
înălţimea statică a instalaţiei de încălzire (vezi
pagina 22).
► Deschideţi ventilele radiatoarelor.
► Deschideţi robineţii de separare pentru tur şi retur
(170).
► Umpleţi lent instalaţia de încălzire cu ajutorul
robinetului de umplere (38.2, ZWC).

6 720 611 046 E (02.12)
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5.3

i

Se recomandă umplerea instalaţiei de
încălzire la o presiune de 1,5 bar.

► Aerisiţi radiatoarele.
► Deschideţi dezaeratorul automat (27) al circuitului
de încălzire şi apoi închideţi-l imediat după
aerisire.
► Umpleţi instalaţia de încălzire prin robinetul de
umplere (38) până când aceasta ajunge la o
presiune de 1-2 bar.
► Verificaţi dacă tipul de gaz menţionat pe plăcuţa
centralei corespunde cu cel de alimentare a
aparatului.
► Deschideţi robinetul de gaz (172).

5.2

Pornirea încălzirii

► Rotiţi butonul termostatului [...] pentru a adapta
temperatura turului la necesarul de încălzire:
- temperatură joasă: poziţia E (aprox. 75°C)
- temperaturi ale turului de până la 90°C: poziţia
max. (vezi pagina 22, “ Anularea limitării la
temperaturi inferioare”).
În timpul funcţionării arzătorului, LED-ul de control
roşu se aprinde.

Pornirea şi oprirea aparatului

Pornirea

► Se aduce întrerupătorul principal în poziţia (I).
LED-ul de control luminează în verde iar displayul
indică temperatura turului centralei.

Fig. 20

5.4

Reglarea încălzirii

► Reglaţi regulatoarele de temperatură cu sondă de
exterior (TA [...] ) pe curba de încălzire şi modul de
funcţionare corespunzătoare.
► Reglaţi termostatul de ambianţă (TR [...] ) la
temperatura dorită în încăpere.

Fig. 19

i

După pornire, timp de aprox. 10 s pe
display apar P1 până la P6.

Oprirea
► Se aduce întrerupătorul principal în poziţia (0).
Ceasul programator (dacă există) se opreşte în
cazul în care se depăşeşte autonomia de
funcţionare.

Fig. 21

Pericol de electrocutare!
Siguranţa (151), pagina 8, se află încă
sub tensiune.
Deconectaţi întotdeauna aparatul de la
reţeaua de alimentare (siguranţă,
comutator LS) înainte de a efectua lucrări
asupra componentelor electrice.

6 720 611 046 E (02.12)
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5.5

Aparate ZC cu acumulatori de apă
caldă: Temperatura apei
calde menajere
Avertisment: Pericol de arsuri!
► În cazul unei funcţionări normale nu
trebuie să se regleze o temperatură
mai mare de 60°C.
► Temperaturi de până la 70°C nu
trebuie selectate decât pentru
perioade scurte de timp, în vederea
realizării unei dezinfecţii termice.

Modul de funcţionare Confort, tasta nu luminează
(setare din fabrică)
În modul Confort, se acordă prioritate acumulatorului.
Mai întâi se încălzeşte la temperatura setată apa din
acumulator. Apoi se încălzeşte apa din instalaţia de
încălzire.
Modul de funcţionare ECO, tasta luminează
In modul ECO, încălzirea apei din instalaţia de
încălzire şi din acumulator se realizează alternativ la
fiecare doisprezece minute.

5.6

Aparate ZWC: Temperatura apei
calde menajere

Acumulator fără termostat (cu NTC)

► Reglaţi temperatura apei calde în termostat.
În acumulatorii cu termometru se indică
temperatura apei calde în interiorul acestora.

Temperatura apei calde se poate regla cu ajutorul
termostatului […] la valori cuprinse între aprox. 40 °C
şi 60 °C. Temperatura reglată nu se afişează pe
display.

Fig. 23
Bild 22

Poziţia selectorului

Poziţia selectorului

Temperatura
apei

Maxim stânga

aprox. 10°C
(protecţie la îngheţ)

[...]

aprox. 60°C

Maxim dreapta

aprox. 70°C

Tab. 5
Acumulator cu termostat

Temperatura
apei

Maxim stânga

aprox. 40 °C

[...]

aprox. 55 °C

Maxim dreapta

aprox. 60 °C

Tabelul 6
Tasta ECO

Apăsând tasta ECO […] până când acesta se aprinde,
veţi putea alege între modurile de funcţionare Confort
şi ECO.

Dacă acumulatorul este prevăzut cu termostat
propriu, se impune dezactivarea termostatului [
]
aparatului (anulaţi funcţia de protecţie la îngheţ).

Modul de funcţionare Confort, tasta nu luminează
(setare din fabrică)

► Setaţi temperatura apei calde in termostatul
acumulatorului.
Într-un acumulator cu termometru se indică
temperatura apei calde în acumulator.

Centrala păstrează constant temperatura reglata.
Timpul de aşteptare pentru obţinerea apei calde este,
prin urmare, minim. Aparatul se conectează chiar şi
atunci când nu este deschis un robinet de apă caldă.

Tasta ECO
Apăsând tasta ECO
până la aprinderea acestuia,
se comută între modurile de funcţionare Confort şi
ECO.

Modul de funcţionare ECO, tasta luminează
Centrala nu este menţinută permanent la temperatura
reglata. Procesul de încălzire a apei calde rămâne
activat.
!
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Cu deschidere a robinetului de apă caldă
Deschizând şi închizând scurt robinetul de apă
caldă, apa se încălzeşte la temperatura reglata.
După puţin timp, veţi dispune de apă caldă.
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Fără deschidere a robinetului de apă caldă
Procesul de încălzire ajunge la sfârşit in momentul
deschiderii robinetului de apă caldă. Timpul de
aşteptare până la obţinerea apei calde este prin
urmare mai mare. Prin deschiderea robinetului de
apă caldă realizaţi o economie maximă de gaze şi
apă.

5.7

5.9

Protecţia împotriva îngheţului

► Lăsaţi instalaţia de încălzire conectată.
-sau► adăugaţi în apa de încălzire antigel FSK - Schilling
Chemie (proporţie 22 % - 55 %), Glythermin N
BASF (proporţie 20 % - 62 %), sau Antifrogen N Hoechst/Ticona (proporţie 20 % - 40 %).

Debitul şi temperatura
apei calde

Temperatura apei calde se poate regla între 40 °C şi
60°C . Dacă debitul de apă caldă este ridicat, atunci
temperatura apei se reduce conform figurii 24.

5.10 Defecţiuni

i

?????????????????????????????

Este posibil ca pe parcursul funcţionării să apară
diferite defecţiuni. Pe display se va indica avaria, iar
tasta [...] va clipi.
Dacă tasta [...] clipeşte:
► Apăsaţi şi menţineţi apăsat tasta [...] până când
displayul indică - -.
Centrala se repune în funcţiune şi va fi afişată
temperatura pe tur în instalaţia de încălzire.
Dacă tasta [...] nu clipeşte:
► Opriţi şi reporniţi aparatul:
Centrala se repune în funcţiune şi va fi afişată
temperatura pe tur în instalaţia de încălzire.
Dacă defecţiunea nu poate fi remediată:
► Apelaţi la unitatea service autorizată

Fig. 24
1

5.8

Aparatul funcţionează intermitent (comutare alternativă
între DESCHIS şi ÎNCHIS)

Funcţionarea pe timp de vară
(numai pregătirea apei
calde)

Cu regulator de temperatură cu sondă de exterior

► Nu modificaţi termostatul [ ] . Regulatorul opreşte
automat pompa circuitului de încălzire la o
anumită temperatură exterioară si prin aceasta
determină oprirea încălzirii.

5.11 Protecţia împotriva blocării
pompei

i

Această funcţie preîntâmpină blocarea pompei de
circulaţie şi a comutatorului hidraulic dacă
acestea nu funcţionează o perioadă lungă de
timp.

După fiecare deconectare a pompei se realizează o
măsurare a timpului, pentru ca după 24 de ore de
nefuncţionare, comutatorul hidraulic şi pompa de
circulaţie să fie puse în funcţiune timp de cinci minute.

Cu termostat de ambianţă

► Rotiţi termostatul [...]aparatului complet spre
stânga. Încălzirea este oprită. Se menţin în acest
timp atât furnizarea de apă caldă, cât şi
alimentarea cu tensiune a termostatului de
ambianţă şi a ceasului programator.
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6.1

Reglarea mecanică

6.1.2

6.1.1

Verificarea dimensiunii vasului
de expansiune

Temperatura pe tur poate fi reglată între 45 °C şi
90 °C.

Cu ajutorul diagramelor de mai jos poate fi estimată cu
aproximaţie dimensiunea vasului de expansiune
instalat din fabrică sau dacă este necesară ataşarea
unui vas de expansiune suplimentar (nu este necesar
la încălzirea prin pardoseală). Curbele caracteristice
indicate au la bază următoarele date:
! În vasul de expansiune se află 1 % apă sau 20 %
din volumul nominal.
! Presiune diferenţială de funcţionare a supapei de
siguranţă este de 0,5 bar, corespunzătoare
normelor.
! Presiunea de preîncărcare a vasului de
expansiune corespunde înălţimii statice a
instalaţiei deasupra centralei.
! Presiunea maximă de funcţionare: 3 bar.

Reglarea temperaturii pe tur

i

La încălzirea prin pardoseală, respectaţi
valoarea maximă a temperaturii pe tur. Aceste
instalaţii se vor conecta numai prin intermediul
unui separator hidraulic.

Limitatorul temperaturii inferioare

În poziţia E termostatul
este setat din fabrică
pentru o temperatură limită de încălzire de maxim
75 °C.
Nu se impune reglarea puterii de încălzire la
magnitudinea cererii de căldură calculate.
Anularea limitării la temperaturi inferioare
La instalaţiile de încălzire care necesită temperaturi
pe tur mai ridicate, această limitare poate fi anulată.
► Scoateţi butonul galben de pe butonul
termostatului
cu ajutorul unei şurubelniţe.

Fig. 26
Fig. 25
I
II
III
IV
V
tV
VA
A
B

Presiune de preîncărcare 0,2 bar
Presiune de preîncărcare 0,5 bar
Presiune de preîncărcare 0,75 bar
Presiune de preîncărcare 1,0 bar
Presiune de preîncărcare 1,3 bar
Temperatura pe tur
Volumul instalaţiei, în litri
Câmp de funcţionare al vasului de expansiune
Este necesar un vas suplimentar de expansiune

► În domeniu: se determină dimensiunea exactă a
vasului conform normei.
► Dacă punctul de intersectare se află în dreapta
curbei: se montează un vas de expansiune
suplimentar.

► Puneţi din nou butonul galben la loc, însă rotit
cu 180° (punctul trebuie să rămână orientat spre
interior).
Temperatura de tur nu mai este astfel limitată.
Poziţia

Temperatura pe tur

1

aprox. 45 °C

2

aprox. 51 °C

3

aprox. 57 °C

4

aprox. 63 °C

5

aprox. 69 °C

E

aprox. 75 °C

max

aprox. 90 °C

Tabelul 7
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6.1.3

Modificarea curbei de funcţionare
a pompei de circulaţie

► Turaţia pompei de circulaţie se modifică de la
cutia de borne a acesteia.

6.2

Programarea sistemului de comandă
Bosch Heatronic

6.2.1 Utilizarea sistemului Bosch Heatronic
Sistemul Bosch Heatronic permite reglarea facilă şi
verificarea multor parametri ai centralei aparatului.
Această descriere se limitează la funcţiile necesare
punerii în funcţiune a aparatului. Puteţi consulta o
prezentare detaliată în caietul de diagnoză JUNKERS.

Fig. 27
A
B
C
H
Q

Curba pentru poziţia 1 a comutatorului pompei
Curba pentru poziţia 2 a comutatorului pompei
Curba pentru poziţia 3 a comutatorului pompei
PÎnălţimea de pompare
Debitul pompei

Fig. 28 Privire de ansamblu asupra elementelor de comandă
1
2
3
4
5

Tastă Service
Tastă Coşar
Termostat de tur
Termostat de apă caldă menajeră
Display

Selectarea funcţiei service:

i

Notaţi poziţiile [...] şi [...] ale
termostatelor. După efectuarea setării,
rotiţi termostatele în poziţiile iniţiale.

Funcţiile service sunt structurate în două grupe: prima
grupă cuprinde funcţiile service până la 4.9, cea de-a
doua include funcţiile service de la 5.0 în sus.
► Pentru a selecta o funcţie service din grupa întâi:
apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [...] până când
pe display apare -- .
► Pentru a selecta o funcţie service din grupa a doua:
apăsaţi simultan şi menţineţi apăsate tastele [...]
şi [...] până când pe display apare == .
► Rotiţi termostatul [...] pentru a selecta funcţia
service dorită.
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Funcţia service
Modul de funcţionare
a pompei

Indice

Vezi pagina

2.2

24

Puterea de încălzire a
apei din acumulator

2.3

25

Semnalul de tact

2.4

25

Temperatura max.
pe tur

2.5

26

Diferenţa de cuplare

2.6

26

Putere max. de
încălzire

5.0

27

Tabelul 8
Reglarea valorilor
► Pentru a regla un parametru rotiţi butonul
termostatului [...].
Memorarea valorilor

► Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [...] până când
pe display apare -- .
Tasta [...] se aprinde.

Fig. 29

► Rotiţi butonul termostatului [...] până când pe
display se afişează 2.2. După puţin timp, pe
display se indică modul de funcţionare a pompei.

► Primul nivel: apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta
[...] , până când pe display apare [ ] .
► Al doilea nivel: apăsaţi simultan şi menţineţi
apăsate butoanele [...] şi [...] până când pe
display apare [ ] .
După efectuarea reglajelor
► Rotiţi butoanele termostatelor [...] şi [...] la
valorile iniţiale.
6.2.2

i

Alegerea modului de lucru al pompei
pe timpul încălzirii
(Funcţia service 2.2)

Fig. 30

► Rotiţi butonul termostatului [...] până când pe
display apare codul, de la 1 la 3.
Display-ul şi tasta [...] semnalizează intermitent.
► Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [...] până când
pe display apare […] .
Modul de funcţionare este astfel memorat.

La conectarea unui regulator cu sondă de
exterior se instalează automat modul de
funcţionare al pompei 3.

Pot fi selectate următoarele moduri de funcţionare:

!

!

!

24

Modul de funcţionare 1 pentru instalaţii de
încălzire fără reglare.
Termostatul de pe turul instalaţiei de încălzire
comandă pompa.
Modul de funcţionare 2 (setare din fabrică)
pentru instalaţii de încălzire cu termostat de
ambianţă.
Termostatul de pe turua instalaţiei de încălzire
comandă numai gazul, pompa continuă să
funcţioneze. Termostatul de ambianţă comandă
atât gazul cât şi pompa de circulaţie.
După oprirea gazului,pompa continuă să
funcţioneze 3 minute, iar ventilatorul 35 secunde.
Modul de funcţionare 3 pentru instalaţii de
încălzire cu regulator de temperatură cu sondă de
exterior.
Regulatorul comandă pompa. În timpul
funcţionării pe timp de vară pompa se activează
numai pentru pregătirea apei calde menajere.

Fig. 31

► Rotiţi butoanele termostatelor [...] şi [...] în
dreptul valorilor iniţiale.
Display-ul indică temperatura pe tur.

6 720 611 046 E (02.12)

Reglarea aparatului

6.2.3

Setarea puterii de încălzire a
acumulatorului (funcţia de operare 2.3)
(ZC)

Puterea de încălzire a acumulatorului poate poate fi
reglată între valorile minimă şi maximă ale puterii
nominale pentru apă caldă.
Setarea din fabrică corespunde puterii nominale
max. a apei calde: 99.
► Slăbiţi şurubul obturator (3) (vezi pagina 29) şi
conectaţi manometrul conductelor comunicante
în U.
► Apăsaţi şi menţineţi apăsat tasta [...]până
când pe display apare - - .
Tasta [...] se aprinde.

6.2.4

Reglarea semnalului de tact
(Funcţia service 2.4)

Tactul poate fi reglat în intervalul 0 până la 15 minute
(setarea din fabrică: 3 minute).
Timpul minim de declanşare este de 1 minut
(recomandat în instalaţiile termice monotubulare şi cu
aer).

i

La montarea unui regulator cu sondă de
exterior nu este necesară reglarea tactului
centralei.
Reglarea tactului va fi optimizată prin
intermediul regulatorului.

► Apăsaţi şi menţineţi apăsat tasta [...] până
când pe display apare -- .
Tasta [...] se aprinde.

Fig. 32

► Rotiţi butonul termostatului [...] până când este
afişat pe display. După scurt timp, pe display va fi
afişată puterea de încălzire setată în acumulator.

Fig. 33
► Selectaţi puterea de încălzire a acumulatorului în
kW şi presiunea la duze corespunzătoare din
tabelele prezentate, cu începere de la pagina 36.
► rotiţi butonul termostatului [...] până când
obţineţi presiunea la duze dorită.
Display-ul şi tasta [...] semnalizează
intermitent.
► Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [...] până
când pe display apare [ ] .
Valoarea a fost memorată.

Fig. 34

► Rotiţi butoanele termostatelor [...] şi [...] în
poziţiile corespunzătoare valorilor iniţiale.
Display-ul indică temperatura pe tur.
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Fig. 35
► Rotiţi butonul termostatulului [...] până când pe
display apare 2.4 .
După puţin timp, pe display se poate vizualiza
semnalul de tact instalat.

Fig. 36
► Rotiţi butonul termostatulului [...] până când pe
display este afişat semnalul de tact dorit, între 0 şi
15.
Display-ul şi tasta
semnalizează intermitent.
► Apăsaţi şi menţineţi apăsat tasta
până când pe
display apare [ ] .
Semnalul de tact a fost memorat.

Fig. 37
► Rotiţi butoanele termostatelor [...] şi [...] în
dreptul valorilor iniţiale.
Display-ul indică temperatura pe tur.
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6.2.5

Reglarea temperaturii maxime pe tur
(Funcţia service 2.5)

Temperatura maximă pe tur poate fi reglată între 45 °C
şi 90 °C (setare din fabrică).
► Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [...] până când
pe display apare -- .
Tasta [...] se aprinde.

Fig. 38
► Rotiţi butonul termostatului [...] până când pe
display apare 2.5 .
După puţin timp pe display se afişează
temperatura maximă reglată pe tur.

Fig. 39
► Rotiţi butonul termostatului [...] până când pe
display apare afişată temperatura maximă dorită
pe tur, între 45 şi 90.
Display-ul şi tasta [...] semnalizează intermitent.
► Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [...] până când
pe display apare [ ] .
Temperatura maximă pe tur a fost memorată.

Fig. 40

► Rotiţi butonul termostatului [...] şi [...] la valorile
iniţiale.
Pe display se va afişa temperatura pe tur.

6.2.6

i

Reglarea ecartului de pornire (∆t)
(Funcţia service 2.6)
În cazul conectării unui regulator de
temperatură cu sondă de exterior, nu este
necesară reglarea ecartului de pornire.
Reglarea ecartului va f optimizată de către
regulator.

Ecartul de pornire reprezintă devierea admisă a
temperaturii pe tur faţă de temperatura cerută de
termostatul de tur. Acesta poate fi reglată în trepte de
câte 1 K. Ecartul de pornire poate fi reglat între 0 şi 30
K (setare din fabrică: 0 K). Temperatura minimă pe tur
este de 45°C.
► Dezactivaţi semnalul de tact (reglajul 0, (vezi
capitolul 6.2.4)).
► Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [...] până când
pe display apare -- .
Tasta [...] se aprinde.

Fig. 41

► Rotiţi butonul termostatului [...] până când pe
display apare 2.6 .
După scurt timp, pe display apare valoarea
reglată a ecartului de pornire.

Fig. 42
► Rotiţi butonul termostatului [...] până când pe
display apare ecartul de pornire dorit, între 0 şi 30.
Display-ul şi tasta [...] semnalizează intermitent.
► Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [...] până când
pe display apare [ ] .
Ecartul de pornire este astfel memorat.

Fig. 43
► Rotiţi butoanele termostatelor [...] şi
dreptul valorilor iniţiale.
Display-ul indică temperatura pe tur.
26
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6.2.7

Reglarea puterii de încălzire
(Funcţia service 5.0)

Puterea de încălzire a centralei poate fi limitată la
necesarul de căldură dorit, cuprins între puterea
minimă nominală şi puterea maximă nominală.

i

► Apăsaţi şi menţineţi apăsate tastele [...] şi [...]
până când pe display apare [ ] .
Astfel, puterea de încălzire este memorată.

Independent de limitarea capacităţii pe tur,
pentru prepararea apei calde se dispune de
puterea nominală integrală.

Setarea din fabrică corespunde puterii nominale
indicate pe display ca 99.
► Apăsaţi simultan şi menţineţi apăsate tastele [...]
şi [...] până când displayul indică == .
Tastele
se aprind.

Fig. 46

► Rotiţi butoanele termostatului [...] şi
dreptul valorilor iniţiale.
Display-ul indică temperatura pe tur.

[...]

în

Fig. 44
► Rotiţi butonul termostatului [...] până când pe
display apare 5.0 .
După scurt timp, pe display se indică procentajul
puterii de încălzire reglate (99. = putere
nominală).

Fig. 45

► Selectaţi puterea de încălzire în kW şi indicele
corespunzător din tabelele pentru reglarea puterii
de încălzire (vezi pagina 36 sau 37).
► Rotiţi butonul termostatului [...] până când pe
display se afişează indicele dorit.
Display-ul şi tastele [...] şi [...] semnalizează
intermitent.
► Măsuraţi debitul de gaz necesar şi comparaţi-l cu
datele indicate în dreptul indicelui. În cazul în care
există neconcordanţe, corectaţi indicele!
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6.2.8

Citirea valorilor sistemului
Bosch Heatronic

În cazul efectuării unei lucrări de reparaţii, acesta
uşurează în mod considerabil reglarea.
► Citiţi valorile reglate (vezi tabelul 9) şi înregistraţile în procesul verbal de punere în funcţiune.
► Păstraţi procesul verbal de punere în funcţiune
într-un loc vizibil pe aparat .
După citire:
► procesul verbal [...] în dreptul valorii iniţiale.
Fig. 47
Funcţia
service
Modul
de funcţionare
a pompei

Semnalul de tact

???????
????

Temperatura
maximă
pe tur

Ecart de pornire

Puterea max.
de încălzire

Cum se citeşte?

2.2

Rotiţi (3) până când
pe (4) apare 2.2 . Aşteptaţi
până când (4) se modifică.
Înregistraţi valoarea.

2.3

Rotiţi (3) până când pe
(4) apare 2.3 . Aşteptaţi
până când (4) se modifică.
Înregistraţi valoarea.

2.4

Rotiţi (3) până când pe
Apăsaţi (2) până când
(4) apare 2.4 . Aşteptaţi
pe (4) apare -- .
până când (4) se modifică.
Aşteptaţi până când
Înregistraţi valoarea.
pe (4) apare 00. sau 01. .

2.5

Rotiţi (3) până când pe
(4) apare 2.5 . Aşteptaţi
până când (4) se modifică.
Înregistraţi valoarea.

2.6

Rotiţi (3) până când pe
(4) apare 2.6 . Aşteptaţi
până când (4) se modifică.
Înregistraţi valoarea.

5.0

Rotiţi (3) până când pe
Apăsaţi (1) şi (2) până când
(4) apare 5.0 . Aşteptaţi
pe (4) apare == .
până când (4) se modifică.
Aşteptaţi până când pe
Înregistraţi valoarea.
(4) apare 0. .

Apăsaţi (2) până
când pe (4) apare -- .

Apăsaţi (1) şi (2) până
când pe (4) apare == .

Tabelul 9
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7.1

Reglarea gazului

ÎÎn special după efectuarea unei modificări, pentru a
adapta aparatul la alt tip de gaz va trebui să verificaţi
reglajul de maxim sau de minim.
Reglaje realizate în fabrică:
! Gaz metan: Centralele pe gaz metan sunt reglate
şi sigilate din fabrică pentru o valoare a indicelui
Wobbe de 14,9 kWh/m3 şi o presiune de intrare
de 20 mbar.
! GPL: Centralele pe GPL sunt reglate şi sigilate din
fabrică pentru o presiune de intrare de 35 mbar.

i
7.1.1

Pentru a seta regla de gaz utilizaţi o
şurubelniţă nemagnetică cu o lăţime a
capătului de 5 mm.

Pregătirea

► Demontaţi mantaua (vezi pagina 14).
► Scoateţi clapeta de acoperire a panoului de
comandă.
► Desfaceţi cele două şuruburi ale panoului de
comandă şi rabataţi panoul în jos.

Fig. 49 Vana de gaz
3
7
63
64
65

Racord de măsurare a presiunii la duze
Racord de măsurare a presiunii la nivelul racordului
Şurub de setare a presiunii maxime
Şurub de setare a presiunii minime
Protecţie

7.1.2

Metoda reglării presiunii la duze

Presiunea la duze la puterea maximă
de încălzire
► Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [...] până când
pe display apare .
Tasta [...] se aprinde.

Fig. 48

Fig. 50

► Rotiţi butonul termostatului [...] până când pe
display apare 2.0. După puţin timp, este afişat
modul de funcţionare setat (0. = funcţionare
normală).

Fig. 51
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► Rotiţi butonul termostatului [...] până când pe
display apare 2. (= putere nominală (apă caldă)).
Display-ul şi tasta [...] semnalizează intermitent.

► Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta
display apare .
Tasta [...] se aprinde.

Fig. 52

Fig. 54

► Desfaceţi şurubul de etanşeizare (3) şi montaţi
manometrul cu tub U.
► Scoateţi capacul sigilat (figura 49) amplasat
deasupra şuruburilor de reglare a gazului.
► Selectaţi din tabelele de la paginile 38 - 39
presiunea la duze “max.” indicată (mbar). Reglaţi
presiunea la duze cu ajutorul şurubului de reglare
(63). Prin rotirea acestuia spre dreapta se măreşte
presiunea gazului, iar spre stânga se reduce.

► Rotiţi butonul termostatului [...] până când pe
display apare 2.0. După puţin timp apare afişat
modul de funcţionare selectat (0. = funcţionare
normală).

până când pe

Presiunea la duze la puterea minimă de
încălzire (apă caldă)
► Rotiţi spre stânga butonul termostatului [...] până
când pe display apare 1. (= putere nominală
minimă de încălzire).
Display-ul şi tasta [...] semnalizează intermitent.

Fig. 55

Fig. 53

Fig. 56

► Selectaţi din tabelele de la paginile 38 - 39
presiunea la duze “min.” (mbar) indicată. Reglaţi
presiunea la duze cu ajutorul şurubului de reglare a
gazului (64).
► Verificaţi valorile min. şi max. reglate şi corectaţi-le
dacă este necesar.

► Verificaţi presiunea de alimentare cu gaz.
- pentru gaz metan între 18 şi 24 mbar.
- pentru GPL 35 mbar.
La funcţionarea pe gaz metan nu se va efectua
reglarea şi nici nu se va pune aparatul în funcţiune,
dacă valoarea presiunii este sub 18 mbar sau
peste 24 mbar. În aceste cazuri se va stabili cauza
şi se va remedia defecţiunea apărută. Dacă
remedierea este imposibilă, închideţi robinetul de
gaz al aparatului şi solicitaţi asistenţă companiei
distribuitoare de gaz.

Presiunea de racordare
► Opriţi centrala termică de perete şi închideţi
robinetul de gaz, demontaţi manometrul cu tub U şi
strângeţi şurubul de etanşeizare (3).
► Desfaceţi şurubul de etanşeizare (7) şi aşezaţi
manometrul cu tub U la ştuţul de măsurare.
► Deschideţi robinetul de gaz şi porniţi centrala.
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► Rotiţi butonul termostatului
până când pe
display apare 2..
(= putere nominală (apă caldă)). Displayul şi tasta
[...] semnalizează intermitent.

Reinstalarea modului normal de funcţionare
► Rotiţi complet spre stânga butonul termostatului
[...] până când pe display apare 0. (= funcţionare
normală).
Display-ul şi tasta [...] semnalizează intermitent.
► Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [...] până când
pe display apare […].
► Rotiţi butoanele termostatelor [...] şi [...] în dreptul
valorilor iniţiale.
Pe display apare temperatura pe tur.
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Adaptarea la diferite tipuri de gaz

► Dacă forma flăcării nu este adecvată, se realizează
controlul duzelor.
► Opriţi centrala, închideţi robinetul de alimentare cu
gaz, demontaţi manometrul cu tub U şi strângeţi
şurubul de etanşeizare (7).
► Fixaţi şi sigilaţi elementele de protecţie a
şuruburilor de reglare a gazului.

7.1.3

Metoda reglării volumetrice

În cazul alimentării cu un amestec de GPL/aer în
perioada de consum maxim, verificaţi reglarea
efectuată prin metoda presiunii la duze.
► Solicitaţi companiei distribuitoare de gaz indicele
Wobbe (Wo) şi puterea calorifică (Hs) sau indicele
calorific de funcţionare (HiB).

i

► Rotiţi butonul termostatului [...] până când pe
display apare 2.
(= putere nominală (apă caldă)). Display-ul şi tasta
[...] semnalizează intermitent.

Pentru secvenţa de reglare prezentată în
continuare, aparatul trebuie să se afle în stare de
funcţionare de cel puţin 5 min.

Debitul de gaz la puterea maximă de încălzire
► Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [...] până când
pe display apare.
Tasta [...] se aprinde.

Fig. 59
► Slăbiţi şurubul de etanşeizare (7) şi montaţi
manometrul cu tub U.
► Desfaceţi capacul sigilat (figura 49) amplasat
deasupra şuruburilor de reglare a gazului.
► Stabiliţi debitul max. (l/min) indicat în tabelele de la
paginile 36 - 37. Reglaţi debitul cu ajutorul şurubului
de reglare a gazului (63). Prin rotirea acestuia spre
dreapta se creşte debitul gazului, iar spre stânga se
reduce.

Debit de gaz la putere minimă de încălzire
(apă caldă)
► Rotiţi spre stânga butonul termostatului [...] până
când pe display apare 1. (= putere nominală min.).
Display-ul şi tasta [...] semnalizează intermitent.

Fig. 57
► Rotiţi butonul termostatului [...] până când pe
display apare 2.0 . După puţin timp, apare indicat
modul de funcţionare reglat (0. = funcţionare
normală).

Fig. 60
► Stabiliţi debitul “min. (apă caldă)” (l/min) indicat în
tabelele de la paginile 36 - 37. Reglaţi debitul
gazului cu ajutorul şurubului de reglare (64).
► Verificaţi reglajele min. şi max. şi corectaţi-le dacă
este necesar.
► Verificaţi presiunea gazului la nivelul conexiunii,
vezi pagina 30.
► Selectaţi din nou modul de funcţionare normal, vezi
pagina 30.

Fig. 58
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Reglarea gazului

7.2

Trecerea pe alt tip de gaz

În cazul în care doriţi să adaptaţi aparatul la un tip de gaz
diferit de cel pentru care acesta a fost prevăzut, se poate
obţine un set cu piesele necesare.
Se va ţine cont de instrucţiunile incluse în setul pentru
transformarea pe alt tip de gaz.
Centrală

Din tip de
gaz

În tip
de gaz

Nº comandă

ZWC/ZC 24-1
MF.A

“23”
gaz natural
G20
“31”
GPL
G31
“23”
gaz natural
G20
“31”
GPL
G31

“31”
GPL
G31
“23”
gaz natural
G20
“31”
GPL
G31
“23”
gaz natural
G20

7 719 002 210

ZWC/ZC 28-1
MF.A

7 719 002 233

7 719 002 211

7 719 002 233

Tabelul 10
► Opriţi centrala de la întrerupătorul principal şi închideţi
robinetul de alimentare cu gaz.
► Îndepărtaţi mantaua.
► Scoateţi capacul camerei de ardere.
► Demontaţi arzătorul.
► Demontaţi suportul duzelor.
► Înlocuiţi duzele (29).
► Montarea se va efectua urmând aceiaşi paşi în ordine
inversă.
► Puneţi aparatul în funcţiune şi efectuaţi reglarea gazului
conform instrucţiunilor din capitolul 7.1.
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Fig. 61
3
7
29
52
52.1
63
64
65
68

Racord de măsurare a presiunii la duze
Racord de măsurare a presiunii instalaţiei
Duzele
Ventil magnetic 1 (siguranţă)
Ventil magnetic 2 (siguranţă şi modulare)
Şurub de reglare a presiunii maxime
Şurub de reglare a presiunii minime
Protecţie
Ventil magnetic de reglare
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Întreţinerea

8

Întreţinerea
Pericol: Pericol de electrocutare!
► Întrerupeţi întotdeauna alimentarea
electrică a aparatului (siguranţă,
comutator LS) înainte de a efectua
orice lucrare electrică.

► Lucrările de întreţinere a aparatului se vor efectua
doar de Departamentul Tehnic Autorizat
JUNKERS.
► Nu se vor folosi decât piese de schimb originale.
La comandarea pieselor de schimb, transcrieţi
denumirea şi numărul piesei la baza listei pieselor
de schimb.
► Garniturile şi O-ringurile demontate trebuie

8.1

Lucrări de revizie

Vaseline
► Se vor folosi numai următoarele vaseline:
- Pentru componentele aflate în contact cu apa:
Unisilcon L 641 (8709918413)
- Pentru filete: Hft 1 v 5 (8709918010).

8.2

► Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [...] până când
pe display apare --.
În acest caz se activează modul de funcţionare a
coşului.
Tasta [...]se aprinde, iar pe display apare
temperatura pe tur.

i

Apă caldă (ZWC)

În cazul în care nu se ating temperaturile de tur
indicate:
► Demontaţi schimbătorul de căldură.
► Decalcifiaţi schimbătorul de căldură cu mijloace
de curăţare uzuale din comerţ, procedând astfel:
- Aşezaţi schimbătorul cu racordurile orientate în
sus.
- Introduceţi complet schimbătorul de căldură în
soluţia de înlăturare a calcarului şi lăsaţi-o să
acţioneze timp de 24 de ore.
► Recomandări: înlocuiţi schimbătorul de căldură la
fiecare 7 ani de funcţionare.

Măsurarea pierderilor la gazele
de ardere

Acest mod se menţine timp de 15 minute.
Ulterior acesta comută automat în modul
de funcţionare anormal.

► Demontaţi buşonul racordului de măsurare a
gazelor de ardere (1), figura 62.
► Introduceţi sonda aprox. 60 mm în racord şi
obturaţi-o.
► Măsuraţi valorile CO2 şi temperatura produselor
de combustie. Dacă nu se ating aceste valori ale
gazelor de ardere, curăţaţi arzătorul şi blocul de
căldură, discul de strangulare şi conducta de
evacuare-admisie.

Vasul de expansiune
► Goliţi centrala.
► Verificaţi vasul de expansiune, iar dacă este cazul
refaceţi perna de aer (aprox. 1 bar) cu ajutorul
unei pompe.
► Adaptaţi presiunea de preîncărcare a vasului de
expansiune la înălţimea statică a instalaţiei de
încălzire.
Elemente de siguranţă, reglare şi comandă
► Verificaţi dacă toate elementele de siguranţă,
reglare şi comandă funcţionează corect.
► Înlocuiţi electrodul de ionizare la fiecare 3 ani.

Fig. 62 Măsurarea gazelor de ardere

Piese de schimb
► La comandarea pieselor de schimb menţionaţi
denumirea, codul şi numărul piesei conform listei
de piese de schimb.

► Montaţi şurubul de etanşeizare.
► Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [...] până când
pe display apare --.
Tasta se stinge şi pe display apare temperatura
pe tur.

6 720 611 046 E (02.12)

1
2

Punct de măsurare a gazelor de ardere
Punct de măsurare a aerului necesar arderii
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Întreţinerea

8.3

Golirea instalaţiei de încălzire

Circuitul de apă caldă menajeră (ZWC)
► Închideţi robinetul de intrare a apei reci în aparat.
► Deschideţi toate robinetele de apă caldă
menajeră alimentate de la centrală.
Circuitul de încălzire
► Goliţi toate radiatoarele.
► Goliţi centrala prin deschiderea robinetului de
golire de pe returul instalaţiei.

i
8.4

Montaţi un furtun la robinetul de golire
pentru a putea evacua apa din instalaţia de
încălzire în locul dorit.

Încălzire cu convectori
(la instalaţiile monotubulare)

Fiecare convector dispune de o clapetă de reglare.
Prin orientarea acesteia se poate regla căldura
radiată de convector.
► Nu aşezaţi niciodată nici un fel de obiecte care ar
putea împiedica difuzarea aerului cald deasupra
sau dedesubtul convectorilor.
► Curăţaţi periodic interiorul elemenţilor.

8.5

Încălzire cu radiatoare sau
convectori (la instalaţiile
bitubulare)

Fiecare radiator este prevăzut cu un robinet care
permite oprirea sau reglarea fluxului de căldură.

i

La încălzirea prin pardoseală: montaţi un
dispozitiv de amestecare.

► Trebuie să evitaţi ca toate radiatoarele să fie
închise, întrucât astfel s-ar împiedica circularea
apei, caz în care centrala ar înregistra o avarie şi
s-ar deconecta.
În cazul opririi centralei din cauza unei avarii:
► Anulaţi avaria apăsând tasta de avarie (61) de pe
panoul de comandă.
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Anexa

9.1

Codurile defecţiunilor

Display

Cauza defecţiunii

Soluţii

A7

Sonda apei calde menajere este întreruptă sau
scurtcircuitată.

Verificaţi dacă sonda apei calde menajere sau cablul
de conexiune prezintă întreruperi sau este scurtcircuitat.

A8

Comunicarea între modulul BUS- CAN şi regulator
este întreruptă.

Verificaţi cablul de conexiune între modulul BUS
şi regulator.

AA

Diferenţă excesivă de temperatură între circuitul tur
al instalaţiei de încălzire şi ieşirea apei calde
menajere.

Verificaţi NTC-ul instalaţiei de încălzire şi al apei
menajere. Verificaţi dacă există depuneri de calcar
în rezervor /schimbătorul de căldură.

AC

Întreruperea conexiunii electrice între modulul
principal şi sistemul Heatronic.

Verificaţi cablul de conexiune între modulul şi
Heatronic.

Ad

Nu s-a detectat NTC-ul acumulatorului.

Verificaţi NTC-ul acumulatorului şi cablul de
conexiune.

b1

Şteckerul de codare

Introduceţi corect şteckerul de codare, efectuaţi o
măsurare şi dacă este necesar înlocuiţi-l.

C1

Presostatul a acţionat în timpul funcţionării.

Verificaţi presostatul, extractorul şi conductele de
conectare.

C4

Presostatul nu se deschide în poziţia de repaus.

Verificaţi presostatul.

C6

Presostatul nu se închide.

Verificaţi presostatul, extractorul şi conductele de
conectare.

CA

Turaţie prea mare a turbinei.

Verificaţi turbina.

CC

Sonda de exterior a TA 211 E sau a regulatorului
BUS are întreruperi.

Verificaţi dacă sonda de exterior sau cablul de
racordare prezintă întreruperi.

d3

Clema 8-9 este deschisă.

Nu s-a montat şteckerul; lipseşte puntea.

E2

NTC-ul turului este întrerupt sau este
scurtcircuitat.

Verificaţi NTC-ul turului şi cablul de conexiune.

E9

S-a declanşat limitatorul de temperatură STB.

Verificaţi NTC-ul turului, funcţionarea pompei,
siguranţele plăcii electronice, aerisiţi centrala.

EA

Nu există curent de ionizare.

Robinetul de gaz este deschis? Verificaţi presiunea
de intrare a gazului, conexiunea de reţea, electrodul
de ionizare şi cablul de, tubulatura de evacuarea
gazelor arse şi nivelul CO2.

F0

Defecţiune internă pe placa electronică

Asiguraţi-vă că toate contactele electrice, contactele
prin priză, cablurile de aprindere RAM şi modulul
de colectare au fost corespunzător fixate; dacă este
necesar înlocuiţi placa electronică sau modulul BUS.

F7

Semnal pentru ionizare incorect.

Verificaţi cablul electrodului de ionizare pentru a
detecta eventualele fisuri, tăieturi, etc. Verificaţi
dacă există umiditate în interiorul panoului de
comandă al sistemului Heatronic.

FA

Curentul de ionizare se menţine după deconectarea Verificaţi cablurile vanei de gaz.
regulatorului.

Fd

Tastă de avarie

apăsată fără a exista o avarie.

Apăsaţi din nou tasta de avarie.

Tabelul 11
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9.2

Valorile de reglare a debitului de gaz la aparatele
ZWC/ZC 24-1 MF.A…
“23” Gaz metan G20
HiB (kWh/m 3) 7,9

8,3

8,7

9,1

9,5

“31”
GPL G31

9,9 10,3 10,7 11,1

Display

Putere kW
(a tV/t R = 80/
60 °C)

Sarcină kW

Debit de gaz (l/min)

Debit de
gaz (kg/h)

99

24

26,5

55,9 53,2 50,8 48,5 46,5 44,6 42,9 41,3 39,8

2,06

95

22,6

25,0

52,7 50,2 47,9 45,8 43,9 42,1 40,5 38,9 37,5

1,94

90

21,2

23,5

49,6 47,2 45,0 43,0 41,2 39,6 38,0 36,6 35,3

1,83

85

19,8

22,0

46,4 44,2 42,1 40,3 38,6 37,0 35,6 34,3 33,0

1,71

80

18,4

20,5

43,2 41,2 39,3 37,5 36,0 34,5 33,2 31,9 30,8

1,59

75

17,0

19,0

40,1 38,2 36,4 34,8 33,3 32,0 30,7 29,6 28,5

1,48

70

15,6

17,5

36,9 35,1 33,5 32,1 30,7 29,5 28,3 27,3 26,3

1,36

65

14,2

16,0

33,8 32,1 30,7 29,3 28,1 26,9 25,9 24,9 24,0

1,24

60

12,8

14,5

30,6 29,1 27,8 26,6 25,4 24,4 23,5 22,6 21,8

1,13

55

11,4

13,0

27,4 26,1 24,9 23,8 22,8 21,9 21,0 20,2 19,5

1,01

Min
(încălzire)

10

11,5

24,3 23,1 22,0 21,1 20,2 19,4 18,6 17,9 17,3

0,89

Min
(apă caldă)

8

9,5

20,0 19,1 18,2 17,4 16,7 16,0 15,4 14,8 14,3

0,74

Tabelul 12
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9.3

Valorile de reglare a debitului de gaz la aparatele
ZWC/ZC 28-1 MF.A…
“23” Gaz metan G20

HiB (kWh/m 3) 7,9

8,3

8,7

9,1

9,5

“31”
GPL
G31

9,9 10,3 10,7 11,1

Display

Putere kW
(a tV/t R = 80/
60 °C)

Puterea la
focar kW

Debit de gaz (l/min)

Debit de
gaz (kg/h)

99

28

31,0

65,4 62,2 59,4 56,8 54,4 52,2 50,2 48,3 46,5

2,41

95

26,2

29,1

61,3 58,3 55,7 53,2 51,0 48,9 47,0 45,3 43,6

2,26

90

24,3

27,1

57,2 54,4 51,9 49,7 47,6 45,6 43,9 42,2 40,7

2,11

85

22,5

25,2

53,1 50,5 48,2 46,1 44,2 42,4 40,7 39,2 37,8

1,96

80

20,7

23,2

49,0 46,6 44,5 42,5 40,7 39,1 37,6 36,2 34,9

1,80

75

18,8

21,3

44,9 42,7 40,8 39,0 37,3 35,8 34,4 33,1 31,9

1,65

70

17,0

19,3

40,8 38,8 37,0 35,4 33,9 32,5 31,3 30,1 29,0

1,50

65

15,2

17,4

36,7 34,9 33,3 31,8 30,5 29,3 28,1 27,1 26,1

1,35

60

13,3

15,4

32,6 31,0 29,6 28,3 27,1 26,0 25,0 24,1 23,2

1,20

Min
(încălzire)

11,5

13,5

28,5 27,1 25,9 24,7 23,7 22,7 21,8 21,0 20,3

1,05

Min
(apă caldă)

8

9,5

20,0 19,1 18,2 17,4 16,7 16,0 15,4 14,8 14,3

0,74

Tabelul 13
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9.4

Valorile de reglare a presiunii de gaz la duze la aparatele
ZWC/ZC 24-1 MF.A…
“23” Gaz metan G20

Indice
Wobbe
(kWh/m 3)

13,5

13,8

14,2

14,5

15,0

“31”
GPL
G31
15,2

15,6

Display

Putere kW
(a tV/t R = 80/
60 °C)

Puterea la
focar kW

Presiunea la duze (mbar)

99

24,0

26,5

13,3

12,8

12,1

11,6

10,8

10,5

10,0

33,5

95

22,6

25,0

11,9

11,4

10,7

10,3

9,6

9,4

8,9

29,8

90

21,2

23,5

10,5

10,0

9,5

9,1

8,5

8,3

7,9

26,3

85

19,8

22,0

9,2

8,8

8,3

8,0

7,4

7,2

6,9

23,1

80

18,4

20,5

8,0

7,6

7,2

6,9

6,5

6,3

6,0

20,0

75

17,0

19,0

6,9

6,6

6,2

5,9

5,6

5,4

5,1

17,2

70

15,6

17,5

5,8

5,6

5,3

5,0

4,7

4,6

4,4

14,6

65

14,2

16,0

4,9

4,7

4,4

4,2

3,9

3,8

3,6

12,2

60

12,8

14,5

4,0

3,8

3,6

3,5

3,2

3,1

3,0

10,0

55

11,4

13,0

3,2

3,1

2,9

2,8

2,6

2,5

2,4

8,1

Min
(încălzire)

10,0

11,5

2,5

2,4

2,3

2,2

2,0

2,0

1,9

6,3

Min
(apă caldă)

8,0

9,5

1,7

1,6

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

4,3

Tabelul 14
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9.5

Valori de reglare a presiunii de gaz la duze la aparatele
ZWC/ZC 28-1 MF.A…
“23” Gaz metan G20

Indice
Wobbe
(kWh/m 3)

13,5

13,8

14,2

14,5

15,0

“31”
GPL
G31
15,2

15,6

Display

Putere kW
(a tV/t R = 80/
60 °C)

Puterea la
focar kW

Presiunea la duze (mbar)

99

28,0

31,0

17,7

16,9

16,0

15,3

14,3

13,9

13,2

34,8

95

26,2

29,1

15,5

14,8

14,0

13,4

12,6

12,2

11,6

30,6

90

24,3

27,1

13,5

12,9

12,2

11,7

10,9

10,7

10,1

26,6

85

22,5

25,2

11,6

11,1

10,5

10,1

9,4

9,2

8,7

22,9

80

20,7

23,2

9,9

9,5

9,0

8,6

8,0

7,8

7,4

19,5

75

18,8

21,3

8,3

8,0

7,5

7,2

6,7

6,6

6,2

16,4

70

17,0

19,3

6,9

6,6

6,2

6,0

5,6

5,4

5,1

13,5

65

15,2

17,4

5,6

5,3

5,0

4,8

4,5

4,4

4,2

10,9

60

13,3

15,4

4,4

4,2

4,0

3,8

3,5

3,5

3,3

8,6

Min
(încălzire)

11,5

13,5

3,3

3,2

3,0

2,9

2,7

2,6

2,5

6,6

Min
(apă caldă)

8,0

9,5

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,3

1,2

3,3

Tabelul 15
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