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CitiĠi cu atenĠie avertismentele din acest manual de
instrucĠiuni, întrucât oferă indicaĠii importante privind
siguranĠa în instalare, utilizarea úi întreĠinerea.
Manualul de instrucĠiuni constituie parte integrantă
úi importantă a produsului úi trebuie păstrat cu grijă
de către utilizator pentru orice consultare ulterioară.
În cazul în care aparatul trebuie vândut sau transferat unui alt proprietar sau dacă trebuie mutat, asiguraĠi-vă întotdeauna că manualul însoĠeúte centrala,
astfel încât să poată fi consultat de către noul proprietar úi/sau de către instalator.
Instalarea úi operaĠiunile de întreĠinere trebuie efectuate respectând normele în vigoare, în conformitate
cu instrucĠiunile producătorului, úi trebuie să fie realizate de personal calificat profesional.
O instalare greúită sau întreĠinerea necorespunzătoare pot cauza pagube persoanelor, animalelor sau
lucrurilor. Este exclusă orice responsabilitate din
partea producătorului pentru pagubele cauzate de
greúeli în instalare úi în utilizare, úi în general pentru
nerespectarea instrucĠiunilor oferite de producător.
Înainte de efectuarea oricărei operaĠii de curăĠare
sau de întreĠinere, deconectaĠi aparatul de la
reĠeaua de alimentare acĠionând întrerupătorul instalaĠiei úi/sau cu ajutorul dispozitivelor corespunzătoare de blocare.
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•

În caz de defecĠiune úi/sau de funcĠionare defectuoasă a aparatului, dezactivaĠi-l, evitând orice încercare de reparare sau de intervenĠie directă.
AdresaĠi-vă exclusiv personalului calificat profesional. Eventuala reparare-înlocuire a produselor va
trebui efectuată numai de către personalul calificat
profesional, utilizându-se exclusiv piese de schimb
originale. Nerespectarea celor menĠionate mai sus
poate compromite siguranĠa aparatului.
Pentru a garanta buna funcĠionare a aparatului este
indispensabil să solicitaĠi personalului calificat efectuarea întreĠinerii periodice.
Acest aparat va trebui să fie destinat numai utilizării
pentru care a fost proiectat în mod expres. Orice altă
utilizare este considerată necorespunzătoare úi, prin
urmare, periculoasă.
După dezambalare asiguraĠi-vă că aparatul a fost livrat complet. Materialele de ambalaj nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor întrucât constituie o
potenĠială sursă de pericol.
Dacă aveĠi îndoieli, nu utilizaĠi aparatul úi adresaĠi-vă
furnizorului.
Imaginile din acest manual sunt o reprezentare simplificată a produsului. În această reprezentare pot
exista diferenĠe mici, nesemnificative, faĠă de produsul furnizat.

B

Acest simbol indică “AtenĠie” úi apare alături de toate avertismentele referitoare la siguranĠă. RespectaĠi cu stricteĠe aceste indicaĠii pentru a evita pericolul úi pagubele cauzate persoanelor, animalelor úi bunurilor.

A

Acest simbol atrage atenĠia asupra unei observaĠii sau a unui avertisment important.

DeclaraĠie de conformitate
Producător: FERROLI S.p.A.
Adresă: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
declară că acest aparat este în conformitate cu următoarele directive CEE:

•
•
•
•

Directiva Aparate cu Gaz 90/396
Directiva Randament 92/42
Directiva Joasă Tensiune 73/23 (modificată de 93/68)
Directiva Compatibilitate Electromagnetică 89/336 (modificată de 93/68)
Preúedinte úi reprezentant legal
Cavaler al Muncii
Dante Ferroli
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1. InstrucĠiuni de utilizare
1.1 Prezentare
Stimate client,
Vă mulĠumim că aĠi ales o centrală murală FERROLI de concepĠie avansată, tehnologie de avangardă, nivel ridicat de
fiabilitate úi calitate constructivă. Vă rugăm să citiĠi cu atenĠie acest manual întrucât oferă indicaĠii importante referitoare
la siguranĠa de instalare, utilizare úi întreĠinere.
DOMItech F 24 este un generator termic pentru încălzire úi pentru prepararea apei calde menajere cu un randament
ridicat, care funcĠionează cu gaz natural sau cu GPL, dotat cu arzător atmosferic cu aprindere electronică, cameră
etanúă cu ventilaĠie forĠată, sistem de control cu microprocesor.

1.2 Panoul de comandă
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fig. 1 - Panoul de control
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Tastă pentru micúorarea temperaturii apei calde
menajere
Tastă pentru mărirea temperaturii apei calde
menajere
Tastă pentru micúorarea temperaturii din instalaĠia de încălzire
Tastă pentru mărirea temperaturii din instalaĠia
de încălzire
Afiúaj
Tastă Resetare - selectare mod Vară/Iarnă
Tastă selectare mod Economy/Comfort - Aprindere/Stingere aparat
Simbol apă caldă menajeră
Indicator funcĠionare apă caldă menajeră
Indicator mod Vară
Indicator multi-funcĠie
Indicator modul Eco (Economy)
Indicator funcĠionare încălzire
Simbol încălzire
Indicator arzător aprins úi putere curentă
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IndicaĠii în timpul funcĠionării
Încălzire
Cererea de încălzire (generată de Termostatul de cameră sau de Cronocomanda la distanĠă) e indicată de clipirea intermitentă a aerului cald de deasupra caloriferului (det. 13 úi 14 - fig. 1).
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fig. 2

Circuit apă caldă menajeră
Cererea de apă caldă menajeră (generată de deschiderea robinetului de apă caldă menajeră) e indicată de clipirea intermitentă a apei calde de sub robinet (det. 8 úi 9 - fig. 1).
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fig. 3

1.3 Aprinderea úi stingerea
Centrala nu e alimentată cu energie electrică
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reset

fig. 4 - Centrala nu e alimentată cu energie electrică

B
RO

Dacă întrerupeĠi alimentarea cu energie electrică úi/sau cu gaz a aparatului, sistemul antiîngheĠ nu funcĠionează. Pe perioada întreruperilor de lungă durată în timpul iernii, pentru a evita defecĠiunile cauzate de îngheĠ,
se recomandă să evacuaĠi toată apa din centrală, atât apa menajeră cât úi pe cea din instalaĠie; sau să evacuaĠi numai apa menajeră úi să introduceĠi lichidul antigel corespunzător în instalaĠia de încălzire, conform instrucĠiunilor din sez. 2.3.
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Aprinderea centralei
AlimentaĠi cu energie electrică aparatul.

fig. 5 - Aprinderea centralei

•
•
•

În timpul primelor 5 secunde, pe afiúaj apare versiunea software a cartelei.
DeschideĠi robinetul de gaz din amonte de centrală.
Centrala esta pregătită pentru funcĠionarea automată de fiecare dată când deschideĠi robinetul de apă caldă menajeră sau când există o cerere la termostatul ambiental.

Stingerea centralei
ApăsaĠi pe tasta

(det. 7 - fig. 1) timp de 5 secunde.

eco
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reset

fig. 6 - Stingerea centralei

Când centrala este oprită, cartela electronică mai este încă alimentată cu energie electrică.
E dezactivată funcĠionarea circuitului de apă caldă menajeră úi a circuitului de încălzire. Rămâne activ sistemul antiîngheĠ.
Pentru a porni din nou centrala, apăsaĠi din nou pe tasta
(det. 7 fig. 1) timp de 5 secunde.
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fig. 7

Centrala esta pregătită pentru funcĠionare imediat, de fiecare dată când deschideĠi robinetul de apă caldă menajeră sau
când există o cerere la termostatul de cameră.
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1.4 Reglările
Comutarea Vară/Iarnă
ApăsaĠi pe tasta

(det. 6 - fig. 1) timp de 2 secunde.
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fig. 8

Pe afiúaj se activează simbolul Vară (det. 10 - fig. 1): centrala va prepara numai apă caldă menajeră. Rămâne activ
sistemul antiîngheĠ.
Pentru a dezactiva modul Vară, apăsaĠi din nou pe tasta
(det. 6 - fig. 1) timp de 2 secunde.

Reglarea temperaturii în circuitul de încălzire
AcĠionaĠi asupra butoanelor pentru apă caldă menajeră
(det. 3 úi 4 - fig. 1) pentru a modifica temperatura de
la un minim de 30°C la un maxim de 85°C; oricum, se recomandă ca centrala să nu funcĠioneze la valori de temperatură
mai mici de 45 °C.
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fig. 9

Reglarea temperaturii apei calde menajere
Cu ajutorul tastelor pentru apă caldă menajeră
40°C la un maxim de 55°C.

(det. 1 úi 2 - fig. 1) modificaĠi temperatura de la un minim de
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fig. 10
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Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat ambiental opĠional)
StabiliĠi cu ajutorul termostatului ambiental temperatura dorită în interiorul încăperilor. Dacă nu este prevăzută cu termostat ambiental, centrala asigură menĠinerea instalaĠiei la temperatura dorită, stabilită pentru turul instalaĠiei.

Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomandă la distanĠă opĠională)
StabiliĠi cu ajutorul cronocomandei la distanĠă temperatura ambientală dorită în interiorul încăperilor. Centrala va regla
temperatura apei din instalaĠie în funcĠie de temperatura ambientală reglată. În ceea ce priveúte funcĠionarea cu cronocomandă la distanĠă, consultaĠi manualul de utilizare.

Selectarea ECO/COMFORT
Aparatul este dotat cu o funcĠie care asigură o viteză ridicată de preparare a apei calde menajere úi un confort maxim
pentru utilizator. Când dispozitivul este activat (modul COMFORT), temperatura apei din centrală este menĠinută, permiĠând astfel ca apa caldă să fie disponibilă imediat, la ieúirea din centrală, la deschiderea robinetului, evitându-se timpii
de aúteptare.
Dispozitivul poate fi dezactivat de către utilizator (modul ECO) apăsând, cu centrala în stand-by, tasta (det. 7 - fig. 1).
În modul ECO, pe afiúaj se activează simbolul ECO (det. 12 - fig. 1). Pentru a activa modul COMFORT apăsaĠi din nou
pe tasta
(det. 7 - fig. 1).

Reglările de la cronocomanda la distanĠă
Dacă la centrală este conectată Croncomanda la distanĠă (opĠional), reglările de mai sus trebuie efectuate
A conform
indicaĠiilor din tabel 1.fig. 1

Tabel. 1
Reglarea temperaturii în circuitul de încălzire

Reglarea poate fi efectuată fie din meniul Cronocomenzii la distanĠă, fie de la
panoul de comandă al centralei.

Reglarea temperaturii în circuitul de apă menajeră

Reglarea poate fi efectuată fie din meniul Cronocomenzii la distanĠă, fie de la
panoul de comandă al centralei.

Comutarea Vară/Iarnă

Modul Vară are prioritate înaintea unei eventuale cereri de încălzire de la
Cronocomanda la distanĠă.

Selectarea ECO/COMFORT

Selectarea se poate face numai de la panoul de comandă al centralei.

Reglarea presiunii hidraulice din instalaĠie
Presiunea de umplere a instalaĠiei reci, indicată de hidrometrul centralei, trebuie să fie de aproximativ 1,0 bar. Dacă
presiunea în instalaĠie coboară la valori inferioare celei minime, acĠionând robinetul de umplere det. 1 fig. 11, readuceĠio la valoarea iniĠială. La sfârúitul operaĠiei închideĠi din nou, întotdeauna, robinetul de umplere.

B
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A

fig. 11 - Robinetul de umplere
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2. Instalarea
2.1 DispoziĠii generale
INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUATĂ NUMAI DE PERSONAL SPECIALIZAT ùI CU CALIFICARE RECUNOSCUTĂ, RESPECTÂNDU-SE TOATE INSTRUCğIUNILE MENğIONATE ÎN PREZENTUL MANUAL TEHNIC,
DISPOZIğIILE LEGALE ÎN VIGOARE, CERINğELE NORMELOR NAğIONALE ùI LOCALE ùI CONFORM REGULILOR DE BUNĂ FUNCğIONARE TEHNICĂ.

2.2 Locul de instalare
Circuitul de combustie al aparatului este etanú faĠă de mediul de instalare úi, prin urmare, aparatul poate fi instalat în
orice încăpere. Mediul de instalare trebuie să fie suficient de aerisit, pentru a evita crearea condiĠiilor de pericol, în caz
că există totuúi mici pierderi de gaz. Această normă de siguranĠă este impusă de Directiva CEE nr. 90/396 pentru toate
aparatele care utilizează gaz, chiar úi pentru cele cu cameră etanúă.
În locul de instalare nu trebuie să existe praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze corozive. Încăperea trebuie să
fie uscată úi să fie ferită de îngheĠ.
Centrala este proiectată pentru instalarea suspendată pe perete úi e dotată în serie cu un cadru de fixare. FixaĠi cadrul
de perete conform cotelor indicate în sez. 4.1 úi suspendaĠi centrala. La cerere, este disponibil un úablon metalic pentru
a trasa pe perete punctele unde trebuie efectuate orificiile. Fixarea pe perete trebuie să garanteze o susĠinere stabilă
úi eficientă a generatorului.
Dacă aparatul este inclus într-un corp de mobilier sau montat lângă piese de mobilier, trebuie asigurat spaĠiul
necesar pentru demontarea carcasei úi pentru desfăúurarea activităĠilor normale de întreĠinere.

A

2.3 Racordurile hidraulice
Puterea termică a aparatului trebuie stabilită în prealabil cu un calcul al necesarului de căldură al clădirii, conform normelor în vigoare. InstalaĠia trebuie să fie echipată cu toate componentele necesare pentru o funcĠionare corectă úi regulată. Se recomandă să interpuneĠi, între centrală úi instalaĠia de încălzire, supape de blocare care să permită, dacă
este necesar, izolarea centralei de instalaĠie.
Orificiul de evacuare al supapei de siguranĠă trebuie racordat la o pâlnie sau la un tub de colectare, pentru a
evita scurgerea apei pe jos în caz de suprapresiune în circuitul de încălzire. În caz contrar, dacă supapa de
evacuare intervine inundând încăperea, producătorul centralei nu va putea fi considerat răspunzător.
Nu utilizaĠi Ġevile instalaĠiilor hidraulice ca împământare pentru aparatele electrice.
Înainte de instalare, efectuaĠi o spălare corectă a tuturor Ġevilor instalaĠiei, pentru a îndepărta reziduurile sau impurităĠile
care ar putea compromite buna funcĠionare a aparatului.
EfectuaĠi racordurile în punctele corespunzătoare, conform desenului din sez. 4.1 úi simbolurilor de pe aparat.
La cerere, se pot furniza kit-urile de racordare prezentate în figura de mai jos.

B

A

A - Manúon exterior
B-Niplu din OT 58
C - Garnitură OR
D - Inel de oprire din OT 58
E -ùaibă din cupru
F- Racord din OT 58
G -Robinet cu sferă
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fig. 12 - Kit de racordare
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Caracteristicile apei din instalaĠie
Dacă apa are o duritate mai mare de 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCO3), se recomandă să se utilizeze apă tratată corespunzător, pentru a evita posibilele incrustaĠii în centrală. Tratarea nu trebuie să reducă duritatea la valori mai mici de 15°F
(DPR 236/88 pentru utilizarea apei destinate consumului uman). Este indispensabil să se trateze apa utilizată în cazul
instalaĠiilor foarte mari sau în cazul în care în instalaĠie se introduce frecvent apă pentru completare. Dacă, în aceste
cazuri, se dovedeúte necesară ulterior golirea parĠială sau totală a instalaĠiei, se recomandă să se efectueze din nou
umplerea cu apă tratată.

Sistem antiîngheĠ, lichide antigel, aditivi úi inhibitori.
Centrala este echipată cu un sistem antiîngheĠ care activeză centrala în modul încălzire când temperatura apei din turul
instalaĠiei coboară sub 6°C. Dispozitivul nu este activ dacă se întrerupe alimentarea cu energie electrică úi/sau cu gaz
a aparatului. Dacă e necesar, este permisă utilizarea de lichide antigel, aditivi úi inbitori, numai dacă producătorul lichidelor sau al aditivilor respectivi oferă o garanĠie care să asigure că produsele sale sunt corespunzătoare úi nu provoacă
defectarea schimbătorului de căldură al centralei sau a altor componente úi/sau materiale din centrală úi din instalaĠie.
Este interzisă utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor úi a inhibitorilor generali, care nu sunt adecvaĠi pentru utilizarea în
instalaĠiile termice úi care nu sunt compatibili cu materialele din centrală úi din instalaĠie.

2.4 Racordarea la gaz

B

Înainte de efectuarea racordării, verificaĠi ca aparatul să fie proiectat pentru funcĠionarea cu tipul de combustibil disponibil úi efectuaĠi o curăĠare corectă a tuturor Ġevilor de gaz ale instalaĠiei, pentru a îndepărta eventualele reziduuri care ar putea compromite buna funcĠionare a centralei.
Racordul la gaz trebuie să fie efectuat în punctul corespunzător (vezi fig. 25) în conformitate cu normele în vigoare, cu
o Ġeavă metalică rigidă, sau la perete cu un tub flexibil continuu din oĠel inox, interpunând un robinet de gaz între instalaĠie úi centrală. VerificaĠi ca toate racordările de gaz să fie etanúe. Debitul gazometrului trebuie să fie suficient pentru
utilizarea simultană a tuturor aparatelor racordate la acesta. Diametrul conductei de gaz care iese din centrală nu este
determinant pentru alegerea diametrului conductei între aparat úi gazometru; aceasta trebuie să fie aleasă în funcĠie de
lungimea sa úi de pierderile de sarcină, în conformitate cu normele în vigoare.
Nu utilizaĠi conductele de gaz ca împământare pentru aparatele electrice.

B

2.5 Racordurile electrice
Racordarea la reĠeaua electrică

B

SiguranĠa electrică a aparatului este obĠinută numai când acesta este racordat corect la o instalaĠie eficientă
de împământare, realizată în conformitate cu normele de siguranĠă în vigoare. SolicitaĠi personalului calificat
profesional să verifice eficienĠa úi compatibilitatea instalaĠiei de împământare, producătorul nefiind responsabil
pentru eventualele pagube cauzate de neefectuarea împământării instalaĠiei. SolicitaĠi de asemenea să se verifice dacă instalaĠia electrică este adecvată pentru puterea maximă absorbită a aparatului, indicată pe plăcuĠa
cu datele tehnice ale centralei.
Centrala e precablată úi e dotată cu cablu de racordare la linia electrică de tip "Y", fără útecher. Conexiunile la reĠea
trebuie efectuate cu un racord fix úi trebuie să fie dotate cu un întrerupător bipolar ale cărui contacte să aibă o deschidere de cel puĠin 3 mm, interpunând siguranĠe de max. 3A între centrală úi linie. Este important să respectaĠi polarităĠile
(LINIE: cablu maro / NEUTRU: cablu albastru / ÎMPĂMÂNTARE: cablu galben-verde) la racordurile la linia electrică. În
faza de instalare sau de înlocuire a cablului de alimentare, conductorul de împământare trebuie lăsat cu 2 cm mai lung
decât celelalte.
Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie înlocuit de utilizator. În cazul deteriorării cablului, opriĠi aparatul,
iar pentru înlocuirea acestuia adresaĠi-vă exclusiv personalului calificat profesional. În cazul înlocuirii cablului
electric de alimentare, utilizaĠi exclusiv cablul “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2, cu diametrul extern maxim de 8
mm.

B

Termostatul de cameră (opĠional)

B

92

ATENğIE: TERMOSTATUL DE CAMERĂ TREBUIE SĂ AIBĂ CONTACTELE CURATE. DACĂ SE CONECTEAZĂ 230 V. LA BORNELE TERMOSTATULUI DE CAMERĂ, SE DETERIOREAZĂ IREMEDIABIL
CARTELA ELECTRONICĂ.
La racordarea unei cronocomenzi sau timer, evitaĠi să alimentaĠi aceste dispozitive de la contactele lor de întrerupere. Alimentarea lor trebuie efectuată prin intermediul unui racord direct de la reĠea sau prin baterii, în
funcĠie de tipul de dispozitiv.
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Accesul la panoul de borne electric
Panoul de borne pentru racordarea termostatului ambiental (det. 1 fig. 13) sau a cronocomenzii la distanĠă (det. 2
fig. 13) e accesibil din partea inferioară a centralei, aúa cum se indică în fig. 13.

1
2

1
2

1
2

fig. 13 - Accesul la panoul de borne

1=
2=

Racordarea termostatului ambiental
Conectarea cronocomenzii la distanĠă (OPENTHERM)

2.6 Conducte aer/gaze arse
Avertismente
Aparatul este de “tipul C” cu cameră etanúă úi tiraj forĠat, conductele de admisie aer úi de evacuare a gazelor arse trebuie să fie racordate la unul dintre sistemele de evacuare/admisie indicate în continuare. Aparatul e omologat pentru a
funcĠiona cu toate configuraĠiile de hornuri Cxy indicate pe plăcuĠa cu datele tehnice (unele configuraĠii sunt menĠionate
cu titlu de exemplu în acest capitol). Cu toate acestea e posibil ca unele configuraĠii să fie limitate în mod expres sau
să nu fie permise de legi, norme sau regulamente locale. Înainte de a trece la instalare verificaĠi úi respectaĠi cu stricteĠe
prevederile respective. RespectaĠi, de asemenea, dispoziĠiile referitoare la poziĠionarea terminalelor pe perete úi/sau
acoperiú úi distanĠele minime faĠă de ferestre, pereĠi, deschideri de aerisire etc.
Acest aparat de tipul C trebuie instalat utilizând conductele de admisie úi evacuare gaze arse furnizate de producător, conform UNI-CIG 7129/92. Neutilizarea acestora atrage după sine automat anularea oricărei garanĠii
úi a responsabilităĠii producătorului.

B

Dilatarea
La conductele pentru gaze arse mai lungi de un metru, în faza de instalare trebuie să se Ġină cont de dilatarea
A naturală
a materialelor în timpul funcĠionării.
Pentru a evita deformările, lăsaĠi la fiecare metru de conductă un spaĠiu de dilatare de circa 2 ÷ 4 mm.

2 ÷ 4 mm

fig. 14 - Dilatare
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Diafragme
Pentru funcĠionarea centralei este necesar să montaĠi diafragmele livrate o dată cu aparatul, conform indicaĠiilor prezentate în tabelele de mai jos.
Prin urmare, înainte de racordarea conductei de evacuare fum este obligatoriu să verificaĠi că este montată diafragma
corectă (când aceasta trebuie utilizată) úi că e corect poziĠionată. În centrale este montată din fabrică diafragma cu diametrul cel mai mic. Pentru înlocuirea diafragmei, procedaĠi aúa cum se indică în fig. 15.

A

B

5

1

3

2

2

3

6

4

1
fig. 15 - Înlocuirea diafragmei (A = Cu centrala neinstalată / B = Cu centrala úi conductele de gaze arse deja instalate)
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Racordarea cu tuburi coaxiale

C32

C12

fig. 16 - Exemple de racordare cu tuburi coaxiale (

= Aer /

C12

C12

C32

C32

= Gaze arse)

Pentru conectarea coaxială montaĠi pe aparat unul dintre următoarele accesorii de plecare. Pentru cotele pentru efectuarea orificiilor în perete consultaĠi sez. 4.1. E necesar ca eventualele porĠiuni orizontale ale conductelor de evacuare
a gazelor arse să aibă o uúoară pantă către exterior, pentru a evita ca eventualul condens să se scurgă spre aparat.

118

60
45.6

68

123.5

100
60

100

125
80

010006X0

010014X0

010007X0

fig. 17 - Accesorii de plecare pentru conducte coaxiale

Înainte de a trece la instalare, verificaĠi cu ajutorul tabel 2 ce diafragmă trebuie utilizată úi aveĠi grijă să nu se depăúească lungimea maximă permisă, Ġinând cont de faptul că fiecare cot coaxial duce la reducerea indicată în tabel. De exemplu, o conductă cu ě 60/100 compusă din: un cot 90° + 1 metru orizontal are o lungime totală echivalentă cu 2 metri.

Tabel. 2 - Diafragme pentru conducte coaxiale
Coaxial 60/100

Coaxial 80/125

5m

10 m

Lungime maximă permisă
Factor de reducere cot 90°

1m

0,5 m

Factor de reducere cot 45°

0,5 m

0,25 m

Diafragmă de utilizat

RO

0÷2m

ě 43

0÷3m

ě 43

2÷5m

Nici o diafragmă

3 ÷ 10 m

Nici o diafragmă
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Racordarea cu tuburi separate

C52

C32

C52

B22

fig. 18 - Exemple de racordare cu tuburi separate (

= Aer /

C12

= Gaze arse)

Pentru racordarea conductelor separate montaĠi pe aparat următorul accesoriu de plecare:

80

32

50

80

010011X0
fig. 19 - Accesoriu de plecare pentru conducte separate

Înainte de a trece la instalare, verificaĠi ce diafragmă trebuie utilizată úi aveĠi grijă să nu se depăúească lungimea maximă permisă, efectuând un calcul simplu:
1. StabiliĠi complet schema sistemului cu coúuri duble, inclusiv accesoriile úi terminalele de ieúire.
2. ConsultaĠi tabel 4 úi identificaĠi pierderile în meq (metri echivalenĠi) ale fiecărui component, în funcĠie de poziĠia de
instalare.
3. VerificaĠi ca suma totală a pierderilor să fie inferioară sau egală cu lungimea maximă permisă în tabel 3.

Tabel. 3 - Diafragme pentru conducte separate
Conducte separate
Lungime maximă permisă

Diafragmă de utilizat

96

60 meq
0 - 20 meq

ě 43

20 - 45 meq

ě 47

45 - 60 meq

Nici o diafragmă
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Tabel. 4 - Accesorii
Pierderi în meq
Admisie
aer
ě 80

TUB

COT

TRONSON

TEU
TERMINAL

COù DE FUM

ě 100

REDUCğIE

Vertical

Orizontal

0,5 m M/F

1KWMA38A

0,5

0,5

1,0

1 m M/F

1KWMA83A

1,0

1,0

2,0

2 m M/F

1KWMA06K

2,0

2,0

4,0

45° F/F

1KWMA01K

1,2

2,2

45° M/F

1KWMA65A

1,2

2,2

90° F/F

1KWMA02K

2,0

3,0

90° M/F

1KWMA82A

1,5

2,5

90° M/F + Priză test

1KWMA70U

1,5

2,5

cu priză test

1KWMA16U

0,2

0,2

pentru evacuare condens

1KWMA55U

-

3,0

cu evacuare condens

1KWMA05K

-

7,0

aer la perete

1KWMA85A

2,0

-

gaze arse la perete cu antivânt

1KWMA86A

-

5,0

Aer/gaze arse dublu 80/80

1KWMA84U

-

12,0

Numai ieúire gaze arse ě80

1KWMA83U +
1KWMA86U

-

4,0

de la ě80 la ě100

1KWMA03U

0,0

0,0

1,5

3,0

de la ě100 la ě80
TUB

1 m M/F

1KWMA08K

0,4

COT

45° M/F

1KWMA03K

0,6

1,0

90° M/F

1KWMA04K

0,8

1,3

aer la perete

1KWMA14K

1,5

-

gaze arse la perete antivânt

1KWMA29K

-

3,0

TERMINAL

RO

Evacuare gaze arse
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Racordarea la hornuri colective

C82

C42

C42

fig. 20 - Exemple de racordare la hornuri (

= Aer /

= Gaze arse)

Dacă intenĠionaĠi să racordaĠi centrala DOMItech F 24 la un horn colectiv sau la un coú de fum separat cu tiraj natural,
hornul sau coúul de fum trebuie să fie proiectate în mod expres de personal tehnic calificat profesional, în conformitate
cu normele în vigoare, úi trebuie să fie corespunzătoare pentru aparate cu cameră etanúă dotate cu ventilator.
În special, hornurile úi coúurile de fum trebuie să aibă următoarele caracteristici:
• Să fie dimensionate conform metodei de calcul prescrise în normele în vigoare.
• Să fie etanúe faĠă de produsele rezultate în urma combustiei, rezistente la gazele arse úi la căldură úi impermeabile
la condens.
• Să aibă secĠiunea circulară sau patrulateră, cu tiraj vertical, úi să nu prezinte strangulări.
• Să aibă conductele prin care se evacuează gazele arse calde distanĠate corespunzător sau izolate faĠă de materialele combustibile.
• Să fie racordate la un singur aparat pe etaj.
• Să fie racordate la un singur tip de aparate (sau numai aparate cu tiraj forĠat, sau numai aparate cu tiraj natural).
• Să nu aibă dispozitive mecanice de aspirare în conductele principale.
• Să aibă depresiune, pe toată lungimea lor, în condiĠii de funcĠionare staĠionară.
• Să aibă la bază o cameră de colectare a materialelor solide sau a eventualului condens, prevăzută cu uúă metalică
de închidere etanúă la aer.
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3. Exploatarea úi întreĠinerea
Toate operaĠiile de reglare, transformare, punere în funcĠiune, întreĠinere descrise în continuare trebuie efectuate de Personal Calificat úi cu calificare atestată (în posesia cerinĠelor tehnice profesionale prevăzute de normele în vigoare) ca de
ex. personalul de la Serviciul Tehnic de AsistenĠă ClienĠi din zonă.
FERROLI îúi declină orice responsabilitate pentru pagubele produse bunurilor úi/sau persoanelor ca urmare a intervenĠiilor
efectuate asupra aparatului de persoane necalificate úi neautorizate.

3.1 Reglările
Transformarea gazului de alimentare
Aparatul poate funcĠiona cu alimentare cu gaz metan sau G.P.L. úi este proiectat din fabrică pentru a utiliza unul dintre
cele două tipuri de gaz, aúa cum se menĠionează în mod clar pe ambalaj sau pe plăcuĠa cu datele tehnice ale aparatului.
Dacă e necesară utilizarea aparatului cu un tip de gaz diferit de cel prestabilit, trebuie să achiziĠionaĠi kit-ul de transformare corespunzător úi să procedaĠi după cum urmează:
1. ÎnlocuiĠi duzele arzătorului principal, montând duzele indicate în tabelul cu datele tehnice de la sez. 4.4, în funcĠie
de tipul de gaz utilizat.
2. ModificaĠi parametrul referitor la tipul de gaz:
• aduceĠi centrala în modul stand-by
• apăsaĠi tasta RESET
(det. 6 - fig. 1) timp de 10 secunde: pe afiúaj apare “TS“ care clipeúte intermitent
• apăsaĠi tasta RESET
(det. 6 - fig. 1): pe afiúaj apare “P01“.
• ApăsaĠi pe tastele pentru apă caldă menajeră
(det. 1 úi 2 - fig. 1) pentru a seta parametrul 00 (pentru
funcĠionarea cu metan) sau 01 (pentru funcĠionarea cu GPL).
• ApăsaĠi tasta RESET
(det. 6 - fig. 1) timp de 10 secunde.
• centrala revine în modul stand-by
3. ReglaĠi presiunile minimă úi maximă ale arzătorului (cf. paragraful respectiv), setând valorile indicate în tabelul cu
datele tehnice pentru tipul de gaz utilizat.
4. AplicaĠi plăcuĠa adezivă din kit-ul de trasformare alături de plăcuĠa cu datele tehnice pentru a dovedi efectuarea transformării.

Activarea modului TEST
ApăsaĠi simultan pe tastele pentru încălzire
(det. 3 úi 4 - fig. 1) timp de 5 secunde pentru a activa modul
TEST. Centrala se aprinde la puterea maximă de încălzire reglată conform paragrafului următor.
Pe afiúaj, simbolurile încălzire (det. 14 - fig. 1) úi apă menajeră (det. 8 - fig. 1) clipesc intermitent; alături va fi afiúată
puterea de încălzire.

IIII

IIIIIIII

IIIIIIII

IIIII

I I I II

II I I I

I II II I

III III

fig. 21 - Modul TEST (putere încălzire = 100%)

Pentru a dezactiva modul TEST repetaĠi secvenĠa de activare.
Oricum, modul TEST se dezactivează automat după 15 minute.
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Reglarea presiunii la arzător
Acest aparat, fiind de tipul cu modulaĠia flăcării, are două valori fixe de presiune: valoarea de minim úi valoarea de maxim, care trebuie să fie cele indicate în tabelul cu datele tehnice, în funcĠie de tipul de gaz.
• RacordaĠi un manometru adecvat la priza de presiune "B" poziĠionată în aval de valva de gaz.
• DeconectaĠi tubul de compensare presiune “N”.
• ScoateĠi capacul de protecĠie “D”.
• FaceĠi să funcĠioneze centrala în modul TESTfig. 1.
• ReglaĠi presiunea maximă la valoarea de calibrare, rotind úurubul “G” în sens orar pentru a mări presiunea úi în
sens antiorar pentru a o micúora.
• DeconectaĠi unul dintre cele două conectoare Faston "C" de la cablul modureg "F" de pe valva de gaz.
• ReglaĠi presiunea minimă la valoarea de calibrare, cu ajutorul úurubului "E", în sens orar pentru a o mări úi în sens
antiorar pentru a o micúora.
• StingeĠi úi aprindeĠi arzătorul, controlând ca valoarea presiunii minime să rămână stabilă.
• ConectaĠi din nou conectorul Faston "C" deconectat de la modureg "F" pe valva de gaz
• Verificare che la pressione massima non sia cambiata
• ConectaĠi din nou tubul de compensare presiune “N”.
• PuneĠi la loc capacul de protecĠie “D”.
• Pentru a ieúi din modul TEST, repetaĠi secvenĠa de activare sau aúteptaĠi 15 minute.
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A reglare, cu vopsea sau cu un sigiliu corespunzător.

După ce s-a efectuat controlul presiunii sau reglarea acesteia, e obligatoriu să se sigileze úurubul de
D
H

F

I

R

S

E
G
C

F
B A
L

+
M

N

B

fig. 22 - Valvă de gaz

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
R
S

Priza de presiune din amonte
Priza de presiune din aval
Conexiune electrică Modureg
Capac de protecĠie
Reglare presiune minimă
Cablu "modureg"
Reglare presiune minimă
Racord tub de compensare
Conexiune electrică valvă gaz
Cameră etanúă
Manometru
Tub de compensare
Ieúire gaz
Intrare gaz

Reglarea puterii de încălzire
Pentru a regla puterea în circuitul de încălzire, puneĠi centrala să funcĠioneze în modul TEST (vezi sez. 3.1). ApăsaĠi pe
tastele pentru încălzire (det. 3 úi 4 - fig. 1) pentru a mări sau a reduce puterea (minimă = 00 - maximă = 100). Apăsând
pe tasta RESET înainte să treacă 5 secunde, puterea maximă va rămâne cea pe care tocmai aĠi reglat-o. IeúiĠi din modul
TEST (vezi sez. 3.1).

Reglarea puterii de aprindere
Pentru a regla puterea de aprindere, puneĠi centrala să funcĠioneze în modul TEST (vezi sez. 3.1). ApăsaĠi pe tastele
pentru apă caldă menajeră
(det. 1 úi 2 - fig. 1) pentru a mări sau a reduce puterea (minimă = 00 - Maximă =
60). Apăsând pe tasta RESET înainte să treacă 5 secunde, puterea de aprindere va rămâne cea pe care tocmai aĠi
reglat-o. IeúiĠi din modul TEST (vezi sez. 3.1).
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3.2 Punerea în funcĠiune

B

Verificări care trebuie efectuate la prima aprindere úi după toate operaĠiile de întreĠinere care au impus deconectarea de la instalaĠii sau o intervenĠie la dispozitivele de siguranĠă sau la părĠi ale centralei:

Înainte de pornirea centralei
•
•
•
•
•
•
•
•

DeschideĠi eventualele supape de blocare între centrală úi instalaĠii.
VerificaĠi etanúeitatea instalaĠiei de gaz, acĠionând cu grijă úi folosind o soluĠie de apă cu săpun pentru a căuta eventualele pierderi de la racorduri.
VerificaĠi preîncărcarea corectă a vasului de expansiune (vezi sez. 4.4)
UmpleĠi instalaĠia hidraulică úi asiguraĠi o evacuare completă a aerului din centrală úi din instalaĠie, deschizând supapa de evacuare aer montată pe centrală úi eventualele supape de evacuare din instalaĠie.
VerificaĠi să nu existe pierderi de apă în instalaĠie, în circuitele de apă menajeră, la racorduri sau în centrală.
VerificaĠi racordarea corectă a instalaĠiei electrice úi buna funcĠionare a instalaĠiei de împământare.
VerificaĠi ca valoarea presiunii gazului pentru circuitul de încălzire să fie cea necesară.
VerificaĠi ca în imediata apropiere a centralei să nu existe lichide sau materiale inflamabile.

Verificări în timpul funcĠionării
•
•
•
•
•
•
•
•

•

PorniĠi aparatul aúa cum se arată în sez. 1.3.
VerificaĠi etanúeitatea circuitului de combustibil úi a instalaĠiilor de apă.
ControlaĠi eficienĠa coúului de fum úi a conductelor aer-gaze arse în timpul funcĠionării centralei.
ControlaĠi ca circulaĠia apei, între centrală úi instalaĠii, să se desfăúoare corect.
AsiguraĠi-vă că valva de gaz modulează corect, atât în faza de încălzire, cât úi în cea de preparare a apei calde
menajere.
VerificaĠi aprinderea în bune condiĠii a centralei, efectuând diferite încercări de aprindere úi de oprire, cu ajutorul
termostatului ambiental sau al telecomenzii.
AsiguraĠi-vă ca valoarea consumului de combustibil indicată de contor să corespundă cu valoarea indicată în tabelul
cu datele tehnice de la sez. 4.4.
AsiguraĠi-vă că, fără cerere de căldură, arzătorul se aprinde corect când se deschide un robinet de apă caldă menajeră. ControlaĠi ca, în timpul funcĠionării în circuitul de încălzire, la deschiderea unui robinet de apă caldă, să se
oprească pompa de circulaĠie din circuitul de încălzire, iar apa caldă menajeră să fie preparată în condiĠii normale.
VerificaĠi programarea corectă a parametrilor úi efectuaĠi eventualele personalizări necesare (curbă de compensare,
putere, temperaturi etc.).

3.3 ÎntreĠinerea
Controlul periodic
Pentru a menĠine în timp corecta funcĠionare a aparatului, e necesar să solicitaĠi personalului calificat un control anual
care să prevadă următoarele verificări:
• Dispozitivele de control úi de siguranĠă (valvă de gaz, debitmetru, termostate etc.) trebuie să funcĠioneze corect.
• Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie să fie perfect eficient.
(Centrală cu cameră etanúă: ventilator, presostat etc. - Camera etanúă trebuie să fie ermetică: garnituri, coliere etc.).
(Centrală cu cameră deschisă: dispozitiv antirefulare, termostat gaze arse etc.)
• Conductele úi terminalul aer-gaze arse nu trebuie să fie blocate úi nu trebuie să prezinte pierderi
• Arzătorul úi schimbătorul de căldură trebuie să fie curate úi fără incrustaĠii. Pentru o eventuală curăĠare nu utilizaĠi
produse chimice sau perii de oĠel.
• Electrodul nu trebuie să aibă incrustaĠii úi trebuie să fie poziĠionat corect.
• InstalaĠiile de gaz úi de apă trebuie să fie etanúe.
• Presiunea apei din instalaĠia rece trebuie să fie de aproximativ 1 bar; în caz contrar, aduceĠi-o din nou la această
valoare.
• Pompa de circulaĠie nu trebuie să fie blocată.
• Vasul de expansiune trebuie să fie încărcat.
• Debitul de gaz úi presiunea trebuie să corespundă cu valorile indicate în tabelele respective.
Eventuala curăĠare a carcasei, a panoului de comandă úi a părĠilor finisate ale centralei se poate face cu o
A cârpă
moale úi umedă, eventual îmbibată cu apă cu săpun. Trebuie evitaĠi toĠi detergenĠii abrazivi úi solvenĠii.
Service centrale NON STOP
www.imoca.ro
www.reparatii-centrale-termice-nonstop.ro
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Deschiderea carcasei
Pentru a deschide carcasa centralei:
1. DeúurubaĠi úuruburile A (vezi fig. 23).
2. RotiĠi carcasa (vezi fig. 23).
3. RidicaĠi carcasa.

B

Înainte de efectuarea oricărei operaĠiuni în interiorul centralei, întrerupeĠi alimentarea cu energie electrică úi
închideĠi robinetul de gaz din amonte.

3

2
A
A

1
fig. 23 - Deschiderea carcasei

Analizarea combustiei
În partea superioară a centralei există două puncte pentru prelevare, unul pentru gaze arse úi altul pentru aer. Pentru
a putea efectua aceste prelevări trebuie să procedaĠi astfel:
1. DeschideĠi căpăcelul de închidere al prizelor aer/gaze arse;
2. IntroduceĠi sondele până la opritor;
3. VerificaĠi ca supapa de siguranĠă să fie racordată la o pâlnie de evacuare;
4. ActivaĠi modul TEST;
5. AúteptaĠi 10 minute pentru ca centrala să atingă stabilitatea;
6. EfectuaĠi măsurătoarea.

1

2
fig. 24 - Analizarea gazelor arse

1=
2=
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3.4 Rezolvarea problemelor
Diagnosticarea
Centrala este dotată cu un sistem avansat de autodiagnosticare. În cazul apariĠiei unei anomalii la centrală, afiúajul clipeúte intermitent împreună cu simbolul anomaliei (det. 11 - fig. 1), indicând codul anomaliei.
Există anomalii care cauzează blocări permanente (desemnate cu litera “A”): pentru reluarea funcĠionării e suficient să
apăsaĠi tasta RESET (det. 6 - fig. 1) timp de 1 secundă, sau prin intermediul tastei RESET a cronocomenzii la distanĠă
(opĠional), dacă este instalată; dacă centrala nu porneúte din nou e necesar să rezolvaĠi anomalia care e indicată de
ledurile de funcĠionare.
Alte anomalii cauzează blocări temporare (desemnate cu litera “F”), care sunt restabilite automat imediat ce valoarea
revine în regimul de funcĠionare normal al centralei.

Tabel anomalii
Tabel. 5 - Listă anomalii
Cod
anomalie

A01

Anomalie

Arzătorul nu se aprinde

A02

Semnal prezenĠă flacără cu
arzătorul stins

A03

IntervenĠie protecĠie supratemperatură

F05

A06

Presostat aer (nu închide
contactele în 20 sec. de la
activarea ventilatorului)

Lipsa flăcării după faza de
aprindere

Cauză posibilă

SoluĠie

Lipsa gazului

ControlaĠi ca debitul de gaz la centrală să fie regulat,
iar aerul din Ġevi să fi fost evacuat

Anomalie electrod de detectare /
aprindere

ControlaĠi cablajul electrodului úi dacă acesta e
poziĠionat corect úi nu are incrustaĠii

Valvă gaz defectă

VerificaĠi úi înlocuiĠi valva de gaz

Putere de aprindere prea
scăzută

ReglaĠi puterea de aprindere

Anomalie electrod

VerificaĠi cablajul electrodului de ionizare

Anomalie cartelă

VerificaĠi cartela

Senzor circuit de încălzire defect

ControlaĠi poziĠionarea úi funcĠionarea corectă a senzorului din circuitul de încălzire

Lipsă circulaĠie apă în instalaĠie

VerificaĠi pompa de circulaĠie

PrezenĠă aer în instalaĠie

EvacuaĠi aerul din instalaĠie

Contact presostat aer deschis

VerificaĠi cablajul

Cablaj greúit la presostat aer

VerificaĠi ventilatorul

Diafragmă necorespunzătoare

VerificaĠi presostatul

Coúul de fum nu este corect
dimensionat sau este astupat

ÎnlocuiĠi diafragma

Presiune scăzută în instalaĠia de
gaz

VerificaĠi presiunea gazului

Calibrare presiune minimă la
arzător

VerificaĠi presiunile

Senzor defect
F10

Anomalie senzor tur 1

Cablaj în scurt circuit

VerificaĠi cablajul sau înlocuiĠi senzorul

Cablaj întrerupt
Senzor defect
F11

Anomalie senzor apă caldă
menajeră

Cablaj în scurt circuit

VerificaĠi cablajul sau înlocuiĠi senzorul

Cablaj întrerupt
Senzor defect
F14

Anomalie senzor tur 2

Cablaj în scurt circuit

VerificaĠi cablajul sau înlocuiĠi senzorul

Cablaj întrerupt
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F34

Tensiune de alimentare mai
mică de 170V.

Probleme la reĠeaua electrică

VerificaĠi instalaĠia electrică

F35

FrecvenĠa din reĠea e anormală

Probleme la reĠeaua electrică

VerificaĠi instalaĠia electrică
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Cod
anomalie

Anomalie

Cauză posibilă

SoluĠie

Presiune prea scăzută

UmpleĠi instalaĠia

Presostatul apă nu este conectat
sau este defect

VerificaĠi senzorul

PoziĠionare senzori

Senzor tur sau senzor apă caldă
menajeră deconectat de la tub

ControlaĠi poziĠionarea úi funcĠionarea corectă a senzorilor

F42

Anomalie senzor încălzire

Senzor defect

ÎnlocuiĠi senzorul

IntervenĠie protecĠie schimbător.

Lipsă de circulaĠie H2O în

F43

VerificaĠi pompa de circulaĠie

F37

Presiunea apei din instalaĠie
nu e corectă

A41

F50

RO

Anomalie modureg

instalaĠie
Aer în instalaĠie

EvacuaĠi aerul din instalaĠie

Cablaj întrerupt

VerificaĠi cablajul
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4. Caracteristici úi date tehnice
4.1 Dimensiuni úi racorduri
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fig. 25 - Dimensiuni úi racorduri
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Tur instalaĠie de încălzire
Ieúire apă caldă menajeră
Intrare gaz
Intrare apă menajeră
Retur instalaĠie de încălzire
Evacuare supapă de siguranĠă
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4.2 Vedere generală úi componente principale
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fig. 26 - Vedere generală
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Cameră etanúă
Intrare gaz
Ieúire apă menajeră
Intrare apă menajeră
Tur instalaĠie
Retur instalaĠie
Supapă de siguranĠă
Ventilator
Cameră de ardere
Grup arzătoare
Duză principală
Arzător
Izolator cameră de combustie
Schimbător din aramă pentru încălzire úi apă
caldă menajeră

28
29
32
36
38
42
43
44
56
74
81
114
187
278
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Cameră de ardere
Colector ieúire gaze arse
Pompă de circulaĠie încălzire
Evacuare automată aer
Fluxostat
Sondă temperatură apă menajeră
Presostat aer
Valvă de gaz
Vas de expansiune
Robinet de umplere instalaĠie
Electrod de aprindere úi detectare
Presostat apă
Diafragmă gaze arse
Senzor dublu (SiguranĠă + Încălzire)
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4.3 Circuitul hidraulic
29

187

+

43

5
16
278

56

27

81

20
44
114

42

14
32
38
74

10

8

7

9

11

fig. 27 - Circuitul hidraulic
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Cameră etanúă
Intrare gaz
Ieúire apă menajeră
Intrare apă menajeră
Tur instalaĠie
Retur instalaĠie
Supapă de siguranĠă
Ventilator
Grup arzătoare
Schimbător din aramă pentru încălzire úi apă
caldă menajeră
Colector ieúire gaze arse
Pompă de circulaĠie încălzire
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42
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Fluxostat
Sondă temperatură apă caldă menajeră
Presostat aer
Valvă de gaz
Vas de expansiune
Robinet de umplere instalaĠie
Electrod de aprindere úi detectare
Presostat apă
Diafragmă gaze arse
Senzor dublu (SiguranĠă + Încălzire)
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4.4 Tabel cu datele tehnice
În coloana din dreapta e indicată abrevierea utilizată pe plăcuĠa cu datele tehnice.

Dată

Unitate

Valoare

Putere termică max.

kW

25.8

(Q)

Putere termică min.
Putere termică max. încălzire

kW

8.3

(Q)

kW

24.0

(P)
(P)

Putere termică min. încălzire

kW

7.2

Putere termică max. apă caldă menajeră

kW

24.0

Putere termică min. apă caldă menajeră

kW
nr. x ě

Duze arzător G20

7.2
11 x 1,35

Presiune gaz alimentare G20

mbar

20

Presiune gaz max. la arzător (G20)

mbar

12.0

Presiune gaz min. la arzător (G20)

mbar

1.5

Debit gaz max. G20

m3/h

2.73

Debit gaz min. G20

m3/h

0.88

nr. x ě

Duze arzător G31

11 x 0,79

Presiune gaz alimentare G31

mbar

37

Presiune gaz max. la arzător (G31)

mbar

35.0

Presiune gaz min. la arzător (G31)

mbar

5.0

Debit gaz max. G31

kg/h

2.00

Debit gaz min. G31

kg/h

0.65

Clasă eficienĠă directiva 92/42 CEE

-

Clasă de emisii NOx

3 (<150 mg/kWh)

(NOx)

Presiune max. de funcĠionare încălzire

bar

-

3

(PMS)

Presiune min. de funcĠionare încălzire

bar

0.8

Temperatură max. încălzire

°C

90

ConĠinut apă încălzire

litri

1.0

Capacitatea vasului de expansiune pentru instalaĠia de încălzire

litri

7

Presiune de preîncărcare vas de expansiune încălzire

bar

1

Presiune max. de funcĠionare apă caldă menajeră

bar

9

Presiune min. de funcĠionare apă caldă menajeră

bar

0.25

ConĠinut apă caldă menajeră

litri

0.3

Debit apă caldă menajeră Dt 25°C

l/min

13.7

Debit apă caldă menajeră Dt 30°C

l/min

11.4

Grad de protecĠie
Tensiune de alimentare

IP
V/Hz

(PMW)

(D)

X5D
230V/50Hz

Puterea electrică absorbită

W

110

Puterea electrică absorbită apă caldă menajeră

W

40

Greutate în gol

kg

Tip de aparat

(tmax)

32
C12-C22-C32-C42-C52-C62C72-C82-B22

PIN CE

RO

0461BS0898
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4.5 Diagrame
Diagrame presiune - putere
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4.6 Schemă electrică
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fig. 28 - Schemă electrică

Înainte de a racorda termostatul ambiental sau cronocomanda la distanĠă, scoateĠi puntea de pe
A AtenĠie:
panoul de borne.

Legendă
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Ventilator
Pompă de circulaĠie încălzire
Fluxostat
Senzor temperatură apă menajeră
Presostat aer
Valvă de gaz
Cablu "modureg"
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Termostatul de cameră
Electrod de aprindere/detectare
Presostat apă
Cronocomandă la distanĠă (OpenTherm)
Senzor dublu (SiguranĠă + Încălzire)
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