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Indicaþii pentru siguranþa funcþionãrii  

Indicaþii de siguranþa funcþionãrii

La miros de gaze:
Se închide robinetul (vezi pagina 22).
Se deschid geamurile.
Nu se acþioneazã comutatoarele electrice.
Se sting flãcãrile. 
Se informeazã imediat din exterior centrele 
de distribuþie a gazului ºi firmele specializate 
în instalaþii de gaze.

La miros de gaze emise:
Se opreºte centrala (vezi pagina 23).
Se deschid geamurile ºi uºile.
Se anunþã firma de specialitate autorizatã.

Asamblarea, modificarea instalaþiei
Aparatul trebuie asamblat ºi modificat numai de o firmã
de specialitate autorizatã.
Nu se modificã componentele care evacueazã gazele
de ardere.
La evacuarea gazului conform B33: Nu se închid sau
se micºoreazã deschizãturile de aerisire din uºi, gea-
muri ºi pereþi. La folosirea geamurilor etanºe trebuie
asiguratã alimentarea cu aerul necesar arderii.

Întreþinerea
Recomandãri pentru beneficiar: contractul de întreþi-
nere trebuie încheiat cu o firmã specializatã autorizatã,
iar aparatul trebuie verificat anual.
Beneficiarul rãspunde de siguranþa centralei ºi de adap-
tarea instalaþiei la o poluare cât mai micã a mediului
(Legea federalã de protecþie împotriva emisiilor).
Se vor folosi numai piese de schimb originale!

Materiale inflamabile ºi cu pericol de explozie
Materiale inflamabile (hârtie, diluanþi, vopsele etc.) nu
trebuie folosite sau depozitate în apropierea aparatului.

Aerul necesar arderii ºi aerul din încãpere
Aerul necesar arderii ºi aerul din încãpere trebuie sã fie
liber de substanþe agresive (de ex. hidrocarburi ale ha-
logenurilor sau legãturi ale clorului sau fluorului). Astfel
se evitã coroziunea.

Punerea în posesie a beneficiarului
Beneficiarul trebuie informat despre modul de funcþio-
nare a centralei ºi el trebuie sã ia la cunoºtinþã condiþiile
de funcþionare.
Beneficiarii trebuie atenþionaþi aupra faptului cã nu au
voie sã facã modificãri sau puneri în funcþiune ale cen-
tralei.

Explicarea simbolurilor

Indicaþiile pentru siguranþa funcþionãrii vor fi
marcate cu un triunghi de atenþionare care 
este de culoare gri.

!
Cuvintele de mai jos aratã gravitatea pericolului, în caz cã
nu sunt luate mãsurile de remediere ale defecþiunilor.

Atenþie înseamnã posibilitatea apariþiei unor defecþiuni
uºoare.
Atenþionare înseamnã posibilitatea unor uºoare vãtã-
mãri ale personalului de deservire, sau defecþiuni grave
la centralã.
Pericol înseamnã posibilitatea unor vãtãmãri grave ale
personalului de deservire. În cazurile deosebit de grave
existã pericolul de moarte.

Indicaþiile din text vor fi marcate cu simbolul
alãturat. Ele vor fi delimitate de text prin linii
orizontale sub ºi deasupra textului.

i
Indicaþiile conþin informaþii importante pentru cazurile în
care nu existã pericole de vãtãmãri ale oamenilor sau
centralei.

Service centrale Junkers NON STOP
www.imoca.ro
www.reparatii-centrale-termice-nonstop.ro
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1 Informaþii despre centralã

1.1 Declaraþie de conformitate cu modelul
de construcþie al UE

Aceastã centralã corespunde cerinþelor ºi reglementãrilor
europene valabile, 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG,
89/336/EWG ºi ale modelelor de construcþie descrise în
adeverinþa de verificare ale modelului de construcþie a UE.
Centrala îndeplineºte cerinþele unei centrale termice de
încãlzit în sensul reglementãrilor din domeniul instalaþiilor
de încãlzit.
Conform § 7, Alineatul 2.1 privind ediþia nouã a primelor
reglementãri ºi modificarea reglementãrii a patra, care
vizeazã legea federalã de apãrare împotriva poluãrii cu
emisii, cantitatea de oxid de carbon din emisii calculatã în
condiþii de examinare conform DIN 4702, Partea 8, ediþia
martie 1990, se gãºeºte sub 80 mg/kWh.
Centrala este verificatã conform EN 677. 

Nr. ID al Prod.

Categoria 
Germania 
DEAustria AT 
Elvetia CH

Tipul aparatului

Tab. 1

Tab. 2

1.2 Privire de ansamblu asupra modelelor
(tipurilor)

Z Aparatul de încãlzire central (centralã termicã)
S Centralã ce produce ACM cu ajutorul unui boiler de

acumulare
W Centralã ce produce ACM în regim instantaneu
B Tehnica condensãrii (valorii de ardere)
R Modulare
3-16 Puterea de încãlzire 3 pânã 16 kW
5-16 Puterea de încalzire 5 pânã 16 kW
7-28 Puterea de încalzire 7 pânã 28 kW
8-35 Puterea de încalzire 8 pânã 35 kW
11-28 Puterea de încalzire 11 pânã 28 kW
11-42 Puterea de încalzire 11 pana 42 kW
14-42 Puterea de încalzire 14 pana 42 kW
A Centralã cu cu tiraj forþat ºi camerã de ardere etanºã
21 Gaz natural L
23 Gaz natural H
31 Gaz lichid

Numãrul de recunoaºtere (identificare) aratã familia de
gaz conform DVGW - foaia de lucru G 260.

Nr. de
recunoastere Index-Wobbe Familia (tipul) gazului

Gaze naturale ºi din
petrol (asociate) din
grupa L/LL

Gaze naturale ºi din
petrol (petrol) Grupa H

Propan/Butan

Tab. 3

1.3 Dotarea la livrare
Centralã termicã pe gaz pentru încãlzire centralã
Capac pentru elementele de acþionare
Senzor de exterior
Sifon pâlnie, conductã de scurgere ºi cot de scurgere
Colier pentru asigurarea accesoriilor pentru gazele arse
Materiale de prindere (ºuruburile cu
accesoriile aferente)
Documenþia aparatului

1.4 Descrierea aparatului
Aparat pentru montarea de perete, independent de
coºul de evacuare ºi de mãrimea încãperii 
Centralele pe gaz natural emit poluanþi în cantitãþi mici
conform RAL UZ 61 (Blauer Engel; Inger albastru)
Centralele pe gaz ZSBR/ZWBR 3-16..., ZSBR/ZWBR
7-28... se pot regla în funcþie de programul de pro-
movare adoptat la Hamburg si Hanovra
Bosch Heatronic adaptabil bus cu afiºaj multifuncþional
text pentru:
- reglare dependentã de vreme, cu senzor de exterior ºi

ceas programator cu trei canale pentru circuitul de
încãlzire

- funcþiile service ºi defecþiuni
la centralele ZSBR/ZWBR, pompa cu autoreglare cu:
- 2 trepte de recunoaºtere a presiunii proporþionale
- 3 trepte de recunoaºtere a presiunii constante
- 6 trepte reglabile
- protecþie împotriva mersului fãrã apã, funcþia antiblo-

care ºi cuplare de aerisire
Aprindere automatã
Putere (modulatã) continuu
Siguranþa deplinã prin intermediul Bosch Heatronic cu su-
praveghere prin ionizare ºi ventil magnetic conform EN 298
Nu este necesarã o cantitate de apã minimã pentru 
circulaþie
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Se preteazã la încãlzirea prin pardosealã
Tubulaturã concentricã pentru gazele evacuate/aerul de
la ardere ºi punct de mãsurare a CO2/CO
Exhaustor cu reglaj al numãrului turaþiei
Arzãtor cu preamestec
Senzor ºi regulator de temperaturã pentru sistemul 
de încãlzire
Senzor de temperaturã în tur, limitator al temperaturii 
în circuit electric de 24 V
Ventil de siguranþã, manometru, aerisitor automat, 
vas de expansiune la centralele ZWBR
Posibilitãþi de racordare a unui boiler cu NTC sau ter-
mostat
Posibilitãþi de racordare la boilerul de umplere 
stratificatã (ZWBR)
Limitator al temperaturii gazelor evacuate (105°C)

1.6  Dimensiuni

Prioritate pentru preluarea apei calde menajere
Vanã cu 3 cãi motorizatã (ZWBR)
Schimbãtor de cãldurã în plãci (ZWBR).

1.5   Accesorii (vezi ºi lista de preþuri)

Accesorii pentru gazele arse 
Placã de montare a racordurilor
Pachet-service pentru instalarea deasupra 
tencuielii ºi finisarea acesteia
Pachet-service pentru montarea îngropatã
Separator hidraulic HW 25 ºi HW 50
Pompa pentru instalaþia de încãlzire 
pentru centralele ZBR
Unitate de premontare
Boiler pentru apã caldã cu acumulare ºi boiler de
umplere stratificatã.

Imaginea 1

13 Placã pentru montarea racordurilor
101 Manta
103 Capac
338 Poziþia cablurilor electrice
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1.7  Componentele centralei

Imaginea 2

4 Heatronic
6 Limitator de temperaturã la schimbãtorul 

de cãldurã
6.1 NTC-ul apei calde (ZWBR)
7 Stuþ de mãsurã pentru presiunea 

de alimentare cu gaz
8.1 Manometru
9 Limitator al temperaturii gazelor arse
15 Ventil de siguranþã 
18 Pompã de circulaþie 
20 Vas de expansiune
27 Aerisitor automat
29 Amestecãtor
32.1 Set de electrozi
36 Senzor de temperaturã pentru tur
43 Turul instalaþiei de încãlzit
63 Clapetã reglabilã pentru gaz
64 ªurub de reglare pentru debitul minim
88 Vanã cu 3 cãi (ZSBR/ZWBR)
98 Sesizor (ZWBR 7-28...) curgere ACM

102 Fereastrã de control
120 Eclipsa de prindere
221.1 ªtuþ de evacuare a gazelor arse
221.2 Aspirarea aerului necesar arderii
226 Ventilator
234 ªtuþ de mãsurã pentru gazele arse
234.1 ªtuþ de mãsurã pentru aerul necesar arderii
295 Eticheta pentru tipul de centralã
271 Piesã de evacuare a gazelor arse
349 Capac pentru racordarea conductelor separate
355 Schimbãtor de cãldurã în plãci (ZWBR)
358 Sifon pentru apã de condensare
396 Furtunul sifonului apei de condensare
400 Displayul (afisajul) textului (multifuncþional)
415 Capac de vizitare
416 Colector pentru apã de condesare
418 Plãcutã pentru tipul centralei
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Imaginea 3

Imaginea 4

1.9  Schema de funcþionare ZBR...

1.8  Schema modului de funcþionare ZSBR...
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1.10  Schema de funcþionare ZWBR...

Imaginea 5

Legenda pentru imaginea 3, 4 si 5
4 Heatronic
4.3 Modul pentru racordarea pompelor (ZBR)
6 Limitator de temperaturã la schimbãtorul de cãldurã
6.1 NTC-ul apei calde (ZWBR)
7 ªtuþ de mãsurã pentru presiunea de alimentare 

cu gaz
8.1 Manometru
9 Limitator al temperaturii gazelor arse
13 Placã de montare a racordurilor (accesoriu)
14 Sifon pâlnie
15 Ventil de siguranþã 
18 Pompa de circulaþie 
20 Vas de expansiune
26 Ventil pentru umplerea pernei de azot
27 Aerisitor automat
29 Amestecãtor
29.1 Bi-metal pentru compensarea aerului necesar arderii
30 Arzãtor
32 Electrod de ionizare
33 Electrod de aprindere
35 Schimbãtor de cãldurã
36 Senzor de temperaturã pentru tur
43 Turul instalaþiei de încãlzit
44 Apa caldã menajerã
45 Gaz
46 Apa rece
47 Returul instalaþiei de încãlzire
48 Racord canalizare
52 Ventilul magnetic 1
52. 1 Ventilul magnetic 2
55 Sitã
56 Vana de gaz CE 427

57 Ventil închidere gaz
61 Tasta de avarie
63 Clapeta reglabilã pentru gaz
64 ªurub de reglare pentru debitul minim
66.1 Diafragmã (gaz lichid)
69 Ventil pentru modulare
71 Turul boilerului (ZSBR)
72 Returul boilerului (ZSBR)
84 Motor
88 Vanã cu 3 cãi 
90 Venturi (ZWBR 7(11)-28...)
91 Ventil de suprapresiune (ZWBR 7(11)-28...)
93 Regulatorul debitului de apã (ZWBR 7(11)-28...)
94 Membrana (ZWBR 7(11)-28...)
95 Tijã acþionare (ZWBR 7(11)-28...)
98 Corp vanã apã (ZWBR 7(11)-28...)
150 Diafragmã de laminare (ZWBR 3-16...)
221 Piesã de evacuare a gazelor arse
226 Ventilator
229 Incintã pentru aer
234 ªtuþ de mãsurã pentru gazele arse
234.1 ªtuþ de mãsurã pentru aerul necesar arderii
317 Display
355 Schimbãtor de cãldurã în plãci 
358 Sifon pentru apã de condensare
361 Robinet de umplere ºi golire (accesoriu la centralele

ZSBR/ZWBR)
391 Orificiu pentru racordarea unei pompe de încãlzire
400 Afiºajul textului (multifuncþional)
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1.11  Legãturile electrice

Imaginea 6

4.1 Transformator pentru aprindere
4.3 Modul de conectare a pompei (ZBR)
6 Limitator de temperaturã pentru schimbãtorul de cãldurã
6.1 NTC-ul apei calde (ZWBR)
9 Limitatorul temperaturii gazelor arse
18 Pompa de circulaþie a sistemului de încãlzire

(ZSBR/ZWBR)
32 Electrod de supraveghere
33 Electrod de aprindere
36 Senzor de temperaturã pentru tur
52 Ventil magnetic 1
52.1 Ventil magnetic 2
56 Vana de gaz CE 427
61 Tasta de avarie
84 Vanã cu 3 cãi motorizatã (ZSBR/ZWBR)
96 Microcomutator, comutatorul apei (ZWBR 7(11)-28...)
135 Comutator principal
136 Regulatorul temperaturii pentru turul instalaþiei de încãlzire
151 Siguranþa T 2,5 A, AC 230 V
153 Transformator
161 Punte
226 Ventilator
300 ªtecher codat
302 Legãtura pentru împãmântare
303 Legãtura pentru NTC-ul boilerului
310 Regulator de temperatura pentru ACM
312 Siguranþa T 1,6 A
313 Siguranþa T 0,5 A

317 Display
319 Regleta pentru termostatul boilerului
328 Regleta AC 230 V
328.1 Punte
329 Regleta cu fise LSM
363 Lampa de control pentru funcþionarea arzãtorului
364 Lampa de control pentru prezenþã tensiune reþea
365 Tasta cosar
366 Tasta-Service
367 Tasta-ECO
383 Conectarea pompei de încãlzire prin ºtecher (ZBR)
384 Regleta cu cleme pentru pompa de încãlzire (ZBR)
385 Regleta cu cleme pentru pompa de umplere 

a boilerului sau ventil 3-cãi
400 Afiºaj text (multifunctional)
406 Regletã pentru telecomanda TW 2
407 Regletã pentru senzorul de exterior
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1.12  Date tehnice ale centralelor ZSBR/ZWBR

Unit.
de mãs.

Puterea termicã utilã max. 40/30 °C
Puterea termicã utilã max. 50/30 °C
Puterea termicã utilã max. 80/60 °C
Puterea termicã la focar max.
Puterea termicã utilã min. 40/30 °C
Puterea termicã utilã min. 50/30 °C
Puterea termicã utilã min. 80/60 °C
Puterea termicã la focar min.
Puterea termicã utilã max. pentru ACM
Puterea termicã la focar max. pentru ACM
Consumul de gaz
Gaz metan L/LL (Indice Wobbe = 8,1 kWh/m3)
Gaz metan H (Indice Wobbe = 9,5 kWh/m3)
Gaz lichefiat (Indice Wobbe = 12,8 kWh/kg)
Presiunea de alimentare admisã pentru gaz

Gaz metan L/LL si H
Gaz lichefiat puterea termicã la focar min.
Gaz lichefiat puterea termicã la focar max.
Vasul de expansiune
Presiunea iniþialã
Capacitate la ZSBR/ZWBR
Pregãtirea apei calde menajere la ZWBR
Cant. max. de apã caldã (reglare din fabricã)
Cantitatea maximã de apã caldã
Temperatura la ieºire
Presiunea maxima admisã a apei menajere
Presiunea min. sesizabilã
Debit specificã conform EN 625
Valori gaze arse 
Debit masic la put. nom. max./ put. nom. min.
Temperatura gazelor arse (80/60 °C)
Temperatura gazelor arse (40/30 °C)
Tiraj necesar
CO2 la puterea termicã utilã max. 
CO2 la puterea termicã utilã min. 
Grupã valoricã a gazelor arse cf. G 636
Clasa NOx
Apa de condens
Cantitatea max. de apã de condens (tR = 30°C)
Valoarea pH cca.
Generalitãþi
Tensiunea electricã
Frecvenþa
Putere consumatã
Nivel zgomot
Clasa de protecþie
Temperatura max. a turului
Pres. max. admisã în timpul funcþionãrii (încãlzire)
Temperatura admisã a ambientului
Vol. nom. al centralei ZSBR/ZWBR
Greutatea ZSBR/ZWBR (fãrã ambalaj)

Tab. 4

1) Valorile standard pentru gaz lichefiat în cazul rezervoarelor stabile de pânã la un volum de 15000 l
2) la ºtuþul de mãsurare din spatele clapetei (66.1)
3) Elveþia
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1.13  Date tehnice la centrale ZBR

Tab. 5

Puterea termicã utilã max. 40/30°C
Puterea termicã utilã max. 50/30°C
Puterea termicã utilã max. 80/60°C
Puterea termicã la focar max.

Puterea termicã utilã min. 40/30 °C
Puterea termicã utilã min. 50/30 °C
Puterea termicã utilã min. 80/60 °C 
Puterea termicã la focar min.

Puterea termicã utilã max. pentru ACM

Puterea termicã la focar max. 
pentru ACM
Consumul de gaz
Gaz metan L/LL (HiB = 8,1 kWh/m3)
Gaz metan H (HiB = 9,5 kWh/m3)
Gaz lichefiat (HiB = 12,8 kWh/kg)

Presiunea de alimentare admisã pentru gaz
Gaz metan L/LL ºi H mbar

Gaz lichefiat put. term. la focar min.
Gaz lichefiat put. term. la focar max.

Valori gaze arse

Generalitãþi
Tensiunea electricã

Frecvenþa
Preluarea puterii
Limita fonicã
Clasa de protecþie
Temperatura max. a turului

Pres. max. admisã în timpul încãlzirii
Temperatura admisã a ambientului

Vol. nom. al centralei ZSBR/ZWBR

Greut. ZSBR/ZWBR (fãrã ambalaj)

1) Valorile standard pentru gaz lichefiat în cazul rezervoarelor stabile
de pânã la un volum de 15000 l

2) la ºtuþul de mãsurã în spatele clapetei (66.1)

Grupa valoricã a gazelor arse
Clasa NOx
Apa de condens
Cantitatea max. apã condens
Valoare pH cca

Debit masic la put. nom. max./put. nom. min.

Temperatura gazelor arse (80/60 °C)
Temperatura gazelor arse (40/30 °C)

Tiraj necesar
CO2 la puterea termicã utilã max.
CO2 la puterea termicã utilã min.
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Analiza apei de condens mg/l

Amoniu 1,2

Plumb ≤ 0,01

Cadmiu ≤ 0,001

Crom ≤ 0,005

Hidrocarburi halogenate 
≤ 0,002

Hidrocarburi 0,015

Staniu ≤ 0,01

Vanadiu ≤ 0,001

Nichel 0,15

Mercur ≤ 0,0001

Sulfat 1

Zinc ≤ 0,015

Valoarea - pH 4,8Cupru 0,028

Tab. 6

Pierderile de presiune ale apei calde la centralele ZWBR

Imaginea 7

2 Reglementãri
Trebuie respectate urmãtoarele prescripþii ºi reglementãri:

Legislaþia în construcþii
Normativ pentru proiectarea ºi executarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale I 6-98
Normativ pentru proiectarea ºi executarea instalaþiilor elec-
trice, la consumator, cu tensiuni pânã la 1000 V  I 79-98
Normativ pentru proiectarea ºi executarea instalaþiilor sani-
tare I 9-94
Normativ pentru proiectarea ºi executarea instalaþiilor de
încãlzire centralã I 13-94
Normativ pentru exploatarea instalaþiilor de încãlzire cen-
tralã I 13/1-96
Normativ pentru proiectarea ºi executarea sistemelor de
alimentare cu GPL I 31-99
Normativ pentru exploatarea ºi întreþinerea instalaþiilor de
utilizare a gazului petrolier lichefiat I 33-99
Prescripþii tehnice pentru regimul chimic al generatoarelor
de abur fierbinte C 18-85
Prescripþii tehnice pentru proiectarea, execuþia, montarea,
instalarea, exploatarea, repararea ºi verificarea cazanelor
de abur de joasã presiune ºi a cazanelor de apã caldã
C 31-84
Normativ de siguranþã la foc a construcþiilor P 118-99
Prescripþia tehnicã PT A1-2002. Cerinþe tehnice privind
utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoºi.
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3  Instalarea

Montarea, racordarea curentului, racordarea 
la instalaþia de gaz ºi evacuarea gazelor, 
ºi punerea în funcþiune trebuie fãcutã doar 
de o firmã autorizatã de distribuþie a gazului 
ºi de alimentare cu energie electricã 

i

3.1  Indicaþii importante
Înainte de instalare trebuie obþinute aprobãrile nece-
sare de la întreprinderea de distribuþie a gazului ºi de
la firma de coºerit din regiune.
Trebuie folositã o instalaþie de neutralizare care se
gãºeste în comerþ, dacã autoritãþiile din domeniul con-
strucþiilor cer acest lucru.
Se vor transforma instalaþiile deschise în sisteme
închise.
La instalaþii de putere mare: aparatul va fi racordat cu
ajutorul unui comutator hidraulic la reþeaua de conducte
existente.
La încãlzirea prin pardosealã: trebuie respectatã foaia
de lucru 7 181 465 172, care se referã la utilizarea
aparatelor pe gaz JUNKERS pentru instalaþiile de
încãlzire prin pardosealã.
Se va folosi împotriva coroziunii substanþa de protecþie
Varidos 1+1 (Schilling Chemie).
Adãugarea substanþelor de etanºare în apa instalaþiei
de încãlzire poate duce, dupã experienþa noastrã, la
unele probleme (depuneri în blocul de încãlzire). Din
acest motiv va sfãtuim a nu folosi astfel de substanþe.
La centralele ZBR: se stabileºte vasul de expansiune
conform DIN 4807, vezi imaginea 11.
Volumul de apã al centralelor este sub 10 litri ºi corespun-
de grupei 1 al DampfKV. Din acest motiv nu este nece-
sarã o aprobare specialã de admitere a modelului.
Aparatul va fi montat doar într-un sistem închis de
încãlzire ºi obþinere a apei calde conform DIN 4751,
partea 3.
Nu este necesarã o cantitate minimã de apã pentru
funcþionarea sistemului.
A nu se folosi corpuri de încãlzit ºi conducte zincate.
Astfel se preîntâmpinã formarea gazului.

3.2  Alegerea locului de amplasare

Prescripþii pentru spaþiul de amplasare
A se respecta normele ºi prescripþiile specifice.
Trebuie respectate întotdeauna instrucþiunile de la acce-
soriile necesare evacuãrii gazelor ºi distanþele minime de
amplasare ale acestora.

Aerul necesar arderii (de combustie)

Pentru preîntâmpinarea coroziunii, aerul necesar arderii tre-
buie sã fie liber de substanþe agresive.
Ca substanþe care duc la coroziune sunt considerate hidro-
carburile halogenate care conþin legãturi ale clorului ºi fluorului.
Acestea pot fi prezente de exemplu în diluanþi, vopsele,
adezivi, carburanþi ºi substanþe de curãþat.

Temperatura suprafeþei centralei

Temperatura maximã a centralei este sub 85°C. De aceea
nu sunt necesare conform TRGI respectiv TRF mãsuri spe-
ciale de protecþie pentru materiale de construcþie inflama-
bile ºi mobilã. Trebuie însã respectate prescripþiile PS1.

3.3  Preinstalarea conductelor

La realizãri cu conducte îngropate: se folosesc ºabloane
de montaj 1) Poz. 122, Nr. comanda 8 719 918 020,
pentru realizarea racordurilor þevilor (vezi pagina 5).
La ZWBR: se monteazã accesorii de racordare 1) pentru
apa rece ºi caldã.
- Instalaþiile îngropate: Se realizeazã racordarea apei

reci1) (gaura K de pe sablonul de montaj) prin legãtura cu
un robinet coltar1) R1/2.
Se realizeazã racordarea apei calde (gaura W de pe
ºablonul de montaj) prin legãtura cu un robinet 1) R1/2.

- Instalaþiile pe tencuialã: se utilizeazã un ventil 
de trecere 10 R1/2 ºi racorduri filetate 1) R 1/2.

- Pentru a preîntâmpina coroziunea: se monteazã 
un filtru premergãtor.

- Se pot racorda toate armãturile monocomandã 
ºi baterii de amestec termostatice.

Îndepãrtaþi ºabloanele de montaj înainte 
de instalarea plãcii de montare a racordurilor 
ºi accesoriilor. 

i
1) Accesoriu
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Imaginea 8 Placa de montare a racordurilor la centralele Z...BR

38 Instalaþie de reumplere (Austria)
43 Turul instalaþiei de încãlzire R 3/4
47 Returul instalaþiei de încãlzire R 3/4
112 Niplu de racord R 3/4 pentru gaz (montat)
114 Niplu de racord R 1/2 pentru apã rece ºi apã caldã
115 Niplu de racord R 1/2 pentru gaz (ataºat), pentru gazul lichefiat

se foloseºte racordul de trecere de la R 1/2 la Ermeto 12 mm
(accesoriu Nr. 252)

Imaginea 9 Placa de montare a racordurilor la centralele ZBR
13 Placa de racorduri (accesoriu Nr. 258, 269, 759 sau 766)
43 Turul instalaþiei de încãlzire R 3/4 la accesoriu 

Nr. 258, 269; R1 la accesoriu Nr. 759, 766
47 Returul instalaþiei de încãlzire R 3/4 la accesoriu 

Nr. 258, 269; R1 la accesoriu Nr. 759, 766
112 Niplu de racord R 3/4 pentru gaz la accesoriu Nr. 258 ºi 759
113 Racord de trecere de la R 1/2 la Ermeto la accesoriile 

Nr. 269 ºi 766
115 Niplu de racord R 1/2 pentru gaz la accesoriile 

Nr. 269 ºi 766

Se stabileºte lungimea þevilor de gaz necesarã racordãrii
cu gaze conform DVGW-TRGI (gaz metan) respectiv TRF
(gaz lichefiat).
Se monteazã robineþii de întreþinere a instalaþiei1) ºi robi-
netul pentru gaz respectiv ventilul cu membranã2).

1) Accesoriu
2) Accesoriu, în Germania este prescris un robinet 

cu închidere termicã

Imaginea 11

AG Vas de expansiune (montat)
UP Pompa de circulaþie (montatã)
391 Tronson pentru montarea unei pompe, accesoriu Nr. 852

Imaginea 10 Placa de montare a racordurilor pentru
instalaþiile îngropate (gata montatã)

38 Instalaþie de reumplere (Austria)
170 Robineþi de întreþinere pentru tur ºi retur
171 Apã caldã
172 Robinetul pentru gaz respectiv robinet cu închidere termicã
173 Ventil de închidere a apei reci
174 Golirea

Instalaþia pentru apa rezultatã din condensare trebuie
realizatã din materiale rezistente la coroziune (ATV-A 251).
Printre acestea se numãrã: conducte din ceramicã, din
PVC-dur, din PVC, þevi PE-HD, PP, ABS/ASA, þevi din
fontã cu email interior sau stratificate, þevi din oþel cu
strat de material sintetic, þevi inoxidabile din oþel, þevi
din borosilicaþi.

Centralele ZBR, exemplu de instalare a hidraulicii

Pentru a proteja centrala pe gaz lichefiat de o suprapre-
siune, trebuie montat un regulator de presiune de gaz.
Pentru umplerea ºi golirea instalaþiei trebuie montat 
în punctul cel mai coborât al instalaþiei un robinet de
umplere ºi golire.
Se monteazã pentru scurgerea apei de condensare 
un sifon pâlnie care se gãseºte în pachetul de livrare
al centralei.

Se prinde placa de racorduri1)

de perete prin intermediul ºuruburilor 6 x 50
gãsite în pachetul de livrare.
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3.4 Montarea aparatului (centralei)

Atenþie: Se clãteºte reþeaua de conducte, 
pentru a înlãtura resturile de la montaj.!

Se înlãturã ambalajul, respectând indicaþiile de pe el.
Se înlãturã dopul de protecþie de la conducta de racor-
dare a gazului.

Se dã carcasa la o parte

Din motive de siguranþã electricã, carcasa este
asiguratã cu un ºurub împotriva dezasamblãrii
neautorizate (siguranþa electricã).
Carcasa trebuie întotdeauna asiguratã cu acest
ºurub. 

Se înlãturã ºuruburile de siguranþã din dreapta lateral.
Se apasã înapoi ambele pârghii de prindere.
Se dã la o parte carcasa tragând-o în faþã.

Imaginea 12

Se scot accesoriile aferente.

Pregãtirea prinderii

Se marcheazã locurile pentru gãurile de prindere 
de perete ºi se gãureºte peretele (pagina 5).
Se monteazã diblurile.
Se aºeazã garniturile pe niplurile duble ale plãcii 
de montare a racordurilor.

Prinderea aparatului

Se aºeazã aparatul pe racordurile þevilor pregãtite 
în prealabil ºi se prinde de perete cu ajutorul ºaibelor 
ºi ºuruburilor gãsite în pachet.
Se strâng piuliþele olandeze de la racordurile 
conductelor.

Montarea scurgerii apei condensate

Conducta de scurgere, ºtuþul de scurgere ºi sifonul pâlnie
se gãsesc în pachetul primit la livrare.

Se înºurubeazã conducta de scurgere în ventilul de
siguranþã.
Se introduce ºtuþul de scurgere în conducta de scur-
gere ºi se îndreaptã spre sifonul pâlnie.
Se introduce furtunul pentru apa de condensare în con-
ducta de scurgere.

Imaginea 13

Racordarea accesoriilor pentru gazele arse
Se monteazã accesoriile pentru gazele arse.
Se asigurã accesoriile pentru gazele arse 
cu colierul aferent.

Imaginea 14

Pentru continuarea montãrii accesorilor pentru
gazele arse trebuie respectate instrucþiunile 
de montare pentru fiecare accesoriu în parte.

i
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3.5 Verificarea racordurilor

Racordurile pentru apã

Se deschid robineþii de întreþinere pentru turul ºi returul
instalaþiei ºi se umple instalaþia de încãlzit.
Se aeriseºte aparatul prin aerisitorul încorporat.
Se verificã etanºeitatea tuturor asamblãrilor ºi racor-
durilor (presiunea de verificare: max. 2,5 bar la
manometru).
La centralele ZWB: se deschide ventilul de încãrcare a
apei reci ºi se umple circuitul de apã caldã menajerã
(presiunea de verificare: max. 10 bar).

Conducta de gaze

Se închide robinetul de gaze, pentru a proteja 
armãtura de defecþiuni apãrute prin suprapresiune
(Presiunea max. 150 mbar).
Se verificã instalaþia de gaze.
Se realizeazã depresurizarea.

3.6 Centralele ZBR: montarea pompei
de circulaþie accesoriu Nr. 852

Montarea pompei de circulaþie accesoriu Nr. 852

Se înlãturã piesa (391) ºi se monteazã pompa.

Imaginea 15

Legãturile electrice vezi pagina 20.
Graficul curbei pompelor vezi pagina 39.

Montarea unei pompe de circulaþie

Se poate monta în returul instalaþiei înainte de centralã 
o pompã de circulaþie (vezi pagina 14).
În cazul în care pompa de circulaþie a fost montatã pe turul
instalaþiei, dupã centralã trebuie menþinutã o presiune de
funcþionare de cel puþin 1,5 bar.
Recomandãm montarea pompei de circulaþie în centralã
sau pe returul instalaþiei înaintea centralei.

Imaginea 16 Pierderea presiunii la ZBR 7(11)-28...
Q Volumul de apã de circulaþie
∆p Pierderile de presiune

Imaginea 17 Pierderea presiunii la ZBR 11(14)-42... 
ºi ZBR 8-35 A 23

Q Debitul de apã de circulaþie
∆p Pierderile de presiune

3.7 Cazuri speciale

Funcþionarea centralelor ZSBR fãrã boiler pentru apã
caldã
În cazul în care centralele ZSBR funcþioneazã fãrã un boiler
de apã caldã atunci trebuie montat o punte de trecere, acce-
soriu Nr. 508 (7 719 000 990).

Puntea de trecere se monteazã la placa de racorduri, la
niplurile pentru apã rece ºi apã caldã (114) imaginea 8.

Folosirea centralei la instalaþii de încãlzire cu mai mult de
un circuit de încãlzire

La instalaþiile de încãlzire cu mai mult de un circuit de încãlzire
trebuie folosit un regulator de temperaturã compatibil bus.
Funcþiile afiºajului textului vor fi limitate, vezi pagina 34.

Se monteazã senzorul temperaturii exterioare la regulator.
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Cuplarea în paralel a centralelor (cascadã hidraulicã)

Pot fi cuplate în paralel maxim cinci centrale. Cu regula-
torul TA 270 pânã la trei centrale ºi cu regulatorul TA 300
pânã la cinci centrale. Pentru fiecare aparat nou folosit
este necesar, suplimentar, un modul cascadã BM 2.

Trebuie respectate instrucþiunile de montare 
a accesoriilor utilizate.

Senzorul temperaturii exterioare trebuie ataºat la regulator.

3.8 Montarea senzorului de exterior  

Senzorul temperaturii exterioare AF livrat este destinat
montãrii pe tencuiala peretelui exterior.

Poziþionarea corectã a AF:

Partea de NE pânã NV a casei.
Înalþimea optimã de montare: mijlocul (pe verticalã) a
înãlþimii încãlzite de instalaþie (H 1/2 în imaginea 18).
Montarea min 2 m deasupra solului.
Nu trebuie influenþat de poziþia ferestrelor, uºilor,
cãminelor, radiaþie solarã directã sau alte situaþii
asemãnãtoare (imaginea 18).
Nu trebuie alese pentru montare niºele, balcoanele sau
sageacurile (imaginea 18).
Montarea se face pe peretele de est: trebuie avut în
vedere umbrirea din cursul dimineþii (de ex. de cãtre o
casã vecinã sau un balcon).
Motivul: Soarele de dimineaþã influenþeazã încãlzirea
casei dupã terminarea încãlzirii ecomomice.
Poziþia principalelor încãperi de locuit

Aceeaºi orientare: AF va fi montat pe aceeaºi parte a
casei.
Orientãri diferite: AF va fi montat pe partea casei mai defa-
vorizatã din punct de vedere climatic.

Imaginea 18

H,Y Suprafaþa de locuit care trebuie supravegheatã
AF <plin> Locul de amplasare recomandat
AF <gol> Loc de montare care trebuie evitat

Montarea AF:
Se scoate capacul de protecþie.

Se prinde carcasa senzorului cu ajutorul a douã
ºuruburi de peretele exterior.

Imaginea 19
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4 Legãturile electrice

Pericol: Pericol de electrocutare!
Se deconecteazã tensiunea (siguranþe,
comutatorul LS) întotdeauna înainte de
lucrãrile la componentele electrice.

!

Toate componentele de reglare, comandã ºi de siguranþã
sunt legate ºi verificate din fabricã.

Se poziþioneazã cablul pentru conectarea la reþea (AC 230
V, 50 Hz). Se preteazã urmãtoarele tipuri de cabluri:
- NYM-I 3 x 1,5 mm2

- HO5VV-F 3 x 1,0 mm2

Cablul trebuie lãsat cel puþin 50 cm în afara peretelui.
Pentru protecþia împotriva apei rezultate prin stropire (IP):
Se alege orificiul de trecere a cablului în concordanþã cu
diametrul acestuia, imaginea 22.
În cazul reþelelor bifazice (reþeaua IT):

Pentru a asigura un curent de ionizare suficient de mare se
monteazã o rezistenþã (Nr. de comandã 8 900 431 516) între
conductorul-N ºi legãtura conductorului de protecþie.

4.1 Conectarea aparatului

Se scoate aplica prin tragere în partea de jos.

Imaginea 20

Se deºurubeazã ºurubul de prindere ºi se scoate
capacul prin tragere înspre înainte.

Imaginea 21

Se taie manºonul de plastic în funcþie de diametrul 
cablului.

Imaginea 22

Se introduce cablul prin manºon ºi se realizeazã legãturile
în conformitate cu imaginea 23.
Se asigurã cablul de reþea cu ajutorul ºurubului 
de detensionare.

Imaginea 23
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4.2 Conectarea boilerelor

Boiler de acumulare încãlzit indirect cu senzor-NTC
Boilerele JUNKERS cu senzor-NTC se conecteazã direct
la placa de comandã a centralei. Cablul împreunã cu
ºtecherul se gãsesc în dotarea boilerului.

Se rupe piesa predecupatã din material plastic.

Se poziþioneazã cablul senzorului-NTC.

Se introduce ºtecherul în placa de comandã.

Imaginea 24

Conectarea unui boiler de umplere stratificatã
Boilerele de umplere stratificatã JUNKERS au doi 
senzori-NTC si vor fi conectate direct la placa 
de comandã. Cablul de conectare se gãseºte în dotarea
accesoriilor de conectare.

Se rup cãpãcelele din material plastic.
Se poziþioneazã cablurile senzorilor.
Se introduc ºtecherele în placa de comandã.

Imaginea 25

Ataºarea ºi racordarea pompei de umplere stratificatã se
realizeazã conform instrucþiunilor de instalare a accesoriilor.

Conectarea boilerului cu termostat propriu

Se conecteazã boilerul la clemele 7,8 si 9. Puntea 8-9

nu trebuie îndepãrtatã.

Imaginea 26

La ataºarea unor boilere strãine:
Se foloseºte senzorul de temperaturã pentru apa
caldã SF 3, Nr. de comandã 8 714 500 034 (senzor 
∅ = 6 mm), imaginea 25.

-sau-
Se foloseºte modulul de comandã al boilerului SE 8
(B1), Nr. de comandã 7 719 001 172, imaginea 26.

4.3 Conectarea senzorului 
de temperaturã exterior

Senzorul de temperaturã exterior se gãseºte în pachetul
de livrare a centralei.

Se folosesc urmãtoarele diametre ale conductorilor:
pânã la 20 m: 0,75 - 1,5 mm2

pânã la 30 m: 1,0 - 1,5 mm2

peste 30 m: 1,5 mm2

Se conecteazã senzorul de temperaturã exterior.

Imaginea 27

Montarea senzorului de temperaturã exterior, vezi pagina 17.
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4.4  Conectarea telecomenzii TW 2

Se conecteazã telecomanda la clemele 3 si 4 
printr-un conductor cu secþiunea de 1,5 mm2.

Imaginea 28

4.5 Conectarea limitatorului de temperaturã
din turul încãlzirii prin pardosealã

Numai la instalaþiile cu încãlzire prin pardosealã ºi
conectare hidraulicã directã la centralã.
Pentru conectarea electricã a limitatorului de temperaturã
este nevoie de un LSM 5, Nr. de comandã 7 719 001 570.

Imaginea 29

La solicitarea limitatorului se întrerupe funcþionarea
încãlzirii ºi a producerii apei calde. 

4.6 Centralele ZBR: conectarea pompei cu
autoreglare accesoriu Nr. 852

Pompa cu comandã electronicã va fi conectatã cu douã cabluri.

Se aºeazã cablul lung spre modulul de conectare a
pompei (4.3).

Se introduce cablul pompei cu autoreglare 
prin orificiul pentru cablu, imaginea 30.

Se introduce ºtecherul în placa de comandã.

Se conecteazã papucul cablului de împãmântare.

Se acoperã orificiul pentru cablu ºi se asigurã cablul.

Imaginea 30

Modulul de conectare a pompei

Se aºeazã cablul scurt care duce spre panoul de comandã.
Se demonteazã elementul de detensionare de la panoul 
de comandã ºi se monteazã cablul, imaginea 31.

Imaginea 31
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4.7 Centralele ZBR: conectarea pompei
(clasice) de încãlzire fãrã ºtecher 
(AC 230 V, max. 200 W)

Se introduce cablul pompei de încãlzire prin orificiul
pentru cabluri.

Se conecteazã cablul conform imaginii 32.

Se acoperã orificiul pentru cabluri ºi se asigurã cablul.

Imaginea 32
4.3 Modulul pentru conectarea pompei

4.8 Centralele ZBR: conectarea pompei 
de boiler sau a vanei cu 3 cãi (cu recu-
plare cu arc AC 230 V, max. 200 W)

La conectarea unui ventil cu 3 cãi trebuie ales modul
de lucru al pompei 1 (vezi pagina 38).

Vana cu 3 cãi trebuie astfel montatã încât în cazul neali-
mentãrii cu curent, circuitul boilerului sã rãmânã deschis.

Se introduce cablul prin orificiul pentru cabluri.

Se conecteazã cablul conform imaginii 33.

Se acoperã orificiul pentru cabluri ºi se asigurã cablul.

Imaginea 33

4.3 Modulul pentru conectarea pompei
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5 Punerea în funcþiune

Imaginea 34

8.1 Manometru
14 Sifon pâlnie
15 Ventil de siguranþã
15.1 ªtuþ de evacuare, supapã de siguranþã
27 Aerisitor automat
61 Tasta de avarie
135 Comutatorul principal
136 Regulatorul de temperaturã pentru turul instalaþiei
170 Robineþii de întreþinere ataºate la tur ºi retur
171 Racordarea apei calde menajere
172 Racordul pentru gaz (închis)
173 Ventilul de închidere a apei reci
295 Eticheta pentru tipul centralei
310 Regulatorul pentru temperatura apei calde
317 Display (Afiºaj) multifuncþional
358 Sifon pentru apa de condens
361 Robinet de umplere/golire (Centrale ZBR)
363 Lampa de control pentru funcþionarea arzãtorului
364 Lampa de control pentru prezenþã tensiune
365 Tasta coºar
366 Tasta-service
367 Tasta-ECO
400 Afiºajul textului

Atenþionare: Nu se pune în funcþiune centrala
fãrã apã.!

5.1 Înaintea punerii în funcþiune

Se deºurubeazã sifonul pentru apa de condens
(358), se umple cu cca. 1/4 l apã ºi se monteazã la loc.
Se adapteazã presiunea de preîncãrcare a vasului 
de expansiune (la centralele ZBR este ataºat din 
construcþie) la înãlþimea staticã a instalaþiei de încãlzire
(vezi pagina 35).
Se deschid ventilele caloriferelor.
Se deschid robineþii de întreþinere (170), se umple
instalaþia de încãlzit pânã la 1-2 bari ºi se închide 
robinetul de umplere.
Se aerisesc caloriferele.
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Se umple din nou instalaþia pânã la o presiune 
de 1-2 bari.
Se deschide ventilul de închidere a apei reci (173).
Se verificã dacã felul gazului menþionat pe plãcuþa 
tipului centralei corespunde cu cel furnizat.
Nu este necesarã o reglare la puterea termicã 
la focar conform TRGI 1986, Alineatul 8.2.
Dupã punerea în funcþiune trebuie verificatã presiunea
de racordare a gazului, (vezi pagina 41).
Se deschide robinetul pentru gaz (172).

5.2 Pornirea/oprirea centralei

Pornirea

Se aduce comutatorul principal în poziþia (I).
Lampa de control semnalizeazã verde, iar în display 
se afiºeazã temperatura turului apei instalaþiei 
de încãlzit.
Trebuie stabilitã limba folositã pentru afiºajul textului,
pagina 26, capitolul 6.2 Programarea. 

Imaginea 35

La prima pornire centrala trebuie aerisitã.
Pompa de circulaþie porneºte ºi se opreºte 
regulat. Acest proces dureazã cca 8 minute. 
În afiºajul textului apare Funcþia de aerisire 
ºi pe display o 

o în alternanþã cu temperatura
turului.

i

Se deschide aerisitorul automat (27) ºi dupã aerisire 
se închide din nou (pagina 22).

Dacã apare în afiºaj programul de umplere 
a sifonului ºi în display -II- în alternanþã 
cu temperatura turului, înseamnã cã se
deruleazã programul de umplere a sifonului
(vezi pagina 40).

i

Oprirea

Se opreºte centrala de la comutatorul principal (0).

Pericol: Electrocutare!
Siguranþa (151) se gãseºte în continuare 
sub tensiune (pagina 9).

Înainte de lucrãri la pãrþile electrice 
se deconecteazã centrala ºi se scoate 
de sub tensiune (siguranþa, comutator-LS).

!

5.3 Pornirea instalaþiei de încãlzit

Se roteºte regulatorul temperaturii     pentru a adapta
temperatura turului la instalaþia de încãlzire:
- încãlzirea prin pardosealã: de ex. poziþia "3" (cca. 50 °C)
- încãlzirea cu temperaturi mici ale turului: poziþia "E"

(cca. 75°C)
- încãlzirea cu temperaturi ale turului de pânã la 90°C:

poziþia "max" limitarea temperaturilor joase (pagina 35)
LED-ul de control lumineazã roºu, dacã funcþioneazã 
arzãtorul. 

Imaginea 36

5.4 Centrale cu boilere pentru apã caldã:
Reglarea temperaturii apei calde menajere

Atenþionare: Pericol de opãrire!
Temperatura în timpul funcþionãrii normale
nu trebuie reglatã la mai mult de 60 °C.
Temperaturi de pânã la 70 °C trebuie 
reglate numai pentru perioade scurte, 
pentru dezinfectarea termicã.

!

Prin intermediul afiºajului textului pot fi stabiliþi
suplimentar timpii de umplere ai boilerului 
sau timpii ºi temperaturile, pagina 30. 

i
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Boilere fãrã regulator de temperaturã propriu 
(cu senzor-NTC)

Temperatura apei calde menajere se programeazã
de la regulatorul de temperaturã       .
Temperatura apei calde programatã va fi afiºatã în
afiºajul textului.

Imaginea 37

Poziþia regulatorului

Stânga maxim

Dreapta maxim

ca. 10oC (prot. împotriva îngheþului)

Temperatura apei calde

Tabelul 7

Boiler cu regulator de temperaturã propriu

Dacã boilerul de apã caldã dispune de un regulator de

temperaturã propriu, regulatorul de la centralã este 
decuplat (nu funcþioneazã protecþia împotriva îngheþului).

Temperatura apei calde se va programa 
de la regulatorul de temperaturã al boilerului.
La un boiler cu termometru, temperatura apei calde 
va fi afiºatã la boiler.

Tasta-ECO

La apãsarea scurtã ºi menþinerea apãsatã a tastei ECO
se comutã de pe funcþionarea confort pe funcþionarea
ECO.

Funcþionarea confort, tasta ECO nu semnalizeazã
(instalare din fabricã)

În timpul funcþionãrii confort existã prioritate pentru boiler.
În primul rând boilerul de apã caldã va fi încãlzit pânã la
temperatura programatã, apoi centrala trece în funcþionarea
necesarã încãlzirii.

Funcþionarea ECO, tasta semnalizeazã

În timpul funcþionãrii ECO centrala comutã la fiecare 
12 minute între funcþionarea pentru încãlzire ºi umplerea
boilerului.

5.5 Centralele ZWBR fãrã boiler 
stratificat: Programarea temperaturii
ºi cantitãþii apei calde menajere

5.5.1 Temperatura apei calde menajere
La centralele ZWBR temperatura apei calde menajere
poate fi programatã de la regulatorul temperaturii
între  40 °C ºi 60 °C.

Imaginea 38

Poziþia regulatorului Temperatura apei calde

Stânga maxim

Dreapta maxim

Tabelul 8

Tasta ECO

La apãsarea scurtã a tastei ECO se comutã de pe
funcþionarea confort pe funcþionarea ECO.

Funcþionarea confort, tasta nu semnalizeazã (reglare
din fabricã)

Centrala este menþinutã permanent la temperatura pro-
gramatã. Prioritatea apei calde rãmâne activã.

Funcþionarea ECO, tasta semnalizeazã

cu anunþarea necesitãþii de apã caldã
prin scurta deschidere ºi închidere a robinetului de apã
caldã, apa va fi încãlzitã la temperatura programatã. În
scurt timp apa caldã este pregãtitã.
fãrã anunþarea necesitãþii de apã caldã
O încãlzire a apei se efectueazã doar în momentul în
care se consumã apa caldã. Din acest motiv vor rezulta
timpi de aºteptare mai îndelungaþi pânã când apa caldã
stã la dispoziþia noastrã.

Anunþarea necesitãþii de apã caldã face posibilã o
economisire maximã a gazului ºi a apei.
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5.5.2 Cantitatea de apã caldã la ZWBR 7(11)-28...

Creºterea cantitãþii de apã (max. 14 l/min): se roteºte
ºurubul de la comutatorul de apã spre stânga (+).
Temperatura apei calde se diminueazã corespunzãtor 
cu creºterea cantitãþii de apã.
Diminuarea cantitãþii de apã (min 8 /min): se roteºte
ºurubul de la comutatorul de apã spre dreapta (-).
Temperatura apei calde creºte corespunzãtor cu dimi-
nuarea cantitãþii de apã.

Imaginea 39

5.6 Funcþionarea pe timpul verii (numai
producerea apei calde menajere)

Cu regulator de temperaturã cu sondã de exterior.

Puteþi sã programaþi temperatura exterioarã de
la care înceteazã funcþionarea centralei pentru
încãlzire, de la afiºajul textului (pagina 32).
În acest caz poziþia regulatorului temperaturii      
de la centralã nu trebuie schimbatã 

i

5.7 Protecþia împotriva îngheþului

Se lasã instalaþia de încãlzire conectatã.

La boilerele de apã caldã fãrã regulator de temperaturã 
propriu (cu senzor-NTC):

Se roteºte regulatorul      în poziþia stânga maxim 
(10°C).

În afiºajul textului pot fi programate funcþionarea
protecþiei împotriva îngheþului (pagina 29) sau pro-
tecþia împotriva îngheþului permanent (pagina 29). 

i
În cazul când centrala este deconectatã de la alimenta-
rea cu energie electricã:

Se amestecã antigel FSK (Schilling Chemie) sau glice-
rinã N (BASF) (Glythermin) în proporþie de 20% - 50%
în apa instalaþiei (protecþia antiînghet se face doar pen-
tru instalaþia de încãlzire).

Dupã fiecare oprire a pompei urmeazã o mãsurare 
a timpului pentru a repune în funcþiune dupã 24 de ore
pompa de circulaþie timp de 10 secunde.

Aceastã funcþie preîntâmpinã blocarea 
pompei de circulaþie dupã o pauzã mai lungã
de nefuncþionare. 

i

În timpul funcþionãrii pot apãrea defecþiuni.
Afiºajul textului indicã o defecþiune iar tasta      poate 
semnaliza.

Dacã semnalizeazã tasta        : 

Se apasã ºi se þine apãsatã tasta      pânã când 
displayul indicã - -. 
Centrala îºi reia modul de lucru ºi este afiºatã 
temperatura turului.

Dacã nu semnalizeazã tasta !:

Se opreºte ºi se reporneºte centrala. 
Centrala îºi reia din nou modul de lucru ºi este afiºatã
temperatura turului.

Dacã nu se poate remedia defecþiunea:

Se sunã firma specializatã sau serviciul pentru clienþi ºi
se comunicã defecþiunea.

5.9 Protecþia împotriva blocãrii pompei

Puteþi gãsi o imagine de ansamblu 
a defecþiunilor în tabelul de la pagina 49. i

5.8 Defecþiuni
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6 Afiºajul textului

6.1 Generalitãþi
Afiºajul textului este destinat afiºãrii informaþiilor 
de la centralã ºi instalaþie ºi modificãrii valorilor 
indicate.

În afiºajul textului se gãseºte integrat un regulator 
cu sondã de exterior pentru un circuit de încãlzire.

Afiºajul textului lucreazã cu o curbã de încãlzire 
programatã în prealabil. Curba de încãlzire reprezintã
relaþia dintre temperatura exterioarã ºi temperatura
turului (temperatura caloriferelor). Dacã curba 
de încãlzire este programatã corect, rezultã 
o temperaturã constantã a încãperii în pofida 
oscilaþiilor temperaturii exterioare.

Afiºajul textului dispune, în urma unei zile 
de funcþionare de o rezervã de timp de cca. 10 ore.
Dupã depãºirea rezervei de timp afiºajul orei 
va fi anulat. Toate celelalte reglaje rãmân 
nemodificate.

Se lasã regulatorul temperaturii       poziþionat 
la temperatura maximã necesarã turului.

Modificãrile ulterioare se vor realiza 
numai prin afiºajul textului sau prin TW 2 
(accesoriu).

i

6.2 Programarea

Imaginea 40 Privire de ansamblu asupra elementelor
necesare programãrii

a Afisaj
b Tasta "în sus", sau "mai mult"
c Tasta "în jos" sau "mai puþin"
d Tasta "înapoi"
e Tasta "înainte"
f Tasta "anulare"

Dupã pornirea centralei trebuie stabilitã în primul rând
limba afiºajului textului.

Se alege limba cu ajutorul tastelor       sau      .

În cazul în care s-a ales limba greºit, sau limba trebuie
modificatã, vezi pagina 33 funcþiile suplimentare - limbã.
În afiºajul standard apar urmãtoarele:

Ora

Temperatura exterioarã

Temperatura turului

Temperatura apei calde (numai în cazul în care este

racordat un boiler fãrã regulator de temperaturã 

propriu).

Indicaþii suplimentare în cazul în care este instalat 
un program special:

x Zile Concediu

Încãlzire continuã, economie continuã sau protecþie

antiîngheþ

Apã caldã imediat.

Alte moduri de funcþionare speciale pot fi afiºate 
de ex. la punerea în funcþiune, la lucrãri service etc.
Programarea va fi descrisã detaliat în exemplul urmãtor.
Programarea orei:

La începutul progrãmãrii se apasã oricare tastã, 
de ex       
Iluminarea afiºajului a fost cuplatã ºi va fi afiºat 
meniul principal:

Programarea Orei / Zilei sãptãmânii
Încãlzire
Apã caldã
i Info
Reglaje

Imaginea 41 Meniul principal

Se deplaseazã cursorul din stânga textului în sus sau în
jos cu ajutorul tastelor      sau     . În acest mod se duce
cursorul lângã meniul dorit. În acest exemplu se aºeazã
cursorul în dreptul Programarea Orei / Zilei sãptãmânii.
Se confirmã alegerea cu ajutorul tastei        .

Apare în afiºaj submeniul aferent:

Imaginea 42 Submeniul: Programarea Orei / Zilei 
sãptãmânii

În submeniuri vor fi afiºate în rândul superior opþiunile.
În unele cazuri în rândul de jos va fi afiºat ultimul submeniu,
imaginea 43.

Alegerea

Programarea Orei / Zilei sãptãmânii

Concediu
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Se alege cu ajutorul tastelor       sau
Programarea Orei/Zilei sãptãmânii.

Se confirmã alegerea cu ajutorul tastei       .
Apare în afiºaj submeniul aferent:

Programarea orei

Luni

Programarea Orei/Zilei sãptãmânii

Imaginea 43 Submeniul: Programarea Orei / Zilei 
sãptãmânii

În timpul programãrii se va afiºa în rândul superior valoarea
care urmeazã sã fie modificatã. În plus, valoarea care va fi
modificatã va fi afiºatã pe un fond negru.

Se alege cu ajutorul tastelor ºi       ora actualã.
- apãsarea scurtã: modificarea cu o unitate
- apãsarea lungã: modificarea rapidã înainte/înapoi

Se confirmã valoarea cu tasta         .
Se alege cu ajutorul tastelor ºi       minutul
actual.

Se confirmã valoarea cu tasta       .
Se instaleazã cu ajutorul tastelor       ºi       actuala 
zi a sãptãmânii.

Se confirmã valoarea cu tasta        , cursorul sare 
din nou în rândul superior.

-sau-
Se confirmã valoarea cu tasta ºi se trece în meniul
superior (imaginea 42, pagina 26).

-sau-
Nu se apasã 15 minute nici o tastã.

6.2.1 Anularea
Fie se scrie peste valoarea respectivã sau se anuleazã cu
ajutorul tastei      .

Se cautã valoarea care urmeazã a fi anulatã.
Se apasã tasta     .
În afiºaj apare --:--

6.2.2 Aducerea tuturor programãrilor la reglarea
din fabricã

Orele de funcþionare nu pot fi readuse 
la valoarea 0. i

Se apasã tasta       mai mult de cca 15 secunde.
Dupã cca 5 secunde apare în afisaj:
A T E N Þ I E :
Anularea tuturor parametrilor
în x secunde
Dupã reuºirea anulãrii apare afiºat:
Vã rog aºteptaþi... iniþializare
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6.3 Privire de ansamblu - Meniu

Meniu principal

Programarea zilei,
orei, sãptãmânii

Încãlzirea Programul 
de încãlzire

Acþionarea 
manualã 

Programul 
de apã caldã

Concediu

Submeniul
Modificarea / 

Alegerea valorilor

- Orele
- Minutele
- Ziua sãptãmânii

Zile de concediu

Programarea orei,
zilei sãptãmânii

P
ag

in
a

- Ziua
- 1. Modul de funcþionare
- 1. Timpul de cuplare
...
- 6 Timpul de cuplare

- Automatic
- Încãlzire de duratã
- Economisire de duratã
- Protecþie antiîngheþ

- Ziua
- 1. Modul de funcþionare
- 1. Timpul de cuplare
...
- 6 Timpul de cuplare

- Ziua
- 1. Modul de funcþionare
- 1. Timpul de cuplare
...
- 6 Timpul de cuplare

- Ziua
- 1. Modul de funcþionare
- 1. Timpul de cuplare
...
- 6 Timpul de cuplare

oprit / pornit

Încãlzirea 
rapidã pornitã

Decuplarea încãlzirii
funcþie de temp. ext.
Curba 
de încãlzire

Înclinarea curbei
de încãlzire
Curba paralelã

- Cuplatã / Blocatã
- Creºterea
- Durata

- Încãlzirea opritã la:

- Punctul de bazã
- Punctul final
- Deplasarea curbei de încãlzire
- Deplasarea curbei de economie

- Numai timpi de
umplere/timpi ºi temperaturi

- Germanã
- Olandezã
-Englezã

- Francezã
- Italianã

Apa caldã

Service Afiºarea funcþiilor
service

Funcþii 
suplimentare

Apã caldã imediat
(instantanee)

i Info

ÎncãlzireaInstalarea

Mai cald/Mai rece

În cazul unui program diferit 
de programarea din fabricã pentru
apa caldã: reglarea <Timpii 
ºi temperaturile>

Circulaþia pompei
pentru boiler
de umplere 
stratificatã

Limba

- Corectarea ceasului
- Contrastul LCD

Ore de funcþionare

Istoricul defecþiunilor

Apa caldã
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Afiºajul textului

6.4 Programarea orei/zilei sãptãmânii

6.4.1 Programarea orei, 
programarea zilei sãptãmânii

Programarea orei ºi zilei sãptãmânii vezi pagina 26.

Trecerea la ora de varã / iarnã:

Se programeazã numai ora! Nu se modificã
punctele de cuplare (încãlzirea, economisirea etc). 

6.4.2 Concediu

În cadrul programului concediu, încãlzirea va fi programatã
conform modului de lucru economic, pregãtirea apei calde me-
najere fiind opritã (protecþia împotriva îngheþului este realizatã).

Se alege din Programarea Orei/Zilei sãptãmânii 1
primul submeniu Concediu.

Se introduce numãrul de zile de concediu cu tastele
sau       (maxim 99 de zile).
Dupã trecerea numãrului de zile introdus se terminã în
mod automat la miezul nopþii funcþionarea economicã ºi
se revine la funcþionarea automatã.

Ziua actualã este consideratã zi de concediu.
Ziua întoarcerii se ia în considerare numai, 
dacã în aceastã zi nu trebuie sã se 
încãlzeascã locuinþa! 

Pentru a înlãtura programul de Concediu înainte de termen;
Se apasã tasta     în afiºajul concediu, pânã când în
display apare 0.

6.5 Încãlzirea

6.5.1 Programul de încãlzire

Reglajul de bazã (funcþionarea automatã)
Schimbarea automatã între funcþionarea automatã normalã,
funcþionarea în regim economic ºi funcþionarea în regim
antiîngheþ conform programului temporal programat.
Funcþionarea încãlzirii (= „ziua“): afiºajul textului regleazã
încãlzirea în funcþie de temperatura programatã în modul
de lucru Încãlzire (curba de încãlzire).
Funcþionarea economicã (="noaptea economie"): 
procesorul regleazã încãlzirea în funcþie 
de temperatura economicã programatã în modul 
de lucru (curba de încãlzire).
Funcþionarea în timpul protecþiei antiîngheþ: 
la temperaturi exterioare de sub +3 °C temperatura 
turului este reglatã la 10 °C, iar pompa centralei
funcþioneazã continuu.
Reglaje din fabricã:
- Încãlzirea de la ora 6:00
- Economie de la ora 22:00

Posibilitãþi de programare

maxim ºase timpi de cuplare pe zi cu trei moduri 
de lucru diferite (Încãlzire, Economie, Protecþie
împotriva îngheþului).
se pot alege pentru fiecare zi aceiaºi timpi sau pentru
fiecare zi alte ore.

Programarea timpilor de cuplare ºi a modului 
de funcþionare

Se alege în meniul principal Încãlzire 1. submeniul
Programul de încãlzire.

Toate zilele sãptãmânii sau se alege o zi distinctã.
- Toate zilele sãptãmânii: în fiecare zi la aceeaºi orã se

începe cu Încãlzirea ºi în fiecare zi la aceeaºi orã se
începe cu Economie sau Protecþia împotriva îngheþului.

- o zi distinctã (de ex. Joi): întotdeauna în aceastã zi a
sãptãmânii la ora programatã intrã în funcþiune pogra-
mul aferent. Asta înseamnã cã în fiecare joi la aceeaºi
orã se începe fie cu încãlzirea, fie cu economia sau
cu protecþia împotriva îngheþului,

Se apasã      . Va fi afiºat 1. modificare a modului de
lucru.

Se programeazã primul mod de lucru dorit (Încãlzirea,
Economie, Protecþia împotriva îngheþului).

Se apasã        . Va fi afiºatã modificarea 1. timp de
cuplare.

Se programeazã primul timp de cuplare dorit. 

Se apasã       . Se programeazã în felul descris anterior
urmãtoarele moduri de lucru ºi urmãtorii timpi de cuplare.

În cazul în care este nevoie: se alege urmãtoarea zi ºi
se programeazã în felul descris anterior urmãtoarele 
moduri de lucru ºi urmãtorii timpi de cuplare.

În cazul în care programarea unei zile diferã 
de celelalte în meniul toate zilele sãptãmânii 
va fi afiºat la toate valorile --:--, aceasta
înseamnã cã nu existã puncte de cuplare
comune pentru aceastã alegere.

Timpii de cuplare ºi modurile de lucru care nu trebuie sã
fie modificate pot fi sãrite apãsând tasta        .

6.5.2 Funcþionarea manualã

Funcþionarea specialã care nu respectã programul de
încãlzire automat.

Se poate alege între automat, încãlzire de duratã,
economie de duratã ºi protecþie antiîngheþ.
Funcþionarea specialã porneºte imediat.
Afiºajul textului regleazã continuu temperatura doritã:
- Încãlzirea permanentã sau Economie permanentã
- Protecþie antiîngheþ.
Funcþionarea economicã continuã va fi reprogramatã 
în mod automat la ora 00:00.

i

i

i
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Pentru a termina programul special:
- se apasã în meniul respectiv tasta     ,
- sau se alege un alt mod de funcþionare special,
- sau se programeazã Concediu.
Se alege în meniul principal Încãlzirea 1. submeniul
Funcþionarea manualã, modul de lucru special.

6.5.3 Mai cald / mai rece

Aici poate fi modificatã temperatura încãperii continuu,
corespunzãtor cu valoarea doritã.
Aceastã funcþie este activã când:

nu este cuplatã o telecomandã (altfel apare în display
Programarea de la telecomandã)
sau nu este activatã protecþia împotriva îngheþului.
Se alege în meniul principal Încãlzirea, 1. submeniul
Mai cald/mai rece modul de funcþionare special. 

Se modificã valoarea cu tastele       sau        
între -5 si +5.
Dependent de caracteristica clãdirii un pas corespunde
cca 1,5 K (°C) modificare a temperaturii. 

6.6 Apa caldã

Generalitaþi

Centralele ZSBR/ZBR cu boiler de apã caldã fãrã 
termostat propriu, (cu senzor-NTC):
În programarea din fabricã este dat un program temporal:
pornirea de la ora 5.00, oprirea de la ora 22.00. În sub-
meniul Apã caldã (pagina 33) poate fi trecut la un pro-
gram de timp/temperaturã cu urmãtoarea reglare de
bazã: 60°C de la ora 5.00, 10°C de la ora 22.00.

Centralele ZSBR/ZBR cu boiler de apã caldã 
cu termostat propriu:
În programarea din fabricã este disponibil un program
temporal: pornirea de la ora 5.00, oprirea de la ora
22.00 (fãrã protecþie împotriva îngheþului).

Centralele ZWBR cu boiler stratificat:
În programarea din fabricã este disponibil un program
temporal: 60°C de la ora 5.00, 10°C de la ora 22.00.

Centralele ZWBR fãrã boiler stratificat:
În programarea din fabricã este disponibil un program
temporal: pornirea de la ora 5.00, oprirea de la ora
22.00. Tasta ECO nu trebuie sã semnalizeze 
(funcþionarea confort).

6.6.1 Programul de apã caldã

Se pot alege maxim ºase puncte de cuplare pe zi
Existã douã moduri de lucru: Dezactivat ºi Activ.

Deoarece în timpul pregãtirii apei calde
încãlzirea va fi opritã parþial sau total, este
recomandat sã se evite prepararea apei calde
în timpul primei încãlziri din cadrul zilei.

Se alege în meniul principal Apã caldã, 1. 
submeniu Programul apei calde.
Se programeazã ºi se alege ziua sãptãmânii,
închis/deschis (modul de lucru) ºi dacã este cazul
temperaturile aferente, în acelaºi mod ca la timpii de
cuplare ºi modurile de funcþionare.

Rãcirea la un nivel coborât al apei calde din boiler 
este realizatã, în principal, prin consumul 
de apã caldã. Aceasta înseamnã cã: deºi este
perioada în care în boiler ar trebui sã fie apã cu
temperaturã coborâtã, în boiler poate exista
apã fierbinte!

În programul de temperaturã se pot alege valori ale tem-
peraturii de pânã la 70°C pentru dezinfectarea termicã:

Se roteºte regulatorul temperaturii        pânã în dreapta
maxim.

Atenþionare: Pericol de opãrire!
Temperaturile de peste 60°C se vor folosi
numai pentru perioade scurte ºi pentru 
dezinfectarea termicã!

!

6.6.2 Pompa de umplere a boilerului 
stratificat / Circulaþia

Pompa de umplere a boilerului stratificat se gãseºte în afara
centralei ºi este destinatã umplerii boilerului stratificat, cât
ºi pentru circulaþia apei calde în reþea.

În meniul Pompa de umplere Circulaþia poate fi instalat un
program de circulaþie pentru pompa de umplere stratificatã.

Se pot alege maxim ºase puncte de cuplare pe zi.

Reglarea din fabricã: --:--

Se alege în meniul principal Apã caldã 1., submeniul
Pompa de umplere Circulaþia

Se aleg punctele de cuplare pentru zilele 
sãptãmânii, vezi pagina 29, Timpii de cuplare ºi
modul de funcþionare.

i

i



316 720 610 336 (01.12)

Indicaþii pentru siguranþa funcþionãrii  

316 720 610 336 (01.12)

Afiºajul textului

6.6.3 Apa caldã obþinutã instantaneu

Pornirea apei calde obþinute instantaneu:

- La centralele cu boilere de apã caldã: se umple boilerul

în pofida opririi preparãrii apei calde la o temperaturã

programatã în prealabil. Dacã boilerul este deja

umplut, afiºajul trece din nou la anunþul Apa caldã va
fi imediat opritã. 

- La centralele ZWBR funcþionarea confort este activatã

pentru 2 ore.

Oprirea imediatã a apei calde; program normal

automat (funcþionarea apei calde corespunzãtor cu pro-

gramul de timp respectiv Timp/Temperaturã instalat).

Se alege în meniul principal Apa caldã 1. submeniul

Apã caldã imediat.

Cu        sau        Apã caldã imediat

se alege activ-/inactiv-.

Atenþionare: Pericol de opãrire!
În programul Timp/temperaturã descris 
mai sus apa se încãlzeºte la temperatura 
maximã programatã (max. 70°C).

!

6.7 i Info

Se alege meniul i Info.

Pot fi afiºate urmãtoarele valori:

Textul afiºat Descrierea

Temperatura Temperatura actualã 
exterioarã exterioarã

Temperatura Temperatura maximã a turului
turului Max aleasã la regulatorul 

temperaturii pentru 
turul instalaþiei

Temperatura turului Temperatura actualã a turului
actualã (Ist)

Temperatura turului Temperatura cerutã a turului
de obþinut (Soll)

Temperatura apei Temperatura maximã admisã
calde Max a apei calde la centralele cu

boilere de apã caldã sau
Temperatura maximã admisã, 
a apei calde la 
centralele ZWBR

Temperatura apei Temperatura apei 
calde de obþinut (Soll) calde de obþinut

Temperatura apei Temperatura actualã a apei
calde actuale (Ist) calde la centralele cu boilere

pentru apã caldã sau 
Temperatura actualã a
apei calde 
la centrala ZWBR

Umplerea boilerului Aratã dacã pregãtirea apei calde
cuplatã este cuplatã sau decuplatã
sau decuplatã

Umplerea boilerului Aratã dacã pregãtirea apei calde
pornitã sau opritã este cuplatã sau decuplatã 
sau reumplerea sau dacã pompa se aflã în modul
boilerului de reumplere
Funcþionare de iarnã Aratã în care mod de 
sau funcþionare funcþionare este reglat 
de varã regulatorul de temperaturã 

al turului instalaþiei de încãlzit

Flacãra pornitã Aratã dacã arzãtorul este 
sau opritã cuplat sau decuplat

Pompa pornitã Aratã dacã pompa din centralã
sau opritã este cuplatã sau decuplatã

Pompa de umplere Aratã dacã pompa de umplere a 
a boilerului pornitã boilerului stratificat este opritã 
sau opritã sau pornitã pentru circulaþia apei

Încãlzirea rapidã Aratã dacã încãlzirea rapidã este
pornitã sau opritã cuplatã sau decuplatã

Modulul CAN-Bus Apare în cazul în care este 
conectat un regulator extern 
cu  tehnica Bus. Funcþia de  
reglare a automatizãrii proprii
a centralei este decuplatã 
ºi se vor afiºa numai texte.

Telecomanda Apare în cazul în care este 
automatã sau conectatã o telecomandã.
funcþionarea manualã Suplimentar se aratã care 
sau protecþie mod de lucru este ales 
împotriva îngheþului de la telecomandã.

Textul afiºat Descrierea
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6.8 Reglarea

6.8.1 Încãlzirea

Încãlzirea rapidã

Prin încãlzire rapidã se realizeazã un confort cât 
mai mare dupã funcþionarea economicã. 
Microprocesorul centralei cere la fiecare schimbare a
modului de funcþionare din starea de protecþie împotriva
îngheþului sau regim economic, o temperaturã pe tur mai
ridicatã decât de obicei ºi acest lucru se realizeazã într-un
timp bine stabilit. Temperatura maximã a turului 
instalaþiei aleasã de la regulator nu va fi depãºitã 
în acest caz!
Reglarea din fabricã: Încãlzirea rapidã închisã, o ridi-
care de +20 K timp de 1:00 orã.

Se alege în meniul principal Reglarea 1. submeniul
Încãlzirea, 2. submeniul Încãlzirea rapidã.

Se alege deschis sau închis.

Se apasã        ºi se alege pentru valoarea doritã
Creºterea.

Se apasã        ºi se alege Durata încãlzirii rapide.

Temperatura exterioarã. Decuplarea

Prin alegerea temperaturii exterioare se stabileºte 
temperatura la care se decupleazã instalaþia de încãlzire.
Funcþionarea apei calde nu va fi influenþatã.

Reglarea din fabricã: 99°C, aceasta înseamnã cã funcþia
este decuplatã ºi încãlzirea poate funcþiona 
la oricare temperaturã exterioarã.

Se alege în meniul principal Reglarea, 1. submeniul
Încãlzirea, 2. submeniu Temperatura exterioarã

Decuplarea

Se alege cu tasta sau       valoarea 
corespunzãtoare pentru Oprirea încãlzirii la: ...

Curba de încãlzire

Curba de încãlzire va fi stabilizatã ca o dreaptã care
trece prin punctul bazei ºi punctul final.
Punctul bazã este temperatura turului care este 
necesarã la o temperaturã exterioarã de 20°C 
pentru a încãlzi locuinþa.
Reglarea din fabricã: 25°C.
Punctul final este temperatura turului care este 
necesarã la o temperaturã exterioarã de -15°C 
pentru a încãlzi locuinþa.
Atâta timp cât nu a fost operatã nici o modificare 
de la afiºajul textului punctul final va fi stabilit 
de regulatorul de temperaturã pentru turul încãlzirii     .

Imaginea 44

___    Reglarea din fabricã: de ex. încãlzire cu radiatoare cu o tem-
peraturã max. de 75°C

- - - Exemplu pentru o instalaþie de încãlzire prin pardoseala cu
temperaturã max. a turului de  45°C (punctul bazã 20°C)

F Punctul bazã
E Punctul final
VT Temperatura turului
AT Temperatura exterioarã

Înclinarea curbei:
Înclinarea este stabilitã prin punctul de bazã ºi punctul
final.

Punctul de bazã: se pot alege temperaturi între 10°C ºi
85°C. Punctul de bazã nu trebuie sã fie mai ridicat
decât punctul final.

Punctul final: se pot alege temperaturi între 10 °C 
ºi 85°C. 

Se alege în meniul principal Reglarea 1. submeniul

Încãlzirea, 2. submeniul Curba de încãlzire, 3. 

submeniul Înclinarea curbei.

Se alege temperatura pentru Punctul de bazã 

cu ajutorul       sau        .

Se alege Punctul final cu        .

Se alege temperatura pentru punctul final cu aju-
torul        sau      .

Dacã se schimbã Punctul final acesta va fi stabilit 
independent de regulatorul de temperaturã pentru 
turul instalaþiei de încãlzire      . Dacã curba de încãlzire
trebuie preluatã din nou de cãtre regulatorul de 
temperaturã de la turul încãlzirii     :

Se alege Punctul final.

Se apasã tasta      .

Temperatura maximã a turului va fi limitatã 
de cãtre regulatorul de temperaturã de la turul
încãlzirii       ºi nu poate fi depãºitã. 

i
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Deplasarea paralelã:

În cazul în care temperatura turului (ºi odatã cu ea 
temperatura încãperii) trebuie modificatã la toate 
temperaturile existente în exterior cu aceeaºi valoare,
atunci curba de încãlzire trebuie deplasatã paralel.

Deplasarea paralelã a curbei de încãlzire poate fi aleasã
separat pentru fiecare mod de funcþionare încãlzirea
(Deplasarea încãlzirii) sau economisirea (Deplasarea
economisirii = rãcirea din timpul nopþii).

Funcþia Deplasarea încãlzirii este activã doar
când nu este conectatã o telecomandã.

Se alege în meniul principal Reglarea 1. submeniul

Încãlzirea, 2. submeniul Curba de încãlzire, 3. 

submeniul Deplasarea paralelã, Deplasarea încãlzirii.

Se introduce valoarea Deplasãrii încãlzirii între -25 K (°C)

ºi +25 K (°C) cu ajutorul tastelor         sau         3 K (°C)

corespund în funcþie de caracteristica clãdirii cca 1 K (°C)

temperatura încãperii.

Se introduce valoarea Deplasãrii economisirii

între -50 K (°C) ºi 0 K (°C) cu ajutorul tastelor        sau

3 K (°C) corespund în funcþie de caracteristica

clãdirii cca 1 K (°C) temperatura încãperii.

Reglarea din fabricã:

Deplasarea încãlzirii + 0 K

Deplasarea economisirii - 25 K

6.8.2 Apa caldã

Microprocesorul poate sã comande prepararea apei calde
menajere fie prin Perioade ºi temperaturi sau numai prin
Perioade de umplere.

Perioade ºi temperaturi: se pot alege pânã la ºase
perioade diferite cu temperaturile apei calde aferente,
vezi pagina 30 Apa caldã.

Perioade de umplere: numai în acest timp boilerul 
va fi încãlzit pânã la temperatura instalatã.

Se alege în meniul principal Reglarea 1. submeniul

Apa caldã.

Se aleg cu tastele         sau         Perioade ºi tempe-

raturi sau numai Perioade de umplere.

Regulatorul temperaturii       trebuie poziþionat
întotdeauna mai sus sau egal cu temperatura
cerutã de cãtre afiºajul textului! 

i
6.8.3 Service

Afiºarea funcþiei(iilor) service

Aici sunt arãtate specialistului diferite valori actuale (Ist) 
ºi stadii actuale (Ist) ale modulelor ºi componentelor
instalaþiei comandate electric.

În capitolul 7.2 Funcþiile service, pagina 36 sunt 
descrise funcþiile service necesare pentru punerea 
în funcþiune.

Funcþii suplimentare

Limba
Limbile disponibile sunt: germana, olandeza, engleza,
franceza, italiana.

Se alege în meniul principal Reglarea 1. submeniul
Service, 2. submeniul Funcþii suplimentare, 3. 
submeniul Limba.
Se alege cu tastele         ºi         limba doritã.

Sub meniul Limba se mai pot modifica alte douã funcþii
suplimentare:

Corectarea ceasului

Contrastul LCD

Corectarea ceasului:
Se apasã tasta        (cca 5 secunde) pânã când apare
Corectarea ceasului, Contrastul LCD.
Se alege cu tasta        sau         Corectarea ceasului.
Se apasã tasta         ºi apare Modificarea valorii.
Se modificã cu tastele        sau        secundele 
pe 24 ore.

Reglarea din fabricã: "+ 0 s"

Contrastul LCD:
Se apasã tasta        (cca 5 secunde) pânã când apare
Corectarea ceasului, Contrastul LCD.
Se alege cu tasta        sau        Contrastul LCD.
Se apasã tasta        ºi apare Modificarea valorii.
Se modificã cu tastele        sau         Contrastul LCD.

Reglarea din fabricã: de ex. "47"

Orele de funcþionare
Aici sunt arãtate orele de funcþionare (centralã, arzãtor 
ºi apã caldã) de la punerea în funcþiune.

Se alege în meniul principal Reglarea 1. submeniul
Service, 2. submeniul Funcþii suplimentare, 3. 
submeniul Orele de funcþionare.

Istoricul defecþiunilor
Aici specialistul poate afla care au fost ultimile 10 
defecþiuni care au apãrut în unele cazuri. Prima 
defecþiune care a apãrut poate fi încã activã. 
Urmãtoarele defecþiuni nu mai sunt active.

Se alege în meniul principal Reglarea 1. submeniul
Service, 2. submeniul Funcþii suplimentare, 3. 
submeniul Istoricul defecþiunilor.
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6.9 Programe temporale individuale

Tabelele pentru completarea programelor dvs. temporale
individuale pot fi gãsite în instrucþiunile de folosire.

6.10 Funcþionarea prin racordarea 
unui regulator compatibil bus

Funcþiile procesorului sunt diminuate.
În afiºajul standard este arãtat în continuare ora, 

temperatura exterioarã, temperatura turului ºi dacã 
este cazul temperatura apei calde.

1. submeniu Programarea Orei / Zilei sãptãmânii, pagi-
na 28. Ceasul are influenþã doar asupra timpului de
cuplare a unei pompe de umplere pentru boiler stratificat.

Meniul principal i Info, pagina 28.

Toate celelalte funcþii trebuie alese de la regulatorul extern. 
În afiºajul textului apare: Programarea la regulatorul
extern.
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Reglarea individualã a centralei

7.1 Reglarea mecanicã

7.1.1 Verificarea mãrimii vasului de expansiune 
cu membranã

Urmãtoarele diagrame fac posibilã evaluarea în linii mari,
dacã vasul de expansiune montat este suficient sau este
nevoie de un vas de expansiune suplimentar (nu este cazul
încãlzirii prin pardosealã).
Pentru curbele specifice arãtate s-au respectat urmã-
toarele date extreme:

1% de apa preexistentã în vasul de expansiune sau 20%
din valoarea nominalã a volumului vasului de expansiune

diferenþa presiunii de lucru pentru ventilul de siguranþã
de 0,5 mbari, corespunzatoare DIN 3320

presiunea iniþialã a vasului de expansiune corespunde
înãlþimii statice a instalaþiei deasupra centralei

presiunea maxima de lucru: 3 bari

7 Reglarea individualã a centralei

este necesar vas de 
expansiune suplimentar

dom. de funcþ. fãrã vas de
expansiune suplimentar

Imaginea 45

I Presiunea iniþialã de 0,2 bari
II Presiunea iniþialã de 0,5 bari
III Presiunea iniþialã de 0,75 bari
IV Presiunea iniþialã de 1,0 bari
V Presiunea iniþialã de 1,2 bari
VI Presiunea iniþialã de 1,3 bari
VI Presiunea iniþialã de 1,5 bari
tV Temperatura turului
VA Volumul în litri al instalaþiei

În cazul situaþiilor limitã: Se va stabili mãrimea 
exactã a vasului conform normei DIN 4807.
În cazul în care punctul de intersecþie 
se situeazã în dreapta curbei:
Se instaleazã un nou vas de expansiune.

7.1.2 Alegerea temperaturii turului

Temperatura turului poate fi reglatã între 35 °C ºi 88 °C.

La instalaþiile prin pardosealã trebuie respectatã
temperatura maximã admisã a turului.i

Limitatorul temperaturii coborâte a turului

Regulatorul temperaturii este limitat din fabricã în 
poziþia E, aceasta corespunde unei temperaturi maxime
a turului limitate la 75°C. 

Anularea limitatorului temperaturii coborâte 
a turului

La instalaþiile de încãlzire care necesitã temperaturi ale
turului mai ridicate limitarea poate fi anulatã.

Se scoate butonul galben de la regulatorul temperaturii
turului instalaþiei       cu ajutorul unei ºurubelniþe.

Pozitia Temperatura turului

Tabelul 9

Imaginea 46

Se introduce butonul galben din nou ºi se roteºte 
cu 180°, dupã aceea se pune la loc (punctul trebuie 
sã indice spre interior).
Temperatura turului nu va mai fi limitatã.
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7.2 Funcþiile service

7.2.1 Generalitãþi

Afisajul textului face posibilã reglarea comodã a diferitelor
funcþii ale centralei.
Descrierea se rezumã la funcþiile necesare pentru punerea
în funcþiune.

Functia service Indicativ vezi pagina

Puterea de umplere a boilerului

Blocarea tactului

Temperatura max. a turului

Blocarea automatã a tactului

Modul de lucru al pompelor
(Centrale ZBR)

Timpul de închidere al pompei 
de încãlzire (Centrale ZBR)

Puterea maximã de încãlzire

Timpul tactului de menþinere 
a cãldurii

Treapta pompei de recunoaºtere

Câmpul de recunoaºtere 
a pompelor

Funcþia de aerisire

Programul de umplere a sifonului

Tabelul 10

O descriere detaliatã o gãsiþi în caietul service
JUNKERS 7 181 465 330. 

Afiºarea funcþiilor service

Se vor arãta toate funcþiile service.

Se apasã oricare tastã pentru a apela meniul 
principal.
Se apasã tasta       sau        pânã când cursorul 
se opreºte la Reglare.
Se apasã tasta         .
Se apasã tasta        sau        pânã când cursorul 
se opreºte la Service.
Se apasã tasta        .
Se apasã tasta         pentru a alege Afiºarea funcþiilor
service.
Funcþia service va afiºa 0.0 Ultima 
defecþiune.
Se apasã tasta         sau         ºi se vor afiºa reglajele
actuale.
Se apasã tasta         pentru a pãrãsi meniul.

Reglarea funcþiilor service

Se vor afiºa numai funcþiile service care pot 
fi reglate.

Se apasã oricare tastã pentru a apela meniul 
principal.
Se apasã tasta        sau        pânã când cursorul 
se opreºte la Reglare.
Se apasã tasta        .
Se apasã tasta        sau       pânã când cursorul 
se opreºte la Service.
Se apasã tasta       .
Cursorul indicã Afiºarea funcþiilor service.
Se apasã tasta         pânã când (cca. 5 secunde)
afiºajul textului indicã Reglarea funcþiei service 
ºi prima funcþie care urmeazã a fi schimbatã 
2.0 Modul de funcþionare. În cazul în care a existat 
o defecþiune mai întâi este afiºat 0.0 cu ultima 
defecþiune.

Se apasã tastele         ºi        pânã când va fi afiºatã
funcþia service doritã.
Se apasã tasta         .
În primul rând din display apare Modificarea valorii.
Se instaleazã cu tastele         ºi         valoarea doritã.
Se apasã tasta        
Afiºajul textului indicã
AT E N Þ I E
Se memoreazã valoarea modificatã?
Se apasã tasta         sau        pentru a alege 
da sau nu.

i
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Se trece valoarea pe eticheta alãturatã "Reglarea 
lui Bosch Heatronic".

Instalarea lui Bosch Heatronic

Puterea de umplere a boilerului

Ecart repornire încãlzire

Temperatura max. a turului

Blocarea automatã a ecartului

Modul de lucru al pompelor (ZBR)

Timpul de închidere al pompei 
de încãlzire (ZBR)

Puterea maximã de încãlzire

Puterea termicã utilã (cascada)

Ecart timp repornire (ACM)

Câmpul de recunoaºtere a pompelor

F
un

cþ
ia

 s
er

vi
ce

Treapta pompei de recunoaºtere

Producãtorul instalaþiei

Imaginea 47

Se apasã tasta         pentru a confirma alegerea.
Afiºajul textului aratã Va rog aºteptaþi... ºi se afiºeazã
funcþia service cu valoarea modificatã.
Se apasã tasta        sau        pânã când va fi afiºatã
urmãtoarea valoare care va fi modificatã.

-sau-
Se apasã tasta         pentru a pãrãsi meniul.

7.2.2 Funcþia service 2.3 Puterea de umplere 
a boilerului

Puterea de umplere a boilerului poate fi reglatã între pu-
terea termicã utilã min. ºi puterea termicã utilã max. a
apei calde menajere (reglare din fabricã) ºi adaptatã la
puterea de preluare a boilerului apei calde.

Reglarea din fabricã este:
2.3 Puterea de umplere 100%

Puterea de umplere în kW ºi valorile aferente trebuie
alese din tabelele de reglare a puterii de încãlzire ºi
umplere a boilerului (pagina 50, 51 sau 52).
Se introduce valoarea specificã în afiºajul textului.
Se mãsoarã debitul gazului ºi se comparã cu valorile
specifice. În cazul unor abateri se corecteazã.

7.2.3 Funcþia service 2.4 Blocarea Ecart timp
repornire încãlzire

La conectarea unui regulator de temperaturã
cu senzor de exterior nu este necesarã 
o reglare de la centralã. Ecartul de repornire 
va fi optimizat de cãtre regulator. 

i
Aceastã funcþie service este activã numai la decuplarea
funcþiei service 2.7 Blocarea automatã a ecartului.

Blocarea ecartului poate fi reglatã între 0 pânã la 
15 minute.

La 0 blocarea semnalului de tact este decuplatã.

Cel mai scurt interval de oprire posibil este de 1 minut
(recomandat la instalaþii cu o singurã conductã sau 
la instalaþii cu aeroterme).

Reglarea din fabricã este: 2.4 Ecart repornire 3 min.

7.2.4 Funcþia service 2.5 Temperatura maximã 
a turului

Temperatura maximã a turului poate fi aleasã între 35°C ºi
88 °C (reglare din fabricã). 

Reglarea din fabricã: 
2.5 Temperatura max. a turului 88.0 °C

7.2.5 Funcþia service 2.7 Blocarea automatã 
a ecartului

La conectarea unui regulator comandat de cãtre vreme
blocarea tactului se va adapta în mod automat. Cu funcþia
service 2.7 adaptarea automatã a blocãrii tactului poate 
fi decuplatã. Acest lucru poate fi necesar la instalaþiile 
de încãlzire dimensionate necorespunzãtor.
În timpul unei adaptãri a blocãrii tactului decuplatã sem-
nalul tactului trebuie instalat prin funcþia service 2.4 
pagina 37.
Reglarea din fabricã este: 2.7 Blocarea automatã 
a tactului pornitã
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7.2.6 Funcþia service 3.4 Modul de cuplare 
al pompelor (Centrale ZBR)

Posibilele instalãri sunt:

Modul de cuplare al pompelor 0: dacã a fost racordat
un boiler de umplere stratificatã.

Modul de cuplare 1: dacã sunt racordate o pompã 
de încãlzire ºi o vanã cu 3 cãi.
Vana cu 3 cãi nu este alimentatã electric în cazul când
încãrcarea boilerului este în curs. 

Modul de cuplare 2: dacã sunt racordate o pompã 
de circulaþie ºi o pompã de umplere a boilerului. În
cazul funcþionãrii ECO ºi existã o cerere concomitentã 
de caldurã atunci pompa de circulaþie ºi de umplere,
funcþioneazã alternativ timp de 12 minute.

Modul de cuplare 3: dacã sunt racordate o pompã de
circulaþie ºi o pompã de umplere a boilerului. În cazul
funcþionãrii ECO ºi existã o cerere concomitentã de cãl-
durã ºi de umplere a boilerului, funcþioneazã ambele
pompe în acelaºi timp. Temperatura de umplere a
boilerului are prioritate (pânã la 85 °C). Condiþiile
hidraulice trebuie adaptate ºi reglate conform acestui
mod de funcþionare al pompelor (se foloseºte un
amestecãtor sau/ºi un compensator hidraulic).

Reglarea din fabricã este: 3.4 Modul pompelor 2

7.2.7 Funcþia service 3.5 Timpul de închidere 
a pompei de încãlzire (Centrale ZBR)

Numai la modul de cuplare al pompelor 1 (în cazul
în care este montatã o vanã cu 3 cãi pentru umple-
rea boilerului) în alte cazuri este în afara funcþiei. 

i
În timpul în care vana cu 3 cãi comutã, pompa de încãl-
zire trebuie sã fie opritã, dupã aceea pompa funcþionea-
zã. Din acest motiv trebuie ales timpul de oprire al pom-
pei de încãlzire cel puþin egal cu timpul de comutare al
vanei cu 3 cãi. 
Timpul de blocare poate fi ales între 0-240 secunde.

Reglarea din fabricã este:
3.5 Timpul de blocare al Pompei de încãlzire 180 s

7.2.8 Funcþia service 5.0 Puterea de încãlzire

Unele întreprinderi de distribuþie a gazului solicitã un preþ
de bazã care depinde de puterea centralei. 

Centrala poate fi programatã ºi limitatã între puterea 
utilã termicã minimã ºi puterea utilã termicã maximã, 
conform cu necesarul de cãldurã.

ªi la o putere de încãlzire limitatã, pentru
obþinerea apei calde sau umplerea boilerului,
puterea termicã utilã max. stã la dispoziþia 
beneficiarului.

i
Reglarea din fabricã este: 5.0 Puterea de încãlzire Max.
100%

Puterea de umplere a boilerului în kW ºi valorile afe-
rente trebuie alese din tabelele de reglare a puterii de
încãlzire ºi umplere a boilerului (pagina 50, 51 sau 52).

Se introduce valoarea specificã în afiºajul textului.

Se mãsoarã debitul gazului ºi se comparã cu valorile
necesare. În cazul unor abateri se corecteazã valorile.

7.2.9 Funcþia service 6.8 Ecart timp pentru
menþinerea temperaturii ACM (Centrale ZBR
fãrã boiler de umplere stratificatã)

În timpul funcþionãrii confort apa caldã este menþinutã
continuu în interiorul centralei la temperatura cerutã. 
De aceea, centrala reporneºte dupã scãderea sub 
o temperaturã anume. Pentru a preîntâmpina porniri prea
dese, durata poate fi stabilitã pânã la urmãtoarea pornire
cu ajutorul funcþiei service: Ecart timp pentru menþinere
temperaturã ACM. Aceastã funcþie nu are nici o urmare în
cazul unei solicitãri normale de apã caldã, ci se referã
numai la menþinerea temperaturii în timpul funcþionãrii
confort.

Ecartul poate fi reglat de la 20 la 60 de minute.

Reglarea din fabricã este:

6.8 Ecartul de timp pentru menþinerea temperaturii 20 min
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Pentru a economisi cât mai multã energie ºi
pentru a menþine pe cât posibil un nivel minim
de zgomote trebuie aleasã o curbã joasã.

i

Dupã lucrãri de întreþinere poate fi cuplatã
funcþia de aerisire.i

7.2.10 Funcþia service 7.0 Diagrama pompei cu
autoreglare (Centrale ZSBR/ZWBR)

Diagrama pompei ne indicã cum este reglatã pompa în cir-
cuitul de încãlzire. Pompa cupleazã între diferitele trepte
astfel încât este respectatã curba aleasã.
O modificare a curbei pompei are atunci sens cand este
asiguratã o cerere mai micã, suficientã, pentru cantitatea
apei de circulaþie necesarã.

7.2.11 Funcþia service 7.1 Treapta pompã cu
autoreglare

Aceastã funcþie service corespunde comutatorului treptelor
pompei descris pânã acum.
Treapta pompei cu autoreglare este activã numai când a
fost aleasã în cadrul funcþiei service 7.0 Autoreglarea 
pompelor textul 0 Treapta pompelor reglabilã.
Reglarea din fabricã este: 7.1 Treapta pompã 
de încãlzire 7

Diagrama pompei cu autoreglare poate fi aleasã între:
0 Reglarea treptei pompelor, vezi 7.2.11 funcþia 
service 7.1 Treapta pompa cu autoreglare
1 Presiunea constantã ridicatã
2 Presiunea constantã medie
3 Presiunea constantã coborâtã
4 Presiunea proporþionalã ridicatã
5 Presiunea proporþionalã coborâtã.

Reglarea din fabricã este:
7.0 Domeniul de autoreglare al pompei 

Imaginea 50  Presiunea constantã

2-7 Curba specificã
___ Centrale ZSBR/ZWBR
...... Centrale ZBR cu accesoriu Nr. 852 pompã cu autoreglare
H Sarcina hidraulicã
Q Debitul de circulaþie al apei

7.2.12 Funcþia service 7.3 Funcþia de aerisire
(Centralele ZSBR/ZWBR)

La prima cuplare centrala trece în funcþia de aerisire. Pompa
de încãlzire cupleazã ºi decupleazã regulat. Acest proces
dureazã cca. 8 minute.
În afiºajul textului apare 7.3 Funcþia de aerisire ºi în display
o o alternativ cu temperatura turului. Aerisitorul automat (27)
pagina 22 trebuie deschis ºi dupã aerisire din nou închis.

Se poate alege între:
Oprirea funcþiei de aerisire

Pornirea funcþiei de aerisire, Dezactivare auto.

Pornirea funcþiei de aerisire de duratã.

Reglarea din fabricã este:
7.3 Pornirea funcþiei de aerisire, Dezactivarea auto.

Imaginea 49  Presiunea proporþionalã 

Imaginea 48  Presiunea constantã

1-5 Linia specificã
___ Centrale ZSBR/ZWBR
...... Centrale ZBR cu accesoriu Nr. 852 
H Sarcina hidraulicã (înãlþimea de pompare)
Q Debitul de circulaþie al apei
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Atenþionare: În cazul unui sifon (pentru 
apã de condensare) neumplut pot fi 
evacuate gaze arse!

Programul de umplere a sifonului trebuie
decuplat numai în timpul lucrãrilor de
întreþinere.

Programul de umplere a sifonului trebuie
cuplat dupã terminarea lucrãrilor de
întreþinere.

!

7.2.13 Funcþia service 8.5 Programul de umplere 
a sifonului

Programul de umplere al sifonului asigurã umplerea sifonu-
lui pentru apa de condensare dupã punerea în funcþiune
sau dupã oprirea mai îndelungatã a centralei.
Programul de umplere a sifonului va fi activat dacã:

centrala este cuplatã de la comutatorul principal
arzãtorul nu a fost în funcþiune cel puþin 48 de ore
dacã s-a comutat între funcþionarea de varã ºi iarnã.

La urmãtoarea cerere de cãldurã la funcþionarea pe 
încãlzire sau funcþionarea boilerului, centrala va funcþiona
timp de 15 minute la o putere de încãlzire mai micã.
Programul de umplere a sifonului rãmâne activ pânã 
când au fost atinse cele 15 minute de putere de încãlzire
mai micã.

În afiºajul textului apare Programul de umplere a sifonu-
lui pornit, Funcþionare la putere min. ºi în display -II- în
alternanþã cu temperatura turului.

Sunt posibile urmãtoarele instalãri:
Programul de umplere a sifonului pornit, Funcþionare
la putere min. (reglatã cu cea mai micã putere de
încalzire)
Programul de umplere a sifonului pornit, Centralele
puterea min. (cu cea mai micã putere de încãlzire).
Programul de umplere a sifonului oprit.

Reglarea din fabricã este:
8.5 Programul de umplere a sifonului pornit,
Funcþionare la putere min.
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8 Adaptarea felului de gaz

Reglarea din fabricã a centralelor pe gaz corespunde
EE-H respectiv EE-L.

Reglajul este sigilat din fabricã. 

Raportul gaz/aer trebuie reglat doar printr-o mãsurare a
CO2 cu ajutorul unui analizor gaze arse la puterea ter-
micã utilã max. ºi puterea termicã utilã min.

Nu este necesarã o corelare a diferitelor accesorii de eva-
cuare a gazelor arse prin montarea de diafragme de lami-
nare sau restrictori.

Verificarea debitului de racordare

Se verificã debitul de racordare de la ºtuþul de mãsurã 
al debitului de racordare (7) pagina 6, la putereã 
termicã utilã max.

La presiuni de racordare sub 18 ºi peste 24
mbari nu este permisã punerea în funcþiune a
centralelor pe gaz.

Centralele pe gaz lichefiat pot fi puse în func-
þiune la urmãtoarele presiuni de racordare:

La puterea termicã utilã min. toate centralele
între 45-55 mbari.
La puterea termicã max.
ZSBR 5-16.., 37-47 mbari
Z.BR 11-28.., 32-42 mbari
ZBR 14-42.., 29-39 mbari.

Gaz metan

Centralele grupei de gaz metan H sunt reglate ºi sigilate
din fabricã pentru gaz cu indicele Wobbe de 15 kWh/m3 ºi
o presiune de racordare de 20 mbari.
Centralele grupei de gaz metan L sunt reglate ºi sigilate
din fabricã pentru gaz cu indicele Wobbe de 12,2 kWh/m3

ºi o presiune de racordare de 20 mbari.
În cazul în care o centralã reglatã din fabricã pe gaz
metan H va fi folositã cu gaz metan L (sau invers) tre-
buie realizatã o reglare a CO2.
La racordarea la gaz metan H (Programul de pro-
movare din Hamburg) este necesarã o reglare a CO2.
La racordarea la gaz metan L (Programul de pro-
movare din Hamburg) este necesarã o reglare a CO2.

i
8.1 Reglarea proporþiei gaz/aer

Se opreºte centrala de la comutatorul principal (O).

Se înlãturã carcasa (vezi pagina 15).

Se porneºte centrala la comutatorul principal (I).

Se înlãturã capacul de închidere de la ºtuþul de mãsurã
al gazelor arse (234).

Se introduce sonda analizorului cca 135 mm în ºtuþul de
mãsurã al gazelor arse ºi se etanºeazã locul de mãsurã 

Centrala Trecerea de la ... Nr. de comandã

Seturi de trecere pe alt gaz

Imaginea 51

În afisajul textului se alege în meniul principal
Instalarea, Service, Indicarea funcþiei service.

Se þine apãsatã tasta          pânã când (cca 5 secunde)
în afiºajul textului apare Alegerea funcþiei service ºi
este afiºatã prima funcþie service care urmeazã a fi
modificatã 2.0 Modul de funcþionare. În cazul în care
existã o defecþiune mai întâi va fi afiºat 0.0 cu ultima
defecþiune apãrutã.

Se apasã tasta         sau         pânã când va fi afiºatã
funcþia service 2.0 Modul de lucru normal.

Se apasã tasta          .

Se alege cu tastele         sau         Max.

Tabelul 11

21/23 la 31

31 la 21/23

21/23 la 31

31 la 21/23

21/23 la 31

31 la 21/23

21/23 la 31

31 la 21/23
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Se mãsoarã valoarea CO2.

Se înlãturã capacul de protecþie de la clapeta de reglare
a debitului.

Se regleazã din clapeta de gaz (63) valoarea CO2 pen-
tru puterea termicã utilã max. conform tabelelor.

Imaginea 52

Tabelul 12
1) Elveþia 
2) Valoarea standard pentru gaz lichefiat la rezervoare fixe de

pânã la 15 000 l volum

Tipul gazului CO2 la puterea
termicã 
utilã max.

CO2 la puterea
termicã 
utilã min.

Gaz metan H (23),
gaz metan L/LL (21)

Gaz metan H/L
Programul de 
promovare din
Hamburg/Hanovra

Gaz lichefiat
(Propan)2)

Gaz lichefiat (Butan)

Tipul gazului CO2 la puterea
termicã 
utilã max.

CO2 la puterea
termicã 
utilã min.

Gaz metan H (23),
gaz metan L/LL (21)

Gaz metan H/L
Programul de 
promovare din
Hamburg/Hanovra

Gaz lichefiat
(Propan)2)

Gaz lichefiat (Butan)

Se mãsoarã valoarea CO.
Dacã valoarea CO este mai mare de 300 ppm volumul de
gaz este prea mare. Se reduce volumul de gaz la clapeta
pentru gaz reglabilã (63) pânã când valoarea CO se aflã la:
- ZSBR/ZWBR/ZBR 3(5)-16 A.., 7(11)-28 A.. si ZBR 8-35

A 23 la mai puþin de 100 ppm.
- ZBR 11(14)-42 A.. la mai puþin de 200 ppm.

În acest caz valoarea CO2 trebuie reglatã din nou.

Se verificã din nou reglajul la puterea termicã utilã max.
ºi min. ºi dacã este cazul se regleazã din nou.

Tabelul 13
1) Elveþia 
2) Valoarea standard pentru gaz lichefiat la rezervoare stabile de

pânã la 15 000 l volum

Tabelul 15

1) Valoarea standard pentru gaz lichefiat la rezervoare fixe
de pânã la 15 000 l volum

Se mãsoarã valoarea CO.
Dacã valoarea CO este mai mare de 300 ppm debitul de
gaz este prea mare. Se reduce debitul de gaz de la clapeta
pentru gaz reglabilã (63) pânã cand valoarea CO se aflã la:
- ZSBR/ZWBR/ZBR 3(5)-16 A.., 7(11)-28 A.. ºi ZBR 8-35

A 23 la mai puþin de 100 ppm.
- ZBR 11(14)-42 A.. la mai puþin de 200 ppm.

În acest caz valoarea CO2 trebuie reglatã din nou.

Se alege cu tastele sau         Min.

Se mãsoarã valoarea CO2.

Se înlãturã plomba de la valva de gaz (64) ºi se regleazã
valoarea CO2 pentru puterea termicã utilã min.

Tipul gazului
CO2 la puterea termicã
utilã max. ºi min. 

Tipul gazului

Gaz metan H (23)

Tabelul 14

Gaz metan H (23),
gaz metan L/LL (21)
Gaz lichefiat (Propan)1)

Gaz lichefiat (Butan)

CO2 la puterea termicã
utilã max. ºi min. 

Imaginea 53
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Se trec valorile CO2 în protocolul de punere 
în funcþiune.

Se alege cu tastele ºi        din nou funcþionarea
normalã.

Se apasã tasta          .
În primul rând al displayului este afiºat Se memoreazã 
valoarea modificatã.

Se alege cu tasta        da.

Se confirmã cu tasta         .

Se scoate sonda analizorului de gaze din ºtuþul de
mãsurã (234) ºi se monteazã capacul de închidere.

Se sigileazã vana de gaz ºi clapeta.

Se înlãturã eticheta pentru reglarea EE.

Se pune carcasa la loc ºi se asigurã.

8.2 Mãsurarea aerului de combustie /
gazelor emise la puterea 
de încãlzire instalatã

8.2.1 Mãsurarea O2 sau CO2 în aerul 
de combustie

Prin mãsurarea conþinutului de O2 sau CO2 din
aerul de combustie se poate verifica etanºeitatea
cãii de evacuare a gazelor arse. Valoarea O2 nu
trebuie sã scadã sub 20,6 %. Valoarea CO2 nu
trebuie sã depãºeascã 0,2 %.

i

Se apasã ºi se þine apãsatã tasta      pânã când 
displayul indicã - -.
A fost activat modul de lucru coºar (mãsurãtori).
Tasta      semnalizeazã ºi displayul indicã temperatura
turului.

Aveþi 15 minute la dispoziþie pentru a mãsura
valorile. Dupã aceea centrala trece automat la
funcþionarea normalã.

i
Se înlãturã capacul de închidere de la ºtuþul de mãsurã
pentru aerul de combustie (234.1) (imaginea 54).

Se introduce sonda analizorului cca. 80 mm în ºtuþ ºi se
etanºeazã locul de mãsurã.

Imaginea 54

Se mãsoarã valoarea O2 ºi CO2.

Se monteazã la loc capacul de închidere.

Se apasã ºi se þine apãsatã tasta      , pânã când 
displayul indicã - -.
Tasta      nu semnalizeazã ºi în display este afiºatã
temperatura turului.
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8.2.2 Mãsurarea O2 sau CO2 în gazele emise

Se apasã ºi se þine apãsatã tasta     pânã când displayul
indicã - -.
A fost activat modul de lucru coºar.
Tasta      semnalizeazã ºi displayul indicã temperatura
turului.

Aveþi 15 minute la dispoziþie pentru a mãsura
valorile. Dupã aceea centrala revine automat la
funcþionarea normalã.

i
Se înlãturã capacul de închidere de la ºtuþul 
de mãsurã pentru gazele arse (234) (imaginea 54).

Se introduce sonda analizorului cca. 135 mm în ºtuþ ºi
se etanºeazã locul de mãsurã.

Se mãsoarã valoarea O2 ºi CO2.

Se monteazã la loc capacul de închidere.

Se apasã ºi se þine apãsatã tasta     , pânã când 
displayul indicã - -.
Tasta      nu semnalizeazã ºi în display este afiºatã
temperatura turului.

9 Întreþinerea

Pericol: de electrocutare!

Centrala trebuie deconectatã înainte de
lucrãri efectuate la componentele electrice
(siguranþã, comutatoare LS).

!

Pericol: explozie!

Se închide întotdeauna robinetul de alimentare
cu gaz înainte de efectuarea lucrãrilor la pãrþi
ale centralei care funcþioneazã cu gaz.

!

Toate piesele de siguranþã, reglare ºi comandã
sunt supravegheate de cãtre Bosch Heatronic.
La defectarea unei piese componente va fi afiºatã
defecþiunea în display.

i

Se recomandã întreþinerea ºi verificarea anualã a cen-

tralei de cãtre o întreprindere specializatã autorizatã 
Se vor folosi numai piese  de schimb originale.

Piesele de schimb se vor comanda consultând lista
pieselor de schimb.

Garniturile ºi inelele-O care au fost demontate trebuie
înlocuite cu piese noi.

Se vor folosi urmãtoarele substanþe de ungere:
- componentele circuitului apei: Unisilicon L 641 

(8 709 918 413)
- filete: Hft 1 v 5 (8 709 918 010).

Schimbarea afiºajului textului sau a plãcii de comandã
de la Heatronic

În cazul în care se schimbã afiºajul, funcþiile service pro-
gramate vor fi menþinute.

Celelalte date trebuie reglate din nou de la afiºaj.
În cazul în care se schimbã placa de comandã de la
Heatronic:

Se introduc funcþiile service corespunzãtor cu protocolul
de punere în funcþiune.

www.reparatii-centrale-termice-nonstop.ro
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9.2 Descrierea unor paºi din timpul
întreþinerii

Verificarea curentului de ionizare, funcþia service 3.3

Se alege funcþia service 3.3 (vezi pagina 36).

În cazul în care este afiºat 2 sau 3 curentul de ionizare
este în ordine. La 0 sau 1 trebuie curaþat sau înlocuit setul
de electrozi (32.1) vezi pagina 6.

Apa caldã menajerã (ZWBR)

În cazul unui debit insuficient:

Se demonteazã ºi se înlocuieºte schimbãtorul 
de cãldurã în plãci

-sau-

se curãþã de depunerile de calcar, cu o substanþã per-
misã oþelurilor inoxidabile (1.4401).

Schimbãtorul de cãldurã

Pentru curãþarea schimbãtorului de cãldurã existã un set
de curãþare accesoriu Nr. 840,
Nr. de comandã 7 719 001 996.

Se verificã presiunea de comandã la puterea termicã
utilã de la doza de amestec.

Imaginea 55

Schimbãtorul de cãldurã trebuie curãþat  doar în
cazul unei presiuni de comandã (subpresiune)
de:
3,4 mbari la ZSBR 3(5)-16 A..
2.2 mbari la Z.BR/ZBR 7(11)-28 A..
5,0 mbari la ZBR 11(14)-42 A..
6,0 mbari la ZBR 8-35 A..

i

Se înlãturã capacul ºi în unele cazuri tabla care se aflã
sub el de la orificiul de curãþare (415) vezi pagina 6.

Se deºurubeazã sifonul apei de condens ºi se pune sub
el un vas corespunzãtor.

Imaginea 56
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Se curãþã de jos în sus schimbãtorul de cãldurã 
cu tabla de curãþare.

Arzãtorul

Se demonteazã capacul arzãtorului.

Imaginea 57

Se curãþã de sus în jos schimbãtorul 
de cãldurã cu peria.

Imaginea 58

Se demonteazã ventilatorul ºi arzãtorul (vezi arzãtor) 
ºi se clãteºte de sus schimbãtorul de cãldurã.

Se curãþã vana pentru apa de condens (cu peria
întoarsã) ºi racordul sifonului.

Imaginea 61

Se monteazã în ordine inversã arzãtorul la loc, folosind
o garniturã nouã.

Se regleazã raportul gaz/aer pagina 41.

Imaginea 59

Se închide orificiul de curãþare cu o garniturã nouã 
ºi se strânge cu ajutorul ºuruburilor cu cca 5 Nm.

Imaginea 60

Se scoate arzãtorul ºi se curãþã componentele.
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Sifonul apei de condesare

Pentru a preîntâmpina vãrsarea apei de condensare 
sifonul trebuie deºurubat în întregime, pagina 46, 
imaginea 56.

Se deºurubeazã sifonul apei de condesare ºi se verificã
dacã este liberã deschiderea spre schimbãtorul 
de cãldurã.

Se înlãturã ºi se curãþã capacul sifonului 
de condensare.

Se umple sifonul de condensare cu cca. 1/4 l de apã 
ºi se monteazã la loc.

Vasul de expansiune (vezi ºi pagina 35)

Verificarea vasului de expansiune trebuie fãcutã 
în fiecare an.

Se descarcã presiunea din centralã.

Dacã este cazul se aduce presiunea iniþialã 
a vasului de expansiue la înãlþimea staticã 
a instalaþiei de încãlzire.

Presiunea de umplere a instalaþiei de încãlzire

Indicatorul manometrului trebuie sã indice între 1 ºi 2 bari.

În cazul în care indicatorul se aflã sub 1 bar 
(la o instalaþie rece) trebuie adãugatã apã pânã 
când indicatorul se aflã din nou între 1 ºi 2 bari.

Nu trebuie sã se depãºeascã Presiunea max. de 3 bari 
la temperatura cea mai ridicatã a apei instalaþiei 
de încãlzire (se deschide ventilul de siguranþã).

În cazul în care presiunea nu este menþinutã atunci 
trebuie verificat dacã sunt etanºe vasul de expansiune 
ºi instalaþia de încãlzire.

Înainte de reumplere furtunul trebuie umplut 
cu apã (prin aceasta se preîntâmpinã 
pãtrunderea de aer în apa instalaþiei).

i
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Anexa

10 Anexa
10.1 Defecþiuni (Descriere)

Istoricul defecþiunilor, vezi funcþiile suplimentare,
pagina 33.

Se verificã presiunea de umplere a instalaþiei, dacã
este nevoie se reumple sau se aeriseºte.

Descrierea defecþiunii Remedierea defecþiunilorDisplay

Pompa cu autoreglare a funcþionat pe uscat.

NTC 2 al boilerului este defect (ZWBR.. cu boiler 
stratificat).

Se verificã NTC 2 al boilerului ºi cablul de legãturã
dacã are întreruperi sau este scurt-circuitat.

NTC-ul apei calde este defect (ZWBR..).

Este întreruptã comunicarea.

Modulul nu a fost recunoscut. 

Nu a fost recunoscut NTC 1 al boilerului.

Nu a fost recunoscut ºtecherul codat.

Numãrul de rotaþii de la ventilator este prea mic.

Senzorul de exterior-NTC (AF) nu a fost recunoscut.

LSM blocat.

Nu a fost recunoscutã puntea 8-9.

NTC-ul turului este defect.

Declanºeazã STB-ul din tur.

Flacãra nu a fost recunoscutã.

Defecþiune internã.

Chiar dacã centrala este opritã flacãra 
este recunoscutã.

Dupã oprirea gazului: flacãra este recunoscutã.

Nu a fost recunoscut afiºajul textului.

Afiºajul textului nu a fost recunoscut.

Vã rugãm aºteptaþi se desfãºoarã iniþializarea.

Funcþioneazã programul de umplere a sifonului (pagina 40).

Se introduce corect ºtecherul, se mãsoarã
ºi eventual se înlocuieºte.

Se verificã calea de alimentare a ventilatorului, ºtecherul
ºi ventilatorul, dacã este cazul se înlocuieºte.

Se verificã senzorul de exterior ºi cablul de racordare
dacã existã întreruperi, se înlocuieºte modulul Bus.

Se verificã legãturile electrice de la LSM 5. Limitatorul
încãlzirii prin pardosealã a declanºat.

Stecherul nu a fost introdus, lipseºte puntea.

Se verificã NTC-ul turului ºi cablul de conectare.

Se verificã presiunea instalaþiei, STB-urile, funcþiona-
rea pompei, se verificã siguranþa plãcii de comandã, se
aeriseºte centrala.

Robinetul gazului este deschis? Se verificã presiunea
de racordare, conectarea la reþea, electrodul de
aprindere ºi cablul, electrodul de ionizare cu cablu,
conducta de evacuare a gazelor arse ºi CO2.

Se verificã dacã sunt bine aºezate contactele electrice,
conductele necesare aprinderii ºi modulul Bus, dacã este
nevoie se înlocuieºte placa de comandã sau modulul Bus.

Se verificã dacã cablul de la electrodul de ionizare prezintã
crãpãturi sau este murdar, se usucã placa de comandã.
Calea de evacuare a gazelor arse este în regulã?
Se verificã cablurile de legãturã spre vana de gaz. Se
curãþã sifonul apei de condensare ºi se verificã electrozii.
Calea de evacuare a gazelor arse este în regulã?

Se verificã cablul de legaturã dintre afiºaj ºi
Heatronic, se înlocuieºte afiºajul.

Se apasã tasta de avarie din nou.

Siguranþa de 24 V este defectã, se schimbã siguranþa.

Funcþia de aerisire (pagina 39)

Se verificã NTC-ul apei calde ºi cablul de legãturã de
eventualele întreruperi, respectiv dacã este scurt-circuitat.

Se verificã cablul de legãturã, modulul Bus 
ºi regulatorul.

Se verificã cablul de legãturã între modulul Bus ºi
Heatronic, se schimbã modulul Bus.

Se verificã NTC 1 al boilerului ºi cablul de legãturã.

Tabelul 17
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10.2 Valorile de reglare pentru puterea de încãlzire / apã caldã la ZSBR/ZWBR 3-16 A 21/23

Display Puterea (kW) Solicitarea kW

PutereaDisplay Solicitarea Puterea Solicitarea

Debitul

Gaz L/LL, Indice de recunoaºtere 21 ºi Gaz H, Indice de recunoaºtere 21

10.3 Valorile de reglare pentru puterea de încãlzire / apã caldã la ZSBR 5-16 A 31

Tab. 18
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Display Puterea (kW) Solicitarea kW Debitul

Gaz L/LL, Indice de recunoaºtere 21 ºi Gaz H, Indice de recunoaºtere 21

PutereaDisplay Solicitarea Puterea Solicitarea

10.5 Valorile de reglare pentru puterea de încãlzire / apã caldã la ZSBR/ZWBR/ZBR 11-28 A 31

10.4 Valorile de reglare pentru puterea de încãlzire / apã caldã la ZSBR/ZWBR/ZBR 7-28 A 21/23

PutereaDisplay Solicitarea Puterea Solicitarea
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Display Puterea Solicitarea Debitul

Gaz L/LL, Indice de recunoaºtere 21 ºi Gaz H,  Indice de recunoaºtere 21

PutereaDisplay Solicitarea Puterea Solicitarea

10.6 Valorile de reglare pentru puterea de încãlzire / apã caldã  
la ZBR 11-42 A 21/23 ºi ZBR 8-35 A 23 (valorile din parantezã)

10.7 Valorile de reglare pentru puterea de încãlzire / apã caldã la ZBR 14-42 A 31

PutereaDisplay Solicitarea Puterea Solicitarea


