Centrala murala cu boiler
cu camera de ardere etansa (tip C) si tiraj fortat
sau
cu camera de ardere deschisa (tip B) si tiraj fortat

RO

Instructiuni instalare
si utilizare
Instalator
Utilizator
Tehnician

Stimate Client,
Vă felicităm pentru că aţi ales un produs Immergas de înaltă calitate în măsură să vă asigure timp îndelungat confort şi siguranţă. În calitate de client Immergas veţi
putea întotdeauna să vă bazaţi pe un Serviciu de Asistenţă Tehnică Autorizat, calificat, pregătit şi mereu informat, pentru a garanta o eficienţă constantă produsului
dumneavoastră.Citiţi cu atenţie paginile ce urmează: veţi putea descoperi sugestii utile cu privire la utilizarea corectă a aparatului, a căror respectare va asigura
satisfacţia dumneavoastră faţă de produsul Immergas.
Adresaţi-vă din timp unuia din Centrele Autorizate de Asistenţă Tehnică, pentru a solicita punerea în funcţiune a aparatului (necesară pentru confirmarea garanţiei
Immergas). Tehnicianul autorizat va verifica bunele condiţii de funcţionare, va executa reglările necesare şi vă va arăta modul corect de utilizare a aparatului.
Adresaţi-vă pentru eventualele necesităţi de intervenţie şi întreţinere periodică Centrelor de Asistenţă Tehnică Autorizate Immergas: ele dispun de componente originale
şi au avantajul de a beneficia de o pregătire specifică supravegheată în mod direct de către constructor.
Avertizări generale
Prezentul manual constituie parte integrantă şi esenţială a produsului şi trebuie pus la dispoziţia utilizatorului chiar şi în cazul schimbării proprietarului. El trebuie păstrat
cu grijă şi consultat cu atenţie, deoarece toate avertizările furnizează indicaţii importante privind siguranţa în fazele de instalare, utilizare şi întreţinere. Instalarea,
punerea în funcţiune, service-ul, întreţinerea şi verificarea tehnică periodică trebuiesc efectuate conform normelor în vigoare şi instrucţiunilor producătorului, exclusiv
de către personal autorizat ISCIR conform PT-A1.
O instalare greşită poate cauza daune persoanelor, animalelor sau lucrurilor, pentru care producătorul nu poate fi făcut răspunzător. Întreţinerea trebuie efectuată de
personal tehnic autorizat ISCIR, Serviciul de Asistenţă Tehnică Autorizat Immergas reprezentând în acest sens o garanţie de calificare şi de profesionalitate. Aparatul
trebuie utilizat doar în scopul pentru care a fost proiectat. Orice altă utilizare este considerată improprie şi deci periculoasă. În cazul erorilor de instalare, de funcţionare
sau de întreţinere cauzate de nerespectarea normativelor tehnice în vigoare sau a instrucţiunilor din prezentul manual (sau oricum furnizate de către producător), este
exclusă orice răspundere contractuală şi extra-contractuală a producătorului pentru eventualele daune iar produsul îşi pierde dreptul de garanţie.
Pentru ulterioare informaţii despre instalarea centralelor termice cu gaz consultaţi site-ul Immergas la adresa: www.imoca.ro

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE
Constructorul: Immergas S.p.A. - V. Cisa Ligure nr. 95 42041 Brescello (RE),
DECLARĂ CĂ: centralele termice Immergas model:
ZEUS Superior 24-28-32 Kw
sunt conforme cu prevederile următoarelor Directive Comunitare:
Directiva de gaz CE 90/396, Directiva EMC CE89/336, Directiva de Randamente CE 92/42 şi Directiva de Joasă Tensiune CE 73/23.
Director Cercetare şi Dezvoltare:
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- Centrală de tip B22 dacă este instalată utilizând
terminalul special pentru aspirarea aerului direct din
locul în care este instalată centrala.
- Centrală termică de tip C dacă este instalată
utilizând tuburile coaxiale sau alte tipuri de
tubulaturi pentru aspirarea aerului şi evacuarea
fumului prevăzute pentru centralele termice cu
cameră etanşă.
Instalarea trebuie realizată de un instalator calificat
şi autorizat ISCIR pentru instalarea aparatelor cu
gaz Immergas. Instalarea trebuie realizată conform
prescripţiilor normativelor în vigoare. În particular
trebuie respectate prevederile Prescripţiei Tehnice
pentru aparate cu combustibil gazos (PT - A1).
Instalarea centralei Zeus Superior kW în caz de
alimentare cu GPL trebuie efectuată respectând
reglementările pentru gaze având densităţi mai mari
decât ale aerului (de exemplu nu este permisă
instalarea de instalaţii alimentate cu gaze lichefiate
în încăperi având pardoseala la o cotă inferioară
solului).
Înainte de instalarea aparatului este indicat să se
verifice dacă produsul este în stare bună. Dacă
acest lucru nu este cert, adresaţi-vă imediat
furnizorului. Elementele de ambalaj (agrafe, cuie,
saci de plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie
lăsate la îndemâna copiilor, deoarece sunt
potenţiale surse de pericol. În cazul montării
centralei lângă mobilă sau în interiorul acesteia,
trebuie prevăzut un spaţiu de minim 3 cm între
mantaua centralei şi mobilă.
Deasupra centralei se va lăsa un spaţiu necesar
intervenţiilor la tubulatură. Sub centrala trebuie
prevăzut un spaţiu de minim 60 cm pentru a putea
schimba anodul de magneziu.
În vecinătatea centralei nu trebuie să se găsească
nici un obiect inflamabil (hârtie, haine, plastic,
polistiren etc.).
Nu se recomandă poziţionarea aparatelor
electrocasnice sub centrală pentru că ar putea fi
avariate în cazul intervenţiei supapei de siguranţă
(dacă nu este racordată la o conductă adecvată de
scurgere) sau în cazul unor pierderi la instalaţia
hidraulică; în caz contrar producătorul nu poate fi
considerat responsabil pentru eventualele
stricăciuni cauzate aparatelor electrocasnice.
În cazul unor anomalii, defecţiuni sau al funcţionării
necorespunzătoare, centrala trebuie oprită şi
trebuie chemat un tehnician de service autorizat
Immergas (care are la dispoziţie piese de schimb
originale şi pregătirea necesară).
Evitaţi orice intervenţie sau tentativă de reparare
din partea persoanelor neautorizate.
Nerespectarea indicaţiilor de mai sus duce la
pierderea dreptului de garanţie şi la asumarea
responsabilităţii personale în ceea ce priveşte
centrala.
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Atenţie: instalarea centralei pe perete trebuie să
garanteze o susţinere stabilă şi eficientă a acesteia.
Diblurile furnizate de serie împreună cu centrala
trebuie utilizate numai pentru fixarea acesteia pe
perete. Ele pot asigura o susţinere adecvată numai
dacă sunt introduse corect în pereţi construiţi din
cărămizi pline sau semipline. În cazul unor pereţi
realizaţi din cărămizi perforate sau bolţari perforaţi
sau alte materiale cu capacitate de încărcare
statică limitată este necesară efectuarea unei
verificări statice preliminare a sistemului de
susţinere a centralei.
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N.B. Şuruburile cu cap hexagonal pentru dibluri
aflate în ambalajul tip blister se vor utiliza
exclusiv pentru fixarea plăcii de susţinere pe
perete.
Aceste centrale servesc la încălzirea apei la o
temperatură inferioară punctului de fierbere la
presiune atmosferică.
Trebuie să fie racordate la o instalaţie de încălzire
şi la o reţea de distribuţie a apei sanitare adecvate
prestaţiilor şi puterii lor.

1.2 DIMENSIUNILE PRINCIPALE

Legendă:
G – Alimentare cu gaz
R – Retur instalaţie încălzire
M – Tur instalaţie încălzire
RC – Recirculare apă caldă menajeră
(opţională)
AC – Ieşire apă caldă menajeră
AF – Intrare apă rece
V – Racordare electrică

Înălţime
(mm)
900
GAZ
G
½”
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1.1. AVERTIZĂRI DE INSTALARE
Centrala termică Zeus Superior kW a fost
proiectată numai pentru instalarea pe perete, fiind
utilizată pentru încălzirea ambientului şi producerea
apei calde menajere pentru utilizare casnică sau
alte utilizări similare.
Peretele trebuie să fie neted, lipsit deci de
proeminenţe, adâncituri sau scobituri ce pot
împiedica lipirea perfectă a părţii posterioare de
perete. Această centrală nu a fost proiectată pentru
a fi montată pe socluri sau pe pardoseală (Fig. 1-1).
În funcţie de tipul de instalare diferă şi clasificarea
centralei termice şi mai precis:

 Norme de instalare: această centrală poate fi
instalată la exterior în loc parţial protejat. Prin loc
parţial protejat se înţelege acel loc în care centrala
termică nu este expusă direct acţiunii şi pătrunderii
precipitaţiilor atmosferice (ploaie, zăpadă, grindină,
etc.).
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1 INSTALAREA CENTRALEI:

Lăţime (mm)

Adâncime (mm)

600
466
RACORDURI
INSTALAŢIE
CIRCUIT SANITAR
NCĂLZIRE
R
M
AC
AF
¾”
¾”
½”
½”
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1.3 PROTECŢIA ANTI-ÎNGHEŢ.
Temperatură minimă -5ºC. Centrala termică este
dotată de serie cu o funcţie anti-îngheţ care pune
în funcţiune pompa şi arzătorul atunci când
temperatura apei din interiorul centralei termice
coboară sub 4ºC.
Funcţia anti-îngheţ este asigurată numai dacă:
- centrala termică este racordată corect la circuitele
de alimentare cu gaz şi energie electrică;
- centrala termică este alimentată constant;
- centrala termică este în regim de vară ( ) sau
iarnă ( ),adică nu este oprită ( );
- centrala termică nu este în stare de “blocare
aprindere” (Paragraful 2.6);
- componentele esenţiale ale centralei termice nu
sunt în avarie.

Legendă:
G – alimentare gaz ½”
R – retur instalatie ¾”
M – tur instalatie ¾”
RC – recirculare ACM ½” (optional)
AC – iesire ACM ½”
AF – intrare apă rece ½”
V – alimentare electrică 230V-50 Hz
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În aceste condiţii centrala termică este protejată
contra îngheţului până la o temperatură a
ambientului de - 5 ºC.
N.B.: în caz de instalare a centralei termice în
locuri unde temperatura poate scădea sub 0ºC
este necesară izolarea ţevilor din circuitele sanitar
şi de încălzire.
Când centrala este oprită, apa prezentă în interiorul
boilerului nu este protejată contra îngheţului.
1.4 RACORDĂRI.
Racordări la gaz (Aparat categoria II2H3+)
Centralele noastre sunt construite pentru a
funcţiona cu gaz metan (G20) sau GPL. Ţeava de
alimentare trebuie să fie egală în diametru sau mai
mare decât racordul centralei G1/2”. Înainte de
efectuarea racordului la ţeava de alimentare cu
gaz, este necesară o curăţare atentă şi amănunţită
a instalaţiei de alimentare cu combustibil pentru a
îndepărta eventualele reziduuri ce pot compromite
buna funcţionare a centralei. Trebuie verificat dacă
tipul gazului din conducta de alimentare este
corespunzător celui pentru care centrala este
reglată din fabrică (a se vedea eticheta cu date
tehnice amplasată în centrală). Dacă tipul de gaz
este diferit, este necesară o intervenţie asupra
centralei pentru adaptarea acesteia la un alt tip de
gaz (a se vedea secţiunea despre transformarea
aparatelor în caz de schimbare a tipului de gaz).
Este important a se verifica presiunea dinamică a
gazului în reţeaua de alimentare (metan sau GPL);
dacă presiunea este insuficientă, poate influenţa
puterea termică a centralei provocând dificultăţi
utilizatorului.
Asiguraţi-vă că robinetul de gaz se montează
corect. Ţeava de alimentare cu gaz trebuie
dimensionată conform normelor în vigoare astfel
încât să garanteze debitul de gaz necesar
funcţionării corecte a arzătorului chiar şi la puterea
maximă şi să garanteze prestaţiile aparatului (date
tehnice). Sistemul de racordare trebuie să fie
conform normelor în vigoare.
Calitatea combustibilului gazos. Centrala a fost
proiectată pentru a funcţiona cu combustibil gazos
fără impurităţi; în caz contrar este indicată
montarea unui filtru în amonte de centrală, pentru a
garanta eliminarea impurităţilor din combustibil.
Rezervoare de stocare (în cazul alimentării cu
GPL).
- Este posibil ca rezervorul de stocare pentru GPL
să conţină reziduuri de gaze inerte (azot) care să
reducă debitul de gaz livrat centralei, determinând
funcţionarea anormală a acesteia.

- Din cauza compoziţiei amestecului de GPL se
poate constata în perioada de stocare o stratificare
a componentelor amestecului în rezervor. Această
stratificare poate cauza variaţia puterii calorifice a
amestecului livrat cu consecinţa variaţiilor
prestaţiilor acestuia.
Racordarea hidraulică
Atenţie: Înainte de efectuarea racordurilor
centralei, pentru a nu pierde garanţia
schimbătorului primar, instalaţia termică (ţevi,
radiatoare, etc.) trebuie spălată corespunzător cu
soluţii decapante şi dezincrostant pentru a
îndepărta eventualele reziduuri ce ar putea
compromite buna funcţionare a centralei.
Pentru a evita depunerile de calcar în instalaţia de
încălzire, trebuie respectate prescripţiile normelor
în vigoare privind tratamentul apei utilizate în
instalaţiile termice de uz casnic.
Legăturile hidraulice trebuie executate corect
utilizând racordurile furnizate cu centrala. Evacurea
supapelor de siguranţă ale centralei trebuie
racordate la o conductă de evacuare. În caz
contrar, dacă supapele de evacuare vor interveni
inundând încăperea, producătorul nu poate fi făcut
responsabil.

Atenţie: Producătorul Immergas SpA declină orice
responsabilitate
pentru
daune
provocate
persoanelor sau lucrurilor, cauzate de lipsa
legăturii la priza de împământare sau realizarea
acesteia fără respectarea normativelor în vigoare.
Verificaţi dacă instalaţia electrică este adecvată
puterii maxime absorbite indicată pe eticheta cu
date tehnice a centralei. Centralele sunt dotate cu
cablu de alimentare de tip „X” fără ştecher. Cablul
de alimentare trebuie legat la o reţea de 230 V
±10% / 50 Hz, respectând polaritatea Fază-Nul şi
legătura la priza de împământare . Pe traseul
cablului de alimentare trebuie montat un
întrerupător cu categoria de supratensiune de
clasă III. În cazul înlocuirii cablului de alimentare
apelaţi la un Centru de Service Autorizat
Immergas. Cablul de alimentare trebuie să
respecte traseul prescris.
În cazul în care trebuie înlocuite siguranţele fuzibile
de pe placa de reglare, utilizați siguranţe rapide de
3,15 A.
Pentru alimentarea electrică a centralei nu este
permisă utilizarea de adaptoare, prize multiple sau
prelungitoare electrice.

Atenţie: În cazul în care se utilizează apă ale cărei
caracteristici pot provoca apariţia depunerilor de
calcar (spre exemplu cu o duritate mai mare de 25
grade franceze), în scopul păstrării duratei de viaţă
şi a eficienţei schimbătorului sanitar se recomandă
instalarea unui filtru dozator de polifosfaţi.
Racordarea electrică. Centrala Zeus Superior kW
are pentru toată instalaţia electrică un grad de
protecţie IPX5D. Siguranţa electrică a centralei
este realizată în momentul când aceasta este
perfect racordată la o priză de împământare
eficace, realizată conform normelor în vigoare
privind siguranţa electrică.

Cablu
alimentare

Comandă la distanță AMICO (CAR)

Comandă la distanță Super AMICO (Super CAR)
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SONDA EXTERNĂ
Legea de corecţie a temperaturii de tur în funcţie de temperatura
externă şi de reglajul temperaturii de încălzire
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Cronotermostat digital On/Off

TM-MAX/MIN = plaja temperatură tur selecţionată
TE = temperatura externă

1.5
COMENZI
LA
DISTANŢĂ
ŞI
CRONOTERMOSTATE
DE
AMBIENT
(OPŢIONALE).
Centrala este prevăzută pentru conectarea la
cronotermostate de ambient sau la comenzi la
distanţă.
Aceste accesorii Immergas sunt disponibile ca şi
kituri separate de centrală şi sunt furnizate la
cerere.
Toate cronotermostatele Immergas sunt racordabile
cu doar 2 fire. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de
montare şi utilizare ale acestora.
• Cronotermostat digital On/Off (Fig. 1-5)
Cronotermostatul permite:
- fixarea a două valori de temperatură ale
ambientului: una pentru zi (temperatură confort) şi
una pentru noapte (temperatură redusă);
- fixarea a până la patru programe săptămânale
diferenţiate de aprindere şi stingere;
- selectarea stării de funcţionare dorite din diversele
alternative posibile:
• funcţionare permanentă la temperatura confort.
• funcţionare permanentă la temperatura redusă.
• funcţionare permanentă la temperatura anti-îngheţ
reglabilă.
Cronotermostatul este alimentat cu 2 baterii de 1,5V
tip LR 6 alcaline;
• Sunt disponibile 2 feluri de Comenzi la Distanţă:
Comanda la Distanţă Amico (Fig. 1-6) şi Super
Comanda la Distanţă Amico (Fig. 1-7), ambele cu
funcţionare de cronotermostat climatic. Panourile
cronotermostatelor permit utilizatorului, în afară de
funcţiile prezentate la punctul anterior, să aibă sub
control şi mai ales la îndemână toate informaţiile
importante referitoare la funcţionarea aparatului şi a
instalaţiei termice, cu posibilitatea de a interveni
foarte comod asupra parametrilor fixaţi anterior, fără
a fi necesară deplasarea în locul unde este instalată
centrala. Comenzile la Distanţă sunt dotate cu
autodiagnoză ce afişează pe display eventualele
anomalii
de
funcţionare
ale
centralei.
Cronotermostatul climatic încorporat în comenzile la
distanţă permite adecvarea temperaturii de tur a
instalaţiei la necesităţile ambientului de încălzit,
astfel încât să se obţină în ambient temperatura
dorită cu foarte mare precizie şi deci cu o evidentă

reducere a costului de exploatare. Cronotermostatul
este alimentat direct de la centrală prin intermediul
aceloraşi 2 fire care servesc şi la transmiterea
datelor între centrală şi cronotermostat.
Important: în cazul unei instalaţii împărţite în zone
controlate cu kituri opţionale adecvate, CDA şi
Super CDA nu trebuie să realizeze termoreglare
climatică, deci trebuie setate pe funcţionare On/Off.
Racordarea electrică a Comenzii la Distanţă
Amico, Super Comenzii la Distanţă Amico sau a
cronotermostatului On/Off (Opţionale). Operaţiile
descrise în continuare se vor efectua doar după ce
s-a întrerupt alimentarea electrică a centralei.
Eventualul cronotermostat de ambient On/Off se
racordează la bornele 40 şi 41 eliminând puntea
X40 (Fig. 3-2). Asiguraţi-vă că termostatul On/Off
are un contact de tip “curat”, adică independent de
tensiunea din reţea, în caz contrar s-ar putea
deteriora placa electronică de reglare. Eventuala
CDA sau Super CDA trebuie să fie racordată prin
intermediul bornelor IN+ şi IN- la bornele 42 şi 43,
eliminând puntea X40 de pe placa electronică (în
centrală) şi respectând polaritatea (Fig. 3-2).
Racordarea cu polaritate eronată, chiar dacă nu
deteriorează CDA, nu permite funcţionarea
acesteia. Centrala funcţionează cu parametrii
stabiliţi pe comanda la distanţă doar daca
întrerupătorul general al centralei este fixat pe
poziţia Sanitar/Comandă la Distanţă (
). Este
posibilă racordarea la centrală a unei singure
comenzi la distanţă.
Important: În cazul utilizării Comenzii la Distanţă
Amico este obligatoriu să se prevadă două circuite
separate, conform normelor în vigoare privind
instalaţiile electrice. Ţevile instalţiilor nu trebuie
niciodată utilizate ca prize de împământare ale
instalaţiei electrice sau telefonice. Asiguraţi-vă că
acest lucru nu se întâmplă înainte de a racorda
electric centrala.

1.6 SONDA EXTERNĂ (OPŢIONALĂ)
 Sonda externă de temperatură (Fig. 1-8) se
racordează direct la placa electronică a centralei
termice şi permite scăderea automată a temperaturii
maxime de tur a instalaţiei în cazul creşterii
temperaturii exterioare, astfel încât temperatura
furnizată instalaţiei să fie adecvată în funcţie de
variaţia temperaturii exterioare. Sonda externă
acţionează întotdeauna atunci când este conectată,
independent de prezenţa sau tipul de
cronotermostat de ambient utilizat şi poate lucra în
combinaţie cu cronotermostatul On/Off şi cu CDA
(nu poate fi conectată la CDD). Corelaţia dintre
temperatura de tur a instalaţiei şi temperatura
exterioară este determinată de poziţia selectorului
de pe panoul de comandă, conform curbelor din
diagrama alăturată (Fig. 1-9). Racordarea electrică
a sondei externe se face la bornele 38 şi 39 de pe
placa electronică a centralei (Fig. 3-2).
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1.7 TUBULATURI GAZE DE ARDERE / AER
IMMERGAS

1.8
INSTALAREA LA EXTERIOR ÎN LOC
PARŢIAL PROTEJAT

Immergas furnizează, separat de centrala termică,
diverse soluţii pentru instalarea terminalelor de
aspirare aer şi evacuare fum fără de care centrala
termică nu poate funcţiona.

N.B.: prin loc parţial protejat se înţelege acela în
care aparatul nu este expus direct acţiunii
intemperiilor (ploaie, zăpadă, grindină etc.).

Atenţie: centrala trebuie să fie instalată numai
împreună cu un kit de tuburi pentru aspirare aer
şi evacuare fum original Immergas. Această
tubulatură are ca semn distinctiv inscripţia:
“non per caldaie a condensazione”, adică “nu
pentru centrale cu condensare”.
Tuburile de evacuare a fumului nu trebuie sa fie în
contact sau în apropierea materialelor inflamabile şi
nu trebuie să traverseze structuri sau pereti din
materiale inflamabile.
Poziţionarea garniturilor. Pentru a fixa corect
garnitura pe coturi sau tuburi de prelungire, trebuie
respectat sensul de montaj indicat în figură (Fig. 110).
• Factori de Rezistenţă şi lungimi echivalente.
Fiecare componentă a kitului are un anumit Factor
de Rezistenţă obţinut prin probe experimentale şi
prezentate în tabelul următor. Factorul de rezistenţă
al fiecărei componente este independent de tipul
centralei pe care este instalat şi este o mărime
adimensională. El este în schimb condiţionat de
temperatura fluidelor care trec prin interiorul
tuburilor şi deci variază în funcţie de întrebuinţarea
pentru aspirare aer sau evacuare fum. Fiecare
componentă în parte are o rezistenţă
corespunzătoare unei anumite lungimi în metri de
tub de acelaşi diametru; aşa zisa lungime
echivalentă. Toate aparatele au un factor de
rezistenţă maxim obţinut experimental egal cu 100.
Factorul de rezistenţă maxim admisibil corespunde
rezistenţei comparate cu lungimea maximă
admisibilă de tuburi cu orice tip de kit terminal.
Ansamblul acestor informaţii permite efectuarea
calculelor pentru a verifica posibilitatea realizării
celor mai variate configuraţii de sisteme de aspirare
aer şi evacuare fum.

 Configuraţie tip B cu cameră deschisă şi tiraj
forţat
În această configuraţie este necesar să se utilizeze
terminalul special (prezent în kitul de aspirare
pentru acest tip de instalare) ce trebuie aplicat pe
orificiul central al centralei (vezi figura următoare).
Aspirarea aerului se produce în mod direct din
ambientul în care este instalată centrala termică iar
evacuarea fumului în coş independent sau direct la
exterior. Centrala termică în această configuraţie
este clasificată conform normelor în vigoare ca tip
B22.
Cu această configuraţie:
- aspirarea aerului se produce direct din ambientul
în care este instalată centrala; aceasta trebuie să fie
instalată şi să funcţioneze doar în încăperi
permanent ventilate.

Kitul de acoperire cuprinde:
1 Capac termoformat
1 Placă fixare garnitură
1 Garnitură
1 Tablă profil pentru Zeus Superior
28 kW
1 Tablă plată pentru zeus Superior
32 kW

Kitul terminal cuprinde:
1 Garnitură
1 Flanşă de evacuare Ø80
1 Cot 90° Ø80
1 Tub evacuare Ø80
1 Rozetă etanşare

- evacuarea fumului trebuie realizată într-un coş
independent sau canalizat în mod direct în
atmosfera exterioară.
Trebuie astfel respectate normele tehnice în
vigoare.
• Montarea kitului de acoperire (Fig. 1-12).
Demontati cele 2 capace si garniturile acestora din
orificiile laterale. Instalaţi flanşa Ø80 de evacuare
pe orificiul central al centralei, interpunând garnitura
aflată în kit şi strângeţi cu şuruburile din dotarea
centralei. Instalaţi capacul de acoperire superior
fixându-l cu cele şuruburile demontate anterior.
Introduceţi cotul 90° Ø80 cu capătul tată (neted) în
capătul mamă (cu garnituri pe interior) a flanşei
Ø80, tăiaţi garnitura la diametrul dorit (Ø80), faceţi-o
să alunece pe cot şi fixaţi-o cu ajutorul plăcii de
tablă. Introduceţi tubul de evacuare cu capătul tată
(neted) în capătul mamă al cotului 90° Ø80,
asigurându-vă că aţi introdus în prealabil rozeta de
etanşare aferentă. În acest mod se va obţine
îmbinarea şi etanşarea corectă a elementelor ce
compun kitul.
Lungime maximă a tubulaturii de evacuare.
Tubul de evacuare (atât vertical cât şi orizontal)
poate fi prelungit până la maxim 12 m rectilinii
utilizând tuburi izolate (Fig. 1-31). Pentru a evita
formarea condensului din fum, datorită pierderiilor
de căldură prin pereţii tubului, este necesară
limitarea lungimii tubului de evacuare Ø80 normal
(neizolat) la numai 5 metri (Fig. 1-28).

• Asamblare prin mufare a tuburilor de prelungire.
Pentru a instala eventualele prelungiri prin mufare
cu celelalte elemente ale sistemului de tubulaturi,
procedaţi după cum urmează: introduceţi până la
capăt tubul sau cotul cu capătul tată (neted) în
capătul mamă (cu garnituri pe interior) a elementului
instalat anterior. În acest mod se va obţine
îmbinarea şi etanşarea corectă a elementelor ce
compun kitul.
Exemplu de instalare cu terminal vertical direct
în loc parţial protejat. Utilizând terminalul vertical
pentru evacuarea directă a produselor de combustie
este necesar să se respecte distanţa minimă de 300
mm faţă de balconul de deasupra. Cota A + B (tot
faţă de balconul de deasupra) trebuie să fie egală
sau mai mare de 2.000 mm (Fig. 1-14).
 Configuraţie fără kit de acoperire în loc parţial
protejat (centrală tip C).
Lăsând capacele laterale montate, este posibilă
instalarea aparatului în exterior fără kitul de
acoperire. Instalarea se realizează utilizând kiturile
de aspirare/evacuare orizontale coaxiale Ø60/100,
Ø80/125 sau cu tuburi separate Ø80/80.

1.9 INSTALARE LA INTERIOR
 Configuraţie tip C cu camera etansa si tiraj
fortat.
Kit orizontal de aspirare - evacuare ∅60/100.
Montarea kitului Fig. (1-15): instalaţi cotul cu flanşă
(2) pe orificiul interior al centralei, utilizând pentru
etanşarea acesteia garnitura (1). Strângeţi apoi
flanşa cu ajutorul şuruburilor prezente în kit.
Introduceţi până la capăt tubul terminal (3) cu
partea tată (netedă) în partea mamă (cu garnituri pe
margine) a cotului (2). Asiguraţi-vă că aţi introdus în
prealabil rozetele de etanşare pentru interior şi
exterior, în acest mod obţinându-se etanşarea şi
joncţiunea corectă a elementelor care compun kitul.
NB: Pentru cazul în care centrala se instalează în
zone unde se pot înregistra temperaturi foarte
scăzute, este disponibil opţional un kit terminal antiîngheţ care se poate instala în locul celui standard.

INSTALATOR
UTILIZATOR

Kit capac aspiratie

TEHNICICAN

Kit terminal vertical pentru evacuare

Lungimea echivalentă în m a
tubului concentric Ø 60/100

Lungimea echivalentă în m a
tubului concentric Ø 80/125

1m

2,8 m

Admisie si
evacuare 21

1,3 m

3,5 m

Admisie si
evacuare
16,5

1m

2,8 m

Factor de
rezistentă
(R)
Tabel cu factori de rezistenţă şi lungimi echivalente
Tub concentric Ø 60/100 – 1 m
Admisie si
evacuare
16,5

INSTALATOR

TIPUL DE CONDUCTĂ

Cot concentric 90o Ø 60/100

TEHNICICAN

UTILIZATOR

45o

Cot concentric
Ø 60/100
Terminal concentric orizontal complet de
admisie-evacuare Ø 60/100

Admisie 7,1 m

Tub concentric Ø 80/125 – 1 m

Cot concentric

90o

Ø 80/125

Cot concentric 45o Ø 80/125
Terminal concentric vertical complet de
admisie-evacuare Ø 80/125

Evacuare 5,5 m
Admisie 9,1 m
Evacuare 7,0 m
Admisie 7,1 m
Evacuare 5,5 m
Admisie 20 m

Admisie si
evacuare 46

2,8 m

Admisie si
evacuare 32

1,9 m

7,6 m
Evacuare 15 m

Terminal concentric orizontal de admisieevacuare Ø 60/100
Terminal concentric vertical de admisieevacuare Ø 60/100

Lungimea echivalentă în m a
tubului concentric Ø 80

Admisie 14 m
5,3 m
Evacuare 10,6 m
Admisie 18 m

Admisie si
evacuare
41,7

2,5 m

Admisie si
evacuare 6

0,4 m

Admisie si
evacuare 7,5

0,5 m

1,3 m

Admisie si
evacuare 6

0,4 m

1,0 m

7m
Evacuare 14 m

1,0 m

Admisie 2,6 m
Evacuare 2,0 m
Admisie 3,3 m
Evacuare 2,5 m
Admisie 2,6 m
Evacuare 2,0 m
Admisie 14,3 m

Admisie si
evacuare 33

2,0 m

5,5 m
Evacuare 11,0 m

Terminal concentric vertical de admisieevacuare Ø 80/125

Admisie 11,5 m

Admisie si
evacuare
26,5

1,6 m

Admisie si
evacuare 39

2,3 m

Admisie si
evacuare 34

2,0 m

Admisie si
evacuare 13

0,8 m

Admisie si
evacuare 2

0,1 m

Admisie 2,3

0,1 m

0,4 m

Admisie 1,0 m

Evacuare 3

0,2 m

0,5 m

Evacuare 1,0 m

Admisie 5

0,3 m

0,8 m

Admisie 2,2 m

Terminal admisie Ø 80

Admisie 3

0,2 m

0,5 m

Admisie 1,3 m

Terminal evacuare Ø 80

Evacuare 2,5
Admisie 5
Evacuare 6,5
Admisie 3

0,1 m
0,3 m
0,4 m
0,2 m

0,4 m
0,8 m
1,1 m
0,5 m

Evacuare 0,8 m
Admisie 2,2 m
Evacuare 2,1 m
Admisie 1,3 m

Evacuare 4

0,2 m

0,6 m

Evacuare 1,3 m

Admisie si
evacuare 8,8

0,5 m

1,5 m

Terminal concentric orizontal complet de
admisie-evacuare Ø 80/125

Terminal concentric orizontal de admisieevacuare Ø 80/125
Adaptor concentric de la Ø 60/100 la Ø
80/125 cu racord pentru condensat
Adaptor concentric de la Ø 60/100 la Ø
80/125
Tub Ø 80 – 1 m

4,4 m
Evacuare 8,8 m
Admisie 16,9 m
6,5 m
Evacuare 13 m
5,6 m

Admisie 14,8 m
Evacuare 11,3 m

2,2 m

Admisie 5,6 m
Evacuare 4,3 m
Admisie 0,8 m

0,3 m
Evacuare 0,6 m

Tub complet admisie Ø 80 – 1 m

Cot 90o Ø 80
Cot 45o Ø 80
Adaptor paralel Ø 80 de la Ø 60/100 la Ø
80/80

Admisie 3,8 m
Evacuare 2,9 m

Racord cu 2 tuburi de prelungire (Fig. 1-19).
Distanţa maximă dintre axa verticală a racordului de
evacuare şi marginea exterioară a peretelui este de
2.805 mm.

În mod normal kitul orizontal de ∅80/125 de
aspirare/evacuare este folosit în cazurile în care
este necesară o lungime deosebit de mare. Kitul de

Kitul orizontal ∅60/100 de aspirare-evacuare poate
fi instalat cu ieşire posterioară, laterală dreapta,
laterală stânga sau anterioară.

Kit orizontal de aspirare-evacuare ∅80/125.
Montare kit (Fig. 1-20): instalaţi cotul cu flanşă (2)
pe orificiul interior al centralei utilizând pentru
etanşarea acesteia garnitura (1). Strângeţi apoi
flanşa cu ajutorul şuruburilor prezente în kit.
Introduceţi până la capăt adaptorul (3) cu capătul
tată (netedă), în capătul mamă al cotului (2) (cu
garnituri pe margine).

 Aplicaţie cu ieşire posterioară (Fig. 1-16).
Lungimea tubului de 970 mm permite traversarea
unui perete cu grosime maximă 673 mm. În mod
normal va fi necesar să se scurteze terminalul.
Determinaţi măsura însumând aceste valori:
Grosime perete + lungime internă + lungime
externă. Lungimile minime interne/externe sunt
prezentate în figura de mai jos.
 Aplicaţie cu ieşire laterală (Fig. 1-17). Utilizând
numai kitul orizontal de aspirare-evacuare, fără
prelungirile speciale, distanţa maximă dintre axa
verticală de evacuare si marginea exterioara a
peretelui este de 905 mm.
 Prelungiri pentru kitul orizontal. Kitul orizontal de
aspirare-evacuare cu ∅60/100 poate fi prelungit
până la o dimensiune de maxim 3.000 mm
orizontali, inclusiv terminalul prevăzut cu grilă şi
exclusiv cotul coaxial de la ieşirea centralei. Această
configuraţie corespunde unui factor de rezistenţă
egal cu 100. În aceste cazuri este necesară
utilizarea prelungirilor suplimentare.

Introduceţi până la capăt terminalul coaxial cu
∅80/125 (4) cu capătul tată (neted), în capătul
mamă al adaptorului 3) (cu garnituri pe margine).
Asiguraţi-vă că aţi introdus în prealabil rozetele de
etanşare pentru interior şi exterior, în acest mod
obţinându-se etanşarea şi joncţiunea corectă a
elementelor care compun kitul.
 Joncţiune prin mufare a tuburilor de prelungire şi
a coturilor coaxiale cu ∅80/125. Pentru a instala
eventualele prelungiri prin mufare cu celelalte
elemente ale sistemului de tubulaturi se va proceda
după cum urmează: introduceţi până la capăt tubul
sau cotul coaxial cu capătul tată (neted), în capătul
mamă (cu garnituri pe margine) al elementului
instalat anterior. În acest mod se va obţine
etanşarea şi joncţiunea corectă a elementelor.

Kitul este compus din:
1 Garnitură (1)
1 Cot coaxial 90° (2)
1 Tub coaxial aspirare/evacuare
Ø60/100 (3)
1 Rozetă albă interioară (4)
1 Rozetă gri exterioară (5)

∅80/125 poate fi instalat cu ieşirea posterioară,
laterală dreapta, laterală stânga şi anterioară.
 Prelungiri pentru kitul orizontal. Kitul orizontal de
aspirare/evacuare cu ∅80/125 poate fi prelungit
până la o lungime maximă de 7.300 mm orizontali,
inclusiv terminalul prevăzut cu grilă, exclusiv cotul
coaxial de la ieşirea din centrală şi adaptorul de la
∅60/100 la ∅80/125 (vezi figura 1-21). Această
configuraţie corespunde unui factor de rezistenţă
egal cu 100. În aceste cazuri este necesar să se
comande tuburile de prelungire corespunzătoare.
N.B.: De-a lungul tubulaturii este necesar să se
instaleze câte un colier de susţinere din 3 în 3 metri.
 Grila exterioară. N.B.: din motive de siguranţă
este interzisă obturarea, chiar şi provizorie, a grilelor
de evacuare/aspirare ale terminalului centralei.

INSTALATOR

Atenţie: când este necesară scurtarea terminalului
de evacuare şi/sau a tubului de prelungire coaxial,
consideraţi că tubul interior trebuie întotdeauna lăsat
mai lung cu 5 mm faţă de tubul exterior.
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Racordare cu 1 tub de prelungire (Fig. 1-18).
Distanţa maximă dintre axa verticală a racordului de
evacuare şi marginea exterioară a peretelui este de
1.855 mm.
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 Asamblare prin mufare a tuburilor de prelungire şi
a coturilor coaxiale Ø60/100. Pentru a instala
eventualele prelungiri prin mufare cu celelalte
elemente ale sistemului de tubulaturi, procedaţi
după cum urmează: introduceţi până la capăt tubul
sau cotul cu capătul tată (neted) în capătul mamă
(cu garnituri pe interior) al elementului instalat
anterior. În acest mod se va obţine îmbinarea şi
etanşarea corectă a elementelor ce compun kitul.

INSTALATOR
Kit vertical cu ţiglă din aluminiu ∅80/125.
Montare kit (Fig. 1-23): instalaţi flanşa coaxială (2)
pe orificiul interior al centralei utilizând garnitura (1)
şi strângeţi-o apoi cu şuruburile prezente în kit.
Introduceţi adaptorul (3) cu capătul tată (neted) în
capătul mamă al flanşei coaxiale (2). Instalarea ţiglei
false din aluminiu. Înlocuiţi ţiglele existente cu ţigla
din aluminiu (5), aşezând-o astfel încât apa de
ploaie să se poată scurge. Fixaţi pe ţigla din
aluminiu semi-cochilia fixă (7) şi introduceţi tubul de
aspirare/evacuare (6). Introduceţi până la capăt
terminalul coaxial cu ∅80/125 cu capătul tată (6)
(neted) în capătul mamă al adaptorului (3) (cu
garnituri pe margine), asigurându-vă că aţi introdus
în prealabil rozeta (4). În acest mod se va obţine
etanşarea şi joncţiunea corectă a elementelor care
compun kitul.

Atenţie: când este necesară scurtarea terminalului
de evacuare şi/sau a tubului de prelungire coaxial,
tubul interior trebuie întotdeauna lăsat mai lung cu 5
mm faţă de tubul exterior.
Acest terminal special permite evacuarea fumului şi
aspirarea aerului necesar combustiei în direcţie
verticală.
N.B.: kitul vertical ∅80/125 cu ţiglă din aluminiu
permite ieşirea pe terase sau acoperişuri cu
înclinaţie maximă de 45% (24º); înălţimea dintre
dispersorul de fum şi semi-cochilie (374 mm) va fi
mereu respectată.

Kitul este compus din:
1 Garnitură (1)
1 Flanşă coaxială mamă (2)
1 Adaptor de la Ø60/100 la
Ø80/125 (3)
1 Rozetă (4)
1 Ţiglă din aluminiu (5)
1 Tub coaxial aspirare / evacuare
Ø80/125 (6)
1 Semi-cochilie fixă (7)
1 Semi-cochilie mobilă (8)

Kitul vertical cu această configuraţie poate fi
prelungit până la maxim 12.200 mm rectilinii
verticali, inclusiv terminalul (vezi figura 1-24).
Această configuraţie corespunde unui factor de
rezistenţă egal cu 100. În acest caz este necesar să
se comande tuburile de prelungire corespunzătoare.
Pentru evacuarea verticală poate fi utilizat şi
terminalul ∅60/100 care va fi îmbinat cu flanşa
coaxială verticală cod. 3.011141 (vândută separat).
Înălţimea dintre dispersorul de fum şi semi-cochilie
(374 mm) va fi mereu respectată (vezi figura 1-24).
Kitul vertical cu această configuraţie poate fi
prelungit până la maxim 4.700 mm rectilinii verticali,
inclusiv terminalul (vezi figura 1-24).
Kit cu tuburi separate ∅80/80. Kitul cu tuburi
separate ∅80/80 permite separarea circuitelor de
evacuare fum şi aspirare aer conform schemei
prezentate în figură (Fig. 1-25). Prin tubul (A) sunt
evacuate produsele de combustie. Prin tubul (B)
este aspirat aerul necesar combustiei. Conducta de
aspirare (B) poate fi instalată indiferent la stânga
sau la dreapta faţă de conducta centrală de
evacuare (A). Ambele tuburi pot fi orientate în orice
direcţie.

Lungime maximă 4700 mm

 Asamblare prin mufare a tuburilor de prelungire şi
a coturilor coaxiale. Pentru a instala eventualele
prelungiri prin mufare cu celelalte elemente ale
sistemului de tubulaturi, se va proceda după cum
urmează: introduceţi până la capăt tubul sau cotul
coaxial cu capătul tată (neted), în capătul mamă (cu
garnituri pe margine) al elementului instalat anterior.
În acest mod se va obţine etanşarea şi joncţiunea
corectă a elementelor.

Lungime maximă 12200 mm
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Kitul este compus din:
1 Garnitură (1)
1 Cot coaxial Ø60/100 (2)
1 Adpator de la Ø60/100 la Ø80/125 (3)
1 Terminal coaxial aspirare / evacuare
Ø80/125 (4)
1 Rozetă albă interioară (5)
1 Rozetă gri exterioară (6)

 Gabarite de instalare. În figura următoare (Fig. 126) sunt prezentate dimensiunile minime de gabarit
necesare pentru instalarea kitului terminal cu tuburi
separate Ø80/80 în anumite condiţii limită.

Kitul este compus din:
1 Garnitură evacuare (1)
1 Garnitură etanşare flanşă (2)
1 Flanşă mamă aspiratie (3)
1 Flanşă mamă evacuare (4)
1 Tablă antivibraţie (5)
2 Coturi 90° Ø80 (6)
1 Terminal aspirare Ø80 (7)
2 Rozetă interioară albă (8)
1 Rozetă exterioară gri (9)
1 Tub evacuare fum Ø80 (10)

Lungimi maxime utilizabile
(inclusiv terminalul de aspiraţie prevăzut cu grilă şi cele două coturi de 90º)
TUB NEIZOLAT
TUB IZOLAT
Evacuare (metri)
Aspiratie (metri)
Evacuare (metri)
1
36,0*
6
2
34,5*
7
3
33,0*
8
4
32,0*
9
5
30,5*
10
* Conducta de aspiratie poate fi crescuta cu 2,5 metri dacă se elimină cotul din
11
evacuare, cu 2 metri dacă se elimină cotul de pe aspiratie, cu 4,5 metri dacă se
12
elimină ambele coturi
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 Joncţiunea prin mufare a tuburilor de prelungire şi
a coturilor. Pentru instalarea eventualelor prelungiri
mufate cu celelalte elemente de tubulatură, este
necesar să se acţioneze după cum urmează:
inseraţi până la capăt tubul sau cotul cu capătul tată
(neted), în capătul mamă (cu garnituri cu guler) a
elementului instalat anterior. În acest mod se obţine
etanşarea şi joncţiunea corectă a elementelor.

În figura următoare (Fig. 1-27) este reprodusă
configuraţia cu evacuare verticală şi aspirare
orizontală.

UTILIZATOR

capătul mamă al cotului (6), asigurându-vă că aţi
introdus deja rozeta interioară. În acest mod se va
obţine etanşarea şi joncţiunea corectă a elementelor
care compun kitul.

TEHNICICAN

 Montare kit cu tuburi separate ∅80/80. Instalaţi
flanşa (4) pe orificiul interior al centralei utilizând
garnitura (1) şi strângeţi cu şuruburile prezente în
kit. Introduceti tabla antivibratie (5) pana la capat in
interior. Scoateţi flansa plata din orificiul exterior şi
înlocuiţi-o cu flanşa (3) utilizând garnitura (2) deja
prezentă pe orificiu, strângând apoi cu şuruburile
existente. Introduceţi coturile (6) cu capătul tată
(neted) în capătul mamă al flanşelor (3 şi 4).
Introduceţi până la capăt terminalul de aspirare (7)
cu capătul tată (neted) în capătul mamă al cotului
(6), asigurându-vă că aţi introdus deja rozetele
interioare şi exterioare. Introduceţi până la capăt
tubul de evacuare (10) cu capătul tată (neted) în

Aspiratie (metri)
29,5*
28,0*
26,5*
25,5*
24,0*
22,5*
21,5*
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 Pierderea de temperatură de-a lungul tuburilor de
fum (Fig. 1-28). Pentru a evita formarea condensului
din fumul ce circulă prin tubul de evacuare Ø80,
cauzată de pierderea de căldură prin pereţii tubului,
este necesară limitarea lungimii tubului de evacuare
la numai 5 metri. Dacă trebuie instalate pe distanţe
mai mari, trebuie folosite tuburi isolate Ø80 (vezi
capitolul kit cu tuburi separate Ø80/80 izolate).

INSTALATOR
UTILIZATOR

 Prelungiri pentru kitul cu tuburi separate Ø80/80.
Lungimea maximă rectilinie (fără coturi) verticală,
utilizabilă pentru tuburile de aspirare şi evacuare
Ø80 este de 41 metri din care 40 m de aspiraţie şi 1
m de evacuare. Această lungime totală corespunde
unui factor de rezistenţă egal cu 100. Lungimea
totală utilizabilă, obţinută prin însumarea lungimilor
tuburilor de aspirare şi evacuare Ø80, nu poate
depăşi valorile maxime prezentate în tabelul
următor. În cazul în care este necesară folosirea de
accesorii sau componente mixte (de exemplu să se
treacă de la tuburi separate Ø80/80 la tuburi
concentrice) se poate calcula lungimea maximă la
care se poate ajunge utilizând un factor de
rezistenţă pentru fiecare componentă sau lungimea
sa echivalentă. Suma acestor factori de rezistenţă
trebuie să nu fie mai mare de 100.

Kit cu tuburi separate Ø 80/80 izolate. Montarea
kitului (Fig. 1-29): instalaţi flanşa (4) pe orificiul
intern al centralei, utilizând pentru etanşare
garnitura (1) şi strângeţi-o cu ajutorul şuruburilor
prezente în kit. Introduceti tabla antivibratie (5) pana
la capat in interior. Scoateţi flanşa plată din orificiul
exterior şi înlocuiţi-o cu flanşa (3), utilizând pentru
etanşare garnitura (2) deja prezentă pe orificiu,
strângând apoi cu şuruburile existente. Introduceţi şi
culisaţi capacul (6) pe cotul (5) dinspre capătul tată
(neted), apoi introduceţi cotul (5) cu capătul tată în
capătul mamă al flanşei (3). Cuplaţi cotul (11) cu
capătul tată (neted) în capătul mamă al flanşei (4).
Introduceţi până la capăt terminalul de aspiraţie (7)

Kitul este compus din:
1 Garnitură evacuare (1)
1 Garnitură etanşare flanşă (2)
1 Flanşă mamă aspiraţie (3)
1 Flanşă mamă evacuare (4)
1 Tablă antivibraţie (5)
1 Cot 90° Ø80 (6)
1 Capac închidere tub (7)
1 Terminal aspirare aer Ø80 izolat (8)
2 Rozete interioare albe (9)
1 Rozete exterioare gri (10)
1 Tub evacuare fum Ø80 izolat (11)
1 Cot 90° coaxial Ø 80/125 (12)

cu capătul tată (neted) în capătul mamă al cotului
(5). Asiguraţi-vă că aţi introdus în prealabil rozetele
(8 şi 9) care asigură etanşarea corespunzătoare
dintre tub şi perete, apoi fixaţi capacul de închidere
(6) pe terminalul (7). Introduceţi până la capăt tubul
de evacuare (10) cu capătul tată (neted), în capătul
mamă al cotului (11). Asiguraţi-vă că aţi introdus în
prealabil rozeta (8) care asigură etanşarea
corespunzătoare dintre tub şi coşul de fum.
 Asamblare prin mufare a tuburilor de prelungire şi
a coturilor. Pentru eventuala prelungire a traseelor
de tubulatură prin introducerea unor elemente
suplimentare trebuie acţionat după cum urmează:
introduceţi până la capăt tubul sau cotul coaxial cu
capătul tată (neted) în capătul mamă al elementului
instalat, în acest mod se va obţine etanşarea şi
joncţiunea corectă a elementelor care compun kitul.
 Izolarea kitului cu tuburi separate. Atunci când
există probleme de condens al fumului în tuburile de
evacuare sau pe suprafaţa externă a tuburilor de
aspirare, Immergas furnizează la cerere tuburi de
aspirare şi evacuare izolate. Izolarea poate deveni
necesară pe tuburile de evacuare în cazul unor
pierderi excesive de temperatură pe parcursul
evacuării fumului. Izolarea poate deveni necesară
pe tubul de aspirare în cazul în care aerul (dacă
este foarte rece) aduce suprafaţa externă a tubului
la o temperatură inferioară punctului de rouă al
vaporilor din ambientul în care este instalat. În
figurile (Fig. 1-30 ÷ 1-31) sunt reprezentate diverse
aplicaţii de tuburi izolate.
Tuburile izolate sunt compuse dintr-un tub
concentric Ø80 interior şi Ø125 exterior, între care
există un spaţiu plin cu aer în staţionare, ce este
folosit ca izolator. Nu este posibil din punct de
vedere tehnic să se pornească cu ambele coturi
Ø80 izolate deoarece dimensiunile nu permit acest
lucru. Este însă posibil să se pornească cu un cot
izolat, acesta putând fi tubul de aspirare sau cel de

evacuare. În cazul în care se pleacă cu cot de
aspirare izolat, acesta va trebui să se introducă în
propria flanşă până când se fixează pe flanşa de
evacuare a fumului, situaţie ce aduce la aceeaşi
înălţime cele două ieşiri de aspirare aer şi de
evacuare fum.
 Pierderea de temperatură în tuburile de fum
izolate. Pentru a evita formarea condensului din
fumul ce circulă prin tubul de evacuare Ø80 izolat,
cauzată de pierderea de căldură prin pereţii tubului,
este necesară limitarea lungimii tubului de evacuare
la 12 metri. În figura (Fig. 1-31) este reprezentat un
caz tipic de izolare cu un tub de aspirare foarte scurt
şi un tub de evacuare foarte lung (mai lung de 5
metri). Este izolat tot tubul de aspirare pentru a evita
condensul aerului umed al ambientului în care se
găseşte centrala în contact cu tubul răcit de aerul
care intră de la exterior. Este izolat tot tubul de
evacuare cu excepţia cotului separator de la ieşire,
pentru a reduce dispersia de căldură a tubului,
evitând astfel formarea de condens din fum.
N.B.: de-a lungul tubulaturii izolate este necesar să
se instaleze din 2 în 2 metri câte un colier de
susţinere.

Cu această configuraţie:
- aspirarea aerului se produce direct din încăperea
în care este instalată centrala, care trebuie să fie
permanent ventilată.
- evacuarea fumului trebuie racordată la un coş
independent sau canalizată direct în atmosfera
exterioară.
- centralele cu cameră deschisă tip B nu trebuiesc
instalate în încăperi în care se desfăşoară activităţi
comerciale, meşteşugăreşti sau industriale în care
se folosesc produse care pot produce vapori sau
substanţe volatile (de ex.: vapori de acid, adezivi,
vopsele, solvenţi, combustibili, etc.), pulberi (de ex.:
praf derivat din prelucrarea lemnului, praf de
carbune, de ciment etc.), care ar putea fi
dăunătoare pentru componentele centralei şi ar
putea compromite funcţionarea acesteia.
În cazul instalării în interior în configuraţie tip B este
obligatorie instalarea kitului de acoperire superioară,
obligatorie instalarea kitului de acoperire superioară,
împreună cu kitul de evacuare a fumului.
Trebuie deci respectate normele tehnice în vigoare.
1.10 EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE ÎN
TUBULATURI DE GAZE DE ARDERE/COŞURI.
Racordul de evacuare a fumului nu poate fi cuplat la
o tubulatură colectivă de fum ramificată de tip
tradiţional. Evacuarea fumului trebuie realizată întrun tub de fum colectiv special, de tip LAS, proiectat
în mod expres de către personal tehnic calificat,
urmând metodologia de calcul şi prevederile
normativelor tehnice naţionale.
Secţiunile coşurilor sau tuburilor de fum la care se
racordează tubul de evacuare a fumului trebuie să
corespundă cerinţelor normelor în vigoare.
1.11 INTUBAREA COŞURILOR EXISTENTE.
Prin intermediul unor sisteme corespunzătoare de
”intubare” este posibil să se reutilizeze coşuri,
tubulaturi de fum, canale tehnice existente, pentru
evacuarea produselor de combustie ale centralei.
Pentru racordare trebuie utilizate tuburi declarate
corespunzătoare de către constructor, urmând
modul de instalare şi utilizare indicat de către
constructor şi prevăzut de normativele tehnice în
vigoare.

- să fie situate pe pereţii perimetrali externi ai
clădirii;
- să fie poziţionaţi în aşa fel încât distanţele să
respecte valorile minime reproduse în normativele
tehnice în vigoare.
Evacuarea produselor de combustie ale
aparatelor cu tiraj forţat în spaţii închise sub
cerul liber.
În spaţiile deschise sub cerul liber dar închise pe
toate laturile (puţuri de ventilaţie, curţi tip amfiteatru,
curţi interioare şi altele asemănătoare) este permisă
evacuarea directă a produselor de combustie ale
aparatelor cu tiraj natural sau forţat cu debit termic
între 4 şi 35 kW, dar trebuie respectate condiţiile
prevăzute în normativele tehnice în vigoare.
1.13 UMPLEREA INSTALAŢIEI.
Odată racordată centrala, se realizează umplerea
instalaţiei prin intermediul robinetului de umplere
(vezi Fig. 2-8).
Umplerea se va realiza foarte lent, astfel încât
bulele de aer conţinute în apă să fie eliminate prin
intermediul valvelor de aerisire ale centralei şi
instalaţiei de încălzire. Centrala are încorporată o
valvă de aerisire automată montată pe pompa de
circulaţie. Verificaţi ca dopul acesteia să fie
deşurubat. Deschideţi valvele de aerisire ale
radiatoarelor.
Acestea se vor închide atunci când prin ele va ieşi
numai apă, fără bule de aer.
Robinetul de umplere se va închide atunci când
manometrul va indica aprox. 1,2 bar.
N.B.: pe durata acestei operaţiuni, trebuie pusă în
funcţiune pompa de circulaţie, prin acţionarea
întrerupătorul general de pe panoul de comandă.
Evacuaţi aerul din pompa de circulaţie deşurubând
dopul anterior, menţinând motorul în funcţiune.
Reînşurubaţi dopul după această operaţiune.
1.14 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INSTALAŢIEI
DE GAZ.
Pentru a pune în funcţiune instalaţia de gaz trebuie
să:
- deschideţi ferestrele şi uşile;
- evitaţi prezenţa scânteilor şi a flăcărilor deschise;
- evacuaţi aerul din instalaţia de alimentare;
- verificaţi etanşeitatea instalaţiei de alimentare cu
gaz conform prevederilor normativelor.

Dacă şi numai una dintre aceste verificări se
constată a fi negativă, centrala nu trebuie pusă în
funcţiune.
N.B. Pentru acordarea garanţiei, punerea în
funcţiune a centralei trebuie realizată exclusiv de
către personal tehnic autorizat. Acesta va consemna
în certificatul de garanţie data punerii în funcţiune.

INSTALATOR

Poziţionarea terminalelor de tiraj. Terminalele de
tiraj trebuie:

1.15 VERIFICĂRI ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN
FUNCŢIUNE A CENTRALEI.
Pentru a pune în funcţiune centrala trebuie să:
- verificaţi etanşeitatea circuitului intern conform
indicaţiilor normativelor;
- verificaţi dacă gazul din conducta de alimentare
este corespunzător celui pentru care a fost
proiectată cenrala;
- verificaţi rezultatul acţionării întrerupătorului
electric din amonte de centrală şi a celui de pe
panoul de comandă.
- verificaţi ca terminalul de aspirare/evacuare (dacă
acesta este prezent) să nu fie obturat.

UTILIZATOR

Demontând capacul lateral de pe camera etanşă şi
utilizând kitul de acoperire (opţional) aspirarea
aerului se efectuează direct din ambientul în care
este instalată centrala şi evacuarea fumului într-un
coş independent sau direct în exterior.
Urmând instrucţiunile de montaj (Fig. 1-11, 1-12),
centrala este clasificată în acestă configuraţie ca şi
tip B.

1.12
TUBULATURI DE FUM, COŞURI ŞI
DISPERSOARE DE FUM.
Tubulaturile de fum, coşurile şi dispersoarele de fum
pentru evacuarea produselor de combustie trebuie
să corespundă normelor şi reglementărilor
aplicabile.

TEHNICICAN

 Configuraţie tip B cu cameră deschisă şi tiraj
forţat

Eventuala deblocare a pompei. Dacă după o
perioadă lungă de inactivitate pompa s-a blocat,
este necesar să se deşurubeze dopul anterior şi să
se rotească axul acesteia cu ajutorul unei
şurubelniţe. Această operaţie trebuie efectuată cu
extremă precauţie pentru a nu îl deteriora.

1.17 BOILERUL DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ.
Centrala Zeus Superior kW produce apă caldă
menajeră cu ajutorul unui boiler de acumulare cu
capacitate de 45 litri. În interiorul acestuia este
amplasat un tub de schimb termic din oţel Inox,
îndoit în formă de serpentină, supradimensionat
astfel încât să reducă în mod semnificativ timpul
necesar preparării apei calde menajere (ACM).
Corpul boilerului este realizat din oţel INOX AISI
316L fapt ce îi garantează o lungă perioadă de
utilizare.
Operaţiunile de asamblare şi sudare în mediu de
gaz inert (T.I.G.) sunt efectuate cu cea mai mare
grijă, acordând atenţie celor mai mici detalii, pentru
a asigura fiabilitatea maximă.
Flanşa de inspecţie de la partea inferioară a
boilerului permite un control facil al rezervorului şi al
serpentinei şi o curăţare internă uşoară.

Pe flanşa inferioară a boilerului se găsesc
racordurile la instalaţia sanitară (intrare rece şi ieşire
caldă) şi dopul filetat pe care este montat Anodul de
Magneziu, instalat de serie pentru protecţia internă
a boilerului împotriva posibilelor fenomene de
coroziune.
N.B.: Solicitaţi unui tehnician al Serviciului de
Asistenţă Tehnică Immergas să verifice anual
eficienţa anodului de magneziu din boiler.
Boilerul este prevăzut şi pentru racordarea la o
instalaţie de recirculare a apei calde menajere.

Sarcina hidraulică (mca)
Sarcina hidraulică (mca)

A = Sarcină hidraulică disponibilă în instalație
cu treapta de viteză maximă, cu by-passul
închis (șurubul de reglare strâns la
maximum)
B = Sarcina hidraulică disponibilă în instalație
cu treapta de viteză maximă (şurub strâns
1,5 ture de la poziţia deşurubat complet)
C = Sarcină hidraulică disponibilă în instalație
cu treapta de viteză maximă, cu by-passul
deschis (șurubul de reglare deschis la
maximum)

Sarcina hidraulică (mca)

Sarcina hidraulică (kPa)

Sarcina hidraulică (kPa)

Sarcina hidraulică disponibilă în instalație

Sarcina hidraulică (kPa)

INSTALATOR
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1.16 POMPA DE CIRCULAŢIE.
Centralele din seria Zeus Superior kW sunt dotate
cu pompe de circulaţie cu regulator electric al vitezei
în trei trepte. Cu pompa reglată pe prima treaptă de
viteză centrala nu funcţionează corect. Pentru o
funcţionare optimă a centralei racordată la instalaţii
noi (mono sau bitubulare) este recomandată
utilizarea pompei la treapta de viteză maximă.
Pompa de circulaţie este deja dotată cu
condensator.

centralei de instalare este prevazuta indicatia
racordului kitului de recirculare.
Kiturile de mai sus beneficiază de instrucţiuni de
montaj şi utilizare.

INSTALATOR

 Kitul dozator de polifosfaţi (opţional). Dozatorul
de polifosfaţi împiedică formarea depunerilor de
calcar, menţinând în timp eficienţa ridicată a
schimbătorului de căldură pentru apă caldă
menajeră. Centrala este prevazută pentru instalarea
kitului dozator de polifosfaţi.
 Placă cu relee (la cerere). Centrala este
prevăzută pentru instalarea unei plăci cu relee care
permite mărirea caracteristicilor aparatului şi deci
posibilităţile de funcţionare.
 Kit recirculare (la cerere). Boilerul centralei este
prevazut si pentru racordarea kitului de recirculare.
Immergas furnizeaza o serie de racorduri si tuburi
care permit racordarea/conexiunea dintre boiler si
instalatia sanitara. Si pe placa de sustinere a

UTILIZATOR

1.18 KITURI DISPONIBILE LA CERERE.
 Kitul robineţi de izolare a instalaţiei (opţional).
Centrala este prevăzută pentru instalarea robineţilor
de izolare care se instalează pe ţevile de tur şi retur
ale grupului de racordare. Un astfel de kit este
foarte util în momentul efectuării întreţinerii,
deoarece permite golirea numai a cazanului, fără
golirea întregii instalaţii.
 Kitul placă de gestiune zone (opţional). În cazul în
care se doreşte împărţirea instalaţiei de încălzire în
mai multe zone (maxim trei) pentru a le exploata
separat cu reglaje independente şi pentru a menţine
ridicat debitul de apă pentru fiecare zonă, Immergas
furnizează la cerere kitul placă de gestiune pentru
instalaţii cu zone.

TEHNICICAN

1.19 COMPONENTELE CENTRALEI

Legendă :
1 – Robinet de umplere instalaţie încălzire
2 – Robinet golire instalație
3 – Vană cu trei căi (motorizată)
4 – Vană de gaz
5 – Presostatul instalației
6 – Pompa centralei
7 – Dezaerator
8–
9 – Schimbător primar
10 – Ventilator
11 – Ștuț măsurare (aer A) – (fum – F)
12 – Vas expansiune instalație
13 – Sondă ACM

14 – Vas expansiune ACM
15 – Boiler inox
16 – Supapă siguranță 3 bar
17 – Supapă siguranță 8 bar
18 – Robinet golire boiler
19 – Cameră etanșă
20 – Capac fum
21 – Termostat siguranță
22 – Sondă tur
23 – Camera de ardere
24 – Electrod de aprindere și ionizare
25 – Arzător
26 – By-pass reglabil

INSTALATOR
UTILIZATOR
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2 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI
ÎNTREŢINERE
2.1. CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Atenţie: conform normativelor tehnice în vigoare
este obligatoriu ca utilizatorul să efectueze o
verificare tehnică periodică a centralei cel puţin o
dată la doi ani, urmând procedurile indicate în acest
manual.
De asemenea, Immergas recomandă efectuarea
unei revizii anuale, urmând procedurile indicate în
acest manual.
Aceste operaţiuni permit păstrarea în timp a
caracteristicilor de siguranţă, randament şi bună
funcţionare, ce se disting la această centrală.
Vă recomandăm să încheiaţi un contract de
întreţinere anuală cu unul din Centrele de Service
Autorizate pentru efectuarea procedurilor de
verificare tehnică şi întreţinere.
2.2. AVERTIZĂRI GENERALE.
Centrala nu trebuie expusă direct vaporilor produşi
de maşina de gătit.
Este interzisă utilizarea (manevrarea) centralei de
către copii sau persoane în necunoştinţă de cauză.
Nu atingeţi terminalul de evacuare fum (daca acesta
exista) deoarece poate atinge temperaturi foarte
mari.
Din motive de siguranţă verificaţi ca terminalul

coaxial de aspirare aer/evacuare fum să nu fie
obturat nici măcar temporar.
Dacă se decide oprirea temporară a centralei se
procedează astfel:
a) se goleşte instalaţia de încălzire, acolo unde nu
este prevăzută cu antigel.
b) se opreşte alimentarea cu electricitate, apă şi
gaz.
În cazul lucrărilor de întreţinere a pereţilor, aflaţi în
vecinătatea conductelor şi a dispozitivelor de
evacuare a produşilor de ardere, se opreşte centrala
şi după încheierea lucrărilor se verifică eficienţa
conductelor şi a dispozitivelor de către personal
calificat şi autorizat.
Nu curăţaţi centrala sau părţile sale cu substanţe
uşor inflamabile.
Nu lăsaţi în încăperea unde este montată centrala
produse ce conţin substanţe inflamabile.

- în cazul defectării cablului, opriţi centrala şi
adresaţi-vă personalului autorizat pentru înlocuirea
firului defect.
- dacă se decide neutilizarea centralei pentru o
perioadă de timp, este recomandată decuplarea
întrerupătorului de pe circuitul de alimentare.

• Atenţie: utilizarea anumitor componente ce
utilizează energie electrică trebuie făcută
respectând următoarele reguli fundamentale:
- nu atingeţi centrala cu părţi ale corpului umede; nu
o atingeţi în niciun caz dacă nu sunteţi încălţat;
- nu trageţi de cablurile electrice, nu expuneţi
centrala intemperiilor atmosferice (ploaie, soare
etc.);
- cablul de alimentare electrică a centralei nu trebuie
înlocuit de către utilizator;

2.3 PANOUL DE COMANDĂ
Legendă:
- Tastă stand-by – On
A – Tastă selectare mod lucru vară (

) și iarnă (

)

B – Tastă prioritate ACM ( )
C – Tastă RESET / ieșire din meniu (ESC)
D – Tastă intrare în meniu (MENU) / confirmare date (OK)
1 – Selector temperatură ACM
2 – Temperatura ACM setată
3 – Selector temperatură încălzire

4 – Temperatura setată pt. încălzire
5 – Anomalie
6 – Vizualizare stare funcționare centrală
8 – LED semnalizare prezență flacără
9 și 7 – Temperatură ieșire apă din schimbător primar
10 – Centrala în stand-by
11 – Centrala conectată la comanda la distanță (opțională)
12 – Funcționare în regim de vară
13 – Funcția antiîngheț în desfășurare
14 – Funcționare în regim de iarnă
15 – Funcția prioritate ACM activată
16 – Aparat extern al tehnicianului conectat
17 – Vizualizare categorii meniu
18 – Funcționare cu sonda de exterior conectată
19 – Vizualizare confirmare sau acces la meniu
20 și 7 – Vizualizare temperatură externă cu sonda de temperatură
conectată (opțională)
21 – Vizualizare cerere reset sau ieșire din meniu
22 – Funcția coșar în desfășurare
23 – Manometru centrală
24 – Display multifuncțional

Mod de funcţionare vara fara cereri in curs.
Centrala în aşteptare de cerere apă caldă menajeră

INVERNO
(Iarnă)

Mod de funcţionare iarna fara cereri în curs
Centrala în aşteptare de cereri apă caldă menajeră sau încălzire ambient

SANITAR
(ACM)

Funcţia ACM în desfășurare.
Centrala în funcţiune, este în curs încălzirea apei menajere

RISCALD
(Încălzire)

Funcţia încălzire în desfășurare.
Centrala în funcţiune, este în curs încălzirea ambientului

Comada la Distanţă (Optională) oprită/închisă

SAN OFF

Când modul sanitar este dezactivat (indicatorul 15 stins) centrala funcţionează numai
în modul încălzire ambient timp de o oră menţinând apa menajeră la temperatura
minimă (20grade), centrala îşi reia funcţionarea normală selectată anterior.

POSTVENT

Postventilarea în desfășurare.
Ventilatorul funcţionează dupa o cerere de apă caldă menajeră sau încălzire ambient
pentru evacuare fum.

POSTCIRC

Postcirculaţie în curs.
Pompa de circulaţie în funcţiune după o cerere de apă caldă menajeră sau încălzire
ambient pentru răcirea circuitului primar.

EMERGENZ

Cand Comanda la Distanţă (Optional) sau termostatul de ambient (TA) (Optional) sunt
blocate, centrala funcţionează la fel în regimul de încălzire. (Activabilă prin intermediul
meniului Personalizări permite activarea încălzirii chiar daca Comanda la Distanţă sau
TA sunt neactivate.

ERRxx

În timpul încălzirii apei calde menajere pe display
(24) va apărea „SANITAR” (Fig.2-3) pe indicatorul
de stare (6) şi odata cu pornirea arzătorului se
aprinde simbolul flăcării pe display (8) indicarea
puterii dezvoltate de arzător şi simbolurile (9 şi 7) cu
temperatura instantanee de retur din schimbătorul
primar.
Funcționarea în modul de lucru Vară cu
încălzire ACM

Funcția antiîngheț în desfășurare.
Centrala în funcţiune pentru restabilirea temperaturii minime de siguranţă pentru a
evita îngheţarea centralei.

CAR OFF

NMAXRES

INSTALATOR

Descriere stare de funcţionare

ESTATE
(Vară)

ANTIGELO
(Antiîngheț)

Reglarea ACM

 Iarna ( ): în acest mod de funcţionare centrala
funcţionează fie în regim încălzire apa caldă
menajeră fie încălzire ambient. Temperatura apei
calde menajere se reglează prin intermediul
selcetorului (1), temperatura încălzirii se reglează
prin intermediul selectorului (3) iar temperatura va fi
afişată pe display (24) prin intermediul indicatorului
(4) şi apare „SET RICS” (Fig. 2-4). Rotind selectorul
(3) în sensul orar temperatura creşte şi anti-orar
temperatura scade.
Reglarea temperaturii pe turul instalației

încercări de Reset terminate.
Trebuie să se aştepte 1 ora dupa fiecare încercare (vezi blocare lipsă aprindere).
Anomalie prezentă cu cod eroare.
Centrala nu funcționează.

SET SAN

Pe durata rotirii selectorului de apă caldă menajeră (1 pag. 24) se afişează
temperatura sanitară în curs.

SET RISC

Pe durata rotirii întrerupătorului de temperatură încălzire (3 pag. 24) se afişează
temperatura de tur a centralei pentru încălzirea ambientului.

CORR OTC

În cazul prezentei sondei externe (optional) substituie secţiunea SET RISC.
Valoarea care apare este corectarea temperaturii de tur faţă de curba de funcţionare
setată de sonda externă.

2.5 PORNIREA CENTRALEI.
Înainte de pornire trebuie să vă asiguraţi că
instalaţia este plină cu apă şi în acest scop se
verifică indicaţia manometrului (23), care ar trebui
să fie între valorile 1 ÷ 1,2 bar.
- Deschideţi robinetul de gaz din amonte de
centrală.
Când centrala este închisă, pe display apare doar
simbolul Stand-by (10). Apăsând tasta ( )
centrala porneşte.
Odata pornită centrala, apasând în mod repetat
butonul “A” se schimbă modalitatea de funcţionare

şi alternativ se trece de la funcţionarea pe timpul
verii (

)la funcţionarea pe timpul iernii (

În timpul cererii de încălzire ambient pe display (24)
apare scris „RISCALD” (fig.2-5). pe indicatorul (6) şi
odata cu aprinderea arzătorului se aprinde
indicatorul (8) de prezenţă flacară cu indicarea
puterii dezvoltate de arzător şi simbolurile (9 şi 7)
cu temperatura instantanee de retur a
schimbătorului primar. În faza de încălzire, în cazul
în care temperatura apei din sistem este suficientă
să încălzească caloriferele, centrala poate funcţiona
doar prin activarea pompei de circulaţie a centralei.

).

 Vara ( ): în acest regim centrala funcţionează
doar pe încălzire a apei calde menajere,
temperatura va fi aleasă prin intermediul selectorului
(1) şi temperatura aferentă va fi afişată pe display
(24) prin intermediul indicatorului (2) şi apare
indicaţia ”SET SAN” (Fig. 2-2). Rotind selectorul (1)
în sensul orar temperatura creşte, iar în sens antiorar scade.

Funcționarea în modul de lucru Iarnă cu
încălzire ambientală

UTILIZATOR

Display (6)

care se face referire în manualul de instructiuni
pentru o explicaţie completă.

TEHNICICAN

2.4 DESCRIERE STĂRI FUNCŢIONARE
Mai jos sunt enumerate stările de funcţionare ale
centralei care apar pe display multifuncţii (24) prin
intermediul indicatorului (6) cu o scurtă descriere la

apare simbolul (
). Din acest moment toate
comenzile şi reglările/reglaje sunt preluate de CDA,
pe centrală rămâne în continuare în funcţiune

UTILIZATOR

, butonul reset “C”, butonul de
butonul Stand-by
intrare în meniu “D” şi butonul selectare prioritate
sanitară „B”.
Atenţie: Daca centrala se află în Stand-by (10) pe
CDA va apărea simbolul de eroare de conexiune
„CON”, CDA va fi oricum conectat fără a pierde
astfel programele memorizate.

TEHNICICAN

INSTALATOR

 Funcţionare cu Comandă la Distanţă Amico
(Opţională).
În cazul conectării Comenzii la Distanţă Amico,
centrala sesizează prezenţa acesteia, iar pe display

display apare simbolul (
). Din acest moment
este posibilă efectuarea reglajelor indiferent de
Super CDA sau de centrala, in afară de temperatura
încalzire ambient care va fi afişată pe display dar
acţionată de Super CDA.

În timpul cererii de încălzire ambient apare pe
display (24) scrisul „RISCALD” (Fig.2-7) pe
indicatorul (6) şi odată cu aprinderea arzătorului se
aprinde indicatorul (8) de prezenţă flacară cu
indicarea puterii dezvoltate de arzător şi simbolurile
(9 şi 7) cu temperatura instantanee de retur a
schimbătorului primar. În faza de încălzire, în cazul
în care temperatura apei din instalaţie este
suficientă pentru a încălzi caloriferele, centrala
poate funcţiona doar cu activarea pompei de
circulaţie a centralei.
Funcționarea în modul de lucru Iarnă cu sondă
externă (optională)

 Funcţionare cu Super Comandă la Distanţă
Amico (Super CDA) (Opţională).
În cazul conectării Super Comenzii la Distanţă
Amico, centrala sesizează prezenţa acesteia, iar pe

Atenţie: Dacă se poziţionează centrala în stand-by
(10) pe Super CDA va apărea simbolul de eroare de
conexiune „ERR/CM”; Super CDA va fi oricum
conectată fără a pierde astfel programele
memorizate.
 Funcţia de prioritate sanitară. Daca se apasă
butonul „B” se dezactivează funcţia prioritate
sanitară care este semnalată de dispariţia de pe
display (24) a ledului (15). Funcţia dezactivată
menţine apa din boiler la temperatura de 20 grade
pentru 1 ora, dând prioritate funcţionării încălzirii
ambientului.
 Funcţionare cu sonda externă (Fig. 2-6)
În cazul instalaţiei cu sonda externă opţională
temperatura de tur a centralei pentru încălzirea
ambientului este gestionată de sonda externă în
funcţie de temperatura externă masurată (Parag.
1.6 şi parag. 3.7 la TERMOREG). Este posibilă
modificarea temperaturii de tur de la -15 grade la
+15 grade faţă de curba de reglare, (Fig. 1-9 valoare
Offset). Aceasta modificare, acţionată de selectorul
(3) se menţine activă pentru aceeaşi temperatură
externă măsurată, modificarea temperaturii offset va
fi vizualizată prin intermediul indicatorului (7), pe
indicatorul (4) va fi vizualizată temperatura de tur
actuală şi dupa cateva secunde de la modificare pe
display va apărea indicaţia „CORR OTC” (Fig. 2-6).
Rotind selectorul (3) în sens orar temperatura creşte
iar în sens anti-orar aceasta scade.

Din acest moment centrala funcţionează automat. În
absenţa unor cereri de funcţionare (încălzire sau
apă caldă menajeră) centrala intră în fază de
„aşteptare”, echivalentă centralei alimentate fără
flacără aprinsă.
N.B.: Este posibil ca centrala să se pună în
funcţiune în mod automat în cazul în care se
activează funcţia anti- îngheţ (13). Pe lângă
aceasta, centrala poate rămâne în funcţiune pentru
o scurtă perioadă de timp dupa preluarea apei calde
menajere pentru a readuce temperatura în circuitul
sanitar.
Atenţie: Când centrala se află în stand-by ( ) nu
e posibilă producerea apei calde şi nu sunt
garantate funcţiile de siguranţă: antiblocare pompa,
antigel şi antiblocare vana cu trei căi.
2.6 SEMNALIZĂRI DEFECTE ŞI ANOMALII.
Centrala termică Zeus Superior kW semnalizează o
eventuală anomalie prin clipirea intermitentă a
ledului (5) şi indicaţia „ERRxx” pe indicatorul (6)
unde „xx” corespunde codului de eroare descris în
tabelul de mai jos. Pe eventualele Comenzi la
Distanţă codul de eroare va fi vizualizat prin
intermediul codului numeric reprezentat dupa
următorul exemplu (ex. CAR=Exx, Super
CAAR=ERR xx).

Anomalie semnalată
Reglarea temperaturii pe turul instalației cu
sondă externă (optională)

Blocare lipsă aprindere
Blocare termostat de siguranţă
(supratemperatură), anomalie control
flacară
Anomalie ventilator
Blocare rezistenţă contacte
Anomalie sondă NTC tur
Presiune instalaţie insuficientă
Anomalie debit fum
Anomalie sondă boiler
Anomalie măsurator debit metru
în afara plajei normale
Eroare configurare

Cod
eroare
01
02
03
04
05
10
11
12
13
15

Viteză ventilator incorectă
Blocare flacără parazită
Anomalie panou de comandă
Circulaţie insuficientă
Pierdere comunicare cu
Comanda la Distanţă
Tensiune mică de alimentare
Pierdere semnal flacară

17
20
24
27
31
37
38

Atentie: codurile eroare 31, 37 , 38 nu vor fi afişate
pe display-ul CDA si Super CDA.
Blocare lipsă aprindere.
La fiecare cerere de încălzire ambient sau de
producere de apă caldă menajeră, centrala se
aprinde automat. Dacă în timp de 10 secunde nu
are loc aprinderea arzătorului, centrala rămâne în
aşteptare pentru 30 de secunde, reîncearcă şi dacă
nu reuşeşte nici a doua oară intră în starea „blocare
lipsă aprindere” (ERR01). Pentru a elimina starea
de „blocare a aprinderii” trebuie rotit întrerupătorul în
poziţia Reset. Este posibil să se reseteze anomalia
de până la 5 ori consecutiv, după care funcţia este
inhibată pentru cel puţin o oră şi se câştigă o
tentativă la fiecare oră pentru un maxim de 5
tentative. La punerea în funcţiune sau după o
inactivitate prelungită, poate fi necesară resetarea
pentru a înlătura „blocarea aprinderii”. Dacă
fenomenul se produce în mod frecvent chemaţi un
tehnician autorizat al Serviciului de Asistenţă
Tehnică Immergas.
Blocare
termostat
de
siguranţă
(supratemperatură).
Dacă pe durata regimului normal de funcţionare se
observă o supraîncălzire internă excesivă sau în
cazul unei anomalii la secţiunea de control a flăcării,
centrala intră în starea de “blocare datorită
supratemperaturii” (ERR02). Pentru a elimina starea
de „blocare datorită supratemperaturii” trebuie rotit
întrerupătorul în poziţia Reset. Dacă fenomenul se
produce în mod frecvent chemaţi un tehnician
autorizat al Serviciului de Asistenţă Tehnică
Immergas.
Anomalie ventilator.
Se produce în cazul în care sunt obturate tuburile de
aspirare/evacuare sau în cazul în care este blocat
ventilatorul. În cazul refacerii condiţiilor normale,
centrala reporneşte fără a fi necesară resetarea.
Dacă anomalia persistă chemaţi un tehnician
autorizat al Serviciului de Asistenţă Tehnică
Immergas.
Blocare rezistenţă contacte.
Este semnalata în cazul unei defecţiuni a
termostatului de siguranţă (supratemperatură).
Centrala nu porneşte şi este necesar să chemaţi un
tehnician autorizat al Serviciului de Asistenţă
Tehnică Immergas.
Blocare sonda tur. Daca placa electronică relevă o
anomalie a sondei NTC tur instalaţie, centrala nu
porneşte şi este necesar să chemaţi un tehnician
autorizat al Serviciului de Asistenţă Tehnică
Immergas.
Presiune instalaţie insuficientă. Nu se produce o
presiune a apei în interiorul circuitului de încălzire
suficientă pentru a garanta corecta funcţionare a
centralei. Să se verifice ca pe manometrul centralei
(23) presiunea instalaţiei să fie între 1-1,2 bar.

Anomalie debit metru fum in afara plajei
normale. Daca placa electronică relevă o anomalie
a masuratorului debitului de fum, centrala nu
porneşte. In cazul refacerii condiţiilor normale,
centrala reporneşte fără a fi necesară resetarea.
Dacă anomalia persistă chemaţi un tehnician
autorizat al Serviciului de Asistenţă Tehnică
Immergas.
Eroare configuratie. Daca placa relevă o anomalie
sau nepotrivire a cablajului electric, centrala nu
porneşte. In cazul refacerii condiţiilor normale,
centrala reporneşte fără a fi necesară resetarea.
Dacă anomalia persistă chemaţi un tehnician
autorizat al Serviciului de Asistenţă Tehnică
Immergas.
Viteză ventilator incorectă. Daca placa relevă o
anomalie a ventilatorului şi nu reuşeşte să
controleze viteza sa semnalizează anomalia.
Centrala continuă să funcţioneze dar este oricum
necesar să chemaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică
Immergas.
Blocare flacără parazită. Este semnalată în caz de
dispersie a circuitului de relevare sau a unei
anomalii de control a flăcării. Este posibilă resetarea
centralei pentru a permite o noua tentativă de
pornire. Daca centrala nu porneşte este necesar să
chemaţi un tehnician autorizat al Serviciului de
Asistenţă Tehnică Immergas.
Anomalie panou de comanda. Este semnalată în
cazul in care placa electronica releva o anomalie a
panoului de comanda. In cazul refacerii condiţiilor
normale, centrala reporneşte fără a fi necesară
resetarea. Dacă anomalia persistă chemaţi un
tehnician autorizat al Serviciului de Asistenţă
Tehnică Immergas.
Circulatie insuficienta a agentului termic. Se
produce în cazul supraîncălzirii centralei datorită
circulaţiei reduse a apei în circuitul de încălzire;
cauzele pot fi:
- circulaţie insuficientă în instalaţie; verificaţi să nu
fie închişi eventuali robineţi sau valve din circuitul de
încălzire şi instalaţia să fie perfect aerisită;
- pompă de circulaţie blocată; este necesar să se ia
măsuri pentru deblocarea rotorului acesteia.
Dacă fenomenul se produce în mod frecvent
chemaţi un tehnician al Serviciului de Asistenţă
Tehnică Immergas.
Pierdere comunicare cu comanda la distanţă. Se
produce în cazul racordării la o comandă la distanţă
incompatibilă, sau în caz de întrerupere a
comunicaţiei dintre centrală şi CDA sau Super CDA.
Încercaţi refacerea conexiunii oprind şi repornind
centrala. Dacă şi după repornire nu este relevată
comanda la distanţă, centrala va trece în modul de
funcţionare cu control local, utilizând comenzile de
pe panoul său de comandă. In acest caz centrala nu
poate activa functia „Incalzire”. Pentru a face ca
centrala sa functioneze in regim „Incalzire” trebuie
activata functia „Emergenza” prezenta in interiorul

Pierderea semnalului de flacara. Se produce in
cazul in care centrala este pornita in mod corect si
are loc o oprire neasteptata a flacarii arzatorului; se
incearca repornirea iar in cazul refacerii condiţiilor
normale, centrala reporneşte fără a fi necesară
resetarea (este posibila verificarea acestei anomalii
in lista erorilor prezente in meniul „Informatii”. Daca
anomalia persistă chemaţi un tehnician autorizat al
Serviciului de Asistenţă Tehnică Immergas.
Semnalizări şi diagnostic – Vizualizare pe
Display-ul Comenzilor la Distanţă (opţionale). Pe
durata funcţionării normale a centralei, pe afişajul
comenzii la distanţă (CDA sau Super CDA) este
vizualizată o valoare de temperatură a ambientului.
În caz de funcţionare anormală sau de anomalie,
vizualizarea temperaturii este înlocuită de codul de
eroare corespunzător, după cum este indicat în
Parag. 2.6.
2.7 OPRIREA CENTRALEI.
, întrerupeţi
Opriti centrala actionand butonul
alimentarea electrică de la întrerupătorul unipolar
exterior centralei şi închideţi robinetul de gaz aflat în
amonte de centrală.
Nu lăsaţi centrala în funcţiune în mod inutil dacă
aceasta nu este utilizată pe perioade lungi.

2.10 GOLIREA BOILERULUI.
Pentru a efectua golirea boilerului, acţionaţi
robinetul de golire boiler (Fig. 2-8).
N.B.: Inainte de a efectua această operaţiune,
robinetul de intrare apa rece a centralei trebuie
închis si deschis orice robinet de apa calda a
instalatiei sanitare pentru a permite intrarea aerului
in boiler.
2.11 PROTECŢIA ANTI-ÎNGHEŢ.
Centrala este dotată cu o funcţie de protecţie antiîngheţ, ce acţionează pompa de circulaţie şi
arzătorul atunci când temperatura apei din circuitul
primar al centralei scade sub valoarea de 4°C şi se
opreşte atunci când s-au depăşit 42°C. Funcţia antiîngheţ este activată dacă centrala se află în perfectă
stare de funcţionare, este alimentată electric şi
întrerupătorul general se află în poziţia vară sau
iarnă. Pentru a evita menţinerea în funcţiune a
centralei în cazul neutilizării pe timp îndelungat,
instalaţia de încălzire trebuie golită sau trebuie
introdus antigel. În ambele cazuri circuitul de
producere de apă caldă menajeră trebuie golit. La o
instalaţie la care se efectuează des operaţia de
golire, trebuie să existe pe circuitul de alimentare cu
apă un dispozitiv pentru dedurizarea apei, pentru a
elimina eventualele depuneri de calcar.
În cazul functionarii in regim de incalzire si circuit
sanitar gol se recomanda sa se seteze temperatura
apei calde (SET SAN) la minim.

2.8 REFACEREA PRESIUNII ÎN INSTALAŢIA DE
ÎNCĂLZIRE
Controlaţi periodic presiunea apei din instalaţia de
încălzire. Manometrul montat pe centrală trebuie să
indice o valoare cuprinsă între 1 ÷ 1.2 bari.
Dacă presiunea este inferioară valorii de 1 bar (cu
instalaţia rece) este necesară reumplerea instalaţiei
cu ajutorul robinetului aflat în partea inferioară
centralei (Fig. 2-8).
N.B.: Închideţi bine robinetul după terminarea
operaţiunii de umplere.
Dacă presiunea ajunge în jurul valorii de 3 bar,
există posibilitatea intervenţiei supapei de siguranţă.
În acest caz trebuie solicitat ajutorul unui personal
calificat autorizat.
Dacă se observă scăderi repetate ale presiunii,
solicitaţi intervenţia unui instalator calificat pentru
eliminarea eventualelor pierderi ale instalaţiei.

Vedere inferioară

Robinet umplere
circuit încălzire
Robinet golire
circuit încălzire
Robinet gaz

Robinet golire
boiler
Robinet intrare
apă rece

INSTALATOR

Tensiune mica de alimentare. Se produce in cazul
tensiunii de alimentare inferioara limitelor permise
pentru corecta functionarea centralei. In cazul
refacerii condiţiilor normale, centrala reporneşte fără
a fi necesară resetarea. Dacă anomalia persistă
chemaţi un tehnician autorizat al Serviciului de
Asistenţă Tehnică Immergas.

2.9 GOLIREA INSTALAŢIEI.
Pentru a efectua golirea circuitului de încălzire al
centralei, acţionaţi robinetul de golire (Fig. 2-8).
Înainte de a efectua această operaţiune asiguraţi-va
că robinetul de umplere este închis.

UTILIZATOR

Blocare sonda boiler. Daca placa electronică
relevă o anomalie a boilerului, centrala nu porneşte.
Este necesar să se cheme un tehnician al
Serviciului de Asistenţă Tehnică Immergas.

meniului „Personalizari”. Daca fenomenul persistă
chemaţi un tehnician autorizat al Serviciului de
Asistenţă Tehnică Immergas.

TEHNICICAN

Anomalie debitmetru. Este semnalată în cazul în
care detectorul debitmetru este defect (semnal
prezent cu ventilatorul închis). În cazul refacerii
condiţiilor normale, centrala reporneşte fără a fi
necesară resetarea. Dacă anomalia persistă
chemaţi un tehnician autorizat al Serviciului de
Asistenţă Tehnică Immergas.

INSTALATOR
UTILIZATOR

2.12 CURĂŢAREA MANTALEI.
Pentru curăţarea mantalei centralei se foloseşte o
cârpă umedă şi săpun. Nu utilizaţi pentru curăţare
detergenţi abrazivi sau pulberi.
2.13 DEZACTIVAREA DEFINITIVĂ.
Dacă se ia decizia dezactivării definitive a centralei,
solicitaţi personalului calificat al Serviciului Tehnic
Autorizat Immergas efectuarea operaţiunilor
aferente, asigurându-vă printre altele că au fost
deconectate în prealabil alimentarea electrică, cu
apă şi cu combustibil.

2.14 MENIUL PARAMENTRI SI INFORMATII.
Actionand tasta „D” este posibila accesarea unui
meniu divizat in trei parti principale:
- Informatii „INFORMAZ”

confirma alegerea parametriclor. Actionand butonul
C se intoarce la nivelul anterior.

- Personalizari „PERSONAL”
- Configuratii „CONFIGUR” meniu rezervat
tehnicianului care necesita un cod de acces (Vezi
capitolul Tehnic)
Rotind selectorul de temperatura incalzire (3) se
succed subdiviziunile meniului, apasand butonul „D”
se accede la diverse nivele ale meniului si se

Meniul Informatii. În acest meniu puteți vedea diferite informatii referitoare la functionarea centralei:

Nivel
1

Tasta

Nivel 2

Tasta

INFORMATII

TEHNICICAN

V.SOFTW.
(vers. software)
H. FUNZ.
(ore funct.)
NUM. ACC.
(nr. aprinderi)
T. ESTERN
(cu sonda externă
optională
prezentă)
D
C

Nivel 3

Tasta

Descriere
Afișează versiunea software a plăcii electronice instalată pe centrală

D
C

Afișează orele totale de functionare ale centralei
Afișează numărul de aprinderi al arzătorului
ATTUALE
(actuală)

Afișează temperatura externă actuală (dacă este prezentă sonda externă –
optională)
Afișează temperatura externă minimă înregistrată (dacă este prezentă sonda
externă – opțională)
Afișează temperatura externă maximă înregistrată (dacă este prezentă sonda
externă – opțională)

T.E. MIN.
D
C

NO S. EST
(fără sonda
externă opțională)

T.E. MAX:
AZZERA
(anulare)

D
X
selecție

Prin apăsarea tastei “D” se anulează temperaturile MIN și MAX măsurate

C
PORT. SAN.
VEL. VENT.
(viteză vent.)

Nu este afisat la acest tip de centrală
Afișează viteza procentuală de rotatie instantanee a ventilatorului (de la 0 la
100%)
Afișează ultimile 5 evenimente care au produs o blocare a centralei.
La indicatorul (6) este indicat numărul secvential de la 1 la 5 iar la indicatorul
(7) codul relativ de avarie.
Apăsând repetat tasta “D” este posibil să vedeti numărul de ore de functionare
si numărul de aprinderi la care s-a produs avaria

D
C

ERRORI
(avarii)

Meniul Personalizări. Cu ajutorul acestui meniu pot fi modificate toate modurile personalizabile (primul apare parametrul setat).
Nivel
1

Tasta

Nivel 2

Tasta

Nivel 3
ILL AUTO
(din fabrică)

DISPLAY

D
C

ILL ON

PERSONALIZĂRI

ILL OF

D
C

DATI
(date)

Tasta

D
C

RIPRIST.

D
X
selecție

Tasta

Descriere

D
X
selecție

Display-ul se luminează atunci când arzătorul
este aprins sau atunci când se efectuează o
comandă, rămâne aprins 5 secunde după ultima
operațiune efectuată
Display-ul este luminat tot timpul
Display-ul se luminează atunci când este activată
o comandă și rămâne aprins 5 secunde după
ultima operațiune efectuată
Indicatorul (7) afișează temperatura de ieșire din
schimbătorul primar
Indicatorul (7) afișează temperatura exterioară
actuală (cu sonda de exterior opțională)
Toate mesajele sunt afișate în limba italiană

D
X
selecție
C

DESCRIZ.

D
C

LINGUA
(limba)

D
C

EMER.OFF
(din fabrică)

D
X
selecție

D
C

EMERGENZ.

Nivel 4

EMER.ON

TEMP.CALD
(temp.centrală)
TEMP.EST.
(temp.exterior)
ITALIANO
(italiană)
(din fabrică)
ENGLISH
(engleză)

C
Toate mesajele sunt afișate în limba engleză
În modul de lucru iarnă, prin activarea acestei
funcții se poate activa funcția de încălzire chiar
dacă eventuala comandă la distanță sau TA nu
cer căldură

C

C

Prin apăsarea tastei “D” toate personalizările sunt
anulate și se revine la setăile din fabrică.

Dacă doar numai una din verificările referitoare la
siguranţă are rezultat negativ, centrala nu trebuie
pusă în funcţiune.

INSTALATOR

- se verifică aerisirea şi/sau ventilarea încăperii unde
este montată centrala.

UTILIZATOR

Pentru punerea în funcţiune a centralei sunt
necesare următoarele operaţii:
- se verifică existenţa proiectului instalaţiei;
- se verifică dacă gazul din conducta de alimentare
corespunde cu cel pentru care a fost concepută
centrala;
- se verifică conexiunea electrică la reţeaua de 230V
/ 50 Hz, legarea corectă a fazei şi nulului şi eficienţa
legăturii la priza de împământare;
- se verifică dacă instalaţia de încălzire este plină cu
apă, acul indicator al manometrului trebuie să indice
o presiune de 1 ÷ 1,2 bar.
- se controlează că dopul valvei automate de
aerisire să fie deschis, iar instalaţia să fie bine
aerisită;
- se porneşte centrala şi se verifică aprinderea
flăcării arzătorului;

- se verifică dacă debitul maxim, minim şi mediu de
gaz precum şi presiunile relative sunt în
conformitate cu cele indicate în acest manual
(Parag. 3.16);
- se verifică intervenţia dispozitivului de siguranţă în
cazul lipsei gazului şi timpul de stingere.
- se verifică funcţionarea întrerupătorului general
situat în amonte de centrală şi a celui din centrală;
- se verifică să nu fie obturate terminalele de
aspirare / evacuare;
- se verifică intervenţia presostatului de siguranţă
pentru fum;
- se verifica semnalul de aer si viteza de functionare
a ventilatorului (vezi meniul „CONFIGUR” si
„INFORMAZ”);
- se verifică funcţionarea sistemelor de reglare;
- se sigilează dispozitivele de reglare a debitului de
gaz (atunci când reglajele sunt modificate);
- se verifică producţia de apă caldă menajeră;
- se verifică etanşeitatea instalaţiei hidraulice;

TEHNICICAN

3 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CENTRALEI
(PRIMA APRINDERE)

3.1 SCHEMA HIDRAULICĂ

Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Valvă de gaz
Serpentină din inox boiler
Anod de magneziu
Boiler din inox
Valvă aerisire automată
Arzător
Cameră de combustie
Schimbător de căldură primar
Colector de fum
Ventilator
Presostat de fum
Cameră etanşă
Sondă NTC tur încălzire
Masurare debit fum/ detector de gaze
arse
Vas de expansiune circuit încălzire
Pompă de circulaţie
By-pass reglabil
Robinet golire circuit încălzire
Valvă cu trei căi (motorizată)
Sondă NTC boiler
Supapă de siguranţă 3 bar
Robinet umplere circuit încălzire
Vas de expansiune sanitar
Supapă de siguranţă 8 bar
Supapă de sens intrare apă rece
Robinet golire boiler

G – Alimentare gaz
AC – Ieşire apă caldă menajeră
AF – Intrare apă rece
R – Retur instalaţie
M – Tur instalaţie

TEHNICICAN

UTILIZATOR

INSTALATOR

3.2 SCHEMA ELECTRICĂ

Legendă:
A4 - Placă display
B1 - Sondă NTC tur
B2 - Sondă NTC sanitară
B4 - Sondă externă (opţională)
B4 – Masurare debit fum
Super CAR – Super comanda Amico (optional)
E1 – Electrod aprindere
E2 – Electrod ionizare
F1 – Siguranta fuzibila linie
F2 – Siguranta fuzibila neutru

Comenzi la Distanţă: Centrala este prevăzută pentru
conectarea Comenzii la Distanţă Amico (CAR) sau a
Comenzii la Distanţă Digitală (CDD), care trebuie să
fie racordate la bornele 42 şi 43 ale conectorului X9
pentru CAR şi bornele 40 şi 41 ale conectorului X9
pentru CDD de pe placa electrică respectând
polaritatea şi eliminând în ambele cazuri puntea
X40.
Termostat de ambient (alternativ la Comenzile la
Distanţă): centrala este prevăzută pentru instalarea
unui Termostat de Ambient (S20). Acesta se
racordează la bornele 40 - 41 eliminând puntea
X40.
Conectorul X12 (RS232) este utilizat pentru
verificarea automată şi pentru conectarea la un
computer personal.

M1 - Pompă de circulaţie
M20 – Ventilator
M30 – Vana trei cai (motorizata)
S5 – Presostat instalatie
S20 – Termostat ambianta
T1 – Transformator aprindere
T2 – Transformator placa electronica
U1 – Redresor intern pt. conectarea vanei de gaz
(prezent pe vana Honeywell)
X40 – Punte termostat ambianta
Y1 – Vana gaz
Y2 – Modulator vana gaz

3.3 EVENTUALE INCONVENIENTE ŞI CAUZELE
LOR.
N.B.: intervenţiile de service şi întreţinere trebuie
efectuate numai de către personalul calificat şi
autorizat al Centrelor de Service Autorizate
Immergas.
- Miros de gaz. Este datorat unei pierderi la o ţeavă
de gaz. Trebuie verificată etanşeitatea circuitului de
alimentare cu gaz.
- Ventilatorul funcţionează dar nu se produce
descarcarea scanteii pe rampa arzatorului. Este
posibil ca ventilatorul să porneasca, dar detectorul
de gaze să nu comute contactul.
În acest caz trebuie să controlat ca:
1) tubul de aspirare/evacuare să nu fie prea lung
(peste dimensiunile permise);
2) tubul de aspirare/evacuare să nu fie parţial
obturat (atât pe traseul de evacuare cât şi pe cel de
aspirare);

3) Camera etanşă să fie perfect etanşată.
- Combustie nereglată (flacără roşie sau gălbuie).
Poate fi provocată de un arzător murdar, de
interstiţii lamelare obturate, de un terminal de
aspirare/evacuare instalat în mod incorect. Curăţaţi
componentele indicate mai sus şi verificaţi dacă
terminalul a fost corect instalat.
- Frecvente intervenţii ale termostatului de siguranţă
la supratemperatură. Poate depinde de o presiune
scăzută a apei din circuitul de încălzire, o circulaţie
insuficientă a apei în instalaţia de încălzire, de
blocarea pompei de circulaţie sau de o anomaile a
plăcii electronice a centralei. Verificaţi pe
manometru ca presiunea instalaţiei să fie între
limitele admisibile. Verificaţi ca robineţii de la
radiatoare să nu fie toţi închişi.
- Aer în instalaţia de încălzire. Se verifică
deschiderea dopului valvei automate de aerisire

Reglarea puterii termice minime se realizează
acţionând şurubul din plastic cu cap cruce (2) aflat
pe modulatorul valvei de gaz, menţinând blocată
piuliţa din alamă (3).
- întrerupeţi alimentarea bobinei de modulare (este
suficientă decuplarea unuia din fire); rotind şurubul
în sens orar presiunea creşte, iar în sens invers
scade.
Odată terminată reglarea, se realimentează bobina
de modulare. Presiunea corespunzătoare puterii
termice minime a centralei trebuie să fie
corespunzătoare valorilor indicate în tabelele de la
parag. 3.16 corespunzător tipului de gaz utilizat.

Legendă:
1 – Bobină
2 - Șurub reglare putere minimă
3 – Piuliță reglare putere maximă
4 - Ștuț măsurare presiune ieșire gaz
5 - Ștuț măsurare presiune intrare gaz
6 – Capac de protecție

Placa electronică ZEUS Superior kW

N.B.: pentru a efectua reglările asupra valvei de gaz
este necesar să scoateţi căpăcelul din plastic (6); la
terminarea reglajelor remontaţi căpăcelul.

Legendă:
10 – Siguranță fuzibilă de linie 3,15AF
11 – Siguranță fuzibilă neutru 3,15AF

(Fig. 1-33). Verificaţi ca presiunea instalaţiei şi cea a
vasului de expansiune să fie între limitele
prestabilite; valoarea presiunii vasului de
expansiune trebuie să fie 1,0 bar, iar valoarea
presiunii din instalaţie trebuie să fie cuprinsă între 1
şi 1,2 bar.
- Blocare datorită lipsei aprinderii (Parag. 2.6)
- Sonda NTC boiler defectă. Pentru înlocuirea
sondei de temperatură nu este necesară golirea
boilerului, deoarece sonda nu este în contact direct
cu apa caldă menajeră din interiorul acestuia.
3.4
TRANSFORMAREA CENTRALEI ÎN
VEDEREA FUNCŢIONĂRII CU UN ALT TIP DE
GAZ.
În cazul adaptării centralei la un tip de gaz diferit de
cel înscris pe eticheta cu seria matricolă, este
necesară solicitarea unui kit de transformare cu
ajutorul căruia modificarea se poate va face rapid.
Efectuarea operaţiunii de adaptare la un nou tip de
gaz trebuie efectuată de către personal tehnic
autorizat Immergas.
Pentru trecerea de la un tip de gaz la un altul sunt
necesare următoarele operaţii:
- întrerupeţi tensiunea la aparat;
- înlocuiţi duzele de pe colector de gaz utilizând
garniturile de etanşare aflate în kit;
- redaţi tensiune aparatului;
- se reglează parametrul “TIPO GAS” (TIP GAZ)
apoi selectaţi gazul corect, vezi paragraful
„programare placa electronica”
- se reglează puterea termică maximă a centralei
- se reglează (eventual) puterea termică pentru
încălzire prin intermediul parametrului „MAX RISC”.
A se vedea paragr. „programare placă electronică”.
- sigilaţi dispozitivele de reglare a debitului de gaz
(dacă reglajele au fost modificate);
- odată făcută transformarea, aplicaţi autocolantul
aflat în kit lângă eticheta cu seria matricolă a
centralei. Pe aceasta din urmă se vor şterge cu
ajutorul unui marker permanent, datele referitoare la

vechiul tip de gaz.
Aceste reglaje trebuie făcute în conformitate cu tipul
de gaz utilizat, conform valorilor din tabele (Parag.
3.16).
3.5
VERIFICĂRI ULTERIOARE SCHIMBĂRII
TIPULUI DE GAZ. După ce v-aţi asigurat că
transformarea s-a efectuat cu duzele de diametrul
corespunzător tipului de gaz utilizat şi că presiunea
reglată este cea corespunzătoare, verificaţi că:
- flacăra nu iese din camera de combustie;
- flacăra arzătorului să nu fie prea mare sau prea
mică şi să fie stabilă (nu se desprinde de arzător);
- prizele de presiune utilizate pentru reglare sunt
închise ermetic şi nu există pierderi de gaz în circuit.
N.B.: toate operaţiile de reglare a centralei trebuie
efectuate de către personal tehnic autorizat
Immergas. Reglarea şi verificarea arzătorului se
realizează cu ajutorul unui manometru diferenţial tip
U sau digital, conectat între priza de presiune
pozitiva (Fig. 3-1 – poz. 14) şi priza de presiune de
ieşire a valvei de gaz (Fig. 3-3 – poz. 4). Reglarea
se realizează conform valorilor de presiune indicate
în tabelele de la Parag. 3.16, corespunzătoare
tipului de gaz pentru care este prevăzută centrala.
3.6 EVENTUALE REGLĂRI ALE VALVEI DE GAZ
• Reglarea puterii termice nominale (Fig. 3-3).
- rotiţi selectorul de reglare a temperaturii apei calde
menajere (Fig. 2-1 – poz. 1) în poziţia de maxim;
- deschideţi un robinet de apă caldă la maxim pentru
a evita modularea flăcării;
- reglaţi pe piuliţa de alamă (3) a modulatorului
valvei de gaz, puterea nominală a centralei, astfel
încât să obţineţi presiunea maximă indicată în
tabelele de la Parag. 3.16 corespunzătoare tipului
de gaz utilizat.
- rotind în sens orar puterea termică creşte, iar în
sens invers descreşte.

INSTALATOR

N.B.: realizaţi acest reglaj numai după reglarea
presiunii nominale (maxime).

UTILIZATOR

• Reglarea puterii termice minime a centralei (Fig. 33).
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Valvă GAS SIT 845

INSTALATOR
UTILIZATOR
TEHNICICAN

3.7 PROGRAMAREA PLĂCII ELECTRONICE.
Centrala termică Zeus Superior kW este prevăzută
pentru o eventuală programare a parametrilor de
funcţionare. Modificând aceşti parametri aşa cum
este descris în cele ce urmează, este posibil să se
adapteze centrala conform propriilor exigenţe.
Prin apasarea butonului „D” este posibil accesul la
meniul principal divizat intrei parti principale:
- Informatii „INFORMAZ.”
- Personalizari „PERSONAL.”
- Configuratii „CONFIGUR”, meniu rezervat
tehnicianului si este nevoie de un cod de acces.

Nivel 1

Nivel 2

Optiuni

Pentru programare, apasati butonul „D”, rotiti
selectorul de reglare a temperaturii de încălzire (3)
si intraţi în meniu până la secţiunea „CONFIGUR”,
apasaţi butonul „D”, introduceţi codul de acces şi
setaţi parametrii după propriile exigenţe.

apăsând butonul „D” se ajunge la nivelele meniului
şi se confirmă alegerile parametrilor. Apăsând
butonul „C” revine la nivelul anterior.
(Prima secţiune a opţiunilor care apare in interiorul
parametrului este cea selectată din fabrică).

In tabelele de mai jos gasiti secţiunile meniului
„CONFIGUR”, indicând parametri şi posibilele
opţiuni.
Rotind selectorul de reglare a temperaturii de
încălzire (3) se vor desfaşura secţiunile meniului,

Meniu CONFIGURATII (necesită un cod de acces)
Descriere

VAL.PASC.

Afișează valoarea semnalului ventilatorului citită de placa electronică

SET PASC.

Setare valoare de referintă ventilator pe durata functionării sale normale
(setabilă între 60 Pa şi 90 Pa)
POT.24 KW
POT.28 KW
POT.32 KW
SAN.NTC.1
SAN.NTC.2

POTENZA
(PUTEREA)
T.SAN.
(temp. ACM)
TRIS. CAL:
TIPO GAS
MAX SAN
MAX RISC.
MIN SAN
MIN RISC.

METANO
GPL
G110
0% ÷ 100%
0% ÷ 100%
0% ÷ 60%
0% ÷ 60%
SET R. MIN

SET R. MAX
TERMOREG
T.EST.MIN.

T.EST.MAX

Afisează puterea centralei pe care este instalată placa electronică
Afișează temperatura măsurată de sonda de boiler
Nu este utilizată
Afișează temperatura de pe turul încălzirii, la care funcționează centrala,
calculată de sistemul de termoreglare
Centrala functionează cu gaz metan
Centrala functionează cu GPL
Centrala functioneaza cu gaz G110
Setare putere maximă de functionare în regim ACM (setabil de la 0% la 100%)
Setare putere maximă de functionare în regim de încălzire
Setare putere minimă de functionare în regim ACM
Setare putere minimă de functionare în regim de încălzire
Fără sondă externă (optional) defineste temperatura minimă de tur.
Cu sondă externă defineste temperatura minimă de tur (setabilă de la 35°C la
50°C) corespunzătoare functionării la temp. externă maximă;
pentru a continua este necesară confirmarea parametrului (apasati “D”
sau iesiti din reglarea “TERMOREG” apăsând “C”)
Fără sondă externă (optional) defineste temperatura maximă de tur.
Cu sondă externă defineste temperatura maximă de tur (setabilă de la 50°C la
85°C) corespunzătoare functionării la temp. externă minimă;
pentru a continua este necesară confirmarea parametrului (apasati “D”
sau iesiti din reglarea “TERMOREG” apăsând “C”)
Cu sondă externă defineste la ce temperatură externă minimă (setabilă de la 20°C la 0°C) centrala trebuie să functioneze la temperatura maximă de tur;
pentru a continua este necesară confirmarea parametrului (apasati “D”
sau iesiti din reglarea “TERMOREG” apăsând “C”)
Cu sondă externă defineste la ce temperatură externă maximă (setabilă de la
+5°C la +25°C) centrala trebuie să functioneze la temperatura minimă de tur;
pentru a continua este necesară confirmarea parametrului (apasati “D”
sau iesiti din reglarea “TERMOREG” apăsând “C”)

Valoarea
implicită
Setată în
fabrică în
timpul
testelor
Egală cu
puterea
centralei
Egală cu
tipul de
gaz utilizat
100%
100%
0%
0%
35oC

85oC

-5oC

25oC

Valoarea
setată de
tehnician
-

Egală cu
puterea
centralei
-

CONTINUO
MODO POM.

INTERMIT
ECONOMY

TIMER RT

0s ÷ 500s

TIM. RISC.

0s ÷ 255s

RAMPA RI.

0s ÷ 840s
OFF 1

OFF SAN.
OFF 2

REG. PORT.

PAR.
CALD.

RELE 1
(optional)

AUTO
APERTO
8 l/min
10 l/min
12 l/min
1 OFF
1 PRINC.
1 ALLARM
1 ON RIS.
1 V.G. EST
2 OFF
2 RIEMP.

RELE 2
(optional)

2 ALLARM
2 ON RIS.
1 V.G. EST
2 SECOND
3 OFF
3 RICIRC.

RELE 2
(optional)

3 ALLARM
3 ON RIS.
3 V.G. EST

AGG. S.EST.

-10°C /
+10°C

Descriere
In mod iarnă pompa de circulatie este permanent alimentată si deci în functiune
In mod iarnă pompa de circulatie este gestionată de termostatul de ambient sau
de comanda la distantă
In mod iarnă pompa de circulatie este gestionată de termostatul de ambient sau
de comanda la distantă si de sonda de tur a centralei
Centrala este setată să aprindă arzătorul imediat după o cerere de încălzire. În
cazul unor instalatii particulare (ex. instalatii cu zone cu valve motorizate, etc.)
poate fi necesară o întârziere a aprinderii
Centrala este dotată cu un temporizator electronic care împiedică aprinderile
frecvente ale arzătorului în faza de încălzire
Centrala parcurge o rampă progresivă pentru a ajunge de la puterea minimă la
puterea nominală de încălzire

Valoarea
implicită

INTERMIT

0 secunde
180
secunde
840
secunde
(14 minute)

Aprinderea centralei pentru producerea de apă caldă menajeră intervine când
temperatura apei din boiler scade cu 3°C fată de temperatura setată
Aprinderea centralei pentru producerea de apă caldă menajeră intervine când
temperatura apei din boiler scade cu 10°C fată de temperatura setată

OFF 1

Independent de optiunile care se pot vizualiza sau seta, acest parametru nu are
nici o influentă asupra funcționării centralei Zeus.
NU SE FOLOSESTE PE ACEST MODEL

AUTO

Releu 1 neutilizat
Într-o instalatie cu zone releul 1 comandă zona principală
Releul semnalează aparitia unui defect în centrală
(Racordabil la un semnalizator extern nefurnizat)
Releul semnalează că centrala este aprinsă
(Racordabil la un semnalizator extern nefurnizat)
Comandă deschiderea unei valve de gaz externe concomitent cu o cerere de
aprindere a arzătorului în centrală
Releu 2 neutilizat
Releul 2 activează electrovalva kitului de umplere automată la disantă (optional)
Comanda poate proveni si de la Comanda la Distantă
Releul semnalează aparitia unui defect în centrală
(Racordabil la un semnalizator extern nefurnizat)
Releul semnalează că centrala este aprinsă
(Racordabil la un semnalizator extern nefurnizat)
Comandă deschiderea unei valve de gaz externe concomitent cu o cerere de
aprindere a arzătorului în centrală
Într-o instalatie cu zone releul 2 comandă zona secundară
Releu 3 neutilizat
Controlează pompa de recirculare a boilerului (neutilizabil pe acest model)
Releul semnalează aparitia unui defect în centrală
(Racordabil la un semnalizator extern nefurnizat)
Releul semnalează că centrala este aprinsă
(Racordabil la un semnalizator extern nefurnizat)
Comandă deschiderea unei valve de gaz externe concomitent cu o cerere de
aprindere a arzătorului în centrală
În cazul în care citirea sondei externe nu este corectă este posibilă corijarea
acestei pentru compensarea eventualilor factori ambientali

Valoarea
setată de
tehnician

INSTALATOR

Optiuni

1 OFF

2 OFF

3 OFF

0°C

UTILIZATOR

Nivel 2

TEHNICICAN

Nivel 1

INSTALATOR
UTILIZATOR
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3.8
FUNCTIA DE APRINDERE LENTĂ
AUTOMATĂ CU FURNIZARE DE GAZ ÎN RAMPĂ
TEMPORIZATĂ.
În faza de aprindere, placa electronică furnizează
gazul cu o presiune crescătoare (cu valori de
presiune ce depind de tipul de gaz selectat) de o
durată predefinită. Acest lucru evită orice operaţie
de reglare a fazei de aprindere a flăcării în orice
condiţii de utilizare.
3.9 FUNCTIA DE ANALIZĂ A COMBUSTIEI.
Dacă este activată, această funcţie forţează
funcţionarea centralei la puterea maximă de
încălzire reglată pentru 15 minute. În acest interval
sunt excluse toate reglările şi rămân active numai
termostatul de siguranţă şi termostatul limită. Pentru
a activa funcţia de analiză a combustiei este
necesar să se poziţioneze întrerupătorul general în
poziţia Reset „C” pentru o perioadă de 8-15
secunde, în absenţa unor cereri sanitare sau de
încălzire, activarea sa fiind semnalată prin simbolul
(22 fig. 2-1). Această funcţie permite tehnicianului să
verifice parametrii de combustie. Odată terminate
verificările dezactivaţi funcţia, stingând şi repornind
centrala.
3.10 FUNCŢIA ANTI-BLOCARE A POMPEI.
Centrala este dotata cu o functie care face sa
porneasca pompa cel putin o data la fiecare 24 de
ore, timp de 30 de secunde pentru a reduce riscul
blocarii pompei din cauza inactivitatii prelungite.
3.11 FUNCTIA ANTI-BLOCARE VALVĂ CU TREI
CĂI.
Atât în regim „sanitar” cât şi în cel „sanitar-încălzire”
centrala este prevăzută cu o funcţie care face ca
după 24 de ore de la ultima funcţionare, valva
motorizată cu trei căi să fie activată realizând o
cursă completă, pentru a reduce riscul de blocare
datorită unei prelungite inactivităţi.
3.12
FUNCTIA
ANTI-ÎNGHET
CIRCUIT
ÎNCĂLZIRE.
Dacă apa de retur a instalaţiei este la o temperatură
mai mică de 4ºC, centrala se pune în funcţiune până
când atinge temperatura de 42ºC.
3.13 AUTOVERIFICARE PERIODICĂ PLACĂ
ELECTRONICĂ
În timpul funcţionării în regim de încălzire sau cu
centrala în stand-by, funcţia de autoverificare se
activează la 18 ore de la ultima verificare/alimentare
a centralei. În cazul funcţionării în regim sanitar,
autoverificarea începe la 10 minute dupa sfârşitul
unei prelevări, pentru o perioadă de circa 10
secunde.
N.B.: În timpul autoverificării centrala rămâne
inactivă, inclusiv semnalizările.
3.14
CONTROLUL SI ÎNTRETINEREA
REGULATĂ A CENTRALEI.
Cel puţin o dată pe an trebuie să se efectueze
următoarele operaţiuni de control şi întreţinere:
- Curăţaţi partea schimbătorului expusă gazelor de
ardere.
- Curăţaţi arzătorul principal.
- Verificaţi vizual absenţa în colectorul de fum a
deteriorărilor sau coroziunilor.
- Controlaţi aprinderea şi funcţionarea corectă.
- Verificaţi reglarea corectă a arzătorului în regim de
încălzire şi de producere a apei calde menajere.
- Verificaţi reglarea şi funcţionarea dispozitivelor de
comandă şi reglare şi în special:
- funcţionarea corectă a întrerupătorului general
de pe panoul de comandă al centralei,
- oprirea flăcării la atingerea temperaturii reglate
cu selectorul de încălzire,
- oprirea flăcării la atingerea temperaturii reglate

cu selectorul de apă caldă menajeră.
- Verificaţi etanşeitatea instalaţiei interioare de
încălzire conform normelor legale.
- Verificaţi intervenţia dispozitivului de siguranţă la
lipsa gazului care controlează flacăra prin ionizare;
timpul de intervenţie trebuie să fie mai mic de 10
secunde.
- Verificaţi vizual lipsa pierderilor de apă şi oxidărilor
la/de pe racorduri.
- Controlaţi vizual ca ieşirea din supapele de
siguranţă să nu fie obturată.
- Controlaţi ca presiunea de preîncărcare a vasului
de expansiune pentru încălzire să fie 1,0 bar, după
ce în prealabil s-a golit instalaţia şi presiunea
indicată de manometru centralei este 0.
- Controlaţi ca presiunea de preîncărcare a vasului
de expansiune sanitar să fie cuprinsă între 3 şi 3,5
bar.
- Verificaţi ca presiunea statică din instalaţie (cu
instalaţia rece, sau după umplerea instalaţiei) să fie
cuprinsă între 1 ÷ 1,2 bar.
- Verificaţi vizual ca dispozitivele de control şi
siguranţă să nu fie îndepărtate şi/sau scurt-circuitate
şi în special:
- termostatul de siguranţă la supraîncălzire;
- presostatul circuitului de încălzire.
- debit fum
- Verificaţi integritatea anodului de magneziu din
boiler
- Verificaţi păstrarea integrităţii instalaţiei electrice, şi
în special:
- firele de alimentare electrică trebuie fixate în
clemele şi orificiile de trecere speciale;
- nu trebuie să fie prezente urme de arsură pe
izolaţia cablurilor.

INSTALATOR
UTILIZATOR
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3.15 DEMONTAREA MANTALEI
Pentru o întreţinere uşoară a centralei este posibilă
demontarea completă a mantalei executând
următoarele operaţiuni (Fig. 3-5):
- Demontaţi capacul inferior (1) desfăcând cele 4
şuruburi de fixare (2).
- Deschideţi capacul panoului de comandă (3)
desprindeţi cele 2 tuburi albe (4) si deşurubati cele 2
şuruburi de fixare (5), trageţi panoul de comandă
spre dumneavoastră.
- Deşurubaţi cele 2 şuruburi de fixare a mantalei (6)
şi trăgeţi-o către dvs.
- Defaceţi şuruburile (8) din partea de jos a
mantalei, desfaceţi cele 2 şuruburi (9) din cele 2
parţi ale mantalei (10) si desprindeţi de agăţătorile
de pe partea posterioara a mantalei (11).

INSTALATOR
UTILIZATOR
TEHNICICAN

3.16 VARIAŢIA PUTERII TERMICE
N.B.: presiunile indicate în tabele reprezintă
diferenţele de presiune dintre ieşirea valvei de gaz
şi camera de combustie. Din acest motiv reglajele
trebuie efectuate cu un manometru diferenţial (cu
tub U sau digital), cu tuburile racordate la priza de

presiune de la ieşirea valvei de gaz şi la priza de
presiune pozitivă de deasupra camerei etanşe.
Datele de putere din tabel au fost obţinute cu un tub
de admisie/evacuare lung de 0,5 metri. Debitele de
gaz se referă la puterea calorifică inferioară, la
temperatura de 15 °C şi presiunea de 1013 mbar.

PUTEREA
TERMICĂ
(kW)
24,0
21,5
19,8
19,2
18,6
18,0
17,4
16,9
16,3
15,7
15,1
14,5
14,0
13,4
11,0
9,3

PUTEREA
TERMICĂ
(kcal/h)
20640
18500
17000
16500
16000
15500
15000
14500
14000
13500
13000
12500
12000
11500
9500
8000

DEBIT
GAZ
(m3/h)
2,71
2,44
2,25
2,19
2,13
2,07
2,01
1,94
1,88
1,82
1,76
1,70
1,63
1,57
1,32
1,12

METAN (G20)
PRESIUNE LA
DUZE
(mbar)
(m3/h)
12,02
122,6
9,85
100,4
8,45
86,2
8,01
81,8
7,59
77,4
7,17
73,1
6,76
69,0
6,37
65,0
5,98
61,0
5,61
57,2
5,25
53,5
4,89
49,9
4,55
46,4
4,22
43,0
3,00
30,6
2,18
22,3

PUTEREA
TERMICĂ
(kW)
28,0
25,0
22,1
21,5
20,9
20,3
19,8
19,2
18,6
18,0
17,4
16,9
16,3
15,7
13,4
11,8

PUTEREA
TERMICĂ
(kcal/h)
24080
21500
19000
18500
18000
17500
17000
16500
16000
15500
15000
14500
14000
13500
11500
10148

DEBIT
GAZ
(m3/h)
3,16
2,83
2,51
2,45
2,39
2,33
2,26
2,20
2,14
2,08
2,01
1,95
1,89
1,83
1,58
1,40

METAN (G20)
PRESIUNE LA
DUZE
(mbar)
(m3/h)
11,41
116,4
9,34
95,3
7,53
76,8
7,18
73,3
6,84
69,8
6,51
66,4
6,18
63,1
5,86
59,8
5,55
56,6
5,24
53,4
4,93
50,3
4,63
47,3
4,34
44,3
4,05
41,3
2,95
30,1
2,24
22,9

DEBIT GAZ
(kg/h)
2,02
1,82
1,68
1,63
1,59
1,54
1,49
1,45
1,40
1,36
1,31
1,26
1,22
1,17
0.98
0,84

DEBIT GAZ
(kg/h)
2,35
2,11
1,87
1,83
1,78
1,73
1,69
1,64
1,59
1,55
1,50
1,45
1,41
1,36
1,17
1,05

BUTAN (G30)
PRESIUNE LA DUZE
(mbar)
28,86
23,34
19,87
18,79
17,74
16,73
15,75
14,80
13,89
13,01
12,16
11,34
10,56
9,81
7,13
5,47

(mm c.a.)
294,4
238,0
202,7
191,6
181,0
170,6
160,6
151,0
141,6
132,7
124,0
115,7
107,7
100,1
72,8
55,8

BUTAN (G30)
PRESIUNE LA DUZE
(mbar)
28,79
23,27
18,50
17,61
16,74
15,89
15,06
14,25
13,46
12,68
11,92
11,19
10,47
9,76
7,15
5,50

(mm c.a.)
293,7
237,4
188,7
179,6
170,8
162,1
153,6
145,3
137,2
129,3
121,6
114,1
106,7
99,6
72,7
56,1

Presiunile la arzător se referă la utilizarea gazului la
temperatura de 15°C.

DEBIT
GAZ
(kg/h)
1,99
1,79
1,65
1,61
1,56
1,52
1,47
1,43
1,38
1,34
1,29
1,24
1,20
1,15
0,97
0,82

DEBIT
GAZ
(kg/h)
2,32
2,07
1,84
1,80
1,75
1,71
1,66
1,62
1,57
1,52
1,48
1,43
1,39
1,34
1,16
1,03

PROPAN (G31)
PRESIUNE LA DUZE
(mbar)
36,88
29,99
25,64
24,27
22,95
21,66
20,42
19,21
18,04
16,91
15,82
14,77
13,75
12,77
9,22
6,96

(mm c.a.)
376,2
305,9
261,5
247,6
234,1
221,0
208,3
196,0
184,0
172,5
161,4
150,6
140,2
130,2
94,1
71,0

PROPAN (G31)
PRESIUNE LA DUZE
(mbar)
36,66
29,83
23,88
22,76
21,67
20,60
19,55
18,52
17,52
16,53
15,57
14,62
13,70
12,79
9,37
7,23

(mm c.a.)
373,9
304,3
243,6
232,2
221,0
210,1
199,4
188,9
178,7
168,6
158,8
149,1
139,7
130,5
95,6
73,8

METAN (G20)
PRESIUNE LA
DUZE
(mbar)
(m3/h)
10,87
110,9
9,95
101,5
9,25
94,4
8,58
87,6
7,94
81,0
7,33
74,8
6,74
68,8
6,18
63,0
5,65
57,6
5,14
52,4
4,65
47,5
4,19
42,8
3,76
38,3
3,35
34,2
2,61
26,6
2,19
22,4

DEBIT GAZ
(kg/h)
2,65
2,53
2,44
2,35
2,26
2,17
2,07
1,98
1,89
1,80
1,71
1,61
1,52
1,43
1,24
1,12

BUTAN (G30)
PRESIUNE LA DUZE
(mbar)
26,84
24,62
22,92
21,29
19,72
18,22
16,78
15,39
14,07
12,80
11,58
10,43
9,33
8,29
6,36
5,28

(mm c.a.)
273,8
251,2
233,8
217,2
201,2
185,8
171,1
157,0
143,5
130,5
118,2
106,4
95,2
84,5
64,9
53,8

DEBIT
GAZ
(kg/h)
2,61
2,50
2,40
2,31
2,22
2,13
2,04
1,95
1,86
1,77
1,68
1,59
1,50
1,41
1,22
1,10

PROPAN (G31)
PRESIUNE LA DUZE
(mbar)
33,77
31,98
30,52
29,05
27,55
26,03
24,49
22,93
21,33
19,71
18,06
16,38
14,66
12,91
9,30
6,95

(mm c.a.)
344,4
326,2
311,3
296,3
281,0
265,6
249,8
233,8
217,6
201,1
184,2
167,1
149,6
131,7
94,8
70,9

3.17 PARAMETRII ARDERII

ZEUS Superior 24 kW
Diamtru duză gaz
Presiune alimentare
Debit masă gaze de ardere la putere nominală
Debit masă gaze de ardere la putere minimă
CO2 la putere Nom./Min.
CO la % din O2 la putere Nom./Min.
NOx la % din O2 la putere Nom./Min.
Temperatura gazelor de ardere la putere nominală
Temperatura gazelor de ardere la putere minimă
ZEUS Superior 28 kW
Diamtru duză gaz
Presiune alimentare
Debit masă gaze de ardere la putere nominală
Debit masă gaze de ardere la putere minimă
CO2 la putere Nom./Min.
CO la % din O2 la putere Nom./Min.
NOx la % din O2 la putere Nom./Min.
Temperatura gazelor de ardere la putere nominală
Temperatura gazelor de ardere la putere minimă
ZEUS Superior 28 kW
Diamtru duză gaz
Presiune alimentare
Debit masă gaze de ardere la putere nominală
Debit masă gaze de ardere la putere minimă
CO2 la putere Nom./Min.
CO la % din O2 la putere Nom./Min.
NOx la % din O2 la putere Nom./Min.
Temperatura gazelor de ardere la putere nominală
Temperatura gazelor de ardere la putere minimă

G20

G30

G31

mm
mbar (mm H2O)
kg/h
kg/h
%
ppm
ppm
oC
oC

1,35
20 (204)
49
50
7,50 / 2,90
73 / 93
138 / 75
112

0,79
29 (296)
49
48
8,70 / 3,50
88 / 116
186 / 83
114

0,79
37 (377)
51
49
7,80 / 3,20
62 / 113
181 / 87
113

mm
mbar (mm H2O)
kg/h
kg/h
%
ppm
ppm
oC
oC

1,35
20 (204)
57
61
7,50 / 2,94
97 / 104
123 / 77
106
78

0,79
29 (296)
55
59
9,10 / 3,55
179 / 103
184 / 89
111
81

0,79
37 (377)
57
60
8,70 / 3,46
90 / 99
168 / 88
108
80

mm
mbar (mm H2O)
kg/h
kg/h
%
ppm
ppm
oC
oC

1,35
20 (204)
66
66
7,40 / 2,90
58 / 89
119 / 65
116
94

0,79
29 (296)
66
66
8,50 / 3,40
50 / 25
153 / 84
117
95

0,79
37 (377)
68
69
8,20 / 3,20
30 / 20
167 / 137
115
91

INSTALATOR

DEBIT
GAZ
(m3/h)
3,56
3,40
3,28
3,15
3,03
2,91
2,78
2,66
2,54
2,41
2,29
2,16
2,04
1,91
1,66
1,50

UTILIZATOR

PUTEREA
TERMICĂ
(kcal/h)
27250
26000
25000
24000
23000
22000
21000
20000
19000
18000
17000
16000
15000
14000
12000
10750

TEHNICICAN

PUTEREA
TERMICĂ
(kW)
31,7
30,2
29,1
27,9
26,7
25,6
24,4
23,3
22,1
20,9
19,8
18,6
17,4
16,3
14,0
12,5

TEHNICICAN

UTILIZATOR

INSTALATOR

3.18 DATE TEHNICE

Putere termică în focar nominală
Putere termică în focar minimă
Putere termică utilă nominală
Putere termică utilă minimă
Randament termic util la puterea nominală
Randament termic util la 30% din puterea nominală
Pierdere de căldură prin manta cu arzătorul On/Off
Pierdere de căldură la coş cu arzătorul On/Off
Presiune max. de funcţionare circuit încălzire
Temperatură max. de funcţionare circuit încălzire
Domeniu de reglare temperatură încălzire
Volum total vas de expansiune încălzire
Presiune preîncărcare vas expansiune încălzire
Volum total vas de expansiune sanitar
Presiune preîncărcare vas expansiune sanitar
Conţinut de apă al generatorului
Sarcină hidraulică disponibilă la un debit de 1.000 l/h
Putere termică utilă producere apă caldă menajeră
Domeniu de reglare temperatură apă caldă menajeră
Limitator de flux sanitar la 2 bari
Presiune minimă (dinamică) în circuitul sanitar
Presiune maximă în circuitul sanitar
Debit specific A.C.M. (∆T=30°C)
Debit A.C.M. în serviciu continuu (∆T=30°C)
Confort ACM conform EN 13203-1
Greutate centrală plină
Greutate centrală goală
Alimentare electrică
Curent nominal absorbit
Putere electrică instalată
Putere electrică absorbită de pompă
ServicePutere electrică absorbită de
ventilator
e instalaţie electrică aparat
Clasă de NOx
NOx ponderat service immergas -www.imoca.ro
CO ponderat www.reparatii-centrale-termice-nonstop.ro
Tip aparat
Categorie

- * Valorile de temperatură ale gazelor de ardere
sunt raportate la o temperatură a aerului la intrare
de 15°C.
- Datele privind prestaţia apei calde menajere se
referă la o presiune de intrare dinamică de 2 bar şi
la o temperatură de intrare de 15°C; valorile sunt
relevate imediat la ieşirea centralei considerând că
pentru a obţine datele declarate este necesară
amestecarea cu apă rece.
- Puterea sonoră maximă emisă de centrală în
timpul funcţionării este < 55dBA. Măsurarea puterii
sonore este realizată prin probe în camera acustică
cu centrala funcţionând la putere maximă, cu
tubulatura de evacuare/aspirare conform normelor
de produs.

kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
%
%
%
%
bar
°C
°C
l
bar
l
bar
l
kPa (mH2O)
kW (kcal/h)
°C
l/min
bar
bar
l/min
l/min
kg
kg
V / Hz
A
W
W
W
mg/kWh
mg/kWh

ZEUS Superior 24 kW
25,6 (22028)
10,6 (9122)
24,0 (20640)
9,3 (8000)
93,7
90,3
0,40 / 0,61
5,90 / 0,05
3
90
35 - 85
7,1
1
1,2
3,5
3,5
32,9 (3,35)
24,0 (20640)
20 - 60
11,6
0,3
8
15,3
11,3

ZEUS Superior 28 kW
29,8 (25644)
13,3 (11402)
28,0 (24080)
11,8 (10148)
93,9
91,2
0,60 / 0,62
5,50 / 0,01
3
90
35 - 85
7,1
1
1,2
3,5
4,0
32,76 (3,8)
28,0 (24080)
20 - 60
12,0
0,3
8
16,6
13,7
***
126,93
128,64
66,1
68
230 / 50
230 / 50
0,68
0,7
135
140
85
90
33
37
IPX5D
IPX5D
3
3
139
130
101
106
C12 / C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
II2H3+

ZEUS Superior 32 kW
33,6 (28897)
14,2 (12188)
31,7 (27250)
12,5 (10750)
94,3
90,8
0,40 / 0,60
5,80 / 0,01
3
90
35 – 85
7,1
1
1,2
3,5
4,5
38,73 (4,0)
31,7 (27520)
20 – 60
14,0
0,3
8
18,9
15,3
131,34
70,2
230 / 50
0,87
165
99
48
IPX5D
3
146
100

