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1 Securitate

1.1 Utilizarea conform destinaţiei

Produsul este prevăzut ca generator de căl-
dură pentru instalaţii de încălzire închise şi
pentru prepararea apei calde.
Este interzisă orice utilizare ce nu este con-
formă cu destinaţia.

Utilizarea preconizată cuprinde ulterior:

– Instalarea şi funcţionarea produsului numai
în combinaţie cu accesorii pentru ghidajul
aer-gaze arse, care sunt enumerate în
documentele suplimentare şi corespund
tipului constructiv al aparatului

– Utilizarea produsului cu respectarea in-
strucţiunilor de funcţionare, de instalare şi
de întreţinere a produsului, precum şi a tu-
turor componentelor suplimentare ale in-
stalaţiei

– Instalarea şi asamblarea cu respectarea
certificatului de înmatriculare al produsului
şi sistemului

– respectarea tuturor condiţiilor de inspecţie
şi întreţinere specificate în manuale

– instalarea cu respectarea codului IP

Nu sunt conforme cu destinaţia următoarele:

– utilizarea produsului în autovehicule, de
exemplu, rulote sau autorulote. Nu sunt
considerate autovehicule acele unităţi,
care sunt instalate durabil şi staţionar (aşa-
numita instalare staţionară).

– utilizarea produsului în combinaţie cu mo-
dulul actoSTOR, în caz de înlocuire sau la
o instalaţie nouă

– orice utilizare comercială directă şi indus-
trială

– orice altă utilizare decât cea descrisă în
instrucţiuni şi orice utilizare care depăşeşte
specificaţiile de aici

1.2 Calificare

Pentru lucrările descrise aici este necesară
absolvirea unui curs de instruire profesio-
nală. Instalatorul trebuie să dispună de toate
cunoştinţele, competenţele şi abilităţile care
sunt necesare pentru a executa lucrări.
Următoarele lucrări trebuie efectuate doar de
o persoană competentă, care este suficient
de calificată:

– Asamblare

– Demontare
– Instalarea
– Punerea în funcţiune
– Inspecţia şi întreţinerea
– Reparaţie
– Scoaterea din funcţiune

▶ Procedaţi conform tehnologiei de ultimă
oră.

▶ Utilizaţi o sculă corespunzătoare.

Persoanele cu calificare insuficientă nu tre-
buie să execute în niciun caz lucrări.
Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8
ani şi de persoanele cu capacităţi fizice, sen-
zoriale sau mentale reduse sau de către cele
cu deficienţe de experienţă şi cunoştinţe dacă
sunt supravegheate sau dacă au fost instru-
ite referitor la utilizarea sigură a aparatului şi
la pericolele astfel rezultate. Este interzis jo-
cul copiilor cu aparatul. Curăţarea şi întreţine-
rea realizată de utilizator nu pot fi realizate de
către copii fără supraveghere.

1.3 Instrucţiuni generale de siguranţă

Capitolele următoare oferă informaţii im-
portante privind siguranţa. Este esenţial ca
aceste informaţii să fie citite şi respectate
pentru a se evita pericolul de moarte, peri-
colul de rănire, prejudiciile materiale sau peri-
clitarea mediului.

1.3.1 Gaz

În caz de miros de gaz:
▶ Evitaţi încăperile cu miros de gaz.
▶ Dacă este posibil, deschideţi larg uşile şi

ferestrele şi asiguraţi ventilaţia.
▶ Evitaţi flărările deschise (de exemplu, bri-

chete, chibrituri).
▶ Nu fumaţi.
▶ Nu acţionaţi întrerupătoare electrice, fişe

de reţea, sonerii, telefoane şi alte instalaţii
de telefonie din clădire.

▶ Închideţi dispozitivul de închidere al conto-
rului de gaz sau principalul dispozitiv de în-
chidere.

▶ Dacă este posibil, închideţi robinetul de
gaz la produs.

▶ Atenţionaţi locatarii casei prin strigare sau
ciocnire.

▶ Părăsiţi imediat clădirea şi împiedicaţi ac-
cesul terţilor.
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▶ Alarmaţi poliţia şi pompierii şi înştiinţaţi
serviciul de intervenţie al societăţii furni-
zoare de gaz imediat ce vă aflaţi în afara
clădirii.

1.3.2 Gaz lichefiat

În instalaţiile multiple de admisie a aereului
/evacuare a gazelor arse există riscul ca ga-
zul lichefiat să se acumuleze în zona inferi-
oară, pe sol.
Dacă produsul se instalează sub cota zero
a unui obiect de construcţie, atunci se pot
produce acumulări de gaz lichefiat în caz de
neetanşeităţi.
Pentru a evita exploziile şi focul:
▶ Nu exploataţi generatorul de căldură la o

instalaţie multiplă de admisie/evacuare
gaze la suprapresiune cu gaz lichefiat.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că nu sunt posibile
scăpări ale gazului lichefiat din produs şi
din conducta de gaz.

Pentru a evita problemele de aprindere la re-
zervorul de gaz lichefiat aerisit necorespun-
zător:
▶ Înaintea instalarea produsului, convingeţi-

vă de faptul că rezervorul de gaz lichefiat
este aerisit bine.

▶ Adresaţi-vă la necesitate persoanei care
realizează umplerea, respectiv furnizorului
de gaz lichefiat.

1.3.3 Gaze arse

Gazele arse pot cauza intoxicări, chiar şi ar-
suri. De aceea, gazele arse nu trebuie să fie
evacuate în niciun caz necontrolat.

La miros de gaze arse în clădiri:
▶ Deschideţi larg toate uşile şi ferestrele

accesibile şi asiguraţi ventilaţia.
▶ Opriţi produsul.
▶ Verificaţi traseele gazelor de ardere în

produs şi conductele de evacuare pentru
gazele de ardere.

Pentru a evita ieşirea gazelor arse:

▶ Operaţi produsul numai cu tubulatura de
admisie/evacuare gaze montată complet.

▶ Acţionaţi produsul – cu excepţia perioade-
lor scurte în scopuri de verificare – numai
cu carcasa frontală montată şi închisă.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că sifonul de
condens este umplut permanent pentru
funcţionarea aparatului.
– Înălţimea robinetului de apă la aparatele

cu sifon de condens (accesorii de la alte
mărci): ≥ 200 mm

Pentru ca garniturile să nu fie deteriorate:

▶ Pentru uşurarea montajului folosiţi în loc
de vaselină exclusiv apă sau săpun lichid
uzual.

1.3.4 Alimentare cu aer

Aerul de ardere şi din interior inadecvat sau
deficient poate provoca prejudicii materiale şi
pericolul de moarte.

Pentru ca, la funcţionarea dependentă de
aerul din cameră, să ajungă alimentarea cu
aer de ardere:
▶ Asiguraţi o alimentare permanentă cu aer,

neobturabilă şi suficientă pentru camera
tehnică a produsului conform solicitărilor
de ventilare relevante. Acest lucru este
valabil în special la carcasele de tip dulap.

Pentru a preveni coroziunea produsului şi
sistemului de evacuare a gazelor arse:

▶ Asiguraţi-vă că alimentarea cu aer de ar-
dere nu este în niciun caz tratată cu spray-
uri, solvenţi, produse de curăţare pe bază
de clor, vopsele, adezivi, derivate din amo-
niac, pulberi sau altele similare.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că nu se depozi-
tează materiale chimice la locul de insta-
lare.

▶ Dacă instalaţi produsul în saloane de frize-
rie, ateliere de lăcuit sau tâmplărie, socie-
tăţi de curăţenie sau altele similare, alegeţi
pentru instalare o cameră tehnică separată
unde aerul din interior să nu fie contaminat
cu substanţe chimice.

▶ Aveţi grijă ca aerul de ardere să nu fie
dirijat prin coşurile de fum care anterior
au fost exploatate cu cazane pe petrol sau
alte aparate de încălzire care ar fi putut
cauza obturarea coşului de fum.
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1.3.5 Electricitatea

Clemele de racordare la reţea L şi N se află
în permanenţă sub tensiune!

Pentru a evita electrocutarea, procedaţi după
cum urmează înainte de a efectua lucrări la
produs:
▶ Deconectaţi produsul de la reţeaua de ali-

mentare cu tensiune prin oprirea tuturor
alimentărilor cu curent electric de pe toate
liniile (dispozitiv electric de separare cu o
deschidere de minimum 3 mm între con-
tacte, de exemplu, siguranţă sau întrerupă-
tor de protecţie a cablului) sau scoateţi şte-
cherul (dacă există).

▶ Asiguraţi-vă că produsul nu poate reporni
accidental.

▶ Aşteptaţi minimum 3 minute până la des-
cărcarea condensatoarelor.

▶ Verificaţi lipsa tensiunii.

1.3.6 Masa

Pentru a evita rănirile în timpul transportului:
▶ Transportaţi produsul cu minim două per-

soane.

Pentru a evita prejudiciile materiale la nivelul
racordului flexibil de gaz:
▶ Nu agăţaţi niciodată modulul termocom-

pact pe racordul flexibil de gaz.

1.3.7 Substanţe explozive şi inflamabile

Pentru a evita exploziile şi focul:
▶ Nu utilizaţi produsul în încăperi în care

sunt depozitate materiale explozive sau
inflamabile (de exemplu, benzină, hârtie,
vopsele).

1.3.8 Temperaturi ridicate

Pentru a evita arsurile:
▶ Efectuaţi lucrări la nivelul componentelor

numai după ce acestea s-au răcit.

Pentru a evita prejudiciile materiale din cauza
transmiterii căldurii:
▶ Lipiţi piesele de racordare numai atunci

când acestea nu sunt înşurubate de robi-
netele de întreţinere.

1.3.9 Agentul termic

Atât agentul termic inadecvat, cât şi aerul din
agentul termic pot cauza prejudicii materiale

la nivelul produsului şi în circuitul generator
de căldură.
▶ Verificaţi calitatea agentului termic.

(→ pagina 17)
▶ Dacă utilizaţi în instalaţia de încălzire ţevi

din plastic care nu sunt impermeabile la di-
fuzie, asiguraţi-vă că în circuitul generato-
rului de căldură nu ajunge aer.

1.3.10 Neutralizator de condens

Pentru a evita contaminarea apei uzate:
▶ Conform prescripţiilor naţionale verificaţi

dacă trebuie instalată o neutralizare.
▶ Respectaţi prescripţiile locale privind neu-

tralizarea condensului.

1.3.11 Îngheţ

Pentru a evita prejudiciile materiale:
▶ Nu instalaţi produsul în încăperi cu pericol

de îngheţ.

1.3.12 Dispozitive de siguranţă

▶ Instalaţi dispozitivele de siguranţă nece-
sare în instalaţie.

1.4 Prescripţii (directive, legi, norme)

▶ Respectaţi prescripţiile, normele, directi-
vele, reglementările şi legile naţionale.
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2 Indicaţii privind documentaţia

▶ Respectaţi obligatoriu toate instrucţiunile de exploatare şi
instalare alăturate componentelor instalaţiei.

▶ Predaţi atât aceste instrucţiuni, cât şi toate documentaţi-
ile conexe utilizatorului instalaţiei.

Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv pentru următoarele
aparate:

Aparat - număr articol
VU 25CS/1-5 (N-INT2) 0010024600

VU 30CS/1-5 (N-INT2) 0010024601

VU 35CS/1-5 (N-INT2) 0010024602

VUW 26CS/1-5 (N-INT2) 0010024603

VUW 32CS/1-5 (N-INT2) 0010024604

VUW 36CS/1-5 (N-INT2) 0010024609

VUW 40CS/1-5 (N-INT2) 0010024610

Următoarele produse pot fi comutate pe funcţionarea cu gaz
lichefiat:

Aparat - număr articol
VU 25CS/1-5 (N-INT2) 0010024600

VU 30CS/1-5 (N-INT2) 0010024601

VUW 26CS/1-5 (N-INT2) 0010024603

VUW 32CS/1-5 (N-INT2) 0010024604

VUW 36CS/1-5 (N-INT2) 0010024609

Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv pentru:

– România

3 Descrierea aparatului

3.1 TehnologiaSitherm Pro™

Noua reglare inteligentă a arderii se bazează pe sistemul
adaptiv Siemens Sitherm Pro™ de optimizare a arderii.

3.2 Construcţia aparatului

Valabilitate: VU 25CS/1-5 (N-INT2) SAU VU 30CS/1-5 (N-INT2) SAU
VU 35CS/1-5 (N-INT2)

14

13
3

4

5

6

8

7

9

11

10

12

1 2

1 Conexiunea pentru
tubulatura de admi-
sie/evacuare gaze

2 Priză de măsurare a
presiunii de intrare a
gazelor arse

3 Vasul de expansiune

4 Pupitrul de comandă

5 Bloc hidraulic

6 Ventilator

7 Armătura de gaz

8 Modulul termocompact

9 Electrodul de reglare

10 Schimbător de căldură

11 Electrodul de aprindere

12 Ţeavă de aspirare a
aerului

13 Senzor de temperatură

14 Senzorul pentru presiu-
nea apei
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Valabilitate: VUW 26CS/1-5 (N-INT2) SAU VUW 32CS/1-5 (N-INT2) SAU
VUW 36CS/1-5 (N-INT2) SAU VUW 40CS/1-5 (N-INT2)

14

13
3

4

5

6

8

7

9

11

10

12

1 2

1 Conexiunea pentru
tubulatura de admi-
sie/evacuare gaze

2 Priză de măsurare a
presiunii de intrare a
gazelor arse

3 Vasul de expansiune

4 Pupitrul de comandă

5 Bloc hidraulic

6 Ventilator

7 Armătura de gaz

8 Modulul termocompact

9 Electrodul de reglare

10 Schimbător de căldură

11 Electrodul de aprindere

12 Ţeavă de aspirare a
aerului

13 Senzor de temperatură

14 Senzorul pentru presiu-
nea apei

3.3 Structura blocului hidraulic al produsului

Valabilitate: VU 25CS/1-5 (N-INT2) SAU VU 30CS/1-5 (N-INT2) SAU
VU 35CS/1-5 (N-INT2)

1 2 3

6

7

8
5

4

1 Supapă prioritară de
comutare

2 Furtun de ventilare

3 Evacuare condens

4 Manometru

5 Pompă high-efficiency

6 Supapă de siguranţă

7 Priză

8 By-pass

Valabilitate: VUW 26CS/1-5 (N-INT2) SAU VUW 32CS/1-5 (N-INT2) SAU
VUW 36CS/1-5 (N-INT2) SAU VUW 40CS/1-5 (N-INT2)

4

1

2

6 7

9

8

11
10

13

3

12

5

14

1 Dispozitivul de umplere

2 Şurub de reglare dispo-
zitiv de completare

3 Schimbător secundar de
căldură

4 Senzorul de debit a apei
de la rotor

5 Limitator de debit

6 Supapă prioritară de
comutare

7 Furtun de ventilare

8 Evacuare condens

9 Manometru

10 Pompă high-efficiency

11 Supapă de siguranţă

12 Priză

13 By-pass

14 Senzor de temperatură
de evacuare



8 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 0020282277_01

3.4 Număr de serie

Numărul de serie este specificat pe partea inferioară a pano-
ului frontal, precum şi pe plăcuţa cu date tehnice.

3.5 Plăcuţa de timbru

Plăcuţa cu date tehnice este amplasată din fabrică pe partea
superioară a aparatului şi pe partea posterioară a pupitrului
de comandă. Indicaţiile care nu sunt incluse pe această listă
sunt incluse în capitolele separate.

Indicaţie Semnificaţie

Citiţi instrucţiunile!

De exemplu, VC,
VU, VM, VHR

Produs fără prepararea integrată apei
calde (aparat de încălzire)

De exemplu, VCW,
VUW, VMW

Produs cu prepararea integrată a apei
calde (aparat combi)

10 - 43 Puterea termică nominală

C Condensare

S Schimbător de căldură din oţel inoxidabil

F ExtraCondense, schimbător de căldură
din oţel inoxidabil

/1 Generaţie aparat

-5 Echiparea produsului

De exemplu, N, E Grupa de gaz

De exemplu, AL / BA
/ HR / XK / ME / HU
/ RO / RS / SI / SK /
TR

Ţara de destinaţie

ecoTEC plus Denumirea de marketing

De exemplu, I2N,
2N, G20/G25 -
20 mbari (2,0 kPa)
De exemplu, I2H,
2H, I2HS G20/G25.1
- 20 mbari (2,0 kPa)

Grupă de gaz din fabricaţie şi presiune
de racordare a gazului

Kat. Categorie centrală termică pe gaz

Type Aparate de tipul

PMS Presiune de lucru admisă a regimului de
încălzire

Pnw
(numai la aparatul de
încălzire)

Puterea maximă de ieşire

PMW
(numai la aparatul
combi)

Presiune de lucru admisibilă pentru
regimul de preparare a apei calde

D
(numai la aparatul
combi)

Valoarea specifică a debitului apei calde

DSN Codul aparatului

NOx-clas. Clasa NOx (emisia de oxid de azot)

Tmax Temperatura maximă pe tur

V Tensiune de alimentare la reţea

Hz Frecvenţa de reţea

W Putere electrică maximă consumată

IP Tip de protecţie

Regimul de încălzire

Apă potabilă

Indicaţie Semnificaţie

Pn Intervalul nominal al puterii de încălzire
(80/60 °C)

Pnc Intervalul nominal al puterii calorice în
condensare (50/30 °C)

Qn Domeniul de solicitare din diferenţe de
temperatură

Qnw Domeniul de solicitare din diferenţe de
temperatură la prepararea apei calde

Cod de bare cu număr de serie
Între 3 şi 6 cifre = data de fabricaţie
(anul/săptămâna)
7 până la 16 cifre = numărul de articol al
aparatului

3.6 Caracteristica CE

 

Prin caracteristica CE se certifică faptul că produsele îndepli-
nesc cerinţele de bază ale directivelor în vigoare conform de-
claraţiei de conformitate.

Declaraţia de conformitate poate fi consultată la producător.

4 Asamblare

4.1 Verificarea setului de livrare

▶ Verificaţi caracterul complet şi integru al setului de li-
vrare.

Număr Denumire

1 Centrala murală pe gaz

1 Suportul aparatului

1 Pungă cu ţeavă de scurgere şi şuruburi
pentru supapa de siguranţă

2 Pungă cu piese mici

1 Furtun pentru evacuarea condensului

1 Documentaţie pentru punga cu accesorii

4.2 Distanţe minime

CC

A
B

D
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Distanţa minimă

A Tubulatura de admisie a aerului/evacuare a
gazelor arse ⌀ 60/100 mm: 248 mm
Tubulatura de admisie a aerului/evacuare a
gazelor arse ⌀ 80/80 mm: 220 mm
Tubulatura de admisie a aerului/evacuare a
gazelor arse ⌀ 80/125 mm: 276 mm

B 160 mm

C 50 mm

D 500 mm

4.3 Dimensiunile produsului

=

=

A

C
B

D

Dimensiuni
A B C D

VU 25 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

VU 30 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

VU 35 125 mm 382 mm 440 mm 720 mm

VUW 26 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

VUW 32 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

VUW 36 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

VUW 40 125 mm 382 mm 440 mm 720 mm

Valabilitate: Produs fără preparare integrată a apei calde

80

18
0

13
0

100100

5555

Valabilitate: Produs cu prepararea apei calde integrată

35
35

18
0

13
0 18
0

13
0

4.4 Utilizarea şablonului de montaj

1. Utilizaţi şabloane de montaj pentru fixarea orificiilor de
găurire, breşelor şi citirea tuturor distanţelor necesare.

2. În cazul instalării aparatului de încălzire împreună cu
un boiler pentru apă caldă (VIH Q 75/2 B sau VIH QL
75/2 B) şi un cadru de distanţare, utilizaţi şablonul de
montaj al cadrului de distanţare.

4.5 Suspendarea aparatului

1. Asiguraţi o rezistenţă mecanică suficientă a peretelui
sau unui dispozitiv de suspendare, de exemplu, un
pilon.

2. Fixaţi suportul aparatului cu materialul de fixare admisi-
bil.

Indicaţie
Utilizaţi un material de fixare adecvat în
funcţie de starea peretelui de la faţa locu-
lui, pentru o forţă portantă de 100 kg.
Materialul de fixare ataşat este adecvat ex-
clusiv pentru pereţii din beton şi piatră inte-
grală.
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3. Suspendaţi produsul pe suportul aparatului.

5 Instalarea

Pericol!
Pericol de opărire şi/sau riscul producerii de
pagube materiale prin instalarea necores-
punzătoare şi prin apa scursă!

Tensiunile mecanice din conductele de legă-
tură pot provoca neetanşeităţi.

▶ Montaţi conductele de conectare fără ten-
siune.

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate de verificarea etanşeităţii la gaz!

Verificările de etanşeitate la gaz la o presiune
de verificare >11 kPa (110 mbar) pot provoca
deteriorări la armătura de gaz.

▶ Dacă în cursul verificărilor de etanşeitate
la gaz puneţi sub presiune şi conductele
de gaz şi armătura de gaz din produs,
atunci utilizaţi o presiune max. de verifi-
care de 11 kPa (110 mbar).

▶ Dacă nu puteţi limita presiunea de verifi-
care la 11 kPa (110 mbar), atunci, înainte
de verificarea etanşeităţii la gaz, închideţi
un robinet de blocare a gazului instalat
înaintea produsului.

▶ Dacă la verificările de etanşeitate la gaz
aţi închis un robinet de blocare a gazului
instalat înaintea produsului, atunci depre-
surizaţi conducta de gaz înainte de a des-
chide acest robinet de blocare a gazului.

Precauţie!
Risc de pagube materiale în cazul efectuării
de modificări la conductele deja conectate!

▶ Deformaţi conductele de legătură doar
dacă acestea nu mai sunt conectate la
produs.

Precauţie!
Risc de pagube materiale în cazul resturilor
din conducte!

Reziduurile, resturile de garnituri, murdărie
sau alte resturi din conducte pot deteriora
aparatul.

▶ Spălaţi temeinic instalaţia de încălzire
înainte de a instala aparatul.

5.1 Condiţii necesare

5.1.1 Utilizarea tipului potrivit de gaz

Un tip greşit de gaz poate cauza opriri de avarie ale produ-
sului. Se pot produce zgomote de aprindere şi de ardere la
produs.

▶ Utilizaţi exclusiv tipul de gaz stabilit conform plăcuţei de
timbru.

5.1.2 Observaţii privind grupa de gaz

Produsul este presetat în starea de livrare pentru funcţiona-
rea cu grupa de gaz, care este stabilită pe plăcuţa cu date
constructive.

Dacă aveţi un produs presetat pentru funcţionarea cu gaz
natural, atunci trebuie să faceţi conversia pentru funcţiona-
rea cu gaz lichefiat.

5.1.3 Executarea lucrărilor de bază pentru instalare

1. Instalaţi un robinet de blocare a gazului la conducta de
gaz.

2. Asiguraţi-vă că este potrivit contorul de gaz prezent
pentru debitul de gaz necesar.

3. Calculaţi conform reglementărilor tehnice consacrate
dacă volumul vasului de expansiune încorporat este
suficient pentru volumul instalaţiei.
Rezultat:
Volumul vasului de expansiune nu este suficient
▶ Instalaţi un vas de expansiune suplimentar cât mai

aproape de aparat.
4. Montaţi o pâlnie de golire cu sifon pentru evacuarea

condensului şi conducta de scurgere a supapei de
siguranţă. Poziţionaţi conducta de scurgere cât mai
scurt posibil şi cu pantă la pâlnia de golire.

5. Pentru protecţia contra îngheţului, izolaţi conductele
libere, expuse influenţelor mediului.

6. Spălaţi temeinic toate conductele de alimentare înain-
tea instalării.

7. Instalaţi un dispozitiv de umplere între ţeava de apă
rece şi turul încălzirii.
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5.2 Instalarea ţevilor de gaz şi turului/returului
încălzirii

1. Instalaţi ţeava de gaz la racordul de gaz, fără a o
strânge.

2. Aerisiţi ţeava de gaz înainte de punerea în funcţiune a
aparatului.

3. Instalaţi ţeava pentru turul încălzirii şi returul încălzirii
conform normelor.

4. Verificaţi etanşeitatea întregii ţevi de gaz.

5.3 Instalarea ţevilor de apă rece/apă caldă

Valabilitate: Produs cu prepararea apei calde integrată

▶ Instalaţi ţevile pentru apă rece/apă caldă conform norme-
lor.

5.4 Instalarea boilerului pentru apă caldă

Valabilitate: Produs cu boiler pentru apă caldă menajeră racordat

1

2

1. Demontaţi bypass-ul boilerului (1) sau dopurile (2) de
la turul boilerului şi returul boilerului.

2. Instalaţi turul boilerului şi returul boilerului conform
normelor.

5.5 Racordarea furtunului pentru evacuarea
condensului

Pericol!
Pericol de moarte prin scurgerea gazelor de
ardere!

Furtunul de evacuare a condensului de la si-
fon nu trebuie să fie racordat etanş la o con-
ductă de ape uzate deoarece, în caz contrar,
sifonul intern de condens va fi golit prin aspi-
rare şi ar putea să se scurgă gaze arse.

▶ Capătul furtunului de evacuare a conden-
sului trebuie să se afle deasupra conduc-
tei de ape.
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2

1

1. Umpleţi sifonul de condens. (→ pagina 19)
2. Instalaţi furtunul de scurgere a condensului (1) la si-

fon (2) conform reprezentării din figură şi utilizaţi numai
ţevi din materiale rezistente la acizi (de exemplu, mate-
rial plastic) pentru conducta de scurgere a condensului.

5.6 Montarea ţevii de scurgere la supapa de
siguranţă

1

1. Instalaţi ţeava de scurgere (1) pentru supapa de sigu-
ranţă astfel încât să nu împiedice detaşarea şi ampla-
sarea părţii inferioare a sifonului.

2. Asiguraţi-vă că este vizibil capătul conductei şi că nu
pot fi accidentate persoane şi deteriorate componen-
tele electrice din cauza scurgerilor de apă sau eliberării
de vapori.

5.7 Instalaţie de admisie/evacuare gaze

5.7.1 Montarea şi conectarea tubulaturii de
admisie/evacuare gaze

1. Preluaţi tubulaturile de admisie/evacuare gaze care
pot fi utilizate din instrucţiunile alăturate de montaj a
evacuării.

Condiţie: Instalarea în spaţii cu umiditate

▶ Racordaţi neapărat produsul la o instalaţie de admisie
/ evacuare gaze independentă de aerul din încăpere.
Nu este permis ca aerul de ardere să poată fi scos din
spaţiul pentru montaj.

▶ Montaţi tubulatura de admisie/evacuare gaze cu ajutorul
instrucţiunilor de montaj.

5.7.2 Înlocuiţi piesa de racordare standard pentru
tubulatura de admisie/evacuare a gazelor dacă
este necesar

5.7.2.1 Demontarea piesei de racordare
standard pentru tubulatura de admisie a
aerului/evacuare a gazelor arse

A

B

C

5.7.2.2 Montarea piesei de racordare pentru
tubulatura de admisie a aerului/evacuare a
gazelor arse cu ⌀ 60/100 mm sau ⌀ 80/125 mm

1. Demontaţi piesa de racordare standard pentru tubu-
latura de admisie a aerului/evacuare a gazelor arse.
(→ pagina 12)

2. Introduceţi piesa de racordare alternativă. Acordaţi
atenţie la ciocurile de prindere.

3. Rotiţi piesa de racordare standard în sens orar până
când se fixează.

5.8 Instalaţia electrică

Instalaţia electrică poate fi realizată numai de către un perso-
nal de specialitate pentru instalaţii electrice.

Aparatul trebuie să fie împământat.

Pericol!
Pericol de electrocutare!

Clemele de racordare la reţea L şi N se află
în permanenţă sub tensiune:

▶ Deconectaţi produsul de la tensiune prin
oprirea tuturor alimentărilor cu curent
electric pe toate liniile (dispozitiv de se-
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parare electrică cu o deschidere a contac-
tului de minim 3 mm, de ex. siguranţă sau
întrerupător de protecţie a cablului).

▶ Asiguraţi-vă că produsul nu poate reporni
accidental.

▶ Aşteptaţi minimum 3 minute până la des-
cărcarea condensatoarelor.

▶ Verificaţi lipsa tensiunii.

5.8.1 Informaţii generale referitoare la racordarea
cablurilor

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate de instalarea necorespunzătoare!

Tensiunea de alimentare la reţea la clemele
şi clemele de fişă greşite poate deteriora
sistemul electronic.

▶ Nu conectaţi tensiune de alimentare la
reţea la clemele eBUS (+/−).

▶ Conectaţi cablul de racordare exclusiv la
clemele marcate pentru aceasta!

1. Introduceţi cablurile de conectare ale componentelor
de racordat prin ghidajul de cablu stânga, pe partea
inferioară a produsului.

2. Asiguraţi-vă că canalul de cablu este introdus corect şi
că cablurile sunt ghidate corespunzător.

3. Asiguraţi-vă că canalele de cablu cuprind ferm cablurile
de racordare, fără spaţii libere vizibile.

4. Utilizaţi descărcările la tracţiune.
5. Dacă este necesar, scurtaţi cablurile de racordare.

230V

24V / eBus

6. Poziţionaţi conform specificaţiilor cablurile de racordare
ale componentelor care trebuie racordate, în pupitrul
de comandă.

-
+

N
L

PE

30 mm≤

30 mm≤

40 mm≤

7. Îndepărtaţi izolaţia cablurilor flexibile conform reprezen-
tării din figură. Aveţi grijă să nu deterioraţi izolaţiile con-
ductoarelor individuale.

8. Izolaţi conductorii interiori numai într-atât, încât să fie
posibilă realizarea de legături stabile.

9. Pentru a evita scurtcircuitările prin firele individuale li-
bere, capetele dezizolate ale firelor se prevăd cu înveli-
şuri aderente.

10. Înşurubaţi fişa corespunzătoare la cablurile de racor-
dare.

11. Verificaţi dacă toate firele sunt prinse mecanic strâns în
clemele fişei. Amelioraţi, dacă este cazul.

12. Introduceţi fişa în locaşul aferent de pe placa electro-
nică. (→ pagina 60)
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5.8.2 Demontarea carcasei frontale

C

D

A

B

1. Desfaceţi cele două şuruburi din părţile stângă şi
dreaptă inferioare ale produsului fără să deşurubaţi
complet şuruburile.

2. Demontaţi carcasa frontală conform reprezentării din
figură.

5.8.3 Deschiderea pupitrului de comandă

1.

A

C

4×1

2×1D

B

2. Aveţi grijă să nu solicitaţi pupitrul de comandă.

5.8.4 Realizarea alimentării cu energie electrică

5.8.4.1 Racordarea produsului cu ştecher

1. Pentru cablul de racordare la reţea, care este introdus
în produs prin canalul de cablu, utilizaţi un cablu flexi-
bil, cu trei conductoare, corespunzător normelor.

2. Racordaţi cablul de racordare la reţea în locaşul X1 al
plăcii electronice. (→ pagina 60)

3. Aveţi în vedere asamblarea corectă la poziţionarea
cablului de racordare la reţea. (→ pagina 37)

4. Asiguraţi-vă că tensiunea din reţea este de 230 V.
5. Montaţi o fişă cu contact de protecţie adecvată la ca-

blul de racordare la reţea.
6. Racordaţi produsul cu ajutorul ştecherului.
7. Asiguraţi-vă că ştecherul este întotdeauna accesibil

după instalare.

5.8.4.2 Racordarea produsului cu racord fix

1. Pentru cablul de racordare la reţea, care este introdus
în produs prin canalul de cablu, utilizaţi un cablu flexi-
bil, cu trei conductoare, corespunzător normelor.

2. Racordaţi cablul de racordare la reţea în locaşul X1 al
plăcii electronice. (→ pagina 60)

3. Aveţi în vedere asamblarea corectă la poziţionarea
cablului de racordare la reţea. (→ pagina 37)

4. Asiguraţi-vă că tensiunea din reţea este de 230 V.
5. Montaţi o doză de derivaţie adecvată.
6. Racordaţi cablul de racordare la reţea şi cablul instala-

ţiei din locuinţă în interiorul dozei de derivaţie.
7. Aveţi în vedere să fie racordat cablul instalaţiei din lo-

cuinţă la un dispozitiv electric de separare cu o deschi-
dere de minimum 3 mm între contacte (de exemplu, si-
guranţă sau întrerupător).



0020282277_01 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 15

5.8.4.3 Racordarea produsului într-o încăpere cu
umiditate

Pericol!
Pericol de electrocutare!

Dacă instalaţi produsul în spaţii în care apare
umiditate, de ex. în camere de baie, aveţi în
vedere reglementările tehnice naţionale con-
sacrate pentru instalaţii electrice. Dacă utili-
zaţi cablul de racordare cu fişă cu contact de
protecţie, montat - după caz - din fabricaţie,
apare pericolul de electrocutare mortală.

▶ La instalarea în spaţii cu umiditate, nu
utilizaţi niciodată cablul de racordare cu
fişă cu contact de protecţie, montat - după
caz - din fabricaţie.

▶ Conectaţi produsul printr-o conexiune
fixă şi un dispozitiv de separare electrică
cu o deschidere a contactului de minim
3 mm (de ex. siguranţe sau întrerupător
de putere).

1. Pentru cablul de racordare la reţea, care este introdus
în produs prin canalul de cablu, utilizaţi un cablu flexi-
bil, cu trei conductoare, corespunzător normelor.

2. Racordaţi cablul de racordare la reţea în locaşul X1 al
plăcii electronice. (→ pagina 60)

3. Aveţi în vedere asamblarea corectă la poziţionarea
cablului de racordare la reţea. (→ pagina 37)

4. Asiguraţi-vă că tensiunea din reţea este de 230 V.
5. Montaţi o doză de derivaţie adecvată.
6. Racordaţi cablul de racordare la reţea şi cablul instala-

ţiei din locuinţă în interiorul dozei de derivaţie.

7. Observaţi racordul necesar, pe partea gazelor de ar-
dere, pe o instalaţie de admisie/evacuare gaze inde-
pendentă de aerul din cameră. (→ pagina 12)

5.8.5 Racordarea regulatorului

1. Racordaţi cablurile. (→ pagina 13)
2. Respectaţi diagrama de conexiuni. (→ pagina 60)

Condiţie: Regulator pornit eBUS

▶ Racordaţi regulatorul la racordul BUS.
▶ Realizaţi o punte la racordul 24 V = RT (X100) dacă nu

există deja o punte.

Condiţie: Regulatorul de tensiune scăzută (24 V)

▶ Scoateţi puntea şi conectaţi regulatorul la racordul
24 V = RT (X100).

Condiţie: Termostatul de maxim pentru încălzirea în pardoseală

▶ Scoateţi puntea şi conectaţi termostatul de maxim pe
racordul Burner off.

3. Pentru regulatorul pentru mai multe circuite D.018
comutaţi de pe Eco (pompă intermitentă) pe Confort
(continuare funcţionare pompă). (→ pagina 24)

5.8.6 Racordarea boilerului pentru apă caldă
menajeră

Valabilitate: Produs fără preparare integrată a apei calde

1

▶ Racordaţi boilerul pentru apă caldă la fişa (1).

5.8.7 Instalarea modulului tip casetă, modulului
multifuncţional şi componentelor suplimentare

1. Instalaţi modulul tip casetă pentru modulul multifuncţio-
nal (placă electronică opţională) în produs (→ Instruc-
ţiuni de instalare a modulului tip casetă).

2. Racordaţi modulul multifuncţional la placa electronică
a produsului (→ Instrucţiuni de instalare a modului tip
casetă).

3. Racordaţi componentele suplimentare la modulul mul-
tifuncţional (→ Instrucţiuni de instalare a modului tip ca-
setă).

4. Configuraţi întotdeauna funcţia dorită utilizând codurile
de diagnoză. (→ pagina 24)

5.8.8 Instalarea unităţii de comunicare

▶ Instalaţi unitatea de comunicare (→ Instrucţiuni de insta-
lare a unităţii de comunicare).

5.8.9 Utilizarea releului suplimentar

Indicaţie
Racordul Opt. (fişa gri) de la placa electronică nu
este disponibil pentru fiecare produs.

1. Conectaţi o componentă suplimentară prin racordul
Opt. (fişa gri) de la placa electronică direct la releul
suplimentar integrat.

2. Racordaţi cablurile. (→ pagina 13)
3. Pentru a pune în funcţiune componentele racordate,

selectaţi componenta din codul de diagnoză D.026.
(→ pagina 16)

5.8.10 Instalarea pompei de recirculare

Valabilitate: Produs cu prepararea apei calde integrată SAU Produs cu boi-
ler pentru apă caldă menajeră racordat

Condiţie: Regulator racordat

▶ Racordaţi cablurile. (→ pagina 13)
▶ Conectaţi cablul de racordare de 230 V la fişa din locaşul

X13 şi introduceţi fişa în locaş.
▶ Dacă locaşul X13 este deja ocupat, racordaţi pompa de

recirculare la X16.
▶ Dacă locaşurile X13 şi X16 sunt deja ocupate, racordaţi

pompa de recirculare la modulul multifuncţional (placa
electronică opţională). (→ pagina 15)
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▶ Conectaţi cablul de racordare a butonului extern la cle-
mele 1 (OT ) şi 6 (FB) ale fişei de margine X41, care este
alăturat regulatorului.

▶ Introduceţi fişa de margine pe locaşul X41 de pe placa
electronică.

5.8.11 Închiderea pupitrului de comandă

1.

A

2×1

B

4×1

2. Aveţi în vedere ca suporturile să fie montate corect pe
partea dreaptă şi stângă a pupitrului de comandă.

6 Utilizarea

6.1 Conceptul de comandă

Conceptul de comandă, operarea aparatului, cât şi posibilită-
ţile de citire şi setare a nivelului de utilizator sunt descrise în
instrucţiunile de utilizarea.

În tabelul din anexă este prezentată o vedere de ansamblu
asupra posibilităţilor de citire şi de setare ale nivelului pentru
specialişti.

Nivelul pentru specialişti (→ pagina 40)

6.2 Apelarea nivelului pentru specialist

1. Navigaţi la MENIU PRINCIPAL → SETĂRI → Nivel

pentru specialişti şi confirmaţi cu .
2. Setaţi codul pentru meniul pentru specialişti şi confir-

maţi cu .
– Cod Nivel specialisti: 17

6.2.1 Părăsirea nivelului pentru specialişti

▶ Apăsaţi pe .
◁ Se afişează afişajul de bază.

6.3 Accesarea/Setarea codurilor de diagnoză

1. Apelaţi nivelul pentru specialist. (→ pagina 16)
2. Navigaţi la punctul de meniu Coduri de diagnoză.
3. Alegeţi cu ajutorul barei de defilare codul de diagnoză

dorit.

4. Confirmaţi cu .
5. Alegeţi cu ajutorul barei de defilare valoarea dorită

pentru codul de diagnoză.
Coduri de diagnoză (→ pagina 41)

6. Confirmaţi cu .
7. Dacă este necesar, repetaţi etapele de lucru de la 2

până la 6 pentru a regla alte coduri de diagnoză.

6.3.1 Părăsirea codurilor de diagnoză

1. Apăsaţi pe .

2. Apăsaţi pe .
◁ Se afişează afişajul de bază.

6.4 Executarea programului de verificare

1. Apelaţi nivelul pentru specialist. (→ pagina 16)
2. Navigaţi la punctul de meniu Programe de verificare.
3. Alegeţi cu ajutorul barei de defilare programul de verifi-

care dorit.
Program de verificare (→ pagina 56)

4. Confirmaţi cu .
◁ Programul de verificare porneşte şi trece prin el.
◁ Dacă aţi ales programul de verificare P.001, setaţi

mai întâi încărcarea dorită şi confirmaţi cu .
5. În timp ce programul de verificare este în funcţiune,

apăsaţi, dacă este necesar, pe pentru a afişa Pre-
zentare generală date.

6. Dacă este necesar, alegeţi un program de verificare
suplimentar.

6.5 Accesarea prezentării generale a datelor

▶ Navigaţi la MENIU PRINCIPAL SETĂRI → Nivel pentru
specialişti → Prezentare generală date.
◁ Pe afişaj este prezentată starea de funcţionare actu-

ală.

6.6 Apelarea codurilor de statut

▶ Navigaţi la MENIU PRINCIPAL → INFORMAŢII → Cod
stare.
Coduri de stare (→ pagina 46)
◁ Pe afişaj se afişează starea de funcţionare actuală

(Cod statut).
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6.7 Executarea modului Coşar (analiza de ardere)

1. Apăsaţi pe .

2. Apăsaţi pe sau navigaţi la MENIU PRINCIPAL →
SETĂRI → Mod Coşar.

3. Pentru efectuarea analizei de ardere selectaţi una din-
tre următoarele sarcini de încălzire:
– Sarcină de încălzire reglabilă
– Performanţă max. AC
– Putere minimă

4. Confirmaţi cu .
◁ Dacă aţi ales Sarcină de încălzire reglabilă, setaţi

sarcina de încălzire dorită şi confirmaţi cu .
◁ Dacă este afişat codul de stare S.093, se reali-

zează o calibrare.
◁ Dacă este afişat codul de stare S.059, cantitatea

recirculată de agent termic pentru sarcina de încă-
lzire selectată nu este atinsă. Creşteţi ciclul de cir-
culare din sistemul de încălzire.

5. Porniţi măsurarea numai după ce produsul validează
măsurarea.

Indicaţie
Modul Coşar funcţionează timp de 15 mi-

nute. Cu acesta poate fi întrerupt în
orice moment.

6. Dacă este necesar, apăsaţi pe pentru a afişa sta-
rea de funcţionare.

7 Punerea în funcţiune

La prima punere în funcţiune pot apărea iniţial abateri de la
datele de funcţionare nominale menţionate mai sus.

7.1 Verificarea şi prepararea agentului termic/apei
de umplere şi de completare

Precauţie!
Pericol de pagube materiale cauzate de apa
fierbinte de valoare redusă

▶ Asiguraţi o apă fierbinte de calitate sufi-
cientă.

▶ Înaintea umplerii sau completării instalaţiei, verificaţi cali-
tatea agentului termic.

Verificarea calităţii agentului termic
▶ Scoateţi puţină apă din circuitul de încălzire.
▶ Verificaţi aspectul agentului termic.
▶ Dacă observaţi materiale sedimentate, atunci trebuie să

curăţaţi instalaţia de nămol.
▶ Cu ajutorul unei tije magnetice verificaţi dacă există mag-

netită (oxid de fier).
▶ Dacă observaţi magnetită, atunci curăţaţi instalaţia şi luaţi

măsuri adecvate pentru protecţia contra coroziunii. Sau
montaţi un filtru magnetic.

▶ Controlaţi valoarea pH-ului de la apa consumată la
25 °C.

▶ La valori sub 8,2 sau peste 10,0 curăţaţi instalaţia şi pre-
paraţi agentul termic.

▶ Asiguraţi-vă că nu este posibilă pătrunderea oxigenului în
agentul termic.

Verificarea apei de umplere şi de completare
▶ Măsuraţi duritatea apei de umplere şi de completare îna-

intea umplerii instalaţiei.

Prepararea apei de umplere şi de completare
▶ Pentru prepararea apei de umplere şi completare obser-

vaţi prescripţiile naţionale valabile şi normele tehnice.

Sunt valabile următoarele dacă prescripţiile naţionale şi nor-
mele tehnice nu presupun cerinţe mai mari:

Trebuie să preparaţi agentul termic,

– dacă întreaga cantitate de apă de umplere şi completare
pe durata de utilizare a instalaţiei depăşeşte triplul volu-
mului nominal al instalaţiei de încălzire, sau

– dacă nu se respectă valorile orientative indicate în tabelul
următor sau

– dacă valoarea pH-ului a agentului termic este sub 8,2
sau peste 10,0.

Putere
de încă-
lzire to-
tală

Duritatea apei la volumul specific al instalaţiei
1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³

< 50 < 16,8 < 3 11,2 2 0,11 0,02

> 50
până
≤ 200

11,2 2 8,4 1,5 0,11 0,02

> 200
până
≤ 600

8,4 1,5 0,11 0,02 0,11 0,02

> 600 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02

1) Litri capacitate nominală/putere pe încălzire; la instalaţiile cu
cazane multiple se foloseşte cea mai mică putere pe încălzire
individuală.

Precauţie!
Pericol de pagube materiale prin îmbogăţi-
rea apei fierbinţi cu aditivi adecvaţi!

Aditivii neadecvaţi pot să ducă la modificări
ale componentei, zgomote în regimul de în-
călzire şi eventual la alte pagube consecu-
tive.

▶ Nu utilizaţi substanţe antigel, inhibitor de
coroziune, biocid şi mijloace de etanşare
nepotrivite.

La utilizarea corespunzătoare a următorilor aditivi nu s-au
observat incompatibilităţi până în prezent la aparatele noas-
tre.

▶ La utilizare respectaţi obligatoriu instrucţiunile producăto-
rului de aditiv.

Nu ne asumăm răspunderea privind compatibilitatea oricăror
aditivi în restul sistemului de încălzire şi pentru eficacitatea
acestora.
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Aditivi pentru măsuri de curăţare (la final este nece-
sară spălarea)
– Adey MC3+
– Adey MC5
– Fernox F3
– Sentinel X 300
– Sentinel X 400

Aditivi care rămân în instalaţie
– Adey MC1+
– Fernox F1
– Fernox F2
– Sentinel X 100
– Sentinel X 200

Aditivi de protecţie contra îngheţului care rămân în
instalaţie
– Adey MC ZERO
– Fernox Antifreeze Alphi 11
– Sentinel X 500

▶ Dacă aţi utilizat aditivii menţionaţi mai sus, informaţi utili-
zatorul privind măsurile necesare.

▶ Informaţi utilizatorul privind comportamentele necesare
pentru protecţia contra îngheţului.

7.2 Umplerea instalaţiei de încălzire fără
alimentare cu energie electrică

Valabilitate: Produs cu prepararea apei calde integrată

1. Spălaţi instalaţia de încălzire înainte să o umpleţi.
2. Conectaţi robinetul de golire al instalaţiei de încălzire la

un sistem de scurgere, conform normelor.
3. Răsuciţi şurubul de reglare al dispozitivului de comple-

tare spre stânga sau spre dreapta.
◁ Instalaţia de încălzire este umplută.

4. Deschideţi toate robinetele de radiator şi eventualele
robinete de întreţinere.

5. Dezaeraţi caloriferul amplasat cel mai sus până când
apa din ventilul de aerisire curge fără bule de aer.

6. Aerisiţi restul de radiatoare, până când instalaţia de
încălzire este umplută complet cu apă fierbinte.

7. Completaţi cu apă fierbinte până la atingerea presiunii
de umplere necesare.
– Ţineţi cont de manometru.

8. Când este atinsă presiunea de umplere necesară, ră-
suciţi în poziţie orizontală şurubul de reglare al dispozi-
tivului de completare.

7.3 Pornirea aparatului

▶ Apăsaţi tasta de pornire/oprire pe display.
◁ Pe afişaj apare afişajul principal.

7.4 Parcurgerea asistentului de instalare

Asistentul de instalare este pornit la primul start al aparatului.

Nivelul pentru specialişti (→ pagina 40)

După pornirea asistentului de instalare sunt blocate toate
cerinţele produsului. Această stare se păstrează până la
finalizarea resp. anularea asistentului de instalare.

După conversia tipului de gaz, cele 2 abţibilduri pentru noul
tip de gaz incluse în pachetul de livrare trebuie lipite pe plă-
cuţa cu date tehnice de dimensiune mare (de pe pupitrul de
comandă) şi pe plăcuţa cu date tehnice de dimensiune mică
(din partea superioară a produsului). (→ pagina 23)

Repornirea asistentului de instalare este posibilă în orice
moment.

7.4.1 Restartarea asistentului de instalare

1. Navigaţi la MENIU PRINCIPAL SETĂRI → Nivel pen-
tru specialişti → Asistent de instalare.

2. Confirmaţi cu .

7.5 Programele de verificare şi testele actuatorilor

MENIU PRINCIPAL → SETĂRI → Nivel pentru specialişti

Suplimentar faţă de asistentul de instalare puteţi accesa
următoarele funcţii pentru punerea în funcţiune, întreţinerea
şi remedierea defecţiunilor:

Program de verificare (→ pagina 56)

Test actuatori (→ pagina 56)

7.6 Asigurarea presiunii admisibile din instalaţie

Dacă instalaţia de încălzire este dispusă pe mai multe etaje,
ar putea fi necesare valori mai mari pentru presiunea de um-
plere decât presiunea de umplere admisibilă pentru funcţio-
nare în vederea evitării pătrunderii aerului în instalaţia de în-
călzire.

– Presiunea de umplere admisibilă pentru funcţionare: 0,1
… 0,2 MPa (1,0 … 2,0 bar)

Dacă presiunea de umplere scade în intervalul minim, atunci
produsul semnalizează deficienţa de presiune printr-o va-
loare intermitentă pe display.

– Intervalul minim al presiunii de umplere: 0,05
… 0,08 MPa (0,50 … 0,80 bar)

Dacă presiunea de umplere se află sub domeniul minim,
produsul iese din funcţiune şi display-ul prezintă un mesaj
informativ corespunzător.

▶ Completaţi cu apă fierbinte pentru a repune aparatul în
funcţiune.
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7.7 Umplerea instalaţiei de încălzire

Valabilitate: Produs fără preparare integrată a apei calde

▶ Spălaţi instalaţia de încălzire înainte să o umpleţi.
▶ Racordaţi conform standardului robinetul de umplere

şi golire al instalaţiei de încălzire la o alimentare cu
apă fierbinte.

▶ Porniţi programul de verificare P.008. (→ pagina 16)
◁ Vana de comutare prioritară se deplasează în po-

ziţia de mijloc, pompele nu funcţionează, iar apara-
tul nu comută pe regimul de încălzire.

▶ Deschideţi toate robinetele de radiator şi eventualele
robinete de întreţinere.

▶ Deschideţi alimentarea cu agent termic şi robinetul de
umplere şi golire astfel încât agentul termic să curgă
în instalaţia de încălzire.

▶ Dezaeraţi caloriferul amplasat cel mai sus până când
apa din ventilul de aerisire curge fără bule de aer.

▶ Aerisiţi restul de radiatoare, până când instalaţia de
încălzire este umplută complet cu apă fierbinte.

▶ Completaţi cu apă fierbinte până la atingerea presiunii
de umplere necesare.

▶ Închideţi robinetul de umplere şi golire şi alimentarea
cu apă fierbinte.

Valabilitate: Produs cu prepararea apei calde integrată

▶ Spălaţi instalaţia de încălzire înainte să o umpleţi.

1

▶ Asiguraţi-vă că racordul separatorului de sistem(1)
este racordat conform normelor la o conductă de apă
uzată.

▶ Porniţi programul de verificare P.008. (→ pagina 16)
◁ Vana de comutare prioritară se deplasează în po-

ziţia de mijloc, pompele nu funcţionează, iar apara-
tul nu comută pe regimul de încălzire.

◁ Circuitul de încălzire este încărcat automat la pre-
siunea reglată în codul de diagnoză D.160.

▶ Deschideţi toate robinetele de radiator şi eventualele
robinete de întreţinere.

▶ Dezaeraţi caloriferul amplasat cel mai sus până când
apa din ventilul de aerisire curge fără bule de aer.

▶ Aerisiţi restul de radiatoare, până când instalaţia de
încălzire este umplută complet cu apă fierbinte.

▶ Completaţi cu apă fierbinte până la atingerea presiunii
de umplere necesare.

Indicaţie
Dacă presiunea de umplere necesară tre-
buie să fie > 2 bari, completaţi cu agent ter-
mic răsucind şurubul de reglare al dispoziti-
vului de completare. (→ pagina 18)

7.8 Aerisirea instalaţiei de încălzire

1. Porniţi programul de verificare P.000. (→ pagina 16)
◁ Produsul nu intră în funcţiune, pompa internă func-

ţionează intermitent şi aeriseşte automat circuitul
de încălzire sau circuitul de apă caldă.

◁ Display-ul afişează presiunea de umplere din insta-
laţia de încălzire.

2. Asiguraţi-vă de faptul că presiunea de umplere a in-
stalaţiei de încălzire nu coboară sub presiunea de um-
plere minimă.
– ≥ 0,08 MPa (≥ 0,80 bar)

3. Verificaţi dacă presiunea de umplere a instalaţiei de
încălzire este de minimum 0,02 MPa (0,2 bari) peste
contrapresiunea vasului de expansiune cu membrană
(MAG) (Pinstalaţie ≥ PMAG + 0,02 MPa (0,2 bari)).
Rezultat:
Presiunea de umplere a instalaţiei de încălzire este
prea scăzută
▶ Umpleţi instalaţia de încălzire. (→ pagina 19)

4. În cazul în care, după încheierea programului de veri-
ficare P.000, încă există prea mult aer în instalaţia de
încălzire, reporniţi programul de verificare.

7.9 Umplerea şi aerisirea sistemului de apă caldă

Valabilitate: Produs cu prepararea apei calde integrată

1. Deschideţi supapa de închidere a apei reci de la pro-
dus.

2. Umpleţi sistemul de apă caldă prin deschiderea tuturor
robinetelor de alimentare a apei calde menajere, până
la scurgerea apei.

7.10 Umplerea sifonului de condens

1

2

3

4

5

1. Desfaceţi inelul de fixare (4).
2. Desfaceţi partea inferioară a sifonului (3) de pe partea

superioară a sifonului (1).
3. Îndepărtaţi plutitorul (2).
4. Umpleţi cu apă partea inferioară până la un nivel de

umplere de 10 mm sub conducta de scurgere a con-
densului (5).

5. Introduceţi la loc plutitorul.
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6. Fixaţi partea inferioară a sifonului pe partea superioară
a sifonului.

7. Fixaţi inelul de fixare.

7.11 Verificarea reglării gazului

7.11.1 Verificarea reglării gazului din fabrică

▶ Verificaţi indicaţiile privind tipul de gaz de pe plăcuţa cu
date constructive şi comparaţi-le cu tipul de gaz de la
locaţia instalaţiei.
Rezultat 1:
Varianta produsului nu corespunde grupei de gaz locale.
▶ Nu puneţi produsul în funcţiune.
▶ Adresaţi-vă serviciului de asistenţă tehnică.
Rezultat 2:
Varianta produsului corespunde grupei de gaz locale.
▶ Verificaţi presiunea racordului de gaz/presiunea de

admisie a gazului. (→ pagina 20)
▶ Verificaţi conţinutul CO2. (→ pagina 21)

7.11.2 Verificarea presiunii racordului de gaz/de
admisie a gazului

1. Scoateţi temporar produsul din funcţiune.
(→ pagina 39)

2. Rabataţi în jos pupitrul de comandă.

1

2

1

2

3. Slăbiţi şurubul de verificare (1).
– Rotiţi spre stânga: 2

4. Racordaţi un manometru la punctul de măsurare (2).
– Material de lucru: Manometru cu tub în U
– Material de lucru: Manometru digital

5. Rabataţi în sus pupitrul de comandă.
6. Deschideţi robinetul de gaz.
7. Puneţi aparatul în funcţiune.
8. Măsuraţi presiunea racordului de gaz/presiunea de

admisie a gazului faţă de presiunea atmosferică.

Presiunea permisă pentru admisia gazului

Ro-
mâ-
nia

Gaz natural H 1,7 … 2,5 kPa
(17,0 … 25,0 mbar)

Gaz lichefiat P 2,5 … 3,5 kPa
(25,0 … 35,0 mbar)

– Presiunea racordului de gaz: fără ajutor de la P.001
– Presiunea de admisie a gazului: cu ajutor de la

P.001 (→ pagina 16)
Rezultat 1:
Presiunea racordului de gaz/presiunea de admisie a
gazului în domeniul admis
▶ Scoateţi temporar produsul din funcţiune.

(→ pagina 39)
▶ Rabataţi în jos pupitrul de comandă.
▶ Detaşaţi manometrul.
▶ Strângeţi fix şurubul niplului de măsurare.
▶ Deschideţi robinetul de gaz.
▶ Verificaţi niplul de măsurare pentru etanşeitatea la

gaz.
▶ Rabataţi în sus pupitrul de comandă.
▶ Montaţi carcasa frontală. (→ pagina 21)
▶ Puneţi aparatul în funcţiune.
Rezultat 2:
Presiunea racordului de gaz/presiunea de admisie a
gazului nu se află în domeniul admis

Precauţie!
Riscul de prejudicii materiale şi de dis-
funcţionalităţi datorită presiunii racor-
dului de gaz/presiunii de admisie a ga-
zului greşită!
Dacă presiunea racordului de
gaz/presiunea de admisie a gazului se
află în afara domeniului admis, atunci se
pot produce defecţiuni în funcţiune şi
deteriorarea produsului.
▶ Nu realizaţi setări la produs.
▶ Nu puneţi produsul în funcţiune.

▶ Dacă nu puteţi remedia eroarea, atunci informaţi
societatea furnizoare de gaz.

▶ Scoateţi temporar produsul din funcţiune.
(→ pagina 39)

▶ Rabataţi în jos pupitrul de comandă.
▶ Detaşaţi manometrul.
▶ Strângeţi fix şurubul niplului de măsurare.
▶ Deschideţi robinetul de gaz.
▶ Verificaţi niplul de măsurare pentru etanşeitatea la

gaz.
▶ Rabataţi în sus pupitrul de comandă.
▶ Montaţi carcasa frontală. (→ pagina 21)
▶ Închideţi robinetul de gaz.
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7.11.3 Montarea carcasei frontale

1.

B

A

C

D

2. Înşurubaţi ferm cele două şuruburi de pe partea inferi-
oară stângă şi dreaptă a produsului.

7.11.4 Verificarea conţinutului CO₂

1. Porniţi modul Coşar (→ pagina 17).

Indicaţie
Executaţi măsurările numai cu carcasa fron-
tală montată.

2. Aveţi în vedere sarcina corectă de încălzire.
– Performanţă max. AC (selectare standard)
– Sarcină de încălzire reglabilă (la anumite instalări

este necesară abaterea de la selectarea standard)
3. Deschideţi zona de măsurare de la punctul de măsu-

rare a gazelor arse.
4. Poziţionaţi senzorul aparatului de măsură pentru CO₂

în centrul tubulaturii de gaze arse.
5. Aşteptaţi până când produsul validează măsurarea şi a

atins temperatura de lucru.

– Temperatură pe tur: ≥ 60 ℃
– Temperatura pe tur a încălzirii în pardoseală:

≥ 45 ℃
6. Măsuraţi conţinutul de CO₂ la punctul de măsurare a

gazelor arse şi protocolaţi valoarea măsurată.
Valabilitate: VU 25CS/1-5 (N-INT2) SAU VUW 26CS/1-5 (N-INT2)

164 62 12 14 20 22 24 26 28 308 10 18

10

11

12
13

14

9

8

7

6
B

A

1

4

2

3

A Conţinut de CO₂ [%
vol.]

1 Conţinut max. de CO₂
al gazului lichefiat

2 Conţinut max. de CO₂
al gazului natural

B Sarcină de încălzire
[kW]

3 Conţinut min. de CO₂
al gazului lichefiat

4 Conţinut min. de CO₂
al gazului natural

Valabilitate: VU 25CS/1-5 (N-INT2) SAU VUW 26CS/1-5 (N-INT2)

4
5
6
7
8
9

3
2
1
0

10

164 62 12 14 20 22 24 26 28 308 10 18 B

A
1

3

2

4

A Conţinutul de O₂ [%
vol.]

1 Conţinut max. de O₂
al gazului lichefiat

2 Conţinut max. de O₂
al gazului natural

B Sarcină de încălzire
[kW]

3 Conţinut min. de O₂
al gazului natural

4 Conţinut min. de O₂
al gazului lichefiat

Valabilitate: VU 30CS/1-5 (N-INT2) SAU VUW 32CS/1-5 (N-INT2) SAU
VUW 36CS/1-5 (N-INT2)
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2042 16 24 28 32 36 408 12 B

A

1
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3

A Conţinut de CO₂ [%
vol.]

1 Conţinut max. de CO₂
al gazului lichefiat

2 Conţinut max. de CO₂
al gazului natural

B Sarcină de încălzire
[kW]

3 Conţinut min. de CO₂
al gazului natural

4 Conţinut min. de CO₂
al gazului lichefiat
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Valabilitate: VU 30CS/1-5 (N-INT2) SAU VUW 32CS/1-5 (N-INT2) SAU
VUW 36CS/1-5 (N-INT2)

155 10 20 25 30 35 40 B

2

4

6

8

10

0

A

2

2
1

4

3

A Conţinutul de O₂ [%
vol.]

1 Conţinut max. de O₂
al gazului natural

2 Conţinut max. de O₂
al gazului lichefiat

B Sarcină de încălzire
[kW]

3 Conţinut min. de O₂
al gazului lichefiat

4 Conţinut min. de O₂
al gazului natural

Valabilitate: VU 35CS/1-5 (N-INT2)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 B

8

9

10

11

12

7

6

A

2

2

1

A Conţinut de CO₂ [%
vol.]

1 Conţinut max. de CO₂
al gazului natural

B Sarcină de încălzire
[kW]

2 Conţinut min. de CO₂
al gazului natural

Valabilitate: VU 35CS/1-5 (N-INT2)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 B

4
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8

10

2

0

A

2

2

1

A Conţinutul de O₂ [%
vol.]

1 Conţinut max. de O₂
al gazului natural

B Sarcină de încălzire
[kW]

2 Conţinut min. de O₂
al gazului natural

Rezultat:
Valoarea este în afara domeniului admis
▶ Verificaţi lungimea totală a ţevii de la sistemul de

admisie a aerului/evacuare a gazelor arse.
▶ Verificaţi recircularea şi prezenţa de înfundări în

sistemul de admisie a aerului/evacuare a gazelor
arse.

▶ Măsuraţi din nou conţinutul de CO₂ la punctul de
măsurare a gazelor arse şi protocolaţi valoarea
măsurată.

▶ Dacă produsul este setat pentru funcţionarea cu
gaz natural, iar conţinutul de CO₂ se află în conti-
nuare în afara domeniului admis, corectaţi raportul
gaz-aer prin intermediul D.158 şi măsuraţi din nou
conţinutul de CO2 la punctul de măsurare a gazelor
arse.

▶ Dacă produsul este setat pentru funcţionarea cu
gaz natural şi conţinutul de CO₂ se află în continu-
are în afara domeniului admis, înlocuiţi electrodul
de reglare (→ pagina 37) şi setaţi D.158 la reglarea
din fabrică.

▶ Măsuraţi din nou conţinutul de CO₂ la punctul de
măsurare a gazelor arse şi protocolaţi valoarea
măsurată.

▶ Dacă valoarea continuă să se afle în afara domeni-
ului admis, nu puneţi aparatul în funcţiune şi infor-
maţi serviciul de asistenţă tehnică.

7. Scoateţi senzorul aparatului de măsură pentru CO₂ şi
închideţi zona de măsurare de la punctul de măsurare
a gazelor arse.

7.12 Verificarea regimului de încălzire

1. Asiguraţi-vă că există o cerinţă de încălzire.
2. Navigaţi la MENIU PRINCIPAL SETĂRI → Nivel pen-

tru specialişti → Prezentare generală date.
◁ Dacă aparatul funcţionează corect, pe afişaj apare

S.004.

7.13 Verificarea preparării apei calde menajere

1. Asiguraţi-vă că există o cerinţă de apă caldă.

Valabilitate: Produs cu boiler pentru apă caldă menajeră racordat

▶ Navigaţi la MENIU PRINCIPAL SETĂRI → Nivel pen-
tru specialişti → Prezentare generală date.
◁ Dacă boilerul pentru apă caldă este încărcat co-

rect, pe display apare S.024.

Valabilitate: Produs cu prepararea apei calde integrată

▶ Navigaţi la MENIU PRINCIPAL SETĂRI → Nivel pen-
tru specialişti → Prezentare generală date.
◁ Dacă dintr-un robinet de apă se scurge apă caldă,

pe afişaj apare S.014.

Condiţie: Regulator racordat

▶ Reglaţi temperatura apei calde la aparatul de încălzire pe
temperatura maximă posibilă.

▶ Reglaţi la regulator temperatura nominală pentru boilerul
pentru apă caldă racordat (→ Instrucţiuni de operare şi
instalare a regulatorului).
◁ Aparatul de încălzire preia temperatura nominală

reglată la regulator.
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7.14 Verificarea conţinutului de CO

1. Porniţi modul Coşar (→ pagina 17).

Indicaţie
Executaţi măsurările numai cu carcasa fron-
tală montată.

2. Aveţi în vedere sarcina corectă de încălzire.
– Performanţă max. AC (selectare standard)
– Sarcină de încălzire reglabilă (la anumite instalări

este necesară abaterea de la selectarea standard)
3. Deschideţi zona de măsurare de la punctul de măsu-

rare a gazelor arse.
4. Poziţionaţi senzorul aparatului de măsură pentru CO în

centrul tubulaturii de gaze arse.
5. Aşteptaţi până când produsul validează măsurarea şi a

atins temperatura de lucru.
– Temperatură pe tur: ≥ 60 ℃
– Temperatura pe tur a încălzirii în pardoseală:

≤ 45 ℃
6. Măsuraţi conţinutul de CO la punctul de măsurare a

gazelor arse şi protocolaţi valoarea măsurată.
Rezultat:
Valoare în afara cerinţelor reglementare
▶ Corectaţi raportul gaz-aer prin intermediul D.158

până când este atinsă valoarea dorită pentru CO.
▶ După fiecare corecţie, efectuaţi o măsurare a conţi-

nutului de CO.
▶ Dacă valoarea de CO este în continuare în afara

domeniul permis, reduceţi încărcarea maximă prin
intermediul D.077.

▶ Măsuraţi din nou conţinutul de CO la punctul de
măsurare a gazelor arse şi protocolaţi valoarea
măsurată.

▶ Dacă valoarea continuă să se afle în afara domeni-
ului admis, nu puneţi aparatul în funcţiune şi infor-
maţi serviciul de asistenţă tehnică.

7. Scoateţi senzorul aparatului de măsură pentru CO şi
închideţi zona de măsurare de la punctul de măsurare
a gazelor arse.

7.15 Verificarea etanşeităţii

▶ Verificaţi pieselor parcurse de gaz, etanşeitatea sistemu-
lui interior de aer-gaze arse, etanşeitatea circuitului de în-
călzire şi circuitului de apă caldă (demontaţi carcasa fron-
tală pentru aceste lucrări de verificare şi montaţi carcasa
frontală după finalizarea lucrărilor de verificare).

▶ Verificaţi sistemul de evacuare a gazelor arse pentru o
instalare ireproşabilă.

▶ Verificaţi dacă panoul frontal este montat.

7.16 Racordarea produsului la alt tip de gaz

Indicaţie
La prima punere în funcţiune, stabilirea tipului de
gaz dorit este stabilită la rularea asistentului de
instalare. La alegerea gazului lichefiat, trebuie
utilizat abţibildul din pachetul de livrare.

Indicaţie
Dacă tipul de gaz va fi convertit la un moment ul-
terior, va fi necesar un set de inversare (înlocuirea
electrodului de reglare).

Condiţie: Racordarea tipului de gaz la un moment ulterior

▶ Urmaţi indicaţiile din cadrul instrucţiunilor aferente setului
de inversare.

7.17 Adaptarea sarcinii maxime a produsului

Valabilitate: C13 sau C13x, montare orizontală pe perete/acoperiş, tubula-
tură de admisie a aerului/evacuare a gazelor arse ⌀ 60/100 mm

Setarea codului de diagnoză D.164 este necesară pentru a
asigura puterea maximă a produsului în funcţie de lungimea
tubulaturii de admisie a aerului/evacuare a gazelor arse.

Acest capitol este valabil exclusiv pentru următoarele pro-
duse:

Aparat - număr articol
VU 25CS/1-5 (N-INT2) 0010024600

VU 30CS/1-5 (N-INT2) 0010024601

VU 35CS/1-5 (N-INT2) 0010024602

VUW 26CS/1-5 (N-INT2) 0010024603

VUW 32CS/1-5 (N-INT2) 0010024604
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VUW 36CS/1-5 (N-INT2) 0010024609

VUW 40CS/1-5 (N-INT2) 0010024610

A

Ø60/100

▶ Reglaţi codul de diagnoză D.164. (→ pagina 16)

Lungimea (A) [m] + lungimea
corespunzătoare pentru modi-
ficarea direcţiei ¹)

Setare

< 5 Nu este necesară adaptarea,
se aplică valoarea standard.

≥ 5 ²) +5

¹) Lungimea maximă a ţevii se reduce în cazul modificărilor su-
plimentare ale direcţiei după cum urmează: la nivelul fiecărui cot
de 87° cu 1 m, la nivelul fiecărui cot de 45° cu 0,5 m.
²) Lungimea maximă a ţevii, consultaţi instrucţiunile de montaj a
tubulaturii de admisie a aerului/evacuare a gazelor arse.

8 Adaptare la instalaţie

8.1 Reglarea parametrilor

▶ Navigaţi la punctul de meniu Configurare aparat şi setaţi
cei mai importanţi parametri ai instalaţiei.

▶ Navigaţi la punctul de meniu Start instal. asistent şi re-
porniţi asistentul de instalare.

▶ Navigaţi la punctul de meniu Meniu Diagnoză şi setaţi
parametrii suplimentari ai instalaţiei.

Coduri de diagnoză (→ pagina 41)

8.2 Activarea componentei suplimentare a
modulului tip casetă

Condiţie: Componenta din releul 1 conectată

▶ Alegeţi parametrul D.027 pentru a atribui o funcţie releu-
lui 1. (→ pagina 16)

Condiţie: Componenta din releul 2 conectată

▶ Alegeţi parametrul D.028 pentru a atribui o funcţie releu-
lui 2. (→ pagina 16)

8.3 Adaptarea reglajelor pentru încălzire

8.3.1 Durata de blocare a arzătorului

Pentru a evita o pornire şi oprire frecventă a arzătorului, iar
astfel pierderi de energie, după fiecare oprire a arzătorului
pentru o anumită durată se activează un blocaj electronic
de repornire. Durata de blocare a arzătorului este activă nu-
mai pentru regimul de încălzire. Un regim de pregătire a apei
calde pe parcursul unui timp de blocare a arzătorului nu in-
fluenţează elementul de temporizare (reglarea din fabrică:
20 min).

8.3.2 Setarea duratei de blocare a arzătorului

1. Reglaţi codul de diagnoză D.002. (→ pagina 16)

TVor (nomi-
nal) [°C]

Durata maximă setată de blocare a ar-
zătorului [min]

1 5 10 15 20 25 30

30 2,0 4,0 8,5 12,5 16,5 20,5 25,0

35 2,0 4,0 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0

40 2,0 3,5 6,5 10,0 13,0 16,5 19,5

45 2,0 3,0 6,0 8,5 11,5 14,0 17,0

50 2,0 3,0 5,0 7,5 9,5 12,0 14,0

55 2,0 2,5 4,5 6,0 8,0 10,0 11,5

60 2,0 2,0 3,5 5,0 6,0 7,5 9,0

65 2,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5

70 2,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5

75 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

TVor (nomi-
nal) [°C]

Durata maximă setată de blocare a ar-
zătorului [min]

35 40 45 50 55 60

30 29,0 33,0 37,0 41,0 45,0 49,5

35 25,5 29,5 33,0 36,5 40,5 44,0

40 22,5 26,0 29,0 32,0 35,5 38,5

45 19,5 22,5 25,0 27,5 30,5 33,0

50 16,5 18,5 21,0 23,5 25,5 28,0

55 13,5 15,0 17,0 19,0 20,5 22,5

60 10,5 11,5 13,0 14,5 15,5 17,0

65 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,5

70 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2. Părăsiţi codurile de diagnoză. (→ pagina 16)
3. Părăsiţi nivelul pentru specialişti. (→ pagina 16)
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8.3.3 Caracteristica pompei

Valabilitate: VU 25CS/1-5 (N-INT2) SAU VUW 26CS/1-5 (N-INT2)

400

300

200

100

0 600200 400 800 1000 1400 1600 18001200 B

A

2

3

1

A Înălţimea de pompare
[mbari]

1 Înălţimea maximă de
pompare

2 Reglarea din fabrică

B Debit [l/h]

3 Înălţimea minimă de
pompare

Valabilitate: VU 30CS/1-5 (N-INT2) SAU VUW 32CS/1-5 (N-INT2) SAU
VUW 36CS/1-5 (N-INT2)
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A Înălţimea de pompare
[mbari]

1 Înălţimea maximă de
pompare

2 Reglarea din fabrică

B Debit [l/h]

3 Înălţimea minimă de
pompare

Valabilitate: VU 35CS/1-5 (N-INT2) SAU VUW 40CS/1-5 (N-INT2)
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A Înălţimea de pompare
[mbari]

1 Înălţimea maximă de
pompare

2 Reglarea din fabrică

B Debit [l/h]

3 Înălţimea minimă de
pompare

8.3.4 Setarea curbei de încălzire
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B
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1.2

1.5

1.822.533.54
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0.1
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A Temperatura exterioară
°C

B Temperatura nominală
pe tur °C

Figura prezintă curbele de încălzire posibile între 0,1 şi 4.0 la
o temperatură setată a camerei de 20 °C. Dacă, de exemplu,
este selectată curba de încălzire 0,4, la o temperatură exteri-
oară de −15 °C temperatura de tur este reglată la 40 °C.

A

B

C D
18

22

20

0.4

70

60

50

40

30

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

A Temperatura exterioară
°C

B Temperatura nominală
pe tur °C

C Temperatura camerei
°C

D Axa a

Dacă este selectată curba de încălzire 0.4 şi este indicată
pentru temperatura camerei 21 °C, atunci curba de încălzire
se deplasează conform prezentării din figură. Pe axa cu o
înclinare de 45° curba de încălzire se va deplasa paralel în
funcţie de valoarea temperatură setată a camerei. La o tem-
peratură exterioară de −15 °C, reglarea asigură o tempera-
tură pe tur de 45 °C.

▶ Navigaţi la MENIU PRINCIPAL → SETĂRI → Nivel pen-
tru specialişti → Configuraţie instalaţie → Încălzire →
Curba de încălzire:.

▶ Cu ajutorul barei de defilare selectaţi valoarea dorită.
▶ Părăsiţi nivelul pentru specialişti. (→ pagina 16)

8.3.5 Setarea înălţimii de pompare

1. Reglaţi codul de diagnoză D.171. (→ pagina 16)
2. Setaţi înălţimea de pompare la valoarea dorită.
3. Părăsiţi codurile de diagnoză. (→ pagina 16)
4. Părăsiţi nivelul pentru specialişti. (→ pagina 16)
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8.3.6 Reglarea supapei limitatoare de debit

1. Demontaţi capacul frontal. (→ pagina 14)
2. Rabataţi în jos pupitrul de comandă.

1

3. Reglaţi presiunea cu şurubul de reglare (1).

Poziţia şurubului
de reglare

Presiune
în MPa
(mbar)

Observaţie/aplicaţie

Opritor drept (rotit
complet în jos)

0,035
(350)

Dacă radiatoarele nu se în-
călzesc suficient la setările
din fabrică.

Poziţie centrală
(5 rotaţii)

0,025
(250) Reglarea din fabrică

Din poziţia cen-
trală, 5 rotaţii spre
stânga

0,017
(170)

Dacă se produc zgomote la
radiatoare sau la ventilele
radiatoarelor.

4. Rabataţi în sus pupitrul de comandă.
5. Montaţi carcasa frontală. (→ pagina 21)

8.3.7 Reglarea modului de funcţionare hidraulic

Indicaţie
În funcţie de tipul de aparat, sunt disponibile di-
verse moduri de funcţionare a pompei.

▶ Alegeţi parametrul D.170 pentru a adapta modul de func-
ţionare al pompei generatorului de căldură la instalaţia de
încălzire. (→ pagina 16)

Valori de reglare Descriere

0: Fără bypass
const. Δp

La acest tip de reglare, pompa este
exploatată cu o presiune constantă.
Puteţi executa o reglare fină a func-
ţionării pompei cu parametrul D.171.

1: Fără bypass
ampl.cons. Δp

La acest tip de reglare, pompa este
exploatată cu o presiune constantă.
Dacă cantitatea de apă recirculată
pentru pornirea regimului de încă-
lzire nu este disponibilă şi există o
cerinţă termică, se poate genera cu
acest mod de funcţionare a pompei
cantitatea de apă recirculată cu creş-
terea automată a presiunii.
Puteţi executa o reglare fină a func-
ţionării pompei cu parametrii D.171
şi D.174.

2: Bypass con-
stantă Δp

La acest tip de reglare, pompa este
exploatată cu o presiune constantă.
Pentru menţinerea unei cantităţi
minime de apă recirculată, bypass-
ul cu creşterea presiunii este deschis
după cum este necesar.
Puteţi executa o reglare fină a func-
ţionării pompei cu parametrii D.171şi
D.174.

Valori de reglare Descriere

3: Diferenţă ΔT La acest tip de reglare, pompa este
reglată la o diferenţă nominală. Re-
gimul de funcţionare este limitat de
cantitatea necesară de apă recircu-
lată pentru pornirea regimului de în-
călzire, precum şi de nivelul minim,
respectiv maxim de presiune al pom-
pei.
Diferenţa nominală este setată cu
parametrul D.172.
Nivelul minim de presiune al pompei
este setat cu parametrul D.173.
Nivelul maxim de presiune al pompei
este setat cu parametrul D.174.

4: Turaţie fixă
pompă

La acest tip de reglare, pompa func-
ţionează cu o treaptă constantă.
Acest regim de funcţionare a pom-
pei este preferat pentru un transfer
omogen al căldurii, atunci când este
instalate o butelie de echilibrare hi-
draulică, un separator de sistem, o
cascadă hidraulică, precum şi un vas
tampon etc..
Diferenţa fixă este setată cu parame-
trul D.175.

8.3.8 Reglarea temperaturii pe tur/temperaturii
dorite

1. Pornind de la afişajul de bază, apăsaţi pe .
◁ Pe display este afişată deja temperatura pe

tur/temperatura dorită setată.
2. Setaţi temperatura pe tur dorită/temperatura dorită.

8.4 Adaptarea reglajelor pentru apă caldă

8.4.1 Reglarea temperaturii apei calde

Valabilitate: Produs cu prepararea apei calde integrată SAU Produs cu boi-
ler pentru apă caldă menajeră racordat

Pericol!
Pericol de moarte cauzat de Legionella!

Legionella se dezvoltă la temperaturi sub
60 °C.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că exploatatorul cu-
noaşte toate măsurile de protecţie antile-
gionella pentru a îndeplini indicaţiile vala-
bile privind profilaxia Legionella.

1. Respectaţi prescripţiile în vigoare privind profilaxia
Legionella.

2. Plecând de la afişajul de bază, apăsaţi pe .
3. Reglaţi temperatura dorită a apei calde.

8.4.2 Dedurizarea apei

Odată cu creşterea temperaturii apei, creşte şi probabilitatea
de formare a depunerilor de calcar.

▶ Dedurizaţi apa dacă este necesar.
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8.4.3 Reglarea reîncălzirii solare

Valabilitate: Produs cu prepararea apei calde integrată

Condiţie: Senzor de temperatură de admisie existent

▶ Reglaţi codul de diagnoză D.058. (→ pagina 16)
▶ Asiguraţi-vă de faptul că temperatura la racordul de apă

rece al produsului nu depăşeşte 70 °C.

8.5 Intervalul de întreţinere

Un interval de servisare poate fi definit în două moduri.

Prin intermediul D.084 setaţi termenul expirării intervalului de
ore de funcţionare.

Prin intermediul D.161 setaţi termenul în funcţie de dată.

Mesajul de service care apare face referire la evenimentul
care are loc mai întâi (expirarea numărului de ore sau atin-
gerea datei).

Dacă setaţi unul singur dintre cele două coduri de diagnoză
(D.084 sau D.161), celălalt cod de diagnoză este resetat
automat la reglarea din fabrică.

Dacă pentru D.084 selectaţi opţiunea Nesetat, mesajul de
service referitor la orele de funcţionare este dezactivat. Me-
sajul de service pentru dată este de asemenea activ şi nu
poate fi dezactivat.

După efectuarea lucrărilor de service, intervalele de întreţi-
nere trebuie reglate din nou. (→ pagina 27)

8.5.1 Reglarea/Resetarea intervalului de întreţinere

1. Reglaţi codul de diagnoză D.084 sau D.161.
(→ pagina 16)

Indicaţie
Orele de funcţionare până la următoarea in-
specţie/întreţinere trebuie reglate individual
(în funcţie de tipul de instalaţie şi de puterea
termică).

Mod de funcţionare Valoare orientativă a
orelor de funcţionare
(termen de 1 an)

Regimul de încălzire 4000 h

Regimul de încălzire şi de
preparare a apei calde

5000 h

2. Părăsiţi codurile de diagnoză. (→ pagina 16)
3. Părăsiţi nivelul pentru specialişti. (→ pagina 16)

9 Predarea către utilizator

▶ După finalizarea instalării, lipiţi abţibildul alăturat, cu soli-
citarea de citire a instrucţiunilor, în limba utilizatorului pe
partea frontală a aparatului.

▶ Explicaţi utilizatorului poziţia şi funcţionarea dispozitivelor
de siguranţă.

▶ Instruiţi utilizatorul privind manevrarea aparatului.
▶ Puneţi accentul pe instrucţiunile de siguranţă pe care

utilizatorul trebuie să le respecte.
▶ Informaţi utilizatorul privind necesitatea întreţinerii apara-

tului conform intervalelor indicate.
▶ Predaţi utilizatorului toate instrucţiunile şi documentele

aparatului.

▶ Instruiţi utilizatorul privind măsurile luate pentru alimen-
tarea cu aer de ardere şi sistemul de evacuare a gaze-
lor arse şi subliniaţi faptul că este interzisă realizarea ori-
căror modificări.

▶ Indicaţi utilizatorului faptul că nu are voie să depoziteze
sau să utilizeze materiale explozive sau uşor inflamabile
(de exemplu, benzină, vopsele) în camera de instalare a
produsului.

10 Inspecţia şi întreţinerea

▶ Respectaţi intervalele de inspecţie şi de întreţinere mi-
nime.

▶ Realizaţi mai devreme o întreţinere a produsului, dacă
rezultatele inspecţiei necesită o întreţinere mai rapidă.

10.1 Test actuatori

MENIU PRINCIPAL → SETĂRI → Nivel pentru specialişti →
Testare actuatori

Cu testul actuatorilor puteţi porni şi testa componente indivi-
duale ale instalaţiei de încălzire.

Test actuatori (→ pagina 56)

10.2 Demontarea/Montarea modulului
termocompact

7

2

4

5

6

1

3

1 Flanşa arzătorului

2 Arzătorul de ameste-
care

3 Electrodul de reglare

4 Suflanta cu turaţie
reglată

5 Armătura de gaz

6 Transformator de aprin-
dere

7 Electrodul de aprindere

Indicaţie
Atingeţi electrodul de reglare numai pe partea
ceramică. Curăţarea electrodului de reglare este
interzisă.
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10.2.1 Demontarea modulului termocompact

Pericol!
Pericol de moarte şi riscul producerii de
pagube materiale cauzat de gaze fierbinţi
de ardere!

Este interzisă deteriorarea garniturii, stratu-
lui izolator şi a piuliţelor autoblocante de pe
flanşa arzătorului. În caz contrar pot scăpa
gaze fierbinţi de ardere şi pot provoca acci-
dentări şi pagube materiale.

▶ Înlocuiţi garnitura după fiecare deschidere
a flanşei arzătorului.

▶ Înlocuiţi piuliţele autoblocante după fie-
care deschidere a flanşei arzătorului.

▶ Dacă stratul izolator de la flanşa arzătoru-
lui sau de la peretele posterior al schimbă-
torului de căldură prezintă semne de dete-
riorare, atunci schimbaţi stratul izolator.

1. Decuplaţi aparatul de la alimentarea electrică.
2. Închideţi robinetul de gaz.
3. Demontaţi capacul frontal. (→ pagina 14)
4. Rabataţi în jos pupitrul de comandă.

2

1

B

C

3

A

5. Trageţi conducta de admisie a aerului (1) din suportul
superior şi detaşaţi conducta de admisie a aerului de
pe ştuţul de aspirare, conform reprezentării din figură.

6. Deşurubaţi piuliţa olandeză de la armătura de gaz (3).
7. Trageţi cele două fişe de la armătura de gaz.
8. Scoateţi fişa sau, dacă este cazul, ambele fişe de la

motorul suflantei (2) apăsând ciocul de prindere.

4x

2

1

4

3

6
5

9. Trageţi cablul de împământare (6) de pe electrodul de
aprindere (4), cele două fişe de pe transformatorul de
aprindere (5) şi fişa de la cablul electrodului de reglare
(3).

10. Deşurubaţi cele patru piuliţe de pe flanşa arzătorului
(2).

11. Scoateţi întregul modul termocompact de pe schimbă-
torul de căldură(1).

12. Verificaţi arzătorul şi stratul izolator al arzătorului în ve-
derea depistării eventualelor deteriorări. (→ pagina 30)

13. Verificaţi dacă schimbătorul de căldură prezintă deteri-
orări.
Rezultat:
Schimbător de căldură defect
▶ Înlocuiţi schimbătorul de căldură. (→ pagina 34)

14. Verificaţi dacă schimbătorul de căldură prezintă urme
de murdărie.
Rezultat:
Schimbător de căldură contaminat
▶ Curăţaţi schimbătorul de căldură. (→ pagina 29)

15. Verificaţi dacă stratul izolator al schimbătorului de căl-
dură prezintă deteriorări.
Rezultat:
Strat izolator deteriorat
▶ Înlocuiţi stratul izolator (→ instrucţiuni privind înlo-

cuirea pieselor stratul izolator al schimbătorului de
căldură).
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10.2.2 Montarea modulului termocompact

4x

2

1

4

3

6
5

1. Introduceţi modulul termocompact pe schimbătorul de
căldură(1).

2. Strângeţi în cruce cele patru piuliţe noi până când
flanşa arzătorului este aşezată uniform pe suprafeţele
opritoare.
– Cuplu de strângere: 6 Nm

3. Introduceţi la loc fişa cablului de împământare (6) de
pe electrodul de aprindere (4), cele două fişe de pe
transformatorul de aprindere (5) şi fişa de la cablul
electrodului de reglare (3).

2

1

3

A
B

C

4. Cuplaţi din nou fişa sau, dacă este cazul, ambele fişe
la motorul suflantei (2).

5. Cuplaţi din nou cele două fişe la armătura de gaz (3).

6. Alternativă 1:
▶ Înşurubaţi piuliţa olandeză pe armătura de gaz,

cu o garnitură nouă. Asiguraţi tubul de gaz contra
răsucirii.

– Cuplu de strângere: 40 Nm

6. Alternativă 2:
60°

▶ Înşurubaţi piuliţa olandeză pe armătura de gaz,
cu o garnitură nouă. Asiguraţi tubul de gaz contra
răsucirii.
– Cuplu de strângere: 15 Nm + 60°

7. Deschideţi robinetul de gaz.
8. Verificaţi etanşeitatea produsului. (→ pagina 23)
9. Verificaţi dacă inelul de etanşare din conducta de ad-

misie a aerului este aşezat corect.
10. Introduceţi conducta de admisie a aerului (1) pe ştuţul

de aspirare şi apăsaţi conducta de admisie a aerului în
suportul superior, conform reprezentării din figură.

11. Verificaţi presiunea racordului de gaz/presiunea de
admisie a gazului. (→ pagina 20)

10.3 Curăţarea/verificarea componentelor

1. Înainte de fiecare curăţare/verificare, executaţi lucrările
pregătitoare. (→ pagina 29)

2. După fiecare curăţare/verificare, executaţi lucrările
finale. (→ pagina 31)

10.3.1 Pregătirea lucrărilor de curăţare şi verificare

1. Scoateţi temporar produsul din funcţiune.
(→ pagina 39)

2. Dacă este necesar, demontaţi modulele instalate sub
produs (→ Instrucţiuni de instalare a modulului).

3. Demontaţi capacul frontal. (→ pagina 14)
4. Rabataţi în jos pupitrul de comandă.
5. Protejaţi pupitrul de comandă împotriva contactului cu

picăturile de apă.
6. Demontaţi modulul termocompact. (→ pagina 28)

10.3.2 Curăţarea schimbătorului de căldură

1
2

3

1. Curăţaţi spirala de încălzire (1) a schimbătorului de
căldură (3) cu apă sau, dacă este necesar, cu oţet
(până la maximum 5% acid).
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– Timpul de reacţie a produselor de curăţare: 20 min
2. Spălaţi murdăriile dizolvate cu un jet puternic de apă

sau folosiţi o perie de plastic. Nu orientaţi jetul de apă
direct spre stratul izolator (2) de pe partea posterioară
a schimbătorului de căldură.
◁ Apa se scurge din schimbătorul de căldură prin

sifonul de condens.
3. Verificaţi dacă stratul izolator al schimbătorului de căl-

dură prezintă deteriorări.
Rezultat:
Strat izolator deteriorat
▶ Înlocuiţi stratul izolator (→ instrucţiuni privind înlo-

cuirea pieselor stratul izolator al schimbătorului de
căldură).

4. Curăţaţi sifonul de condens. (→ pagina 30)

10.3.3 Verificarea arzătorului şi stratului izolator al
arzătorului în vederea depistării eventualelor
deteriorări

3

2

1

1. Verificaţi suprafaţa arzătorului (2) în vederea depistării
eventualelor deteriorări.
Rezultat:
Arzător deteriorat
▶ Înlocuiţi arzătorul.

2. Montaţi o nouă garnitură a flanşei de arzător (3).
3. Verificaţi stratul izolator (1) de la flanşa arzătorului pen-

tru a detecta eventualele deteriorări.
Rezultat:
Strat izolator deteriorat
▶ Înlocuiţi stratul izolator (→ instrucţiuni privind înlocu-

irea stratului izolator al flanşei arzătorului).

10.3.4 Verificarea presiunii preliminare a vasului de
expansiune

1. Goliţi produsul. (→ pagina 31)

1

2. Verificaţi presiunea din vasul de expansiune la ventilul
(1) vasului de expansiune.
– Material de lucru: Manometru cu tub în U
– Material de lucru: Manometru digital

Rezultat 1:
≥ 0,075 MPa (≥ 0,750 bar)
Presiunea preliminară este în domeniul admis.
Rezultat 2:
< 0,075 MPa (< 0,750 bar)
▶ Umpleţi vasul de expansiune corespunzător înălţi-

mii statice a instalaţiei de încălzire în mod ideal cu
azot, în caz contrar cu aer. Asiguraţi-vă de faptul
că ventilul de golire este deschis pe durata comple-
tării.

3. Dacă iese apă la ventilul vasului de expansiune, atunci
trebuie să înlocuiţi vasul de expansiune cu membrană.
(→ pagina 35)

4. Umpleţi instalaţia de încălzire. (→ pagina 19)
5. Aerisiţi instalaţia de încălzire. (→ pagina 19)

10.3.5 Curăţarea sifonului de condens

1. Decuplaţi furtunul de evacuare a condensului de par-
tea inferioară a sifonului.

2. Desfaceţi inelul de fixare.
3. Detaşaţi partea inferioară a sifonului.
4. Îndepărtaţi plutitorul.
5. Spălaţi cu apă partea inferioară a sifonului.
6. Umpleţi cu apă partea inferioară a sifonului până la un

nivel de umplere de 10 mm sub conducta de scurgere
a condensului.

7. Montaţi plutitorul.
8. Fixaţi partea inferioară a sifonului pe sifonul de

condens.
9. Fixaţi inelul de fixare.
10. Fixaţi furtunul de scurgere a condensului pe partea

inferioară a sifonului.

10.3.6 Curăţarea sitei de la intrarea apei reci

Valabilitate: Produs cu prepararea apei calde integrată

1. Închideţi robinetul de apă rece.
2. Goliţi produsul pe partea apei calde menajere.
3. Rabataţi în faţă pupitrul de comandă.

1

2

4. Scoateţi afară clema (2).
5. Scoateţi din interiorul produsului limitatorul de debit

ţinându-l în poziţie dreaptă şi fără a-l răsuci.
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6. Separaţi partea superioară a limitatorului de debit de
partea inferioară a acestuia.

7. Spălaţi sita (1) cu un jet de apă contra direcţiei de cur-
gere.

8. Dacă sita este deteriorată sau dacă nu mai poate fi
curăţată suficient, atunci înlocuiţi sita.

9. Utilizaţi în permanenţă garnituri noi şi montaţi la loc
limitatorul de debit.

10. Recuplaţi clema.
11. Deschideţi robinetul de apă rece.

10.3.7 Încheierea lucrărilor de curăţare şi verificare

1. Montaţi modulul termocompact. (→ pagina 29)
2. Rabataţi în sus pupitrul de comandă.
3. Deschideţi toate robinetele de întreţinere şi robinetul de

blocare a gazului, în cazul în care nu s-a realizat încă.
4. Verificaţi etanşeitatea produsului. (→ pagina 23)
5. Montaţi carcasa frontală. (→ pagina 21)

6. Dacă este necesar, montaţi panoul frontal sub display.
7. Dacă este necesar, instalaţi modulele sub produs (→

Instrucţiuni de instalare a modulului).
8. Realizaţi alimentarea cu energie electrică, dacă nu s-a

realizat încă.
9. Reporniţi aparatul dacă acest lucru nu s-a realizat încă.

(→ pagina 18)

10.4 Golirea produsului

1. Scoateţi temporar produsul din funcţiune.
(→ pagina 39)

2. Închideţi robinetele de întreţinere ale produsului.
3. Închideţi robinetul de gaz.
4. Puneţi aparatul în funcţiune.
5. Porniţi programul de verificare P.008. (→ pagina 16)
6. Deschideţi ventilele de golire.

◁ Se goleşte produsul (circuit de încălzire).
7. Închideţi ventilele de golire.
8. Scoateţi temporar produsul din funcţiune.

(→ pagina 39)

10.5 Încheierea lucrărilor de inspecţie şi întreţinere

▶ Verificaţi presiunea racordului de gaz/presiunea de admi-
sie a gazului. (→ pagina 20)

▶ Verificaţi conţinutul CO2. (→ pagina 21)
▶ Verificaţi etanşeitatea produsului. (→ pagina 23)
▶ Setaţi din nou intervalul de întreţinere, dacă este nece-

sar. (→ pagina 27)
▶ Protocolaţi inspecţia/întreţinerea.

11 Remedierea defecţiunilor

11.1 Verificarea prezentării generale a datelor

1. Navigaţi la MENIU PRINCIPAL SETĂRI → Nivel pen-
tru specialişti → Prezentare generală date.

2. Citiţi istoricul regimului de urgenţă şi istoricul de erori
pentru a stabili dacă o componentă este defectă.
(→ pagina 31)

11.2 Mesajele de service

Dacă intervalul de întreţinere setat a expirat sau apare un

mesaj de service, pe display apare . Produsul nu se află în
modul de eroare.

Dacă apar concomitent mai multe mesaje de service, aces-
tea sunt afişate în display. Fiecare mesaj de service trebuie
confirmat.

Codurile de întreţinere (→ pagina 56)

11.3 Mesaje de eroare

Dacă apar mai multe erori concomitent, eroarea este prezen-
tată pe display. Fiecare eroare trebuie confirmată.

11.3.1 Remedierea erorii

▶ Remediaţi erorile (mesaje de eroare/coduri de eroare)
după verificarea măsurătorilor.
Codurile de eroare (→ pagina 47)

▶ Apăsaţi tasta de resetare pentru a repune produsul în
funcţiune.
– Numărul maxim de repetări: 3

▶ Dacă nu puteţi remedia eroarea şi dacă aceasta apare şi
după mai multe încercări de resetare, adresaţi-vă servici-
ului de asistenţă tehnică.

11.3.2 Istoricul de avarii

Dacă apar erori, vă stau la dispoziţie maximum ultimele 10
mesaje de eroare din istoricul de avarii.

11.3.2.1 Accesarea/Ştergerea istoricului de avarii

1. Apelaţi nivelul pentru specialist. (→ pagina 16)
2. Navigaţi la meniul Istoric de erori.

◁ Pe display se afişează numărul de erori apărute,
numărul de erori şi afişajul aferent în text clar.

3. Selectaţi mesajul de eroare dorit cu ajutorul barei de
defilare.

4. Pentru a şterge istoricul de avarii setaţi codul de dia-
gnoză D.094. (→ pagina 16)

5. Părăsiţi nivelul pentru specialişti. (→ pagina 16)
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11.4 Mesajele regimului de urgenţă

Mesajele regimului de urgenţă sunt împărţite în mesaje re-
versibile şi ireversibile. Codurile reversibile L.XXX dispar de
la sine şi codurile ireversibile N.XXX necesită intervenţie.

Dacă apare pentru prima dată un cod reversibil L.XXX, puteţi
încerca să remediaţi limitarea de scurtă durată a confortului
cu ajutorul tastei de resetare. Dacă acelaşi regim de urgenţă
reversibil apare de mai multe ori, executaţi măsurile din ta-
bel.

Dacă apar concomitent mai multe mesaje de regim de ur-
genţă ireversibile, acestea sunt afişate pe afişaj. Fiecare me-
saj de regim de urgenţă ireversibil trebuie confirmat.

Codurile reversibile ale regimului de urgenţă (→ pagina 57)

Codurile ireversibile ale regimului de urgenţă (→ pagina 57)

11.4.1 Interogarea istoricului regimului de urgenţă

1. Apelaţi nivelul pentru specialist. (→ pagina 16)
2. Navigaţi la meniul Istoric funcţ. de urgenţă.

◁ Pe display este afişată o listă cu mesajele de regim
de urgenţă apărute.

3. Selectaţi mesajul regimului de urgenţă dorit cu ajutorul
barei de defilare.

4. Părăsiţi nivelul pentru specialişti. (→ pagina 16)

11.5 Resetarea parametrilor la setările din fabrică

1. Dacă este necesar, notaţi-vă toate setările relevante.
(→ pagina 16)

Indicaţie
La resetarea pe reglarea din fabrică sunt
şterse toate setările specifice instalaţiei.

2. Reglaţi codul de diagnoză D.096. (→ pagina 16)
◁ Parametrii se resetează la reglarea din fabrică.

3. Verificaţi setările specifice ale instalaţiei şi adaptaţi-le.
4. Părăsiţi codurile de diagnoză. (→ pagina 16)
5. Părăsiţi nivelul pentru specialişti. (→ pagina 16)

11.6 Înlocuirea componentelor defecte

1. Înainte de fiecare reparaţie, executaţi lucrările pregăti-
toare. (→ pagina 32)

2. După fiecare reparaţie, executaţi lucrările finale.
(→ pagina 39)

11.6.1 Procurarea pieselor de schimb

Componentele originale ale produsului au fost certificate în
procesul de certificare a conformităţii prin producător. Dacă
utilizaţi la întreţinere sau reparaţie alte piese necertificate,
respectiv neavizate, acest lucru poate duce la pierderea con-
formităţii produsului şi astfel la necorespunderea produsului
faţă de standardele valabile.

Recomandăm insistent utilizarea pieselor de schimb origi-
nale ale producătorului, deoarece astfel este asigurată o
funcţionare fără defecţiuni şi sigură a produsului. Pentru a
obţine informaţii despre piesele de schimb originale disponi-
bile, puteţi utiliza datele de contact indicate pe partea poste-
rioară a acestor instrucţiuni.

▶ Dacă aveţi nevoie de piese de schimb pentru întreţinere
sau reparaţie, atunci folosiţi exclusiv piese de schimb
avizate pentru produs.

11.6.2 Pregătirea reparaţiei

1. Dacă doriţi să înlocuiţi subansamblurile cu apă ale
aparatului , atunci goliţi aparatul. (→ pagina 31)

2. Scoateţi temporar produsul din funcţiune.
(→ pagina 39)

3. Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică.
4. Dacă este necesar, demontaţi modulele instalate sub

produs (→ Instrucţiuni de instalare a modulului).
5. Demontaţi capacul frontal. (→ pagina 14)
6.

A

B

D

C

2x1

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate de deformare mecanică!

Dacă demontaţi ambele carcase laterale,
este posibilă contracţia mecanică a produ-
sului, ceea ce poate provoca deteriorări, de
exemplu, ale ţevilor, putând astfel rezulta ne-
etanşeităţi.

▶ Demontaţi întotdeauna numai una dintre
carcasele laterale, niciodată ambele car-
case laterale în acelaşi timp.

7. Închideţi robinetul de gaz.
8. Închideţi robinetele de întreţinere în turul încălzirii, retu-

rul încălzirii şi în ţeava de apă rece, dacă nu s-a reali-
zat încă.
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9. Asiguraţi-vă că nu picură apă pe componentele par-
curse de curent (de exemplu, pupitrul de comandă).

10. Utilizaţi numai garnituri şi şuruburi noi.

11.6.3 Înlocuirea arzătorului

1. Demontaţi modulul termocompact. (→ pagina 28)

1

2

3

4

2. Desfaceţi cele trei şuruburi (4) de pe arzător.
3. Detaşaţi arzătorul (3).
4. Montaţi noul arzător cu o nouă garnitură de arzător (2)

şi o nouă garnitură a flanşei de arzător (1).
5. Înşurubaţi ferm cele trei şuruburi.

– Cuplu de strângere: 4 Nm
6. Răsuciţi toate cele trei şuruburi în sens antiorar la 72°.
7. Montaţi modulul termocompact. (→ pagina 29)

11.6.4 Înlocuirea suflantei

1. Demontaţi armătura de gaz. (→ pagina 33)

1

1

2

2

2. Scoateţi fişa sau, dacă este cazul, ambele fişe de la
motorul suflantei.

3. Trageţi conducta de admisie a aerului din suportul su-
perior, înclinaţi conducta de admisie a aerului spre par-
tea frontală şi detaşaţi conducta de admisie a aerului
de pe ştuţul de aspirare.

4. Deşurubaţi cele două şuruburi (2) dintre tubul de
amestec şi flanşa suflantei.

5. Îndepărtaţi suflanta (1).
6. Introduceţi noua suflantă. Înlocuiţi toate garniturile cu

unele noi.
7. Înşurubaţi ferm cele două şuruburi dintre tubul de

amestec şi flanşa suflantei.
– Cuplu de strângere: 5,5 Nm

8. Montaţi armătura de gaz. (→ pagina 33)
9. Introduceţi conducta de admisie a aerului pe ştuţul de

aspirare, înclinaţi conducta de admisie a aerului spre
partea posterioară şi apăsaţi conducta de admisie a
aerului în suportul superior.

10. Cuplaţi fişa sau, dacă este cazul, ambele fişe la moto-
rul suflantei.

11.6.5 Înlocuirea armăturii de gaz

Demontarea armăturii de gaz

xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx 

xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxx 

xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxx 

1

2

1
2

1. Trageţi cele două fişe (2) de la armătura de gaz.
2. Deşurubaţi piuliţa olandeză de la armătura de gaz.
3. Desfiletaţi cele două şuruburi pentru fixarea armăturii

de gaz la suflantă.
4. Îndepărtaţi armătura de gaz.
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5. Citiţi valoarea abaterii (1) imprimată pe partea posteri-
oară, respectiv pe partea inferioară a noii armături de
gaz.

Montarea armăturii de gaz
6. Introduceţi armătura de gaz. Înlocuiţi toate garniturile

cu unele noi.
7. Fixaţi armătura de gaz la suflantă cu ajutorul celor

două şuruburi.
– Cuplu de strângere: 5,5 Nm

8. Alternativă 1:
▶ Înşurubaţi piuliţa olandeză pe armătura de gaz,

cu o garnitură nouă. Asiguraţi tubul de gaz contra
răsucirii.
– Cuplu de strângere: 40 Nm

8. Alternativă 2:
60°

▶ Înşurubaţi piuliţa olandeză pe armătura de gaz,
cu o garnitură nouă. Asiguraţi tubul de gaz contra
răsucirii.
– Cuplu de strângere: 15 Nm + 60°

9. Scoateţi cele două fişe de pe armătura de gaz.

10. Verificaţi etanşeitatea armăturii de gaz şi racordurilor.
(→ pagina 23)

11. Montaţi carcasa frontală. (→ pagina 21)
12. Porniţi aparatul. (→ pagina 18)
13. Dacă valoarea citită a abaterii are 5 cifre, reglaţi codul

de diagnoză D.052 cu primele 3 cifre. (→ pagina 16)
14. Dacă valoarea citită a abaterii are 3 cifre, reglaţi codul

de diagnoză D.052. (→ pagina 16)

15. Dacă produsul este reglat cu tipul de gaz Gaz lichefiat
şi valoarea citită a abaterii are 5 cifre, reglaţi codul de
diagnoză D.182 cu ultimele 2 cifre. (→ pagina 16)

16. Părăsiţi codurile de diagnoză. (→ pagina 16)
17. Verificaţi conţinutul CO2. (→ pagina 21)

11.6.6 Înlocuirea schimbătorului de căldură

1. Demontaţi piesa de racordare pentru tubulatura de
admisie/evacuare gaze. (→ pagina 12)

2. Demontaţi carcasa laterală. (→ pagina 32)
3. Demontaţi modulul termocompact. (→ pagina 28)

12

4. Îndepărtaţi clemele de pe ţeava de tur (2) şi de pe ţe-
ava de retur (1).

5. Desfaceţi ţevile de pe turul/returul schimbătorului de
căldură.

Valabilitate: Produs cu prepararea apei calde integrată

▶ Îndepărtaţi clemele de pe ţeava de apă menajeră de la
schimbătorul de căldură.

▶ Desfaceţi ţeava de apă menajeră de la schimbătorul
de căldură.

1×

4

1

2

3

6. Detaşaţi furtunul de scurgere a condensului (4) de pe
schimbătorul de căldură (1).

7. Dacă există un suport frontal (2), scoateţi cele două
şuruburi de la suport şi extrageţi suportul.

8. Scoateţi şurubul (3) din partea inferioară a schimbăto-
rului de căldură.

9. Trageţi în jos schimbătorul de căldură şi trageţi-l spre
înainte în poziţie înclinată.

10. Introduceţi noul schimbător de căldură în canelurile din
panoul din spate.

11. Înşurubaţi ferm un nou şurub în partea inferioară a
schimbătorului de căldură.

12. Dacă aţi scos suportul frontal existent, fixaţi ferm su-
portul cu două şuruburi noi.

13. Fixaţi furtunul de scurgere a condensului pe schimbă-
torul de căldură.
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Valabilitate: Produs cu prepararea apei calde integrată

▶ Introduceţi ţeava de apă menajeră până la opritor în
schimbătorul de căldură. Înlocuiţi toate garniturile cu
unele noi.

▶ Fixaţi clemele pe ţeava de apă menajeră.

14. Introduceţi ţeava de tur/retur până la opritor în schim-
bătorul de căldură. Înlocuiţi toate garniturile cu unele
noi.

15. Fixaţi clemele pe ţeava de tur\retur.
16. Montaţi modulul termocompact. (→ pagina 29)
17. Montaţi carcasa laterală. (→ pagina 39)
18. Montaţi piesa de racordare pentru tubulatura de admi-

sie/evacuare a gazelor. (→ pagina 12)

19. Umpleţi instalaţia de încălzire. (→ pagina 19)
20. Aerisiţi instalaţia de încălzire. (→ pagina 19)

11.6.7 Înlocuirea vasului de expansiune

1

4

2

3

1. Slăbiţi piuliţa (3).
2. Desfaceţi şurubul (1) de la tabla de susţinere (4) şi

detaşaţi tabla de susţinere.
3. Trageţi vasul de expansiune (2) în lateral.
4. Aşezaţi noul vas de expansiune cu membrană în apa-

rat.
5. Înşurubaţi piuliţa de sub vasul de expansiune. Folosiţi

pentru aceasta o garnitură nouă.
6. Fixaţi cu şurubul tabla de susţinere.

7. Umpleţi instalaţia de încălzire. (→ pagina 19)
8. Aerisiţi instalaţia de încălzire. (→ pagina 19)

11.6.8 Înlocuirea display-ului

Indicaţie
Piesele de schimb pot fi utilizate o singură dată.

3

1

2

1. Desfaceţi afişajul (1) din suport (2) pe partea stângă.
2. Scoateţi fişa (3) de pe afişaj.
3. Înlocuiţi afişajul.
4. Introduceţi fişa la noul afişaj.
5. Montaţi afişajul în suport.
6. Realizaţi alimentarea cu energie electrică.

◁ Are loc schimbul de date dintre placa electronică şi
display.

11.6.9 Înlocuirea plăcii electronice

Indicaţie
Piesele de schimb pot fi utilizate o singură dată.

1. Deschideţi pupitrul de comandă. (→ pagina 14)
2. Înlocuiţi placa electronică conform isntrucţiunilor de

montare şi instalare ataşate.
3. Închideţi pupitrul de comandă. (→ pagina 16)
4. Realizaţi alimentarea cu energie electrică.

◁ Are loc schimbul de date dintre placa electronică şi
display.

11.6.10 Înlocuirea plăcii electronice şi a display-ului

Indicaţie
Piesele de schimb pot fi utilizate o singură dată.
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xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxx 

xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx 

xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxx 

1

1

1. Citiţi abaterea tipărită (1) pe partea posterioară, res-
pectiv pe partea inferioară a armăturii de gaz. Utilizaţi,
de exemplu, o oglindă.

2. Deschideţi pupitrul de comandă. (→ pagina 14)
3. Înlocuiţi placa electronică şi display-ul conform instruc-

ţiunilor de montare şi instalare alăturate.
4. Închideţi pupitrul de comandă. (→ pagina 16)
5. Înlocuiţi electrodul de reglare. (→ pagina 37)

6. Montaţi carcasa frontală. (→ pagina 21)
7. Realizaţi alimentarea cu energie electrică.
8. Porniţi aparatul. (→ pagina 18)

◁ După pornire, aparatul comută direct în meniul pen-
tru setarea limbii.

9. Selectaţi limba dorită.
10. Citiţi DSN-Code (codul aparatului) de pe plăcuţa cu

date tehnice de pe partea posterioară a pupitrului de
comandă.

11. Reglaţi valoarea corectă (peste D.093) pentru tipul
respectiv de produs. (→ pagina 16)
◁ Sistemul electronic este setat pe tipul de aparat, iar

parametrii tuturor codurilor de diagnoză corespund
reglajelor din fabrică.

◁ Porneşte asistentul de instalare.
12. Dacă valoarea citită a abaterii are 5 cifre, reglaţi codul

de diagnoză D.052 cu primele 3 cifre. (→ pagina 16)
13. Dacă valoarea citită a abaterii are 3 cifre, reglaţi codul

de diagnoză D.052. (→ pagina 16)

14. Dacă produsul este reglat cu tipul de gaz Gaz lichefiat
şi valoarea citită a abaterii are 5 cifre, reglaţi codul de
diagnoză D.182 cu ultimele 2 cifre. (→ pagina 16)

15. Verificaţi setările specifice ale instalaţiei şi adaptaţi-le.
16. Porniţi programele de verificare P.001 şi P.003

(→ pagina 16).

11.6.11 Înlocuirea electrodului de aprindere

Pericol!
Pericol de moarte din cauza gazelor arse
fierbinţi!

Garniturile, şuruburile şi termoizolaţiile de pe
electrodul de reglare şi camera de ardere nu
trebuie să fie deteriorate.

▶ Evitaţi deteriorarea stratului izolator al ar-
zătorului de pe panoul din spate al capa-
cului camerei de ardere.

▶ Înlocuiţi stratul izolator al arzătorului ime-
diat apare semne de deteriorare.

▶ La fiecare schimb înlocuiţi garnitura şi
şuruburile electrodului de comandă.

1

5

2

3

4

1. Desprindeţi cablul de împământare (4).
2. Desprindeţi fişa (1) de la cablul electrodului de aprin-

dere.
3. Deşurubaţi cele două şuruburi.
4. Desfiletaţi cu atenţie electrodul de aprindere (5) din

flanşa arzătorului (3). Aveţi grijă să nu deterioraţi stra-
tul izolator al arzătorului de pe partea posterioară a ca-
pacului camerei de ardere.

5. Îndepărtaţi resturile de garnitură de pe flanşa arzătoru-
lui.

6. Montaţi noul electrod de aprindere cu noua garnitură
(2).

Indicaţie
Atingeţi electrodul de aprindere numai de
partea ceramică. Curăţarea electrodului de
aprindere este interzisă.

7. Înşurubaţi ferm electrodul de aprindere cu două şuru-
buri noi.
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– Cuplu de strângere: 3 Nm
8. Introduceţi la loc fişa conductorului de aprindere de la

electrodul de aprindere.
9. Cuplaţi din nou fişa la cablul de împământare.

11.6.12 Înlocuirea electrodului de reglare

Pericol!
Pericol de moarte din cauza gazelor arse
fierbinţi!

Garniturile, şuruburile şi termoizolaţiile de pe
electrodul de reglare şi camera de ardere nu
trebuie să fie deteriorate.

▶ Evitaţi deteriorarea stratului izolator al ar-
zătorului de pe panoul din spate al capa-
cului camerei de ardere.

▶ Înlocuiţi stratul izolator al arzătorului ime-
diat apare semne de deteriorare.

▶ La fiecare schimb înlocuiţi garnitura şi
şuruburile electrodului de comandă.

1

4

2

3

1. Desprindeţi fişa (1) de la cablul electrodului de reglare.
2. Deşurubaţi cele două şuruburi.
3. Desfiletaţi cu atenţie electrodul de reglare (4) din flanşa

arzătorului (3). Aveţi grijă să nu deterioraţi stratul izola-
tor al arzătorului de pe partea posterioară a capacului
camerei de ardere.

4. Îndepărtaţi resturile de garnitură de pe flanşa arzătoru-
lui.

5. Montaţi noul electrod de reglare cu noua garnitură (2).

Indicaţie
Atingeţi electrodul de reglare numai de par-
tea ceramică. Curăţarea electrodului de re-
glare este interzisă.

6. Înşurubaţi ferm electrodul de reglare cu două şuruburi
noi.

– Cuplu de strângere: 3 Nm
7. Introduceţi la loc fişa conductorului de aprindere de la

electrodul de reglare.
8. Montaţi carcasa frontală. (→ pagina 21)
9. Deschideţi robinetul de gaz.
10. Racordaţi aparatul la sursa de alimentare electrică.
11. Validaţi prin intermediul D.146 codul de diagnoză

D.147. (→ pagina 16)
12. Setaţi codul de diagnoză D.147 pe Electrod nou

(→ pagina 16).
13. Verificaţi conţinutul CO2. (→ pagina 21)

11.6.13 Dispunerea fasciculului de cabluri

Valabilitate: VU 25CS/1-5 (N-INT2) SAU VU 30CS/1-5 (N-INT2)

6

3

3

2 1

2

1

5

4

1 Fasciculul de cabluri
al instalaţiei hidraulice
(senzorul de debit al
apei de la rotor, sen-
zorul de presiune a
apei, vana de comu-
tare prioritară)

2 Fascicul de cabluri
(suflantă, armătură
de gaz, senzor de
temperatură)

3 Fascicul de cabluri
aprindere

4 Cablu pompă de înaltă
eficienţă

5 Cablu priză

6 Cablu de racordare la
reţea
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Valabilitate: VU 35CS/1-5 (N-INT2)

7

3

3

2 1

2

1

5

4

6

1 Fasciculul de cabluri
al instalaţiei hidraulice
(senzorul de debit al
apei de la rotor, sen-
zorul de presiune a
apei, vana de comu-
tare prioritară)

2 Fascicul de cabluri
(suflantă, armătură
de gaz, senzor de
temperatură)

3 Fascicul de cabluri
aprindere

4 Cablu pompă de înaltă
eficienţă

5 Cablu priză

6 Cablu suflantă de 230
V

7 Cablu de racordare la
reţea

Valabilitate: VUW 26CS/1-5 (N-INT2) SAU VUW 32CS/1-5 (N-INT2) SAU
VUW 36CS/1-5 (N-INT2)

6

3

3

2 1

2

1

5
7

4

1 Fasciculul de cabluri
al instalaţiei hidraulice
(senzorul de debit al
apei de la rotor, sen-
zorul de presiune a
apei, vana de comu-
tare prioritară)

2 Fascicul de cabluri
(suflantă, armătură
de gaz, senzor de
temperatură)

3 Fascicul de cabluri
aprindere

4 Cablu pompă de înaltă
eficienţă

5 Cablu priză

6 Dispozitivul de um-
plere

7 Cablu de racordare la
reţea

Valabilitate: VUW 40CS/1-5 (N-INT2)

7

3

3

2 1

2

1

5

8

4

6

1 Fasciculul de cabluri
al instalaţiei hidraulice
(senzorul de debit al
apei de la rotor, sen-
zorul de presiune a
apei, vana de comu-
tare prioritară)

2 Fascicul de cabluri
(suflantă, armătură
de gaz, senzor de
temperatură)

3 Fascicul de cabluri
aprindere

4 Cablu pompă de înaltă
eficienţă

5 Cablu priză

6 Cablu suflantă de 230
V

7 Dispozitivul de um-
plere

8 Cablu de racordare la
reţea

1. Montaţi cablajele conform reprezentării din figură.
2. La introducerea fişei ţineţi cont de codurile de culori.
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11.6.14 Încheierea reparaţiei

D

C

B

A

2x1

1. Dacă aţi demontat carcasa laterală, montaţi-o la loc
conform reprezentării din figură.

2. Înşurubaţi ferm carcasa laterală cu două şuruburi noi.
3. Deschideţi toate robinetele de întreţinere şi robinetul de

blocare a gazului, în cazul în care nu s-a realizat încă.
4. Verificaţi etanşeitatea produsului. (→ pagina 23)
5. Montaţi carcasa frontală. (→ pagina 21)

6. Dacă este necesar, montaţi panoul frontal sub display.
7. Dacă este necesar, instalaţi modulele sub produs (→

Instrucţiuni de instalare a modulului).
8. Realizaţi alimentarea cu energie electrică, dacă nu s-a

realizat încă.
9. Reporniţi aparatul dacă acest lucru nu s-a realizat încă.

(→ pagina 18)

12 Scoaterea din funcţiune

12.1 Scoatere temporară din funcţiune

1. Apăsaţi pe .
◁ Se stinge display-ul.

2. Închideţi robinetul de gaz.
3. La produsele cu boiler pentru apă caldă menajeră ra-

cordat, închideţi suplimentar robinetul de apă rece.

12.2 Scoaterea definitivă din funcţiune

1. Goliţi produsul. (→ pagina 31)

2. Apăsaţi pe .
◁ Se stinge display-ul.

3. Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică.
4. Închideţi robinetul de gaz.
5. La produsele cu boiler pentru apă caldă menajeră ra-

cordat, închideţi suplimentar robinetul de apă rece.

13 Reciclarea şi salubrizarea

Salubrizarea ambalajului
▶ Salubrizaţi corespunzător ambalajul.
▶ Urmaţi toate prescripţiile relevante.

14 Serviciul de asistenţă tehnică

Vaillant Group România
Soseaua Bucuresti Nord nr. 10 incinta Global City Business
Park, Cladirea O21, parter si etaj 1
077190 Voluntari jud. Ilfov
Tel. +40 (0) 21 209 8888
Fax +40 (0) 21 232 2273
office@vaillant.com.ro
www.vaillant.com.ro

E-Mail: office@vaillant.com.ro

Internet: http://www.vaillant.com.ro

Datele de contact pentru serviciul nostru de asistenţă teh-
nică le găsiţi la adresa indicată pe partea posterioară sau pe
www.vaillant.com.ro.

http://www.vaillant.com.ro
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Anexă

A Nivelul pentru specialişti

Indicaţie
Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite aparate, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la aparatul
respectiv.

Nivel de setare Valori
Unitate Pas, alegere, explicaţie Reglarea

din fabricămin. max.

Introducere cod 00 99 1 (cod FHW 17)

Prezentare generală date valoare actuală

Asistent de instalare

→ Limbă: limbi selectabile Deutsch

→ Dată: data actuală

→ Oră: ora actuală

→ Cod aparat (DSN) 0 199 Setarea codului aparatului (este afişată numai în
cazul pieselor de schimb duble)

→ Umplere instalaţie cu apă Verificaţi presiunea de umplere şi completaţi in-
stalaţia de încălzire dacă este necesar.

→ Mod hidraulic de funcţionare 0 4 0: Fără bypass const. Δp
1: Fără bypass ampl.cons. Δp
2: Bypass constantă Δp
3: Diferenţă ΔT
4: Turaţie fixă pompă

*

→ Ajustare presiune disponibilă mbar

→ Alegere tip de gaz Gaz natural
Propan 30/37 mbari
Propan 50 mbari
Este afişată numai selecţia pentru produsul res-
pectiv. Dacă produsul dumneavoastră poate fi co-
mutat pe gaz lichefiat şi este selectat gazul liche-
fiat, trebuie aplicate abţibildurile corespunzătoare.
(→ pagina 23)

→ Setare controlată de cond. atmosf. 0: Dezactivat
1: Activat
Această funcţie trebuie să fie activată atunci când
este instalat un senzor de temperatură extern şi
nu este instalat niciun termostat de cameră.

→ Contact instalator Firma, Număr de telefon

Testare hidraulică

Programe de verificare

→ P.000 - P.008 valoare actuală Pentru informaţii precise, consultaţi tabelul cu
programele de verificare.

Testare actuatori

→ T.001 - T.007 valoare actuală Pentru informaţii precise, consultaţi tabelul cu
testele actuatoarelor.

Coduri de diagnoză

→ D.XXX - D.XXX valoare actuală Pentru informaţii precise, consultaţi tabelul cu
coduri de diagnoză.

Istoric de erori

→ F.XXX - F.XXX valoare actuală Codurile de eroare sunt afişate numai atunci şi
pot fi şterse dacă au apărut erori.
Pentru informaţii precise, consultaţi tabelul cu
coduri de eroare.

Istoric funcţ. de urgenţă

* Alegeţi punctul de operare optim pentru instalaţia de la faţa locului.
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Nivel de setare Valori
Unitate Pas, alegere, explicaţie Reglarea

din fabricămin. max.

→ L.XXX - L.XXX
→ N.XXX - N.XXX

valoare actuală Coduri reversibile
Coduri ireversibile
Pentru informaţii precise, consultaţi tabelul cu
codurile regimului de urgenţă.

Setări din fabrică Nu, Da

Configuraţie instalaţie
(Selectarea este posibilă numai dacă este instalat un modul al regulatorului VRC 710)

→ Stare: S.XXX

→ Încălzire valoare actuală ℃ Temp. nominală pe tur:

valoare actuală ℃ Temperatură reală pe tur:

10 99 ℃ Limită de deconectare AT: 20

0.10 4.00 Curba de încălzire: 0.10

30 80 ℃ Temper nominală min. tur: 30

40 80 ℃ Temper nominală max. tur: 40

Mod de diminuare: Eco, Normal Normal

→ Apă caldă Pompă recircul.: oprit, Pornit oprit

Protecţie antileg. zi: oprit, Zilnic, Zi a săptămânii oprit

Protecţie antileg. ora:

→ Profil uscare şapă 0 90 ℃ Afişaţi temperatura nominală pe tur pentru ziua 1-
29 şi setaţi-o.

Uscare şapă
(Selectarea este posibilă numai dacă
este instalat un modul al regulatorului
VRC 710)

Activează uscarea şapei pentru şapa proaspăt
aplicată, conform setărilor de la Profil uscare
şapă.
Uscare zi:
Temperatură uscare şapă: °C

* Alegeţi punctul de operare optim pentru instalaţia de la faţa locului.

B Coduri de diagnoză

Indicaţie
Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite aparate, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la aparatul
respectiv.

Cod diagnoză Valori
Unitate Pas, alegere, explicaţie Reglarea

din fabricămin. max.

D.000
Sarcina maximă în regimul de încăl-
zire

în funcţie de
putere

kW Sarcina parţială reglabilă la încălzire: Intervalul de
reglare este disponibil în datele tehnice. Nu toate
produsele au un interval de reglare.
auto: Produsul adaptează automat sarcina ma-
ximă parţială la încălzire la necesarul actual al in-
stalaţiei.

auto

D.001
Durata de post-funcţionare a pompei
de încălzire

1 60 min 1
(durata de postfuncţionare a pompei interne pen-
tru regimul de încălzire)

5

D.002
Timp maxim de blocare a arzătorului

2 60 min 1
(durata maximă de blocare a arderii pentru încăl-
zirea la o temperatură pe tur de 20 °C)

20

D.003
Valoarea reală a temperaturii de scur-
gere

valoare actuală ℃ 1

D.004
Temperatură boiler apă caldă

valoare actuală ℃ Valoarea măsurată a senzorului de temperatură a
boilerului.

D.005
Valoarea nominală a temperaturii pe
turul de încălzire

valoare actuală ℃ Valoarea maximă setată în D.071 limitată de un
regulator eBUS dacă este racordat.
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Cod diagnoză Valori
Unitate Pas, alegere, explicaţie Reglarea

din fabricămin. max.

D.006
Valoarea nominală a temperaturii apei
calde menajere

valoare actuală ℃ 35

D.008
Starea termostatului de cameră
(230V)

oprit, Pornit

D.009
Val. nominală a regulatorului eBUS

valoare actuală Este afişat dacă este racordat un regulator.

D.010
Starea pompei de încălzire

valoare actuală oprit, Pornit

D.011
Stare pompă externă

valoare actuală oprit, Pornit

D.012
Starea pompei de încărcare a boileru-
lui

valoare actuală oprit, Pornit

D.013
Starea pompei de recirculare

valoare actuală oprit, Pornit

D.015
Valoare reală turaţie pompă

valoare actuală %

D.016
Starea termostatului de cameră (24V)

valoare actuală oprit, Pornit

D.017
Tip de reglare a încălzirii

Reglare temp. ridicare
Reglare temperatură retur (Dacă aţi activat regla-
rea temperaturii de retur, este inactivă funcţia de
determinare automată a puterii de încălzire.)

Reglare
tempera-
tură pe

tur

D.018
Mod de funcţionare pompă încălzire

Confort (Pompa funcţionează pe parcursul cerin-
ţei termostatului de cameră)
Eco (Pompa funcţionează intermitent conform
regimului arzătorului. Ciclul pompei: 5 minute
pornit/25 de minute oprit.)

Eco

D.020
Reglarea temperaturii maxime a apei
calde

50 70 ℃ 1
(numai aparatul cu prepararea apei calde)

70 (aparat
de

încălzire)
65 (aparat

combi)

D.021
Stare începere încălzire pt. apa caldă

valoare actuală oprit, Pornit

D.022
Stare cerinţă de apă caldă

valoare actuală oprit, Pornit

D.023
Stare cerinţă de încălzire

valoare actuală oprit, Pornit

D.025
Starea regulatorului eBUS pentru ce-
rinţa de apă caldă

valoare actuală oprit, Pornit
(Este afişat dacă este racordat un regulator.)

D.026
Funcţie releu intern suplimentar
D.027
Funcţie releu extern pentru accesorii 1
D.028
Funcţie releu extern pentru accesorii 2

1 9 1: Pompă de recirculare
2: Pompă externă
3: Pompă încărcare boiler
4: Hotă
5: Electrovalvă externă
6: Mesaj de eroare extern
7: Comandă la distanţă eBUS
8: Pompă prot. antilegionella
9: Supapă bypass boiler solar

2

D.029
Debit circuit de încălzire

valoare actuală l/h Valoarea actuală a debitului de la senzorul de
debit al apei

D.031
Dispozitiv automat de umplere

valoare actuală 1. Semiautomat
2. Automat

D.033
Valoarea nominală a turaţiei suflantei

valoare actuală rot./min
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Cod diagnoză Valori
Unitate Pas, alegere, explicaţie Reglarea

din fabricămin. max.

D.034
Valoarea reală a turaţiei suflantei

valoare actuală rot./min

D.035
Poziţie vană cu 3 căi

valoare actuală % 0: Regim de încălzire
1: Funcţionare în paralel (poziţia din mijloc)
2: Apă caldă

1

D.036
Debit circuit apă caldă

valoare actuală l/min Valoare actuală a debitului de la rotorul senzoru-
lui de debit a apei

D.039
Temperatură apă rece

valoare actuală ℃ Temperatura de alimentare cu apă caldă

D.040
Valoarea reală a temperaturii pe tur

valoare actuală ℃

D.041
Temperatură de pe retur circuit de
încălzire

valoare actuală ℃

D.043
Curba de încălzire

0,1 4,0 0,05 1,2

D.045
Abaterea curbei de încălzire

5 30 ℃ 1 21

D.047
Offset temp ext

valoare actuală ℃ Doar într-o conexiune cu un senzor de tempera-
tură extern.

D.052
Ofset motor pas-cu-pas armătură gaz

101 188 Valabil pentru primele 3 cifre ale abaterii de 3 sau
5 cifre. Abatere indicată pe partea posterioară a
armăturii de gaz.

100

10 80 Valabil pentru primele 2 cifre ale abaterii de 3 ci-
fre. Abatere indicată pe partea inferioară a armă-
turii de gaz.

100

D.058
Circuitul solar de postîncălzire

3 5 3: Val. nom. min. AC 60 °C
5: Automat
Numai pentru produsele cu preparare integrată a
apei calde.

5

D.060
Număr de erori de supraîncălzire

valoare actuală

D.061
Număr de erori de aprindere

valoare actuală

D.062
Temperatură noapte

0 30 ℃ 1 0

D.064
Durată medie de aprindere

valoare actuală s

D.065
Durata maximă de aprindere

valoare actuală s

D.067
Timp de blocare rămas a arzătorului

valoare actuală min

D.068
Numărul de aprinderi fără succes în 1.
încercare

valoare actuală

D.069
Numărul de aprinderi fără succes în 2.
încercare

valoare actuală

D.070
Reglare vană cu 3 căi

0 2 0: Automat
1: Regim de încălzire
Numai pentru produsele fără preparare integrată
a apei calde.

0

D.071
Temperatură nominală maximă pe tur

40 80 ℃ 1 75

D.072
Postfuncţionarea pompei după încăr-
carea boilerului

0 10 min Pompa internă 2

D.073
Abaterea valorii nominale a apei calde

-15 5 K 1 0
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Cod diagnoză Valori
Unitate Pas, alegere, explicaţie Reglarea

din fabricămin. max.

D.074
Boiler cu protecţie antilegionella inte-
grată

oprit, Pornit Pornit

D.075
Durata maximă de încărcare a boileru-
lui

20 90 min 1 45

D.077
Încărcare maximă regim de preparare
a apei calde

în funcţie de
putere

kW 1 Încărcare
maximă

D.078
Valoarea nominală a temperaturii ma-
xime pe tur a apei calde

50 80 ℃ 1
Indicaţie
Valoarea selectată trebuie să se afle cel puţin
15 K, respectiv 15 °C peste valoarea setată a
boilerului.

75

D.080
Ore funcţionare încălzire

valoare actuală ore

D.081
Ore de funcţionare a apei calde

valoare actuală ore

D.082
Porniri arzător regim de încălzire

valoare actuală

D.083
Porniri arzător apă caldă

valoare actuală

D.084
Ore de funcţionare până la întreţinere

„– – –” 7000 ore 1
„– – –” = dezactivat

5000

D.085
Solicitare minimă a aparatului

în funcţie de
putere

kW 1 Încărcare
minimă

D.088
Debit minim al apei calde

valoare actuală 1,5 l/min (fără întârziere)
3,7 l/min (întârziere 2 s)

D.090
Regulatorul eBUS

Nedetectat
Detectat

D.091
Stare conexiune DCF

Lipsă recepţie
Recepţia funcţionează
Sincronizat
Valabil

D.092
Acumulator stratificat

Neconectat
Eroare de comunicare
Conexiune activă

D.093
Codul aparatului (DSN)

0 250

D.094
Afişarea/Ştergerea istoricului de avarii

Nu, Da

D.095
Versiuni de software

valoare actuală

D.096
Setări din fabrică

Nu, Da

D.098
Valoare rezistenţă la codare

Rezistenţa la codare 1
Rezistenţa la codare 3

D.124
Stare actuală Smart ECO

valoare actuală

D.125
Temperatură de ieşire boiler pentru
apă caldă

valoare actuală ℃

D.128
Temperatură nominală minimă pe tur
încălzire

valoare actuală ℃ 40

D.129
Valoare nominală minimă a apei calde

valoare actuală ℃ 40
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Cod diagnoză Valori
Unitate Pas, alegere, explicaţie Reglarea

din fabricămin. max.

D.145
Dezactivare identificare tubulatură de
admisie a aerului/evacuare a gazelor
arse blocată

valoare actuală

D.146
Validare înlocuire electrod de reglare

Nu, Da

D.147
Înlocuirea electrodului de reglare

Nu
Electrod nou
(Selectarea Electrod nou este posibilă numai
dacă D.146 este validat)

D.156
Validare comutare gaz

Nu, Da

D.157
Alegere tip de gaz

Gaz natural
Propan 30/37 mbari
Propan 50 mbari
Aici este afişată numai selecţia pentru produsul
respectiv.

D.158
Setare raport gaz-aer

0 5 0: Valoare standard
1: Sărăcire 1
2: Sărăcire 2
3: Sărăcire 3
4: Sărăcire 4
5: Sărăcire 5
Numai pentru funcţionarea cu gaz natural.

0

D.159
Durată de blocare proces comutare

Dezactivat, Activat
Durata de blocare a procesului comutare între
regimul de preparare a apei calde şi regimul de
încălzire.

D.160
Valoare nominală presiune apă

1,0 2,0 bar 0,1 1,5

D.161
Data revizie

valoare actuală Data
curentă + 1

an

D.162
Setare controlată de condiţii atmosfe-
rice

0: Dezactivat
1: Activat
Aplicabil numai dacă este instalat un senzor de
temperatură extern şi nu este instalat niciun ter-
mostat de cameră.

1

D.163
Funcţie releu extern pentru accesorii 2

1: Pompă de recirculare
11: Dispozitiv completare auto.
La produsele cu un dispozitiv automat de comple-
tare, este setată reglarea din fabrică 11.

în funcţie
de produs

D.164
Adaptarea încărcării maxime

-5 +5 % 0

D.170
Mod de funcţionare hidraulic

0 4 0: Fără bypass const. Δp
1: Fără bypass ampl.cons. Δp
2: Bypass constantă Δp
3: Diferenţă ΔT
4: Turaţie fixă pompă
Codurile de diagnoză D.171 - D.175 se referă la
selectarea din D.170.

în funcţie
de produs

D.171
Valoarea nominală a nivelului de pre-
siune

100 400 mbar Valabil pentru Fără bypass const. Δp, Fără by-
pass ampl.cons. Δp şi Bypass constantă Δp.

200

D.172
Valoarea nominală a diferenţei

valoare actuală K Valabil pentru Diferenţă ΔT. 20

D.173
Nivel minim de presiune

valoare actuală mbar Valabil pentru Diferenţă ΔT. 100

D.174
Nivel maxim de presiune

valoare actuală mbar Valabil pentru Fără bypass ampl.cons. Δp, By-
pass constantă Δp şi Diferenţă ΔT.

400
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Cod diagnoză Valori
Unitate Pas, alegere, explicaţie Reglarea

din fabricămin. max.

D.175
Viteză pompă

valoare actuală % 10
Valabil pentru Turaţie fixă pompă.

100

D.182
Abatere motor pas-cu-pas armătură
de gaz 2

10 80 Valabil pentru ultimele două cifre ale armăturilor
de gaz cu o abatere de 5 cifre.
Valabil pentru produsele cu tipul de gaz Gaz li-
chefiat reglat.

100

C Coduri de stare

Indicaţie
Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite aparate, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la aparatul
respectiv.

Cod Semnificaţie

S.000 Nu există nicio cerinţă pentru regimul de încălzire.

S.001 Regimul de încălzire este activ, iar suflanta se află pe tur.

S.002 Regimul de încălzire este activ, iar pompa de încălzire se află pe tur.

S.003 Regimul de încălzire este activ, iar flacăra aparatului aprinde.

S.004 Regimul de încălzire este activ, iar arzătorul este în funcţiune.

S.005 Regimul de încălzire este activ, iar pompa de încălzire şi suflanta se află în starea de postfuncţionare.

S.006 Regimul de încălzire este activ, iar suflanta se află în starea de postfuncţionare.

S.007 Regimul de încălzire este activ, iar pompa de încălzire se află în starea de postfuncţionare.

S.008 Regimul de încălzire este activ, iar aparatul se află în timpul de blocare a arzătorului.

S.009 Regimul de încălzire este activ, iar aparatul execută o adaptare automată a deplasării electrodului de
reglare pentru a compensa alterarea electrodului.

S.010 Nu există nicio cerinţă pentru curgerea apei calde.

S.011 Curgerea apei calde este activă, iar suflanta se află în starea de pornire.

S.012 Curgerea apei calde este activă, iar pompa de încălzire se află în starea de funcţionare pe tur.

S.013 Curgerea apei calde este activă şi flacăra aparatului se aprinde.

S.014 Curgerea apei calde este activă şi arzătorul este în funcţiune.

S.015 Curgerea apei calde este activă, iar pompa de încălzire şi suflanta se află în starea de postfuncţio-
nare.

S.016 Curgerea apei calde este activă şi suflanta se află în starea de postfuncţionare.

S.017 Curgerea apei calde este activă şi pompa de încălzire se află în starea de postfuncţionare.

S.019 Curgerea apei calde este activă şi aparatul execută o adaptare automată a deplasării electrodului de
reglare pentru a compensa alterarea electrodului.

S.020 Nu există nicio cerinţă pentru încărcarea boilerului de apă caldă.

S.021 Încărcarea boilerului de apă caldă este activă, iar suflanta porneşte.

S.022 Încărcarea boilerului de apă caldă este activă, iar pompa se află în starea de funcţionare pe tur.

S.023 Încărcarea boilerului de apă caldă este activă şi flacăra aparatului se aprinde.

S.024 Încărcarea boilerului de apă caldă este activă şi arzătorul este în funcţiune.

S.025 Încărcarea boilerului de apă caldă este activă, iar pompa şi suflanta se află în starea de postfuncţio-
nare.

S.026 Încărcarea boilerului de apă caldă este activă, iar suflanta se află în starea de postfuncţionare.

S.027 Încărcarea boilerului de apă caldă este activă şi pompa de încălzire se află în starea de postfuncţio-
nare.

S.028 Încărcarea boilerului de apă caldă este activă şi aparatul se află în timpul de blocare a arzătorului.

S.029 Încărcarea boilerului de apă caldă este activă şi aparatul execută o adaptare automată a deplasării
electrodului de ionizare pentru a compensa învechirea electrodului.

S.030 Nu este prezentă nicio cerinţă de la termostat. Regimul de încălzire este blocat.

S.031 Regimul de încălzire este dezactivat şi nu există nicio cerinţă de apă caldă.

S.032 Suflanta este repornită din cauza unei abateri prea mari a turaţiei.

S.034 Funcţia anti-îngheţ este activă.



0020282277_01 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 47

Cod Semnificaţie

S.039 Termostatul de contact al podelei sau pompa de condens blochează funcţionarea arzătorului. Apara-
tul se află în timpul de aşteptare.

S.041 Presiunea apei din sistemul de încălzire este prea ridicată.

S.042 O unitate externă (de exemplu, pompa de condens sau clapeta de sens a gazelor arse externă) blo-
chează funcţionarea arzătorului. Aparatul se află în timpul de aşteptare.

S.054 Din cauza deficitului de apă, aparatul se află în timpul de aşteptare.

S.057 Regimul de urgenţă al reglării arderii blochează funcţionarea arzătorului. Aparatul se află în timpul de
aşteptare.

S.059 Cerinţă termică existentă. Cantitatea de apă recirculată nu este suficientă pentru pornirea arzătorului.

S.088 Programul de aerisire este activ.

S.091 Modul de prezentare cu funcţionalitate limitată este activ.

S.092 Testul propriu al cantităţii de apă recirculată este activ.

S.093 O analiză actuală a gazelor arse nu este posibilă.

S.096 Testul propriu pentru senzorul de temperatură pe retur este activ. Cerinţele de încălzire sunt blocate.

S.097 Testul propriu pentru senzorul de presiune a apei este activ. Cerinţele de încălzire sunt blocate.

S.098 Testul propriu pentru senzorul de temperatură pe tur & retur este activ. Cerinţele de încălzire sunt
blocate.

S.109 Modul Standby este activ.

S.199 Aparatul este umplut automat cu apă.

S.326 Testarea hidraulică a senzorilor şi actuatorilor este activă.

S.328 Pompa externă funcţionează permanent şi nu este conectată la aparat.

S.335 Se verifică dacă există o blocare a gazelor arse.

S.599 Aparatul are o eroare.

D Codurile de eroare

Indicaţie
Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite aparate, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la aparatul
respectiv.

Cod/Semnificaţie Cauză posibilă Măsură

F.000
Semnalul de la senzorul de
temperatură pe tur este între-
rupt.

Fişa senzorului de temperatură
pe tur nu este introdusă/este
desfăcută

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă al senzorului de temperatură
pe tur.

Senzorul de temperatură pe tur
este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de temperatură pe tur.

Fişa de pe placa electronică
este neintrodusă/slăbită

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.001
Semnalul de la senzorul de
temperatură pe retur este în-
trerupt.

Fişa senzorului de temperatură
pe retur nu este introdusă/este
desfăcută

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă ale senzorului de temperatură
pe retur.

Senzorul de temperatură pe
retur este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de temperatură pe retur.

Fişa de pe placa electronică
este neintrodusă/slăbită

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.002
Semnalul senzorului de tem-
peratură al racordului de apă
caldă menajeră este întrerupt.

Fişa senzorului temperatură de
la racordul de apă caldă nu este
introdusă/este desfăcută

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă ale senzorului de temperatură
de la racordul de apă caldă.

Senzor de temperatură de la
racordul de apă caldă defect

▶ Înlocuiţi senzorul de temperatură de la racordul de apă caldă.

Fişa de pe placa electronică
este neintrodusă/slăbită

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.
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Cod/Semnificaţie Cauză posibilă Măsură

F.003
Semnalul de la senzorul de
temperatură al boilerului este
întrerupt.

Senzorul de temperatură al
boilerului stratificat este defect
sau neracordat

▶ Verificaţi fişa senzorului de temperatură, plăcii electronice şi
fasciculului de cabluri de la boilerul stratificat.

F.010
Senzorul de temperatură pe tur
este scurtcircuitat.

Senzorul de temperatură pe tur
este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de temperatură pe tur.

Scurt-circuit în arborele de ca-
blu

▶ Verificaţi arborele de cablu.

Cablul senzorului de tempera-
tură pe tur este defect

▶ Verificaţi cablul senzorului de temperatură pe tur.

F.011
Senzorul de temperatură pe
retur este scurtcircuitat.

Senzorul de temperatură pe
retur este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de temperatură pe retur.

Scurt-circuit în arborele de ca-
blu

▶ Verificaţi arborele de cablu.

Cablul senzorului de tempera-
tură pe retur este defect

▶ Verificaţi cablul senzorului de temperatură pe retur.

F.012
Senzorul de temperatură al ra-
cordului de apă caldă menajeră
este scurtcircuitat.

Senzor de temperatură de la
racordul de apă caldă defect

▶ Înlocuiţi senzorul de temperatură de la racordul de apă caldă.

Scurt-circuit în arborele de ca-
blu

▶ Verificaţi arborele de cablu.

Cablul senzorului de tempera-
tură de la racordul de apă caldă
defect

▶ Verificaţi cablul senzorului de temperatură de la racordul de
apă caldă.

F.013
Senzorul de temperatură al
boilerului este scurtcircuitat.

Senzor de temperatură boiler
defect

▶ Înlocuiţi senzorul de temperatură a boilerului.

Scurt-circuit în arborele de ca-
blu

▶ Verificaţi arborele de cablu.

Scurtcircuit în cablul de legătură ▶ Verificaţi cablul de legătură şi înlocuiţi-l dacă este necesar.

F.020
Limitatorul de siguranţă al tem-
peraturii (STB) întrerupe co-
manda ventilului de gaz. Venti-
lul de gaz s-a închis deoarece
temperatura de la senzorul de
temperatură pe tur sau retur a
depăşit valoarea limită maximă.

Senzorul de temperatură pe tur
este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de temperatură pe tur.

Senzorul de temperatură pe
retur este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de temperatură pe retur.

Conexiunea la masă eronată ▶ Verificaţi conexiunea la masă.

Descărcare eronată prin fişa
de bujie, fişa de aprindere sau
electrodul de aprindere

▶ Verificaţi fişa de bujie, fişa de aprindere şi electrodul de aprin-
dere.

F.022
Nu este apă sau este apă prea
puţină în aparat ori presiunea
apei este prea scăzută.

Prea puţină/lipsă apă în produs. ▶ Umpleţi instalaţia de încălzire.

Senzorul de presiune al apei
este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de presiune al apei.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

Cablul către pompă/către sen-
zorul de presiune a apei este
slăbit/nu este introdus/este de-
fect

▶ Verificaţi cablul către pompă/către senzorul de presiune a apei.

F.023
Diferenţa de temperatură între
tur/retur este prea mare.

Pompă blocată ▶ Verificaţi funcţionalitatea pompei.

Aer în interiorul produsului ▶ Aerisiţi instalaţia de încălzire.

Pompa funcţionează la putere
minimă

▶ Verificaţi funcţionalitatea pompei.

Racordul senzorului de tempe-
ratură pe tur şi senzorului de
temperatură pe retur este inver-
sat

▶ Verificaţi racordul senzorului de temperatură pe tur şi senzoru-
lui de temperatură pe retur.

F.024
Creşterea temperaturii este
prea rapidă.

Pompă blocată ▶ Verificaţi funcţionalitatea pompei.

Pompa funcţionează la putere
minimă

▶ Verificaţi funcţionalitatea pompei.

Aer în interiorul produsului ▶ Aerisiţi instalaţia de încălzire.

Presiunea instalaţiei este prea
mică

▶ Verificaţi presiunea instalaţiei.

Clapetă de sens blocată ▶ Verificaţi funcţionalitatea clapetei de sens.

Clapetă de sens este montată
greşit

▶ Verificaţi poziţia de montare a clapetei de sens.
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Cod/Semnificaţie Cauză posibilă Măsură

F.025
Temperatura gazelor arse este
prea ridicată.

Tip de gaz greşit (de exemplu,
propan)

▶ Verificaţi tipul de gaz şi reglarea tipurilor de gaz.

F.027
A fost detectat un semnal de
flacără în timp ce arzătorul era
deconectat.

Umiditate pe placa electronică ▶ Verificaţi funcţionalitatea plăcii electronice.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

Electrovalva de gaz este nee-
tanşă

▶ Verificaţi funcţionalitatea electrovalvei de gaz.

F.028
Semnalul de flacără nu a fost
detectat în timpul etapei de
aprindere.

Robinet de blocare a gazului
închis

▶ Deschideţi robinetul de gaz.

Releu pentru controlul presiunii
gazului s-a declanşat

▶ Verificaţi presiunea de admisie a gazului.

Aer în conducta de gaz (de
exemplu, la prima punere în
funcţiune)

▶ Resetaţi aparatul o dată.

Presiunea de admisie gaz este
prea mică

▶ Verificaţi presiunea de admisie a gazului.

dispozitivul de închidere termică
s-a declanşat

▶ Verificaţi dispozitivul de închidere termică.

Conducta de scurgere a con-
densului este înfundată

▶ Verificaţi conducta de scurgere a condensului.

Defecţiune în calea gazelor
arse prin recirculare sau blocaj
de gaze arse

▶ Verificaţi întreaga cale a gazelor de ardere.

Conductă de admisie a aerului
blocată

▶ Verificaţi conducta de admisie a aerului.

Abatere ventil de gaz evidenţiat
greşit în D.052

▶ Verificaţi setarea ofset a armăturii de gaz.

Armătură de gaz ET greşită ▶ Verificaţi armătura de gaz ET.

Armătură de gaz defectă ▶ Verificaţi armătura de gaz.

Fişa de pe placa electronică
este neintrodusă/slăbită

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

Electrod de aprindere defect ▶ Înlocuiţi electrodul de aprindere.

Curentul de ionizare întrerupt ▶ Verificaţi electrodul de reglare, cablul de legătură şi contactul
cu fişă.

Împământare eronată ▶ Verificaţi împământarea produsului.

Sistemul electronic defect ▶ Verificaţi placa electronică.

Electrodul de reglare are con-
tact cu arzătorul

▶ Verificaţi distanţa dintre electrodul de reglare şi arzător.

F.029
Aprinderea nu a reuşit după
stingerea flăcării în timpul func-
ţionării.

Alimentare cu gaz întreruptă ▶ Verificaţi alimentarea cu gaz.

Defecţiune în calea gazelor
arse prin recirculare sau blocaj
de gaze arse

▶ Verificaţi întreaga cale a gazelor de ardere.

Împământare eronată ▶ Verificaţi împământarea produsului.

Întrerupătorul de aprindere ▶ Verificaţi funcţionalitatea transformatorului de aprindere.

Conducta de scurgere a con-
densului este înfundată

▶ Verificaţi conducta de scurgere a condensului.

Electrodul de reglare are con-
tact cu arzătorul

▶ Verificaţi distanţa dintre electrodul de reglare şi arzător.

F.032
Turaţia suflantei este în afara
toleranţei.

Fişa la suflantă necu-
plată/slăbită

▶ Verificaţi fişa de la suflantă şi contactul cu fişă.

Fişa de pe placa electronică
este neintrodusă/slăbită

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

Suflantă blocată ▶ Verificaţi funcţionalitatea suflantei.

Senzorul Hall este defect ▶ Înlocuiţi senzorul Hall.

Sistemul electronic defect ▶ Verificaţi placa electronică.



50 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 0020282277_01

Cod/Semnificaţie Cauză posibilă Măsură

F.035
Tubulatura de admisie/evacuare
a gazelor este blocată.

Presiunea de admisie gaz este
prea mică

▶ Verificaţi presiunea de admisie a gazului.

Defecţiune în calea gazelor
arse prin recirculare sau blocaj
de gaze arse

▶ Verificaţi întreaga cale a gazelor de ardere.

Conducta de scurgere a con-
densului este înfundată

▶ Verificaţi conducta de scurgere a condensului.

Alimentarea cu aer de ardere
nu este suficientă

▶ Verificaţi alimentarea cu aer de ardere.

Electrod de reglare defect ▶ Înlocuiţi electrodul de reglare.

F.040
Numărul de schimburi de aer
este prea redus.

Defecţiune în calea gazelor
arse prin recirculare sau blocaj
de gaze arse

▶ Verificaţi întreaga cale a gazelor de ardere.

Conducta de scurgere a con-
densului este înfundată

▶ Verificaţi conducta de scurgere a condensului.

Presiunea de admisie gaz este
prea mică

▶ Verificaţi presiunea de admisie a gazului.

Tip de gaz greşit (de exemplu,
propan)

▶ Verificaţi tipul de gaz şi reglarea tipurilor de gaz.

Abatere ventil de gaz evidenţiat
greşit în D.052

▶ Verificaţi setarea ofset a armăturii de gaz.

Scurtcircuit în fasciculul de ca-
bluri de la armătura de gaz

▶ Verificaţi fasciculul de cabluri de la armătura de gaz.

Armătură electrică de gaz nera-
cordată/racordată greşit

▶ Verificaţi racordul electric al armăturii de gaz.

Electrod de reglare defect ▶ Înlocuiţi electrodul de reglare.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică şi electrodul de reglare.

Suflantă defectă ▶ Înlocuiţi sufanta.

F.042
Rezistenţa la codare (din fasci-
culul de cabluri) sau rezistenţa
grupei de gaz (de pe placa
electronică dacă există) este
nevalabilă.

Întrerupere în fasciculul de ca-
bluri de la schimbătorul de căl-
dură

▶ Verificaţii fascicul de cabluri de la schimbătorul de căldură.

F.044
Semnalul de ionizare al elec-
trodului de comandă este prea
scăzut. Adaptarea deplasării a
eşuat.

Defecţiune în calea gazelor
arse prin recirculare sau blocaj
de gaze arse

▶ Verificaţi întreaga cale a gazelor de ardere.

Conducta de scurgere a con-
densului este înfundată

▶ Verificaţi conducta de scurgere a condensului.

Presiunea de admisie gaz este
prea mică

▶ Verificaţi presiunea de admisie a gazului.

Tip de gaz greşit (de exemplu,
propan)

▶ Verificaţi tipul de gaz şi reglarea tipurilor de gaz.

Electrod de reglare defect ▶ Înlocuiţi electrodul de reglare.

Armătură de gaz defectă ▶ Înlocuiţi armătura de gaz.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.047
Semnalul senzorului de tempe-
ratură pentru apa caldă de la ie-
şirea boilerului intern este ne-
plauzibil.

Fişa senzorului de tempera-
tură a boilerului nu este intro-
dusă/este desfăcută

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă ale senzorului de temperatură
a boilerului.

Senzor de temperatură a boile-
rului defect

▶ Înlocuiţi senzorul de temperatură a boilerului.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.049
eBUS este scurtcircuitat sau
două surse eBUS active au o
polaritate inversată.

Scurt-circuitarea conexiunii
eBUS

▶ Verificaţi funcţionalitatea conexiunii eBUS.

Suprasolicitare eBUS ▶ Verificaţi funcţionalitatea conexiunii eBUS.

polarităţi diferite la conexiunea
eBUS

▶ Verificaţi funcţionalitatea conexiunii eBUS.
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F.057
Reglarea arderii a ieşit din func-
ţiune şi regimul de urgenţă co-
respunzător a eşuat.

Defecţiune în calea gazelor
arse prin recirculare sau blocaj
de gaze arse

▶ Verificaţi întreaga cale a gazelor de ardere.

Conducta de scurgere a con-
densului este înfundată

▶ Verificaţi conducta de scurgere a condensului.

Presiunea de admisie gaz este
prea mică

▶ Verificaţi presiunea de admisie a gazului.

Abatere ventil de gaz evidenţiat
greşit în D.052

▶ Verificaţi setarea ofset a armăturii de gaz.

Fascicul de cabluri deteriorat
sau defect

▶ Verificaţi arborele de cablu.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

Suflantă defectă ▶ Verificaţi prin intermediul D.033 şi D.034 dacă turaţia suflantei
se abate cu mai mult de 20-30 rpm.

F.061
ASIC sau µController nu func-
ţionează conform valorilor defi-
nite ale timpului.

Scurtcircuit în fasciculul de ca-
bluri de la armătura de gaz

▶ Verificaţi fasciculul de cabluri de la armătura de gaz.

Armătură de gaz defectă ▶ Înlocuiţi armătura de gaz.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

F.062
Deconectarea flăcării este de-
tectată cu întârziere.

Armătură de gaz defectă ▶ Înlocuiţi armătura de gaz.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

Electrod de aprindere defect ▶ Înlocuiţi electrodul de aprindere.

F.063
EEPROM semnalează o eroare
la testul de citire/scriere.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

F.064
Semnalul de la senzor nu s-a
putut converti corect.

Scurtcircuit la senzorul de tem-
peratură pe tur

▶ Verificaţi funcţionalitatea senzorului de temperatură pe tur.

Scurtcircuit la senzorul de tem-
peratură pe retur

▶ Verificaţi funcţionalitatea senzorului de temperatură pe retur.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

F.065
Domeniul temperaturilor de
lucru admisibil al uneia dintre
componentele sistemului elec-
tronic a fost depăşit.

Sistem electronic supraîncălzit ▶ Verificaţi acţiunea exterioară a căldurii asupra sistemului elec-
tronic.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

F.067
Releul de control al flăcărilor
este defect.

Semnal de flacără neplauzibil ▶ Verificaţi semnalul de flacără.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

Avarie în calea gazelor de ar-
dere

▶ Verificaţi întreaga cale a gazelor de ardere.

Sistem electronic defect ▶ Înlocuiţi sistemul electronic.

F.068
Releul de control al flăcărilor
indică un semnalul instabil.

Aer în conducta de gaz (de
exemplu, la prima punere în
funcţiune)

▶ Resetaţi aparatul o dată.

Presiunea de admisie gaz este
prea mică

▶ Verificaţi presiunea de admisie a gazului.

Număr de schimburi de aer
greşit

▶ Verificaţi conţinutul de CO2 de la punctul de măsurare a gaze-
lor arse.

Curentul de ionizare întrerupt ▶ Verificaţi electrodul de reglare, cablul de legătură şi contactul
cu fişă.

Defecţiune în calea gazelor
arse prin recirculare sau blocaj
de gaze arse

▶ Verificaţi întreaga cale a gazelor de ardere.

Conducta de scurgere a con-
densului este înfundată

▶ Verificaţi conducta de scurgere a condensului.

F.070
Codul aparatului (DSN) este
greşit, lipseşte sau nu se potri-
veşte cu rezistenţa la codare.

Codul aparatului nu este se-
tat/este greşit

▶ Reglaţi codul corect al aparatului.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.071
Senzorul de temperatură pe tur
furnizează valori neplauzibile.

Senzorul de temperatură pe
tur semnalează o valoare con-
stantă

▶ Verificaţi poziţionarea senzorului de temperatură pe tur.
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F.071
Senzorul de temperatură pe tur
furnizează valori neplauzibile.

Senzorul de temperatură pe tur
este poziţionat incorect

▶ Verificaţi poziţionarea senzorului de temperatură pe tur.

Senzorul de temperatură pe tur
este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de temperatură pe tur.

F.072
Diferenţa de temperatură dintre
senzorul de temperatură pe tur
şi retur este nevalabilă.

Senzorul de temperatură pe tur
este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de temperatură pe tur.

Senzorul de temperatură pe
retur este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de temperatură pe retur.

F.073
Senzorul de presiune a apei
este scurtcircuitat.

Scurt-circuit în arborele de ca-
blu

▶ Verificaţi arborele de cablu.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

Senzorul de presiune al apei
este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de presiune al apei.

F.074
Semnalul de la senzorul de
presiune a apei este întrerupt.

Scurt-circuit în arborele de ca-
blu

▶ Verificaţi arborele de cablu.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

Senzorul de presiune al apei
este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de presiune al apei.

F.075
Saltul de presiune la pornirea
pompei de încălzire este prea
redus.

Senzorul de presiune al apei
este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de presiune al apei.

Defecţiune la pompa internă de
încălzire

▶ Înlocuiţi pompa internă de încălzire.

Presiunea instalaţiei este prea
mică

▶ Verificaţi presiunea instalaţiei.

Prea puţină/lipsă apă în produs. ▶ Umpleţi instalaţia de încălzire.

Aer în interiorul produsului ▶ Aerisiţi instalaţia de încălzire.

Întrerupere în fasciculul de ca-
bluri (cablul Lin)

▶ Verificaţi fascicul de cabluri (cablul Lin).

F.076
Protecţia la supraîncălzire a
schimbătorului de căldură pri-
mar este activă.

Limitator de siguranţă al tempe-
raturii neracordat

▶ Verificaţi racordul limitatorului de siguranţă al temperaturii.

Limitatorul de siguranţă al tem-
peraturii este defect

▶ Înlocuiţi limitatorul de siguranţă al temperaturii.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.077
O pompă de condens sau o
clapetă de sens a gazelor arse
externă blochează funcţionarea
arzătorului.

răspuns lipsă/eronat de la cla-
peta de sens gaze arse

▶ Verificaţi funcţionalitatea clapetei de sens gaze arse.

Clapetă de sens gaze arse de-
fectă

▶ Înlocuiţi clapeta de sens gaze arse.

Pompa de condens este de-
fectă

▶ Înlocuiţi pompa de condens.

F.078
Modulul de reglare nu este ac-
ceptat de aparat.

Este racordat un modul de re-
glare greşit

▶ Verificaţi dacă modulul de reglare este compatibil cu produsul.

F.080
Senzorul de temperatură de
admisie a apei reci din boilerul
intern este defect.

Senzorul de temperatură de
admisie defect sau neracordat

▶ Verificaţi: senzorul NTC, fişa, fasciculul de cabluri şi placa
electronică.

F.081
Încărcarea boilerului a eşuat.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

Vană cu 3 căi motorizată de-
fectă

▶ Înlocuiţi vana cu 3 căi motorizată.

Pompă blocată ▶ Verificaţi funcţionalitatea pompei.

Pompa este defectă. ▶ Înlocuiţi pompa.

Schimbător secundar de căl-
dură înfundat/blocat

▶ Verificaţi dacă schimbătorul secundar de căldură este murdar.

Ventil dublu de retur al pompei
blocat

▶ Verificaţi funcţionalitatea ventilului dublu de retur al pompei.

Fişa senzorului temperatură de
la racordul de apă caldă nu este
introdusă/este desfăcută

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă ale senzorului de temperatură
de la racordul de apă caldă.
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F.083
La pornirea arzătorului, nu este
înregistrată creşterea tempe-
raturii sau este înregistrată o
creştere prea lentă a tempera-
turii la senzorul de temperatură
pe tur sau pe retur.

Presiunea instalaţiei este prea
mică

▶ Verificaţi presiunea instalaţiei.

Senzorul de temperatură pe tur
nu are contact

▶ Verificaţi dacă senzorul de temperatură pe tur este amplasat
corect pe conducta de tur.

Senzorul de temperatură pe
retur nu are contact

▶ Verificaţi dacă senzorul de temperatură pe retur este amplasat
corect pe ţeava de retur.

Prea puţină/lipsă apă în produs. ▶ Umpleţi instalaţia de încălzire.

F.084
Diferenţa de temperatură de la
senzorul de temperatură pe tur
şi retur are valori neplauzibile.

Senzorul de temperatură pe tur
este montat incorect

▶ Verificaţi dacă senzorul de temperatură pe tur este montat
corect.

Senzorul de temperatură pe
retur este montat incorect

▶ Verificaţi dacă senzorul de temperatură pe retur este montat
corect.

Senzorul de temperatură pe tur
şi senzorul de temperatură pe
retur sunt inversaţi

▶ Verificaţi dacă senzorul de temperatură pe tur şi senzorul de
temperatură pe retur sunt montaţi corect.

F.085
Senzorii NTC sunt montaţi
greşit.

Senzorul de temperatură pe
tur/retur este montat pe aceeaşi
conductă/pe conducta greşită

▶ Verificaţi dacă senzorul de temperatură pe tur şi senzorul de
temperatură pe retur sunt montaţi pe conducta corectă.

F.087
Transformatorul de aprindere nu
este racordat la placa electro-
nică.

Transformator de aprindere
neracordat

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.088
Racordul electric la ventilul de
gaz este întrerupt.

Armătura de gaz este neracor-
dată

▶ Verificaţi racordul de la armătura de gaz.

Armătura de gaz este racordată
greşit

▶ Verificaţi racordul de la armătura de gaz.

Scurt-circuit în arborele de ca-
blu

▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.089
Pompa de încălzire montată nu
se potriveşte cu tipul aparatului.

Este conectată o pompă greşită ▶ Verificaţi dacă pompa conectată este cea recomandată pentru
aparat.

F.090
Comunicarea cu boilerul intern
este întreruptă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

Fişa de pe placa electronică
este neintrodusă/slăbită

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă.

F.092
Conversia tipului de gaz nu a
fost finalizată corect.

Comutarea gazului în D.156 nu
este finalizată

▶ Verificaţi reglarea în D.156.

F.095
Motorul pas-cu-pas al ventilului
de gaz a atins numărul minim
admisibil de etape.

Defecţiune în calea gazelor
arse prin recirculare sau blocaj
de gaze arse

▶ Verificaţi întreaga cale a gazelor de ardere.

Conducta de scurgere a con-
densului este înfundată

▶ Verificaţi conducta de scurgere a condensului.

Tip de gaz greşit (de exemplu,
propan)

▶ Verificaţi tipul de gaz şi reglarea tipurilor de gaz.

Abatere ventil de gaz evidenţiat
greşit în D.052

▶ Verificaţi setarea ofset a armăturii de gaz.

Scurtcircuit în fasciculul de ca-
bluri de la armătura de gaz

▶ Verificaţi fasciculul de cabluri de la armătura de gaz.

Armătură electrică de gaz nera-
cordată/racordată greşit

▶ Verificaţi racordul electric al armăturii de gaz.

Electrod de reglare defect ▶ Înlocuiţi electrodul de reglare.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

F.096
Motorul pas-cu-pas al ventilului
de gaz a atins numărul maxim
admisibil de etape.

Presiune a racordului de gaz
prea scăzută

▶ Verificaţi presiunea racordului de gaz.

Tip de gaz greşit (de exemplu,
propan)

▶ Verificaţi tipul de gaz şi reglarea tipurilor de gaz.

Abatere ventil de gaz evidenţiat
greşit în D.052

▶ Verificaţi setarea ofset a armăturii de gaz.

Scurtcircuit în fasciculul de ca-
bluri de la armătura de gaz

▶ Verificaţi fasciculul de cabluri de la armătura de gaz.

Armătură electrică de gaz nera-
cordată/racordată greşit

▶ Verificaţi racordul electric al armăturii de gaz.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.
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F.105
În cazul piesei de schimb a
ventilului de gaz sau în cazul
piesei de schimb duble de la
BMU şi AI, ofsetul ventilului
de gaz trebuie să fie reglat în
funcţie de ventilul de gaz actual.

Abatere ventil de gaz evidenţiat
greşit în D.052

▶ Verificaţi setarea ofset a armăturii de gaz.

Abatere ventil de gaz evidenţiat
greşit în D.182

▶ Verificaţi setarea ofset a armăturii de gaz.

F.194
Sursa de reţea a plăcii electro-
nice este defectă.

Sursă de reţea placă electro-
nică defectă

▶ Înlocuiţi placa electronică.

F.195
Aparatul a detectat o subten-
siune semnificativă a alimentării
electrice.

Fluctuaţii (alimentare scăzută)
în sistemul de alimentare elec-
trică

▶ Verificaţi tensiunea din reţea.
1. Dacă tensiunea din reţea este în regulă, înlocuiţi placa elec-

tronică.
2. Dacă tensiunea din reţea nu este în regulă, contactaţi între-

prinderea de alimentare cu energie.

F.196
Aparatul a detectat o supraten-
siune semnificativă a alimentării
electrice.

Supratensiune în sistemul de
alimentare electrică

▶ Verificaţi tensiunea din reţea.
1. Dacă tensiunea din reţea este în regulă, înlocuiţi placa elec-

tronică.
2. Dacă tensiunea din reţea nu este în regulă, contactaţi între-

prinderea de alimentare cu energie.

F.317
Semnalul senzorului pentru
curentul de volum din circuitul
de apă caldă este neplauzibil.

Fişa senzorului de curgere din
circuitul de apă caldă nu este
introdusă/este desfăcută

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă ale senzorului de curgere din
circuitul de apă caldă.

Senzorul de curgere din circuitul
de apă caldă este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de curgere din circuitul de apă caldă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.318
Vana cu 3 căi motorizată nu
funcţionează.

Fişa vanei cu 3 căi motorizate
nu este introdusă/este desfă-
cută

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă ale vanei cu 3 căi motorizate.

Vană cu 3 căi motorizată de-
fectă

▶ Înlocuiţi vana cu 3 căi motorizată.

Fişa de pe placa electronică
este neintrodusă/slăbită

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.320
Pompa de încălzire este blo-
cată. Funcţia de deblocare nu
s-a desfăşurat cu succes.

Impurităţi sau corpuri străine în
pompă

▶ Curăţaţi pompa, înlocuiţi-o dacă este necesar.

F.321
Sistemul electronic al pompei
este defect.

Pompa este defectă. ▶ Înlocuiţi pompa.

F.322
Pompa de încălzire este supra-
încălzită. Temperatura nu a pu-
tut fi redusă prin intermediul re-
gimului de urgenţă.

Pompa semnalează pentru
scurt timp temperaturi prea ri-
dicate în sistemul electronic

▶ Verificaţi pompa, înlocuiţi-o dacă este necesar.

F.323
Pompa de încălzire se află în
starea de funcţionare uscată.

Aer în interiorul produsului ▶ Aerisiţi instalaţia de încălzire.

Pompa funcţionează uscat ▶ Înlocuiţi pompa.

F.324
Racordul electric al pompei este
întrerupt.

Cablul de la pompă este defect 1. Verificaţi cablul de la pompă, înlocuiţi-l dacă este necesar.
2. Înlocuiţi pompa dacă este necesar.

F.325
Pompa de încălzire are o
eroare.

Pompă blocată ▶ Verificaţi funcţionalitatea pompei.

Pompa este defectă. ▶ Înlocuiţi pompa.

F.326
Testul hidraulic al senzorilor şi
actuatorilor a identificat cel puţin
două componente hidraulice
care nu funcţionează.

Vană cu 3 căi motorizată blo-
cată

▶ Verificaţi funcţionalitatea vanei cu 3 căi motorizate.

Fişa de la vana cu 3 căi mo-
torizată nu este introdusă/este
desfăcută

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă de la vana cu 3 căi motori-
zată.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

Vană cu 3 căi motorizată de-
fectă

▶ Înlocuiţi vana cu 3 căi motorizată.

Circuit de apă caldă neracordat ▶ Racordaţi circuitul de apă caldă.
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Cod/Semnificaţie Cauză posibilă Măsură

F.326
Testul hidraulic al senzorilor şi
actuatorilor a identificat cel puţin
două componente hidraulice
care nu funcţionează.

Pompă externă funcţionează
permanent

▶ Verificaţi pompa externă şi configuraţia sistemului.

F.327
Dacă circuitul de apă caldă nu
este racordat, debitul volumic
minim pentru încălzire este limi-
tat.

Bypass-ul boilerului neracordat ▶ Verificaţi ţevile de racord ale boilerului.

Circuit de apă caldă
înfundat/blocat

▶ Verificaţi dacă schimbătorul secundar de căldură este murdar.

F.344
Electrodul de comandă nu mai
poate fi utilizat.

Eroare de transmisie valori de
calibrare

▶ Înlocuiţi electrodul de reglare.

F.346
A fost detectată o aprindere
forţată. Aprinderea a eşuat.

Aer în conducta de gaz (de
exemplu, la prima punere în
funcţiune)

▶ Resetaţi aparatul o dată.

Defecţiune în calea gazelor
arse prin recirculare sau blocaj
de gaze arse

▶ Verificaţi întreaga cale a gazelor de ardere.

Conductă de admisie a aerului
blocată

▶ Verificaţi conducta de admisie a aerului.

Abatere ventil de gaz evidenţiat
greşit în D.052

▶ Verificaţi setarea ofset a armăturii de gaz.

Armătură de gaz ET greşită ▶ Verificaţi armătura de gaz ET.

Fişa de pe placa electronică
este neintrodusă/slăbită

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

Electrod de aprindere defect ▶ Înlocuiţi electrodul de aprindere.

Curentul de ionizare întrerupt ▶ Verificaţi electrodul de reglare, cablul de legătură şi contactul
cu fişă.

Împământare eronată ▶ Verificaţi împământarea produsului.

Sistemul electronic defect ▶ Verificaţi placa electronică.

Transformator de aprindere
neracordat

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

Aprinderea forţată se realizează 1. Verificaţi schimbătorul de căldură, sifonul, adaptorul sifonu-
lui, furtunul sifonului (conexiunea dintre schimbătorul de căl-
dură primar şi sifon, precum şi furtunul sifonului în afara pro-
dusului), adaptorul pentru tubulatura de gaze arse, carcasa
aparatului, carcasa frontală şi părţile laterale cu privire la
eventualele deteriorări.

2. Dacă este necesar, înlocuiţi neapărat piesele deteriorate.

F.363
EEPROM-ul afişajului semna-
lează o eroare la testul de ci-
tire/scriere.

Suprascriere boiler eronată ▶ Înlocuiţi afişajul.

F.390
După actualizarea software-
ului nu a fost efectuată nicio
iniţializare.

Iniţializare absentă ▶ Înlocuiţi placa electronică principală.

F.707
Nu este posibilă comunicaţia în-
tre display şi placa electronică.

Comunicaţia eBUS dintre
display şi placa electronică este
perturbată

1. Verificaţi conexiunea dintre afişaj şi placa electronică.
2. Înlocuiţi cablul dintre display şi placa electronică dacă este

necesar.
3. Înlocuiţi display-ul sau placa electronică, dacă este necesar.

F.905
Interfaţă de comunicaţie deco-
nectată

Comunicaţie cu modulul CIM
este întreruptă

1. Verificaţi conexiunea dintre produs şi modulul CIM.
2. Verificaţi modulul CIM şi înlocuiţi-l dacă este necesar.
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E Program de verificare

Indicaţie
Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite aparate, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la aparatul
respectiv. Codurile active L.XXX pot bloca temporar programele de verificare P.XXX.

Programul de verificare Semnificaţie

P.000 Pompa internă este pornită ciclic. Circuitul de încălzire şi circuitul de apă caldă se aerisesc adaptiv
prin comutarea automată a circuitelor prin dispozitivul de aerisire rapidă (clapeta dispozitivului de ae-

risire rapidă trebuie să fie desfăcută). Pe display se afişează circuitul activ. Apăsaţi o dată pe

pentru a porni aerisirea circuitului de încălzire. Apăsaţi o dată pe pentru a finaliza programul de
aerisire. Durata programului de aerisire este afişată printr-o numărătoare inversă. După aceea, pro-
gramul se încheie.

P.001 Produsul este exploatat după aprinderea reuşită cu sarcina de încălzire setată (interogare la pornirea
programului).

P.003 Produsul este exploatat cu sarcină parţială la încălzire după aprinderea reuşită, care a fost setată la
D.000.

P.008 Supapa prioritară de comutare este deplasată în poziţia de mijloc. Se opresc arzătorul şi pompa (pen-
tru umplerea şi golirea produsului).

F Test actuatori

Indicaţie
Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite aparate, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la aparatul
respectiv. Codurile active L.XXX pot bloca temporar testul actuatorilor T.XXX.

Cod Semnificaţie

T.001 Pompa internă este conectată şi reglată la diferenţa de presiune selectată.

T.002 Vana de comutare prioritară este deplasată în poziţia de încălzire sau pentru apă caldă.

T.003 Suflanta este conectată şi deconectată. Ventilatorul funcţionează cu turaţie maximă.

T.004 Pompa de încărcare a boilerului se conectează şi deconectează.

T.005 Pompa de recirculare se conectează şi deconectează.

T.006 Pompa externă se conectează şi deconectează.

T.007 Produsul porneşte şi comută pe solicitare minimă. Pe display se afişează temperatura pe tur.

G Codurile de întreţinere

Indicaţie
Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite aparate, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la aparatul
respectiv.

Cod/Semnificaţie Cauză posibilă Măsură

I.003
S-a atins perioada limită pentru
întreţinerea produsului.

Interval de întreţinere expirat ▶ Executaţi o întreţinere şi resetaţi intervalul de servisare.

I.020
Presiunea apei din sistemul
de încălzire se află la limita
inferioară.

Presiune de umplere a instala-
ţiei de încălzire prea scăzută

▶ Completaţi instalaţia de încălzire.

I.144
Testul de deplasare a electro-
dului indică o îmbătrânire avan-
sată a electrodului de comandă.

Testul deplasăeii electrozilor a
atins valoarea maximă admisi-
bilă

▶ Înlocuiţi electrodul de reglare şi resetaţi valorile de corecţie a
deplasării prin intermediul D.146 şi D.147.



0020282277_01 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 57

H Codurile reversibile ale regimului de urgenţă

Indicaţie
Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite aparate, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la aparatul
respectiv. Codurile reversibile L.XXX se anulează automat. Codurile active L.XXX pot bloca temporar programele
de verificare P.XXX şi testul actuatorilor T.XXX.

Cod Semnificaţie

L.016 A fost detectată o stingere a flăcării la putere minimă.

L.022 Cantitatea de apă recirculată în circuitul de încălzire este prea redusă.

L.025 Senzorul de temperatură de admisie a apei reci este scurtcircuitat.

L.032 Senzorul de curgere este defect sau semnalul este neplauzibil.

L.095 Motorul pas-cu-pas al ventilului de gaz a atins numărul minim admisibil de etape.

L.096 Motorul pas-cu-pas al ventilului de gaz a atins numărul maxim admisibil de etape.

L.097 Numărul de schimburi de aer este prea redus.

L.105 Aparat nu este aerisit corect. Programul de aerisire nu a putut fi finalizat cu succes.

L.144 Semnalul de ionizare al electrodului de comandă este prea scăzut. Adaptarea deplasării a eşuat.

L.194 Sursa de reţea a plăcii electronice este defectuoasă.

L.195 Aparatul a detectat o subtensiune în sistemul de alimentare electrică.

L.196 Aparatul a detectat o supratensiune în sistemul de alimentare electrică.

L.319 Supapa de preaplin internă a aparatului este blocată.

L.320 Pompa de încălzire este blocată. Aparatul încearcă să elimine blocajul.

L.322 Sistemul electronic al pompei este supraîncălzit.

I Codurile ireversibile ale regimului de urgenţă

Indicaţie
Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite aparate, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la aparatul
respectiv. Codurile ireversibile N.XXX necesită o intervenţie.

Cod/Semnificaţie Cauză posibilă Măsură

N.013
Semnalul senzorului de pre-
siune a apei este nevalabil.

Senzorul de presiune al apei
este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de presiune al apei.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

Scurtcircuit în cablul de legătură ▶ Verificaţi cablul de legătură şi înlocuiţi-l dacă este necesar.

N.027
Semnalul senzorului de tem-
peratură de la racordul de apă
caldă menajeră este neplauzibil.

Senzor de temperatură defect ▶ Verificaţi şi înlocuiţi dacă este necesar senzorul de tempera-
tură.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

N.032
Senzorul de curgere este defect
sau semnalul este neplauzibil.

Aer în sistem ▶ Aerisiţi sistemul.

Senzor de curgere defect ▶ Înlocuiţi senzorul de debit.

Bypass-ul este blocat (numai la
produsele cu bypass)

▶ Remediaţi blocajul.

Aer în pompă (numai la produ-
sele cu bypass)

▶ Aerisiţi sistemul.

Pompă defectă (numai la produ-
sele cu bypass)

▶ Înlocuiţi pompa.

N.089
Pompa de încălzire montată nu
se potriveşte cu tipul aparatului.

Este conectată o pompă greşită ▶ Verificaţi dacă pompa conectată este cea recomandată pentru
aparat.

N.095
Motorul pas-cu-pas al ventilului
de gaz a atins numărul minim
admisibil de etape.

Defecţiune în calea gazelor
arse prin recirculare sau blocaj
de gaze arse

▶ Verificaţi întreaga cale a gazelor de ardere.

Conducta de scurgere a con-
densului este înfundată

▶ Verificaţi conducta de scurgere a condensului.

Tip de gaz greşit (de exemplu,
propan)

▶ Verificaţi tipul de gaz şi reglarea tipurilor de gaz.
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Cod/Semnificaţie Cauză posibilă Măsură

N.095
Motorul pas-cu-pas al ventilului
de gaz a atins numărul minim
admisibil de etape.

Abatere ventil de gaz evidenţiat
greşit în D.052

▶ Verificaţi setarea ofset a armăturii de gaz.

Scurtcircuit în fasciculul de ca-
bluri de la armătura de gaz

▶ Verificaţi fasciculul de cabluri de la armătura de gaz.

Armătură electrică de gaz nera-
cordată/racordată greşit

▶ Verificaţi racordul electric al armăturii de gaz.

Electrod de reglare defect ▶ Înlocuiţi electrodul de reglare.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

N.096
Motorul pas-cu-pas al ventilului
de gaz a atins numărul maxim
admisibil de etape.

Presiune a racordului de gaz
prea scăzută

▶ Verificaţi presiunea racordului de gaz.

Tip de gaz greşit (de exemplu,
propan)

▶ Verificaţi tipul de gaz şi reglarea tipurilor de gaz.

Abatere ventil de gaz evidenţiat
greşit în D.052

▶ Verificaţi setarea ofset a armăturii de gaz.

Scurtcircuit în fasciculul de ca-
bluri de la armătura de gaz

▶ Verificaţi fasciculul de cabluri de la armătura de gaz.

Armătură electrică de gaz nera-
cordată/racordată greşit

▶ Verificaţi racordul electric al armăturii de gaz.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

N.097
Numărul de schimburi de aer
este prea redus.

Defecţiune în calea gazelor
arse prin recirculare sau blocaj
de gaze arse

▶ Verificaţi întreaga cale a gazelor de ardere.

Conducta de scurgere a con-
densului este înfundată

▶ Verificaţi conducta de scurgere a condensului.

Presiunea de admisie gaz este
prea mică

▶ Verificaţi presiunea de admisie a gazului.

Tip de gaz greşit (de exemplu,
propan)

▶ Verificaţi tipul de gaz şi reglarea tipurilor de gaz.

Abatere ventil de gaz evidenţiat
greşit în D.052

▶ Verificaţi setarea ofset a armăturii de gaz.

Scurtcircuit în fasciculul de ca-
bluri de la armătura de gaz

▶ Verificaţi fasciculul de cabluri de la armătura de gaz.

Armătură electrică de gaz nera-
cordată/racordată greşit

▶ Verificaţi racordul electric al armăturii de gaz.

Electrod de reglare defect ▶ Înlocuiţi electrodul de reglare.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

Suflantă defectă ▶ Înlocuiţi sufanta.

N.100
Semnalul senzorului extern este
întrerupt.

Senzor de temperatură extern
neconectat

▶ Verificaţi setările de la regulator.

Senzor de temperatură extern
defect

▶ Verificaţi senzorul de temperatură extern.

Senzor de temperatură extern
neinstalat

▶ Dezactivaţi sistemul de reglare controlat de condiţii atmosfe-
rice prin intermediul D.162.

N.144
Semnalul de ionizare al elec-
trodului de comandă este prea
scăzut. Adaptarea deplasării a
eşuat în mod repetat.

Defecţiune în calea gazelor
arse prin recirculare sau blocaj
de gaze arse

▶ Verificaţi întreaga cale a gazelor de ardere.

Conducta de scurgere a con-
densului este înfundată

▶ Verificaţi conducta de scurgere a condensului.

Presiunea de admisie gaz este
prea mică

▶ Verificaţi presiunea de admisie a gazului.

Tip de gaz greşit (de exemplu,
propan)

▶ Verificaţi tipul de gaz şi reglarea tipurilor de gaz.

Electrod de reglare defect ▶ Înlocuiţi electrodul de reglare.

Armătură de gaz defectă ▶ Înlocuiţi armătura de gaz.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

N.194
Sursa de reţea a plăcii electro-
nice este defectă.

Sursă de reţea placă electro-
nică defectă

▶ Înlocuiţi placa electronică.
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Cod/Semnificaţie Cauză posibilă Măsură

N.317
Semnalul senzorului pentru
curentul de volum din circuitul
de apă caldă este neplauzibil.

Întrerupere în fasciculul de ca-
bluri (cablul Lin)

▶ Verificaţi fascicul de cabluri (cablul Lin).

N.324
Racordul electric la pompă este
întrerupt.

Întrerupere în fasciculul de ca-
bluri (cablul Lin)

▶ Verificaţi fascicul de cabluri (cablul Lin).
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J Diagrama de conexiuni
Valabilitate: VU 25CS/1-5 (N-INT2) SAU VU 30CS/1-5 (N-INT2)
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3 Armătura de gaz

4 Ventilator

5 Armătura de gaz a supapei principale de gaz

6 Senzorul de temperatură pe retur

7 Senzorul de temperatură pe tur

8 Termostat de contact/Burner off

9 Termostat de cameră de 24 V CC

10 Conexiune magistrală (controler de sistem/termostat
de cameră digital)

11 Senzorul pentru presiunea apei

12 Supapă prioritară de comutare

13 Senzor de temperatură a boilerului (opţional)

14 Contact boiler C1/C2 (opţional)

15 Transformator de aprindere

16 Electrodul de aprindere

17 Electrodul de reglare

18 Senzorul extern, senzorul de temperatură pe tur
(opţional, extern), receptor DCF

19 Comanda la distanţă pompa de recirculare

20 Modulul regulatorului

21 Unitate de comunicare

22 Pompa internă

23 Alimentarea principală cu electricitate
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Valabilitate: VU 35CS/1-5 (N-INT2)
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1 Placă cu circuite integrate

2 Panou de control placa electronică

3 Armătura de gaz

4 Ventilator

5 Armătura de gaz a supapei principale de gaz

6 Senzorul de temperatură pe retur
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7 Senzorul de temperatură pe tur

8 Termostat de contact/Burner off

9 Termostat de cameră de 24 V CC

10 Conexiune magistrală (controler de sistem/termostat
de cameră digital)

11 Senzorul pentru presiunea apei

12 Supapă prioritară de comutare

13 Senzor de temperatură a boilerului (opţional)

14 Contact boiler C1/C2 (opţional)

15 Transformator de aprindere

16 Electrodul de aprindere

17 Electrodul de reglare

18 Senzorul extern, senzorul de temperatură pe tur
(opţional, extern), receptor DCF

19 Comanda la distanţă pompa de recirculare

20 Modulul regulatorului

21 Unitate de comunicare

22 Pompa internă

23 Suflantă de 230 V

24 Alimentarea principală cu electricitate



64 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 0020282277_01

Valabilitate: VUW 26CS/1-5 (N-INT2) SAU VUW 32CS/1-5 (N-INT2) SAU VUW 36CS/1-5 (N-INT2)
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6 Senzorul de temperatură pe retur
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7 Senzorul de temperatură pe tur

8 Termostat de contact/Burner off

9 Termostat de cameră de 24 V CC

10 Conexiune magistrală (controler de sistem/termostat
de cameră digital)

11 Senzorul pentru presiunea apei

12 Supapă prioritară de comutare

13 Senzorul de debit a apei de la rotor

14 Senzorul de temperatură a racordului de apă caldă

15 Transformator de aprindere

16 Electrodul de aprindere

17 Electrodul de reglare

18 Senzorul extern, senzorul de temperatură pe tur
(opţional, extern), receptor DCF

19 Comanda la distanţă pompa de recirculare

20 Modulul regulatorului

21 Unitate de comunicare

22 Pompa internă

23 Dispozitivul de umplere

24 Alimentarea principală cu electricitate
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Valabilitate: VUW 40CS/1-5 (N-INT2)
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6 Senzorul de temperatură pe retur
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7 Senzorul de temperatură pe tur

8 Termostat de contact/Burner off

9 Termostat de cameră de 24 V CC

10 Conexiune magistrală (controler de sistem/termostat
de cameră digital)

11 Senzorul pentru presiunea apei

12 Supapă prioritară de comutare

13 Senzorul de debit a apei de la rotor

14 Senzorul de temperatură a racordului de apă caldă

15 Transformator de aprindere

16 Electrodul de aprindere

17 Electrodul de reglare

18 Senzorul extern, senzorul de temperatură pe tur
(opţional, extern), receptor DCF

19 Comanda la distanţă pompa de recirculare

20 Modulul regulatorului

21 Unitate de comunicare

22 Pompa internă

23 Dispozitivul de umplere

24 Suflantă cu alimentare electrică de 230 V

25 Alimentarea principală cu electricitate

K Lucrări de inspecţie şi întreţinere
Tabelul următor prezintă cerinţele producătorului privind intervalele minime de inspecţie şi de întreţinere. Dacă prescripţiile
şi directivele naţionale necesită intervale mai scurte de inspecţie şi întreţinere, respectaţi intervalele solicitate. Executaţi la
fiecare lucrare de inspecţie şi întreţinere lucrările pregătitoare şi finale necesare.

# Lucrare de întreţinere Intervalul

1 Se verifică tubulatura de admisie/evacuare gaze pentru etanşeitate, dete-
riorare, fixare corespunzătoare şi asamblare corectă

Anual

2 Îndepărtaţi murdăriile de pe produs şi din camera de vid Anual

3 Verificaţi vizual starea, gradul de coroziune, rugină şi de deteriorare a
celulei termice

Anual

4 Verificaţi presiunea racordului de gaz la sarcina termică maximă Anual

5 Verificarea electrodului de reglare pe baza conţinutului de CO2 Anual

6 Protocolaţi conţinutul de CO2 (numărul de schimburi de aer) Anual

7 Verificaţi funcţionarea/conexiunea corectă a contactelor electrice cu
fişă/racordurilor (produsul trebuie să fie scos de sub tensiune)

Anual

8 Se verifică funcţionalitatea robinetelor de blocare a gazului şi robinetele
de întreţinere

Anual

9 Verificaţi dacă sifonul de condens prezintă urme de murdărire şi curăţaţi-l Anual

10 Verificarea presiunii preliminare a vasului de expansiune Dacă este necesar, cel puţin la
fiecare 2 ani 30

11 Verificaţi straturile izolatoare în zona de ardere şi schimbaţi straturile izo-
latoare deteriorate

Dacă este necesar, cel puţin la
fiecare 2 ani

12 Verificarea arzătorului pentru deteriorări Dacă este necesar, cel puţin la
fiecare 2 ani

13 Înlocuirea electrodului de reglare Dacă este necesar, cel puţin
la fiecare 5 ani sau 20.000 de
ore de funcţionare (în funcţie de
care valoare este atinsă prima) 37

14 Curăţarea schimbătorului de căldură Dacă este necesar, cel puţin la
fiecare 2 ani 29

15 Asigurarea presiunii admisibile din instalaţie Dacă este necesar, cel puţin la
fiecare 2 ani 18

16 Se realizează funcţionarea de probă a produsului / instalaţiei de încălzire
incl. prepararea apei calde (dacă există) şi se aeriseşte la necesitate

Anual

17 Încheierea lucrărilor de inspecţie şi întreţinere Anual 31
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L Date tehnice
Date tehnice – Aspecte generale

VU 25 VU 30 VU 35

Ţara de destinaţie (denumire conform ISO 3166) CZ, HU, RO, SK, SI,
UA

CZ, HU, RO, SI, UA CZ, HU, RO, SI, SK,
UA

Categorie centrală termică pe gaz aprobată – II2H3P

– HU: II2HS3P

– II2H3P

– HU: II2HS3P

– I2H

– HU: I2HS

CE PIN 0063CU3910 0063CU3910 0063CU3910

Racordul de gaz pe partea aparatului 15 mm 15 mm 15 mm

Racorduri de încălzire tur / retur pe partea aparatului G 3/4 ″ G 3/4 ″ G 3/4 ″

Racordurile de tur/retur ale boilerului pe partea apara-
tului

G 1/2 ″ G 1/2 ″ G 1/2 ″

Racorduri de apă rece/de apă caldă pe partea aparatu-
lui

– – –

Conexiunea supapei de siguranţă 15 mm 15 mm 15 mm

Furtun pentru evacuarea condensului 19 mm 19 mm 19 mm

Conexiunea tubulaturii de admisie/evacuare gaze 60/100 mm 60/100 mm 60/100 mm

Presiunea racordului de gaz natural G20 2,0 kPa
(20,0 mbar)

2,0 kPa
(20,0 mbar)

2,0 kPa
(20,0 mbar)

Presiunea racordului de gaz natural G20 (HU) 2,5 kPa
(25,0 mbar)

2,5 kPa
(25,0 mbar)

2,5 kPa
(25,0 mbar)

Presiunea racordului de gaz natural G20 (UA) – 1,3 kPa
(13,0 mbar)

– 2,0 kPa
(20,0 mbar)

– 1,3 kPa
(13,0 mbar)

– 2,0 kPa
(20,0 mbar)

– 1,3 kPa
(13,0 mbar)

– 2,0 kPa
(20,0 mbar)

Presiunea racordului de gaz natural G25.1 (HU) 2,5 kPa
(25,0 mbar)

2,5 kPa
(25,0 mbar)

2,5 kPa
(25,0 mbar)

Presiunea racordului de gaz natural G31 3,0 kPa
(30,0 mbar)

3,0 kPa
(30,0 mbar)

–

Presiunea racordului de gaz natural G31 (HR) – – –

Presiunea racordului de gaz natural G31 (SI) 3,7 kPa
(37,0 mbar)

3,7 kPa
(37,0 mbar)

–

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi
1013 mbari, gaz uscat (prepararea apei calde), G20

3,0 m³/h 3,8 m³/h 4,3 m³/h

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi
1013 mbari, gaz uscat (prepararea apei calde), G25.1
(HU)

3,48 m³/h 4,37 m³/h 5,0 m³/h

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi 1013
mbari, gaz uscat (prepararea apei calde), G31

1,07 m³/h 1,45 m³/h –

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi
1013 mbari, gaz uscat (regimul de încălzire), G20

3,0 m³/h 3,8 m³/h 4,3 m³/h

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi
1013 mbari, gaz uscat (regim de încălzire), G25.1 (HU)

3,48 m³/h 4,37 m³/h 5,0 m³/h

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi 1013
mbari, gaz uscat (regimul de încălzire), G31

1,07 m³/h 1,45 m³/h –

Temperatura min. a gazelor arse 35 ℃ 35 ℃ 35 ℃

Temperatura max. a gazelor arse 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃

Aparate autorizate de tipul – CZ, RO, UA:
B33, B53(P),
C13, C33, C43,
C53, C83, C93

– SI: B23, B33,
B53(P), C13x,
C33x, C43x,
C53x, C83x,
C93x

– HU, SK: B23,
B33, B53(P),
C13, C33, C43,
C53, C83, C93

– CZ, RO, UA:
B33, B53(P),
C13, C33, C43,
C53, C83, C93

– SI: B23, B33,
B53(P), C13x,
C33x, C43x,
C53x, C83x,
C93x

– HU: B23, B33,
B53(P), C13,
C33, C43, C53,
C83, C93

– CZ, RO, UA:
B33, B53(P),
C13, C33, C43,
C53, C83, C93

– SI: B23, B33,
B53(P), C13x,
C33x, C43x,
C53x, C83x,
C93x

– HU, SK: B23,
B33, B53(P),
C13, C33, C43,
C53, C83, C93
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VU 25 VU 30 VU 35

Clasa NOx 6 6 6

Emisie NOx ponderată 26,7 mg/kW⋅h 28,0 mg/kW⋅h 30,1 mg/kW⋅h

Greutatea(fără ambalaj, fără apă) 34 kg 36 kg 38 kg

VUW 26 VUW 32 VUW 36

Ţara de destinaţie (denumire conform ISO 3166) CZ, HU, RO, SK, SI,
UA

CZ, HU, RO, SI, UA HU, RO, UA

Categorie centrală termică pe gaz aprobată – II2H3P

– HU: II2HS3P

– II2H3P

– HU: II2HS3P

– II2H3P

– HU: II2HS3P

CE PIN 0063CU3910 0063CU3910 0063CU3910

Racordul de gaz pe partea aparatului 15 mm 15 mm 15 mm

Racorduri de încălzire tur / retur pe partea aparatului G 3/4 ″ G 3/4 ″ G 3/4 ″

Racordurile de tur/retur ale boilerului pe partea apara-
tului

– – –

Racorduri de apă rece/de apă caldă pe partea aparatu-
lui

G 3/4 ″ G 3/4 ″ G 3/4 ″

Conexiunea supapei de siguranţă 15 mm 15 mm 15 mm

Furtun pentru evacuarea condensului 19 mm 19 mm 19 mm

Conexiunea tubulaturii de admisie/evacuare gaze 60/100 mm 60/100 mm 60/100 mm

Presiunea racordului de gaz natural G20 2,0 kPa
(20,0 mbar)

2,0 kPa
(20,0 mbar)

2,0 kPa
(20,0 mbar)

Presiunea racordului de gaz natural G20 (HU) 2,5 kPa
(25,0 mbar)

2,5 kPa
(25,0 mbar)

2,5 kPa
(25,0 mbar)

Presiunea racordului de gaz natural G20 (UA) – 1,3 kPa
(13,0 mbar)

– 2,0 kPa
(20,0 mbar)

– 1,3 kPa
(13,0 mbar)

– 2,0 kPa
(20,0 mbar)

– 1,3 kPa
(13,0 mbar)

– 2,0 kPa
(20,0 mbar)

Presiunea racordului de gaz natural G25.1 (HU) 2,5 kPa
(25,0 mbar)

2,5 kPa
(25,0 mbar)

2,5 kPa
(25,0 mbar)

Presiunea racordului de gaz natural G31 3,0 kPa
(30,0 mbar)

3,0 kPa
(30,0 mbar)

3,0 kPa
(30,0 mbar)

Presiunea racordului de gaz natural G31 (HR) – – –

Presiunea racordului de gaz natural G31 (SI) 3,7 kPa
(37,0 mbar)

3,7 kPa
(37,0 mbar)

–

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi
1013 mbari, gaz uscat (prepararea apei calde), G20

2,8 m³/h 3,4 m³/h 3,9 m³/h

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi
1013 mbari, gaz uscat (prepararea apei calde), G25.1
(HU)

3,26 m³/h 4,01 m³/h 4,52 m³/h

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi 1013
mbari, gaz uscat (prepararea apei calde), G31

1,07 m³/h 1,33 m³/h 1,45 m³/h

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi
1013 mbari, gaz uscat (regimul de încălzire), G20

2,8 m³/h 3,4 m³/h 3,9 m³/h

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi
1013 mbari, gaz uscat (regim de încălzire), G25.1 (HU)

3,26 m³/h 4,01 m³/h 4,52 m³/h

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi 1013
mbari, gaz uscat (regimul de încălzire), G31

1,07 m³/h 1,33 m³/h 1,45 m³/h

Temperatura min. a gazelor arse 35 ℃ 35 ℃ 35 ℃

Temperatura max. a gazelor arse 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃
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VUW 26 VUW 32 VUW 36

Aparate autorizate de tipul – CZ, RO, UA:
B33, B53(P),
C13, C33, C43,
C53, C83, C93

– SI: B23, B33,
B53(P), C13x,
C33x, C43x,
C53x, C83x,
C93x

– HU, SK: B23,
B33, B53(P),
C13, C33, C43,
C53, C83, C93

– CZ, RO, UA:
B33, B53(P),
C13, C33, C43,
C53, C83, C93

– SI: B23, B33,
B53(P), C13x,
C33x, C43x,
C53x, C83x,
C93x

– HU: B23, B33,
B53(P), C13,
C33, C43, C53,
C83, C93

– RO, UA: B33,
B53(P), C13,
C33, C43, C53,
C83, C93

– HU: B23, B33,
B53(P), C13,
C33, C43, C53,
C83, C93

Clasa NOx 6 6 6

Emisie NOx ponderată 25,5 mg/kW⋅h 31,0 mg/kW⋅h 28,0 mg/kW⋅h

Greutatea(fără ambalaj, fără apă) 36 kg 37 kg 37 kg

VUW 40

Ţara de destinaţie (denumire conform ISO 3166) RO, UA

Categorie centrală termică pe gaz aprobată I2H

CE PIN 0063CU3910

Racordul de gaz pe partea aparatului 15 mm

Racorduri de încălzire tur / retur pe partea aparatului G 3/4 ″

Racordurile de tur/retur ale boilerului pe partea apara-
tului

–

Racorduri de apă rece/de apă caldă pe partea aparatu-
lui

G 3/4 ″

Conexiunea supapei de siguranţă 15 mm

Furtun pentru evacuarea condensului 19 mm

Conexiunea tubulaturii de admisie/evacuare gaze 60/100 mm

Presiunea racordului de gaz natural G20 2,0 kPa
(20,0 mbar)

Presiunea racordului de gaz natural G20 (HU) –

Presiunea racordului de gaz natural G20 (UA) – 1,3 kPa
(13,0 mbar)

– 2,0 kPa
(20,0 mbar)

Presiunea racordului de gaz natural G25.1 (HU) –

Presiunea racordului de gaz natural G31 –

Presiunea racordului de gaz natural G31 (HR) –

Presiunea racordului de gaz natural G31 (SI) –

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi
1013 mbari, gaz uscat (prepararea apei calde), G20

4,3 m³/h

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi
1013 mbari, gaz uscat (prepararea apei calde), G25.1
(HU)

–

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi 1013
mbari, gaz uscat (prepararea apei calde), G31

–

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi
1013 mbari, gaz uscat (regimul de încălzire), G20

4,3 m³/h

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi
1013 mbari, gaz uscat (regim de încălzire), G25.1 (HU)

–

Volumul maxim al gazului raportat la 15 °C şi 1013
mbari, gaz uscat (regimul de încălzire), G31

–

Temperatura min. a gazelor arse 35 ℃

Temperatura max. a gazelor arse 85 ℃

Aparate autorizate de tipul – B33, B53(P),
C13, C33, C43,
C53, C83, C93

Clasa NOx 6



0020282277_01 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 71

VUW 40

Emisie NOx ponderată 30,1 mg/kW⋅h

Greutatea(fără ambalaj, fără apă) 41 kg

Date tehnice – Putere/Sarcină de încălzire G20
VU 25 VU 30 VU 35

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 50/30 °C 2,8 … 26,4 kW 3,9 … 33,3 kW 4,3 … 37,7 kW

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 80/60 °C 2,5 … 24,7 kW 3,5 … 29,9 kW 4,0 … 34,8 kW

Sarcină maximă de încălzire pentru încălzire 25,5 kW 30,6 kW 35,7 kW

Sarcină minimă de încălzire 2,7 kW 3,7 kW 4,2 kW

Debitul masic minim al gazelor arse 1,25 g/s 1,72 g/s 1,97 g/s

Debitul masic maxim al gazelor arse 13,22 g/s 17,70 g/s 21,13 g/s

Putere maximă de încălzire a apei calde 27,5 kW 34,8 kW 39,7 kW

Sarcina termică nominală pentru apă caldă 28,3 kW 35,5 kW 40,8 kW

Sarcină nominală în regimul de încălzire 2,7 … 25,5 kW 3,7 … 30,6 kW 4,2 … 35,7 kW

Interval de reglare a încălzirii 2,7 … 25,5 kW 3,7 … 30,6 kW 4,2 … 35,7 kW

VUW 26 VUW 32 VUW 36

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 50/30 °C 2,7 … 21,0 kW 3,9 … 27,0 kW 3,9 … 33,3 kW

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 80/60 °C 2,4 … 19,7 kW 3,4 … 25,0 kW 3,5 … 29,9 kW

Sarcină maximă de încălzire pentru încălzire 20,4 kW 25,5 kW 30,6 kW

Sarcină minimă de încălzire 2,7 kW 3,7 kW 3,7 kW

Debitul masic minim al gazelor arse 1,20 g/s 1,68 g/s 1,72 g/s

Debitul masic maxim al gazelor arse 13,57 g/s 17,89 g/s 18,36 g/s

Putere maximă de încălzire a apei calde 26,0 kW 31,8 kW 35,6 kW

Sarcina termică nominală pentru apă caldă 26,5 kW 32,6 kW 36,7 kW

Sarcină nominală în regimul de încălzire 2,7 … 20,4 kW 3,7 … 25,5 kW 3,7 … 30,6 kW

Interval de reglare a încălzirii 2,7 … 20,4 kW 3,7 … 25,5 kW 3,7 … 30,6 kW

VUW 40

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 50/30 °C 4,3 … 37,7 kW

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 80/60 °C 4,0 … 34,8 kW

Sarcină maximă de încălzire pentru încălzire 35,7 kW

Sarcină minimă de încălzire 4,2 kW

Debitul masic minim al gazelor arse 1,97 g/s

Debitul masic maxim al gazelor arse 21,13 g/s

Putere maximă de încălzire a apei calde 39,7 kW

Sarcina termică nominală pentru apă caldă 40,8 kW

Sarcină nominală în regimul de încălzire 4,2 … 35,7 kW

Interval de reglare a încălzirii 4,2 … 35,7 kW

Date tehnice – Putere/Sarcină de încălzire G25.1 (HU)
VU 25 VU 30 VU 35

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 50/30 °C 2,8 … 26,4 kW 3,9 … 33,3 kW 4,3 … 37,7 kW

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 80/60 °C 2,5 … 24,7 kW 3,5 … 29,9 kW 4,0 … 34,8 kW

Sarcină maximă de încălzire pentru încălzire 25,5 kW 30,6 kW 35,7 kW

Sarcină minimă de încălzire 2,7 kW 3,7 kW 4,2 kW

Debitul masic minim al gazelor arse 1,29 g/s 1,70 g/s 1,99 g/s

Debitul masic maxim al gazelor arse 14,83 g/s 17,29 g/s 20,81 g/s

Putere maximă de încălzire a apei calde 27,5 kW 34,8 kW 39,7 kW

Sarcina termică nominală pentru apă caldă 28,3 kW 35,5 kW 40,8 kW

Sarcină nominală în regimul de încălzire 2,7 … 25,5 kW 3,7 … 30,6 kW 4,2 … 35,7 kW

Interval de reglare a încălzirii 2,7 … 25,5 kW 3,7 … 30,6 kW 4,2 … 35,7 kW
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VUW 26 VUW 32 VUW 36

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 50/30 °C 2,7 … 21,0 kW 3,9 … 27,0 kW 3,9 … 33,3 kW

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 80/60 °C 2,4 … 19,7 kW 3,4 … 25,0 kW 3,5 … 29,9 kW

Sarcină maximă de încălzire pentru încălzire 20,4 kW 25,5 kW 30,6 kW

Sarcină minimă de încălzire 2,7 kW 3,7 kW 3,7 kW

Debitul masic minim al gazelor arse 1,29 g/s 1,91 g/s 1,75 g/s

Debitul masic maxim al gazelor arse 13,70 g/s 17,73 g/s 18,06 g/s

Putere maximă de încălzire a apei calde 26,0 kW 31,8 kW 35,6 kW

Sarcina termică nominală pentru apă caldă 26,5 kW 32,6 kW 36,7 kW

Sarcină nominală în regimul de încălzire 2,7 … 20,4 kW 3,7 … 25,5 kW 3,7 … 30,6 kW

Interval de reglare a încălzirii 2,7 … 20,4 kW 3,7 … 25,5 kW 3,7 … 30,6 kW

VUW 40

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 50/30 °C –

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 80/60 °C –

Sarcină maximă de încălzire pentru încălzire –

Sarcină minimă de încălzire –

Debitul masic minim al gazelor arse –

Debitul masic maxim al gazelor arse –

Putere maximă de încălzire a apei calde –

Sarcina termică nominală pentru apă caldă –

Sarcină nominală în regimul de încălzire –

Interval de reglare a încălzirii –

Date tehnice – Putere/Sarcină de încălzire G31
VU 25 VU 30 VU 35

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 50/30 °C 5,4 … 26,4 kW 8,4 … 33,3 kW –

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 80/60 °C 4,8 … 24,7 kW 7,8 … 29,9 kW –

Sarcină maximă de încălzire pentru încălzire 25,5 kW 30,6 kW –

Sarcină minimă de încălzire 5,2 kW 8,2 kW –

Debitul masic minim al gazelor arse 2,43 g/s 4,21 g/s –

Debitul masic maxim al gazelor arse 13,01 g/s 19,01 g/s –

Putere maximă de încălzire a apei calde 25,4 kW 34,8 kW –

Sarcina termică nominală pentru apă caldă 26,2 kW 35,5 kW –

Sarcină nominală în regimul de încălzire 5,2 … 25,5 kW 8,2 … 30,6 kW –

Interval de reglare a încălzirii 5,2 … 25,5 kW 8,2 … 30,6 kW –

VUW 26 VUW 32 VUW 36

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 50/30 °C 5,4 … 21,0 kW 8,4 … 27,0 kW 8,4 … 33,3 kW

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 80/60 °C 4,8 … 19,7 kW 7,8 … 25,0 kW 7,8 … 29,9 kW

Sarcină maximă de încălzire pentru încălzire 20,4 kW 25,5 kW 30,6 kW

Sarcină minimă de încălzire 5,2 kW 8,2 kW 8,2 kW

Debitul masic minim al gazelor arse 2,40 g/s 2,63 g/s 4,20 g/s

Debitul masic maxim al gazelor arse 12,82 g/s 18,84 g/s 19,03 g/s

Putere maximă de încălzire a apei calde 25,4 kW 31,8 kW 34,4 kW

Sarcina termică nominală pentru apă caldă 26,2 kW 32,6 kW 35,5 kW

Sarcină nominală în regimul de încălzire 5,2 … 20,4 kW 8,2 … 25,5 kW 8,2 … 30,6 kW

Interval de reglare a încălzirii 5,2 … 20,4 kW 8,2 … 25,5 kW 8,2 … 30,6 kW

VUW 40

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 50/30 °C –

Intervalul nominal al puterii de încălzire la 80/60 °C –

Sarcină maximă de încălzire pentru încălzire –
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VUW 40

Sarcină minimă de încălzire –

Debitul masic minim al gazelor arse –

Debitul masic maxim al gazelor arse –

Putere maximă de încălzire a apei calde –

Sarcina termică nominală pentru apă caldă –

Sarcină nominală în regimul de încălzire –

Interval de reglare a încălzirii –

Date tehnice – Încălzire
VU 25 VU 30 VU 35

Temperatură max. pe tur 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃

Domeniul de reglare a temperaturii pe tur (reglare din
fabrică: 75 °C)

30 … 80 ℃ 30 … 80 ℃ 30 … 80 ℃

Presiunea maximă de lucru, încălzire 0,3 MPa
(3,0 bar)

0,3 MPa
(3,0 bar)

0,3 MPa
(3,0 bar)

Cantitatea nominală de apă de aducţie raportată la
ΔT = 20 K

1.060 l/h 1.283 l/h 1.498 l/h

Înălţime restantă de pompare a pompei la cantitatea
nominală de apă de aducţie

0,025 MPa
(0,250 bar)

0,025 MPa
(0,250 bar)

0,025 MPa
(0,250 bar)

VUW 26 VUW 32 VUW 36

Temperatură max. pe tur 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃

Domeniul de reglare a temperaturii pe tur (reglare din
fabrică: 75 °C)

30 … 80 ℃ 30 … 80 ℃ 30 … 80 ℃

Presiunea maximă de lucru, încălzire 0,3 MPa
(3,0 bar)

0,3 MPa
(3,0 bar)

0,3 MPa
(3,0 bar)

Cantitatea nominală de apă de aducţie raportată la
ΔT = 20 K

846 l/h 1.070 l/h 1.283 l/h

Înălţime restantă de pompare a pompei la cantitatea
nominală de apă de aducţie

0,025 MPa
(0,250 bar)

0,025 MPa
(0,250 bar)

0,025 MPa
(0,250 bar)

VUW 40

Temperatură max. pe tur 85 ℃

Domeniul de reglare a temperaturii pe tur (reglare din
fabrică: 75 °C)

30 … 80 ℃

Presiunea maximă de lucru, încălzire 0,3 MPa
(3,0 bar)

Cantitatea nominală de apă de aducţie raportată la
ΔT = 20 K

1.498 l/h

Înălţime restantă de pompare a pompei la cantitatea
nominală de apă de aducţie

0,025 MPa
(0,250 bar)

Date tehnice - Apă caldă
VU 25 VU 30 VU 35

Cantitatea de apă de pornire – – –

Debit specific D (ΔT = 30 K) (EN 13203-1) – – –

Debit specific D (ΔT = 30 K) (EN 13203-1), G31 – – –

Presiune de lucru admisibilă – – –

Presiunea de racordare necesară – – –

Domeniul de reglare a temperaturii apei calde – – –

Limitator de debit – – –

Clasificarea în funcţie de factorul total de confort
(EN 13203-1)

– – –

VUW 26 VUW 32 VUW 36

Cantitatea de apă de pornire 2 l/min 2 l/min 2 l/min

Debit specific D (ΔT = 30 K) (EN 13203-1) 12,4 l/min 15,1 l/min 17,0 l/min
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VUW 26 VUW 32 VUW 36

Debit specific D (ΔT = 30 K) (EN 13203-1), G31 12,1 l/min 15,1 l/min 16,3 l/min

Presiune de lucru admisibilă 0,03 … 1,0 MPa
(0,30 … 10,0 bar)

0,03 … 1,0 MPa
(0,30 … 10,0 bar)

0,03 … 1,0 MPa
(0,30 … 10,0 bar)

Presiunea de racordare necesară 0,07 MPa
(0,70 bar)

0,07 MPa
(0,70 bar)

0,07 MPa
(0,70 bar)

Domeniul de reglare a temperaturii apei calde 35 … 65 ℃ 35 … 65 ℃ 35 … 65 ℃

Limitator de debit 8,7 l/min 10,4 l/min 11,7 l/min

Clasificarea în funcţie de factorul total de confort
(EN 13203-1)

* * * * * * * * *

VUW 40

Cantitatea de apă de pornire 2 l/min

Debit specific D (ΔT = 30 K) (EN 13203-1) 19,4 l/min

Debit specific D (ΔT = 30 K) (EN 13203-1), G31 –

Presiune de lucru admisibilă 0,03 … 1,0 MPa
(0,30 … 10,0 bar)

Presiunea de racordare necesară 0,07 MPa
(0,70 bar)

Domeniul de reglare a temperaturii apei calde 35 … 65 ℃

Limitator de debit 14,0 l/min

Clasificarea în funcţie de factorul total de confort
(EN 13203-1)

* * *

Date tehnice – Electricitate
VU 25 VU 30 VU 35

Tensiunea nominală/Frecvenţa reţelei 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Tensiunea de racordare admisă 190 … 253 V 190 … 253 V 190 … 253 V

Siguranţă 4 A 4 A 4 A

Consumul maxim de putere electrică la regimul de în-
călzire

81 W 80 W 95 W

Consumul maxim de putere electrică la regimul de pre-
parare a apei calde

90 W 110 W 125 W

Consum de energie electrică în standby < 2 W < 2 W < 2 W

Tip de protecţie IP X4 D IP X4 D IP X4 D

VUW 26 VUW 32 VUW 36

Tensiunea nominală/Frecvenţa reţelei 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Tensiunea de racordare admisă 190 … 253 V 190 … 253 V 190 … 253 V

Siguranţă 4 A 4 A 4 A

Consumul maxim de putere electrică la regimul de în-
călzire

59 W 84 W 80 W

Consumul maxim de putere electrică la regimul de pre-
parare a apei calde

75 W 95 W 110 W

Consum de energie electrică în standby < 2 W < 2 W < 2 W

Tip de protecţie IP X4 D IP X4 D IP X4 D

VUW 40

Tensiunea nominală/Frecvenţa reţelei 230 V / 50 Hz

Tensiunea de racordare admisă 190 … 253 V

Siguranţă 4 A

Consumul maxim de putere electrică la regimul de în-
călzire

95 W

Consumul maxim de putere electrică la regimul de pre-
parare a apei calde

125 W

Consum de energie electrică în standby < 2 W

Tip de protecţie IP X4 D
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