
 

CENTRALE MURALE PE GAZ 
 

INSTALARE, ÎNTREŢINERE, UTILIZARE 

 
 



IMPORTANT 
Punerea în funcţiune a centralei şi validarea garanţiei trebuie efectuate de un tehnician autorizat 

 
AVERTISMENTE 

 
Prezentul manual constituie parte integrantă şi esenţială a produsului şi există în dotarea fiecărei centrale.  
Citiţi cu atenţie avertismentele cuprinse în acest manual, întrucât ele furnizează indicaţii importante cu privire la siguranţa în 
instalare, utilizare şi întreţinere. Instalarea centralei trebuie efectuată în condiţii de respectare a normelor în vigoare, conform 
instrucţiunilor fabricantului şi de către personal autorizat. După îndepărtarea tuturor ambalajelor, asiguraţi-vă că produsul este 
integru. În caz de îndoieli în acest sens, nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă furnizorului.  
IMPORTANT: această centrală serveşte la încălzirea apei la o temperatură inferioară celei de fierbere la presiune atmosferică; ea 
trebuie racordată la o instalaţie de încălzire şi / sau la o reţea de distribuţie a apei calde compatibilă cu performanţele şi puterea sa.  
Acest aparat trebuie utilizat doar în scopul pentru care a fost special prevăzut. Orice altă utilizare trebuie considerată improprie şi, 
prin urmare, periculoasă, motiv pentru care fabricantul nu poate fi răspunzător pentru eventualele daune cauzate de utilizări 
necorespunzătoare, greşite sau neraţionale. 
Nu obstrucţionaţi grilele de aspiraţie sau de evacuare a aerului.  
Nu stropiţi centrala cu apă sau alte lichide.  
Nu sprijiniţi pe centrală niciun obiect.  
Nu depozitaţi recipiente cu substanţe inflamabile în imediata apropiere a centralei.  
Nu curăţaţi centrala cu substanţe inflamabile.  
Folosirea unor aparate care utilizează energie electrică impune respectarea unor reguli fundamentale, cum ar fi: 

a) nu atingeţi aparatul cu părţi ale corpului ude sau când sunteţi desculţi; 
b) nu trageţi de cablurile electrice; 
c) nu permiteţi utilizarea aparatului de către copii sau de către persoane neautorizate; 
d) cablul de alimentare şi siguranţele fuzibile nu trebuie înlocuite de utilizator, ci de un tehnician autorizat.  

În cazul în care simţiti miros de gaz, nu acţionaţi întreruptoarele electrice. Deschideţi uşile şi ferestrele. Închideţi robinetele de gaz.  
Toate avertismentele care urmează sunt destinate personalului autorizat pentru instalarea şi intervenţia asupra produselor marcii 
HEISS. 
Întreţinerea curentă şi eventualele reparaţii ale produselor vor trebui efectuate de către un centru de asistenţă autorizat HEISS, 
utilizând exclusiv piese de schimb originale. 
Utilizaţi numai tubulaturi de evacuare a gazelor de ardere şi accesorii electrice omologate HEISS.  
Omologarea centralelor al căror cod PIN este înscris în prezentul manual face referire la sistemul de evacuare a gazelor de ardere. 
Utilizarea oricărui alt accesoriu compromite siguranţa în funcţionare a instalaţiei de încălzire şi duce la pierderea garanţiei. Meda SA 
nu este răspunzătoare pentru daunele provocate persoanelor şi bunurilor în caz de nerespectare a avertismentelor şi modalităţilor de 
instalare. În caz de instalare defectuoasă, centrul de asistenţă autorizat HEISS este obligat să nu efectueze punerea în funcţiune a 
centralei înainte de a fi înlocuite toate părţile instalate fără respectarea prezentelor avertismente, normativelor şi legilor în vigoare. 
Înainte de a efectua orice operaţiune de curăţare sau de întreţinere, deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie 
electrică sau acţionaţi întreruptorul aparatului şi/sau organele de închidere.  
Înainte de a efectua orice intervenţie care necesită demontarea arzătorului sau deschiderea uşilor de vizitare, deconectaţi aparatul 
de la sursa de curent şi închideţi robinetele de gaz. 
Înainte de înlocuirea unei siguranţe fuzibile sau efectuarea oricărei alte intervenţii la circuitul electric, deconectaţi aparatul de la sursa 
de curent. 
În cazul efectuării unor lucrări la coşurile de fum, opriţi centrala; odată terminate lucrările, solicitaţi unor persoane autorizate să 
verifice dacă evacuarea gazelor de ardere este eficientă.  
Siguranţa electrică a centralei este asigurată numai dacă aceasta este racordată la o instalaţie eficientă de împământare, executată 
conform normelor în vigoare. Verificarea acestei condiţii fundamentale trebuie efectuată de personal autorizat, întrucât fabricantul nu 
este răspunzător pentru daunele cauzate de lipsa unei legări la pământ eficiente a centralei.  
Verificaţi ca instalaţia electrică să corespundă puterii cerute de aparat.  
Pentru alimentarea centralei nu este admisă utilizarea de adaptori, prize multiple sau prelungitoare; este prevăzută utilizarea unui 
întreruptor conform normelor de siguranţă în vigoare.  
Asiguraţi-vă că conducta de evacuare a supapei de siguranţă a centralei este racordată la o canalizare. În caz contrar, intervenţia 
supapelor de siguranţă ar putea inunda localul în care este instalată centrala şi de acest lucru nu este răspunzător fabricantul.   
Asiguraţi-vă că ţevile instalaţiei nu sunt utilizate ca prize de legare la pământ pentru alte instalaţii: pe lângă faptul că nu sunt potrivite 
pentru această utilizare, ar putea provoca daune grave aparatelor cuplate la aceasta.  
Controlaţi faptul că: 

a) etanşeitatea internă şi externă a instalaţiei de alimentare cu gaz; 
b) debitul de gaz este cel cerut de puterea centralei; 
c) tipul de gaz este cel pentru care este echipată centrala; 
d) presiunea de alimentare cu gaz este cuprinsă între valorile înscrise pe plăcuţa centralei; 

instalaţia de gaz este dimensionată şi dotată cu toate dispozitivele de siguranţă şi control prescrise de normele în vigoare. 
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CARACTERISTICILE TEHNICE ŞI DIMENSIUNILE 
1.1. DIMENSIUNILE 
 

 
 
 
 
 
 
CENTRALĂ L (mm) H 

(mm) 
P (mm) A (mm) B (mm) C 

(mm) 
D 

(mm) 
HS 25 N 400 720 300 200 200 182 118 

HS 25 F 400 650 260 235 165 103 157 

HS 29 F 400 720 300 200 200 182 118 

 
1.2. SCHEMA HIDRAULICĂ 
 

1 –   Vană de gaz 
2 –   Arzător 
3 –   Schimbător circuit primar  
4 -    Pompă de circulaţie 
5 –   By-pass instalaţie 
6 –   Manometru 
7 –   Supapă de siguranţă (tarată la 3 bar) 
8 –   Filtru 
9 –   Robinet de încărcare instalaţie 
10 – Vas de expansiune 
11 – Vană cu trei căi 
12 – Dezaerator automat 
13 – Schimbător circuit sanitar 

 
 
 
 
 
 

Gaz    Tur instalaţie    Retur instalaţie  
de încălzire     de încălzire 

Ieşire apă  Intrare apă 

 
1.3. DIAGRAMA ÎNĂLŢIMII DE POMPARE DISPONIBILE ÎN INSTALAŢIE 

 
 
 



1.4. HS 25 N: Părţile componente 
 

 
1. Termostat de coş    9.   Supapă de siguranţă (3 bar) 
2. Dezaerator automat   10. Robinet încărcare instalaţie 
3. Limitator de temperatură (105o)  11. Robinet golire instalaţie 
4. Schimbător circuit primar   12. Schimbător circuit apă sanitară 
5. Electrod     13. Sondă de temperatură 
6. Arzător     14. Supapă hidraulică 
7. Pompă de circulaţie   15. Antifluctuator gaze de ardere 
8. Vană de gaz 
 



1.5. HS 25 F: Părţile componente 
 

 
 
 

1. Presostat de aer    9.   Supapă de siguranţă (3 bar) 
2. Dezaerator autoamt   10. Robinet încărcare instalaţie 
3. Limitator de temperatură (105o)  11. Schimbător circuit apă sanitară 
4. Schimbător circuit primar din cupru  12. Sondă circuit de încălzire 
5. Electrod de aprindere şi ionizare  13. Supapă hidraulică 
6. Arzător     14. Cameră etanşă 
7. Pompă de circulaţie   15. Ventilator 
8. Vană de gaz 
 



1.6. HS 29 F: Părţile componente 
 

 
 
1. Presostat de aer    9.   Supapă de siguranţă (3 bar) 
2. Dezaerator autoamt   10. Robinet încărcare instalaţie 
3. Limitator de temperatură (105o)  11. Robinet golire instalaţie 
4. Schimbător circuit primar din cupru  12. Schimbător circuit apă sanitară 
5. Electrod de aprindere şi ionizare  13. Sondă circuit încălzire 
6. Arzător     14. Supapă hidraulică 
7. Pompă de circulaţie   15. Cameră etanşă 
8. Vană de gaz    16. Ventilator 
 

 



1.7. DATELE TEHNICE Unitatea de 
măsură 

HS 25 N HS 25 F HS 29 F 

Tip B11BS C12-C32-C42-
C52 

C12-C32-C42-C52 

Debit termic nominal kw 27 27 31,5 
Debit termic nominal kcal/h 23220 23220 27090 
Putere nominală kw 24,7 25,1 29,3 
Putere nominală Kcal/h 21200 21734 25194 
Randament util % 91,3 92,9 93 
Debit termic minim kw 10,5 10,5 12,4 
Putere minimă kw 9,4 9,5 11,3 
Randament la sarcină redusă (30% din Pn) % 89,5 90,7 91,2 
DEBIT GAZ la Pnominală Metan G20 (2E+) m3/h 2,855 2,855 3,331 
                                          Metan G25(2ELL) m3/h 3,320 3,320 3,874 
                                         GPL G30 (3+) kg/h 2,128 2,128 2,482 
                                         GPL G31 (3P) kg/h 2,096 2,096 2,445 
PRESIUNE GAZ               Metan (2E+) mbar 20/25 20/25 20/25 
                                          Metan G25(2ELL) mbar 20 20 20 
                                         GPL G30 (3+) mbar 29 29 29 
                                         GPL G31 (3P) mbar 37 37 37 
Temperatură gaze de ardere oC 115,3 126,7 131,4 
CO2 (G20) % 6 7,7 7,6 
Nox ponderat (conform UNI EN 483 par. 6.2.2.) mg/KWh --- 119 (clasa 3) --- 
Pierderi de căldură pe coş cu arzătorul în funcţiune % 6,8 6,6 6,5 
Pierderi de căldură pe coş cu arzătorul stins % 0,2 0,2 0,1 
Pierderi de căldură prin manta (∆T = 50oC) % 1,9 0,3 0,5 
Debit gaze arse Nm3/h 58,7 47,0 55,5 
ÎNCĂLZIRE 
Temperatură minimă prescrisă circuit încălzire oC 35 35 35 
Temperatură maximă prescrisă circuit încălzire oC 90 90 90 
Volum de apă în centrală l 1,2 1,2 1,2 
Volum de apă în vasul de expansiune l 7,5 7,5 7,5 
Presiunea vasului de expansiune bar 0,7 0,7 0,7 
Presiunea minimă în circuitul primar bar 0,4 0,4 0,4 
Presiune maximă în circuitul primar bar 3 3 3 
Conţinut maxim de apă în instalaţie  l 150 150 150 
Inălţime de pompare disponibilă a pompei în instalaţia de 
încălzire la un debit de Q = 1000 l/h 

mbar 230 230 230 

SANITAR 
Temperatură minimă prescrisă circuit sanitar oC 30 30 30 
Temperatură maximă prescrisă circuit sanitar oC 60 60 60 
Producere continuă apă caldă ∆t = 25oC l/min 14,1 14,4 16,8 
Producere continuă apă caldă ∆t = 35oC l/min 10,1 10,3 12,0 
Volum de apă ∆t = 30oC în primele 10 minute l 117,8 120 140 
Debit minim circuit sanitar l/min 2,5 2,5 2,5 
Presiune maximă circuit sanitar bar 8 8 8 
Presiune minimă circuit sanitar bar 0,5 0,5 0,5 
Volum de apă în vasul de expansiune l --- --- --- 
Tensiune / frecvenţă de alimentare V/Hz 230/50 230/50 230/50 
Putere electrică absorbită W 90 120 120 
RACORDURI 
Racorduri circuit încălzire inch ¾’’ ¾’’ ¾’’ 
Racord circuit sanitar  inch 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’ 
Racord gaz inch 1/2 ’’ ¾’ ¾’ 
Înălţime mm 720 650 720 
Profunzime mm 300 260 300 
Lăţime mm 400 400 400 
Lungime tubulaturi de evacuare 
Coaxial Ø 60 x 100 mm m 3 4 4 
Dublu Ø 80 mm m 16 30 30 
Dublu Ø 60 mm m - - - 
Greutate kg 43 40 43 
Grad de protecţie IP 44 IP4X 44 
Omologare CE  0068*** 0068*** 0068*** 



1.8 HS 25 N: Schema electrică 
 
 
 
 

Cronotermostat de ambianţă (opţional) 
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Modulator vană gaz 
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1.9 HS 25 F, HS 29 F: Schema electrică 
 
 
 
 

Cronotermostat de ambianţă (opţional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senzor presiune H2O 
încălzire 

 
Microîntreruptor 
circuit sanitar 

 
 

Senzor circuit încălzire 
 

Modulator vană gaz 
 
 
 
 

Vană gaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompă  Ventilator 
 
 
 

Împământare 
Siguranţă fuzibilă principală: 2 
x 3,15 AF 5 x 20 – 250 V 
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2. INSTRUCŢIUNI PENTRU INSTALATOR 
 
2.1. EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE: HS 25 F, HS 29 F 
Centralele de tipul cameră etanşă nu impun caracteristici deosebite ale incintei în care sunt instalate.  
Se recomandă o atenţie sporită la racordarea tubulaturilor de admisie aer necesar arderii / evacuare a gazelor de 
ardere, pentru a evita scăpările de gaze de ardere.  
Se recomandă utilizarea numai a tubulaturilor de evacuare şi a accesoriilor originale.  
 

2.1.1. DIVERSE TIPURI DE TUBULATURI DE EVACUARE 
1. Concentrice, cu evacuare prin acoperiş 
2. Concentrice, cu evacuare  prin peretele extern 
3. Duble, cu evacuare prin coşuri separate 
4. Duble; cu evacuare în coş de fum, aspiraţie prin perete extern 
5. Concentrice, cu racordare la coşuri de fum concentrice 

 
Pentru poziţionarea şi distanţele tubulaturilor de evacuare faţă de ferestre, uşi etc., consultaţi normele în vigoare.  
 



2.1.2. DIMENSIUNILE TUBULATURILOR DE EVACUARE: HS 25 F 
 

2.1.2.1. TUBULATURI DE EVACUARE DUBLE Ø 80 mm 
 
 

ÎN LINIE DREAPTĂ 
 

N.B.: Suma lungimii tubulaturii de 
evacuare  şi cea a tubulaturii de 
admisie nu trebuie să 
depăşească 30 metri. 
 
De la 0 la 2 m montaţi diafragma 
Ø  44 mm pe tubulatura de 
evacuare a ventilatorului. 
Pentru fiecare cot suplimentar 
adăugat, lungimea maximă 
admisă trebuie să fie redusă cu 2 
metri. 
 
Tubulaturile de admisie şi 
evacuare trebuie montate uşor 
înclinate spre exterior.  

 
 
 
 

2.1.2.2. TUBULATURI DE EVACUARE COAXIALE 
 Ø 60 x 100 mm 

 
N.B.: Lungimea permisă a tubulaturilor 
coaxiale variază de la un minim de 0,5 
metri la un maxim de 4 metri. 
 
De la 0 la 1 metru montaţi diafragma Ø  
44 mm pe tubulatura de evacuare a 
ventilatorului. 
 
Tubulatura de admisie şi cea de 
evacuare trebuie montate uşor înclinate 
spre exterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.3. DIMENSIUNILE TUBULATURILOR DE EVACUARE: HS 29 F 
 
2.1.3.1. TUBULATURI DE EVACUARE DUBLE Ø 80 mm 
 

ÎN LINIE DREAPTĂ 
 

N.B.: Suma lungimii tubulaturii de 
evacuare  şi cea a tubulaturii de 
admisie nu trebuie să depăşească 
30 metri. 
 
De la 0 la 2 m montaţi diafragma Ø  
44 mm pe tubulatura de evacuare a 
ventilatorului. 
Pentru fiecare cot suplimentar 
adăugat, lungimea maximă admisă 
trebuie să fie redusă cu 2 metri.  
 
Tubulaturile de admisie şi evacuare 
trebuie montate uşor înclinate spre 
exterior. 

 
 
 
 
 
 

2.1.3.2. TUBULATURI DE EVACUARE COAXIALE Ø 60 x 100 mm 
 

N.B.: Lungimea permisă a tubulaturilor 
coaxiale variază de la un minim de 0,5 
metri la un maxim de 4 metri. 
 
De la 0 la 1 metru montaţi diafragma Ø  
44 mm pe tubulatura de evacuare a 
ventilatorului.  
 
Tubulatura de admisie şi cea de 
evacuare trebuie montate uşor înclinate 
spre exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE: HS 25 N 
 
2.2.1. RACORDAREA LA COŞUL DE FUM 
Coşul de fum are o importanţă fundamentală pentru buna funcţionare a aparatului; din acest motiv, el trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
• trebuie să fie fabricat din materiale impermeabile şi rezistente la temperatura gazelor de ardere şi a vaporilor; 
• trebuie să aibă o rezistenţă mecanică suficientă şi o conductivitate termică redusă; 
• trebuie să fie perfect etanş; 
• trebuie să aibă un traseu cât mai vertical şi rectiliniu iar partea terminală trebuie să fie dotată cu un aspirator static, 
care să asigure o evacuare eficientă şi constantă a gazelor de ardere; 
• pentru a evita ca vântul să creeze în jurul coşului zone de presiune care să inhibe forţa ascensională a gazelor de 
ardere, este necesar ca orificiul de evacuare să se afle cu cel puţin 0,3 m deasupra oricărei structuri adiacente coşului 
(inclusiv coama acoperişului), în cazul unei distanţe mai mici de 8 m; 
• coşul de fum trebuie să aibă un diametru cel puţin egal cu cel al antifluctuatorului (pentru coşuri de fum cu secţiune 
pătrată sau dreptunghiulară, secţiunea internă trebuie mărită cu 10% faţă de cea de ieşire a antifluctuatorului); 
• pornind de la antifluctuator, racordul trebuie să aibă o porţiune verticală de lungime cel puţin egală cu dublul 
diametrului înainte de a intra în coşul de fum. 
 
2.2.2. EVACUAREA DIRECTĂ CĂTRE EXTERIOR 
Aparatele cu tiraj natural pot evacua fumul direct către exterior printr-o conductă care traversează pereţii perimetrali ai 
clădirii; la extremitatea conductei trebuie aplicat un terminal de tiraj.  
Conducta în cauză trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
• partea orizontală din interiorul clădirii trebuie redusă la minim (maxim 1 m) şi să aibă o înclinaţie în urcare egală cu 
3% spre exterior; 
• nu trebuie să aibă mai mult de două schimbări de direcţie; 
• trebuie să deservească un singur aparat; 
• trebuie să fie protejată şi învelită (pe porţiunea ce traversează peretele, acest înveliş trebuie să fie închis pe partea 
internă a clădirii şi deschis spre exterior); 
• porţiunea finală externă dinaintea terminalului de tiraj trebuie să iasă din perete o lungime egală cu cel puţin două 
diametre; 
•  porţiunea verticală a antifluctuatorului trebuie să aibă o lungime de cel puţin un metru; 
• Terminalul de tiraj trebuie să se înalţe cel puţin 1,5 m deasupra racordului antifluctuatorului centralei.  

 
2.2.3. AERISIREA INCINTELOR 
Centralele cu tiraj natural sunt cu cameră de ardere deschisă şi sunt prevăzute pentru a fi racordate la coşul de fum: 
aerul de ardere este preluat direct din incinta în care este instalată centrala. Incintele vor putea beneficia atât de o 
ventilare de tip direct (cu priză de aer în aceeaşi incintă în care este instalată centrala), cât de o ventilare indirectă (cu 
priză de aer în incinte alăturate), cu obligaţia de a fi respectate condiţiile enumerate mai jos: 
AERISIRE DIRECTĂ 
• incinta trebuie să aibă o deschizătură de aerisire egală cu 6 cm2, situată direct pe perete spre exterior pentru fiecare 
kW instalat şi, în toate cazurile, niciodată mai mică de 100 cm2; 



• deschizătura trebuie să se afle cât mai aproape posibil de podea; 
• deschizătura nu trebuie să poată fi obturată, ci protejată de un grătar care să nu reducă secţiunea utilă pentru 
trecerea aerului; din acest motiv, secţiunea orificiului trebuie adunată cu secţiunea părţii închise a grătarului; 
• o aerisire corectă se poate obţine inclusiv prin însumarea mai multor deschizături, cu condiţia ca suma diverselor 
secţiuni să corespundă cu cea necesară; 
• în cazul în care nu este posibilă efectuarea deschizăturii aproape de pardoseală, este necesară mărirea secţiunii 
acesteia cu cel puţin 50%; 
• prezenţa unui cămin în aceeaşi incintă necesită o alimentare cu aer proprie, altfel instalarea unor aparate de tip B 
nu este admisă; 
• dacă în incintă se află aparate care au nevoie de aer pentru a funcţiona (de exemplu hote sau aspiratoare), 
secţiunea deschizăturii de aerisire trebuie dimensionată corespunzător.  
AERISIRE INDIRECTĂ 
În cazul în care nu este posibilă efectuarea unei aerisiri corecte direct în incintă, se poate recurge la aerisirea indirectă, 
preluând aerul dintr-o incintă alăturată printr-o deschizătură efectuată în partea de jos a uşii. Această soluţie este 
posibilă numai dacă: 
• incinta alăturată este dotată cu ventilare directă adecvată; 
• incinta alăturată nu este un dormitor; 
• incinta alăturată nu este parte comună a imobilului şi nu este un mediu cu pericol de incendiu (de exemplu depozite 
de substanţe inflamabile, garaje etc.) 
N.B. În cazul unei ventilări insuficiente a incintei sau a unei evacuări incorecte a gazelor de ardere, termostatul de coş 
provoacă o blocare a centralei. Pentru deblocare, este necesară reglarea selectorului în poziţia de rearmare.  
2.3. FIXAREA CENTRALEI 
Pentru instalare, procedaţi după cum urmează: 
• ţinând cont de gabaritul centralei, fixaţi şablonul de perete cu ajutorul a 2 cuie; 
• efectuaţi două găuri în fantele şablonului cu două cârlige; 
• fixaţi apoi terminalele ţevilor de apă caldă şi rece, tur şi retur instalaţie, gaz şi racordurile electrice în orificiile 
speciale aflate în partea de jos a şablonului; 
• după ce aţi fixat definitiv ţevile în perete este posibilă îndepărtarea şablonului, acesta putând fi, prin urmare, 
reutilizat.  
• cârligele poziţionate anterior vor fi reutilizate pentru agăţarea centralei de traversa situată în spatele aparatului; 
• treceţi acum la conexiunea hidraulică, înfiletând mai întâi racordurile speciale fier-cupru în racordurile create 
anterior, tăind tuburile furnizate în funcţie de distanţa dintre racordurile centralei şi racordurile fier-cupru poziţionate în 
perete.  
• Strângeţi totul cu atenţie şi verificaţi dacă la prima punere sub presiune a aparatului există vreo pierdere.  
N.B.: Un avertisment important este acela de a îndepărta capacele din plastic poziţionate pentru protejarea ţevilor 
centralei.  

                   HS 25 F              HS 25 N, HS 29 F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N.B.  ORIFICIILE ÎNNEGRITE SERVESC  
PENTRU CLEMA DE FIXARE A CAZANULUI 

 
G racord gaz 3/4’’ 
C ieşire apă caldă 1/2’’ 
F intrare apă rece 1/2’’ 
M tur încălzire 3/4’’ 
R retur încălzire 3/4’’ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. ORIFICIILE ÎNNEGRITE SERVESC  
PENTRU CLEMA DE FIXARE A CAZANULUI 

 
G racord gaz 3/4’’ 
C ieşire apă caldă 1/2’’ 
F intrare apă rece 1/2’’ 
M tur încălzire 3/4’’ 
R retur încălzire 3/4’’ 

 
 



  
2.4. LEGĂTURILE HIDRAULICE 
- Alimentarea cu apă rece sanitară 
Presiunea din reţeaua de alimentare trebuie să varieze de la 1 la 6 bar (în cazul unei presiuni mai mari, instalaţi un 
reductor).  Duritatea apei de alimentare condiţionează frecvenţa de curăţare a schimbătorului de căldură cu serpentină. 
Necesitatea instalării unor sisteme de tratare a apei trebuie examinată în baza caracteristicilor apei.  
 
- Umplerea instalaţiei 
Deschideţi uşor robinetul de încărcare, până ce instalaţia atinge o presiune de circa 1 bar, ce poate fi verificată cu 
ajutorul manometrului. Reînchideţi apoi robinetul de încărcare.  
În acest moment, evacuaţi aerul din calorifere cu ajutorul dezaeratoarelor manuale.  
Când instalaţia este rece, restabiliţi presiunea din instalaţie, la o valoare de circa 1 bar. 
- Recomandări şi sugestii pentru evitarea vibraţiilor şi zgomotelor în instalaţie 
Evitaţi utilizarea ţevilor de diametre reduse; 
Evitaţi utilizarea unor coturi cu rază mică şi reduceri mari de secţiuni; 
Se recomandă o spălare la cald a instalaţiei în scopul eliminării impurităţilor provenind de la ţevi şi calorifere (în special 
uleiuri şi grăsimi), care ar putea avaria pompa de circulaţie.  
 
În cazul instalării centralei în incinte în care temperatura 
ambiantă poate coborî sub 0o C, se recomandă umplerea 
instalaţiei cu antigel.  
Se recomandă utilizarea unor soluţii de glicol prediluat, 
pentru a evita riscul unor diluări necontrolate.  
 
 
 
 
 
 

GLICOL 
ETILENIC (%) 

TEMPERATURĂ DE 
CONGELARE (oC) 

6 0,00 
10 -3,90 
15 -6,10 
20 -8,90 
25 -11,70 
30 -15,60 
40 -23,40 
50 -35,50 

 
2.5. LEGĂTURILE ELECTRICE 
 
Centrala este concepută pentru a fi alimentată la tensiunea monofazată 230 V / 50Hz. Legătura trebuie efectuată cu 
ajutorul cablului ce iese din centrală.  
Inclusiv pentru termostatul de ambianţă este prevăzut un cablu extern; efectuaţi racordarea termostatului după ce aţi 
eliminat puntea de pe terminalul cablului T.A. 
Racordarea la centrală trebuie protejată cu un întreruptor bipolar care să asigure o distanţă de deschidere de cel puţin 3 
mm şi o siguranţă corespunzătoare.  
Aparatul trebuie racordat, de asemenea, la o instalaţie eficientă de legare la pământ.  
În orice caz, respectaţi normele în vigoare în materie de siguranţă.  
Societatea Meda SA işi declină orice răspundere pentru eventualele daune provocate persoanelor, animalelor şi 
bunurilor, generate de lipsa legării la pământ a centralei şi de nerespectarea normelor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.6. RACORDAREA LA REŢEAUA DE ALIMENTARE CU GAZ 
 
Efectuaţi racordarea, respectând cu stricteţe normele în vigoare. 
Asiguraţi-vă că ţeava de gaz are o secţiune adecvată, în funcţie de lungimea sa. 
 
Înainte de a efectua racordarea, verificaţi caracteristicile gazului furnizat, astfel încât acestea să fie identice cu cele 
înscrise pe plăcuţa centralei; dacă diferă, sunt necesare noi reglaje. 
 
Montaţi un robinet de separare între reţeaua de alimentare cu gaz şi centrală. 
Deschideţi uşile şi ferestrele şi evitaţi prezenţa unor flăcări deschise.  
 
Goliţi aerul din conducte – aparat. 
Cu centrala oprită, controlaţi dacă există scurgeri de gaz. 
 
În aceste condiţii, observaţi contorul de gaz timp de cel puţin 10 minute, pentru a verifica dacă nu se semnalează 
scurgeri de gaz. 
 
În orice caz, verificaţi tot circuitul de alimentare cu gaz cu o soluţie de săpun sau cu un produs echivalent.  
 

! Pentru funcţionarea cu GPL este necesară instalarea unui reductor de presiune în amonte de centrală. 
 

 
1 – Ştuţ de măsurare a presiunii la duze 
2 – Ştuţ Vent 
A – Şurub de reglare a presiunii minime 
B – Piuliţă de reglare presiunii maxime 
C – Capac de protecţie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a controla presiunile la arzător, conectaţi sondele manometrului de gaz la ştuţurile de măsurare a presiunii 
disponibile pe vana de gaz (a se vedea fig.).  
 
N.B. Pentru a controla dacă presiunea şi debitul de gaz din reţea sunt suficiente astfel încât să asigure corecta 
funcţionare a aparatului, efectuaţi o măsurătoare cu arzătorul aprins.  
 
 
 
 
 
 
 



 
2.7. SETĂRILE DE LA PANOUL DE COMANDĂ 
 

 
Sunt prevăzute 4 moduri de funcţionare: 
 
a) Mod normal: 
Este vizualizată starea de funcţionare a centralei, temperatura pe tur, nivelul de modulare şi prezenţa flăcării. De 
asemenea, sunt vizualizate eventualele avarii, conform codificării furnizate.  
 
b) Mod vizualizare parametri centrală: 
Este activat apăsând P1+P2 timp de 3 secunde. Sunt vizualizate în ordine, apăsând P3 sau P4 
- temperatură tur 
- presiune instalaţie 
- putere aprindere 
- putere încălzire 
 
c) Mod setare parametri: 
Este activat apăsând P1+P2 timp de 6 secunde. În continuare este vizualizat alternativ numărul parametrului P1, P2, P3, 
P4, P5, P6 şi valoarea curentă. Apăsând butoanele P3 şi P4 este posibilă derularea parametrilor ce pot fi modificaţi, în 
timp ce cu tastele P5 şi P6 este posibilă modificarea valorii acestora. 
Apăsând P3+P4 părăsiţi funcţia, fără a memora modificările. 
Apăsând P2 timp de 5 secunde părăsiţi funcţia, memorând modificările efectuate.  
Parametri disponibili sunt: 
- P1 Putere aprindere 
- P2 Putere încălzire 
- P3 timer anti cicluri frecvente încălzire 
- P4 ND 
- P5 OFF = metan / ON = GPL 
- P6 ND 
 
d) Mod vizualizare istoric avarii.  
Este activat apăsând P1+P2 timp de 9 secunde. În continuare, este vizualizat alternativ numărul de ordine al avariei 
(indică ordinea temporală a evenimentelor) şi codul avariei. 
Apăsând P3 + P4 se părăseşte funcţia. 
Apăsând P2 timp de 5 secunde se activează ştergerea istoricului avariilor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.8. REGLAJELE: PUTEREA MAXIMĂ ŞI PUTEREA MINIMĂ 
 
Centralele sunt tarate din fabrică şi sunt concepute pentru a funţiona cu tipul de gaz menţionat pe plăcuţa aferentă.  
În orice caz, controlaţi valorile de presiune min / max, întrucât nu toate reţelele distribuie gaz la presiunea nominală, 
valoare la care a fost reglat aparatul în fabrică.  
 
Pentru a controla şi, eventual, corecta pragurile de tarare, procedaţi după cum urmează: 
� Conectaţi un manometru pentru gaz la ştuţul de măsurare a presiunii „1”; 
� Porniţi centrala cu robinetul de apă deschis la maximum; 
� Asiguraţi-vă că bobina de modulaţie este alimentată; 
 
2.8.1. REGLAREA PUTERII MAXIME 
 
1. Porniţi centrala cu robinetul de apă deschis la maximum; 
2. Asiguraţi-vă că bobina de modulaţie este alimentată 
3. Îndepărtaţi buşonul de protecţie „C”; 
4. Reglaţi presiunea maximă acţionănd piuliţa „B” cu ajutorul unei chei de 10 mm; rotind în sens orar, presiunea 
creşte, rotind în sens antiorar, presiunea scade; 
 
 
2.8.2. REGLAREA PUTERII MINIME 
 
1. Poziţionaţi selectorul de pe panoul de comandă în potiţia „IARNĂ”.  
2. Închideţi contactul eventualului termostat de ambianţă; 
3. Setaţi la maxim temperatura de încălzire; 
4. Setaţi la minim puterea de încălzire, urmărind instrucţiunile de la pagina precedentă.  
5. Rotiţi piuliţa roşie „A” până se atinge presiunea minimă indicată în manual (în sens orar creşte, în sens antiorar 
scade); 
6. Puneţi la loc capacul de protecţie „C”. 
7. Pentru reglarea puterii centralei în modul încălzire, consultaţi valorile din tabele aferente tipurilor de gaz.  
8. Deschideţi la maxim robinetul de apă pentru a verifica presiunea la putere maximă. 
 
N.B. Amintiţi-vă să închideţi întotdeauna ştuţurile de măsurare a presiunii după utilizare şi să verificaţi 
etanşeitatea acestora.  
 
2.9. REGLAJELE: APRINDEREA LENTĂ ŞI PUTEREA DE ÎNCĂLZIRE 
 
2.91.  REGLAREA APRINDERII LENTE 
 
Centrala este tarată din fabrică la următoarele valori: 
 
MET = 30 mm c.a. 
GPL = 80 mm c.a. 
 
În cazul în care se dovedeşte a fi necesară modifcarea acestor valori, procedaţi conform descrierii de mai jos: 
• Deschideţi robinetul de apă sanitară la maxim şi opriţi centrala.  
• Porniţi centrala, ducând selectorul în poziţie „VARĂ”.  
• Controlaţi presiunea gazului la duze în timpul ciclului de aprindere (presiunea la aprinderea lentă este 
menţinută până la sesizarea prezenţei flăcării).  
• Pentru modificarea valorii de aprindere lentă este necesar să opriţi centrala, să acţionaţi din nou asupra 
parametrilor, urmărind instrucţiunile de la pagina 12 şi să reporniţi centrala, verificând dacă valoarea de presiune dorită a 
fost atinsă; 
 
 
 
 



2.9.2. REGLAREA PUTERII DE ÎNCĂLZIRE 
 
Puterea maximă de încălzire trebuie reglată în baza exigenţelor instalaţiei.  
Pentru a efectua reglajul presiunii gazului la duze, procedaţi după cum urmează: 

• Duceţi selectorul în poziţia „IARNĂ”; 
• Creaţi o punte pe termostatul de ambianţă, pentru a obţine un semnal de funcţionare; 
• Setaţi parametrii puterii de încălzire, urmărind instrucţiunile de la pag. 12. 

 
Notă: înainte de a efectua acest reglaj, aşteptaţi circa zece secunde, pentru a permite stabilizarea presiunii după 
aprinderea lentă.  
 
2.10. ADAPTAREA PENTRU UTILIZAREA ALTOR TIPURI DE GAZ 
Centrala este potrivită pentru utilizarea de gaz natural sau GPL. 
Schimbarea centralei de la funcţionarea cu un tip de gaz la un alt tip de gaz comportă execuţia următoarelor operaţiuni: 
Trecerea de la gaz metan la GPL 
• Înlocuiţi duzele arzătorului; 
• Setaţi P5 pe ON pe placa electronică în poziţie GPL; 
• Retaraţi nivelurile de presiune MIN / MAX conform instrucţiunilor furnizate la paragrafele anterioare; 
• Pentru diametrul duzelor şi presiunea gazului la arzător, consultaţi tabelul de mai jos; 
• La sfârşitul operaţiei, sigilaţi regulatorii cu o picătură de vopsea. 
Trecerea de la GPL la gaz METAN 
•  Înlocuiţi duzele arzătorului 
• Setaţi P5 pe OFF pe placa electronică în poziţie METAN (a se vedea schema electrică); 
• Retaraţi nivelurile de presiune MIN / MAX conform instrucţiunilor furnizate la paragrafele anterioare; 
• Pentru diametrul duzelor şi presiunea gazului la arzător, consultaţi tabelul de mai jos; 
• La sfârşitul operaţiei, sigilaţi regulatorii cu o picătură de vopsea. 
 
2.11. TABELUL PRESIUNILOR LA DUZE: HS 25 N 

HS 25 N Duze arzător Diafragmă 
gaz* 

Presiune la duze 

P.C.I. Presiune 
reţea 

Cantitate Ø Ø Qmin = 
10,5 KW 

Qnom. = 
27 KW 

TIP GAZ 

MJ/m3 mbar nr. mm mm mbar mbar 
Metan G20 (2H+) 34,02 20 13 1,20 5,9 2,3 13,3 
Metan G25 (2H+) 29,25 25 13 1,20 5,9 2,8 15,9 

Metan G25 (2LL) 29,25 20 13 1,40 ----- 2,2 10,1 

Butan G30 116,09 28/30 13 0,75 ------ 4,4 27,1 
Propan G31 88 37 13 0,75 ------ 5,2 33,8 

 
 

2.11.1 DIAGRAMA PRESIUNE GAZ – DEBIT TERMIC 
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2.12. TABELUL PRESIUNILOR LA DUZE: 
HS 25 F 
 

HS 25 F Duze arzător Diafragmă 
gaz* 

Presiune la duze 

P.C.I. Presiune 
reţea 

Cantitate Ø Ø Qmin = 10,5 
KW 

Qnom. = 
27 KW 

TIP GAZ 

MJ/m3 mbar nr. mm mm mbar mbar 
Metan G20 (2H+) 34,02 20 11 1,30 6,5 2,3 14,4 

Metan G25 (2H+) 29,25 25 11 1,30 6,5 2,3 14,4 

Metan G25 (2LL) 29,25 20 11 1,45 ----- 1,6 10,1 

Butan G30 116,09 28/30 11 0,8 ------ 4,3 28,1 
Propan G31 88 37 11 0,8 ------ 5,7 35,3 

 
2.12.2. DIAGRAMA PRESIUNE GAZ – DEBIT TERMIC 

 
 
2.13. TABELUL PRESIUNILOR LA DUZE: HS 29 F 

HS 29 F Duze arzător Diafragmă 
gaz* 

Presiune la duze 

P.C.I. Presiune 
reţea 

Cantitate Ø Ø Qmin = 
10,5 KW 

Qnom. = 27 
KW 

TIP GAZ 

MJ/m3 mbar nr. mm mm mbar mbar 
Metan G20 (2H+) 34,02 20 13 1,30 5,9 1,5 12,7 
Metan G25 (2H+) 29,25 25 13 1,30 5,9 2,5 13,5 
Metan G25 (2LL) 29,25 20 13 1,45 ----- 1,7 13,5 
Butan G30 116,09 28/30 13 0,8 ------ 3,8 27,3 
Propan G31 88 37 13 0,8 ------ 5,1 35,4 

 
 
DIAGRAMA PRESIUNE GAZ – DEBIT TERMIC 

 
 
 
* numai pentru Franţa şi Belgia 
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3. INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREŢINERE 
 
3.1. AVERTISMENTE GENERALE  
Toate operaţiiile de întreţinere şi transformare a gazului trebuie executate de personal autorizat.  
De asemenea, operaţiile de ÎNTREŢINERE trebuie executate conform prevederilor normelor în vigoare, cel puţin o dată 
pe an, de către centrele de asistenţă tehnică autorizate HEISS şi menţionate în broşura ce însoţeşte aparatul.   
 
Înainte de începerea sezonului de iarnă este necesară inspectarea aparatului de către personal autorizat, pentru ca 
instalaţia să funcţioneze întodeauna la eficienţă maximă.  
În mod special, este necesară efectuarea umătoarelor operaţii: 
• verificarea şi, eventual, curăţarea schimbătorului; 
• verificarea şi, eventual, curăţarea arzătorului; 
• verificarea şi, la nevoie, restabilirea presiunii în instalaţia hidraulică; 
• verificarea eficienţei vasului de expansiune al circuitul de încălzire; 
• verificarea funcţionării corecte a termostatelor de reglare şi siguranţă; 
• verificarea stării de curăţenie şi a integrităţii electrodului de aprindere; 
• controlarea funcţionării corecte a pompei de circulaţie; 
• controlarea existenţei pierderilor la diversele circuite (gaz, apă, evacuare gaze de ardere); 
• controlarea presiunii corectă a gazului la duzele arzătorului; 
• controlarea randamentului arderii; 
• controlarea valoarilor emisiilor (CO, CO2, NOX); 
• în cazul înlocuirii unei componente a centralei, este obligatorie utilizarea unor piese de schimb originale HEISS.  
Societatea Meda SA îşi declină orice răspundere în cazul instalării unor componente neoriginale.  
 
ATENŢIE!  
Aparatul HS 25 N este prevăzut cu termostat de siguranţă pentru tiraj coş, care intervine în cazul în care există o 
întoarcere în incintă a gazelor de ardere. Acest dispozitiv nu  trebuie scos niciodată din funcţiune. Gazele de ardere, 
dacă pătrund în incintă, pot provoca intoxicaţii acute sau cronice cu pericole de moarte.  
După efectuarea oricărei intervenţii la centrală, intervenţii ce privesc circuitul de gaz, este INDISPENSABIL să se 
controleze  ca îmbinările să fie perfect etanşe şi să nu existe pierderi.  
 
3.2. DEBLOCAREA POMPEI DE CIRCULAŢIE 
 
Atunci când centrala este nouă sau după o perioadă îndelungată de inactivitate, este posibil ca pompa să se blocheze.  
Acest lucru se poate remedia după cum urmează: 
• Desfiletaţi complet apoi îndepărtaţi buşonul din centrul pompei cu ajutorul unei şurubelniţe; 
• Introduceţi şurubelniţa în crestătura arborelui pompei şi rotiţi până la deblocare; 
• Repuneţi la loc buşonul.  
 

 

 
 

 



4. INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATOR 
 
4.1. PANOUL DE COMANDĂ: DISPOZITIVELE DE REGLARE ŞI 
SEMNALIZARE 
 
Indicarea temperaturii apei în 
circuitul sanitar (de încălzire): 
Cu ajutorul termometrului, este 
posibilă verificarea temperaturii de 
lucru a circuitului de încălzire, setată 
anterior cu ajutorul regulatorului 
aferent. 
 
 
 
 
 

MANOMETRUL: 
Indică presiunea apei din circuitul de 
încălzire; valoarea acestei presiuni nu 
trebuie să fie mai mică de 0,8 – 1 bar 
(la rece). 
Dacă presiunea este mai mică de 0,8 
– 1 bar (la rece), este necesară 
restabilirea valorii corecte, acţionând 
robinetul de încărcare a instalaţiei. 
Această operaţie trebuie efectuată la 
rece.  
 

CIRCUIT SANITAR: 
Taste care reglează temperatura din 
circuitul sanitar mărind-o (+) sau 
micşorând-o (-).  
 
De asemenea, aceste taste, în modul 
„reglare parametri”, modifică 
parametrul ce trebuie reglat. 
Apăsate simultan, servesc la ieşirea 
din MENIU.

 

 
 
 
 
ÎNCĂLZIRE: 
Taste + şi - pentru reglare încălzire.  
În modul setare parametri, modifică 
valoarea, mărind-o (+) sau 
micşorând-o (-).  
 
 
 
 
 
 
 

 
MENIU: 
SELECTOR MOD DE 
FUNCŢIONARE: 
VARĂ / IARNĂ / OFF 
Apăsat simultan cu tasta RESET 
activează MENIURILE parametri.  
 
 
 
 
 

 
 
RESET:  
Apăsând această tastă, aveţi 
posibilitatea de a reseta funcţionarea 
centralei după intervenţia 
dispozitivului de blocare a arzătorului.  
Apăsată simultan cu tasta selector, 
activează meniurile parametri.  
Apăsată timp îndelungat în faza de 
setare a parametrilor, are rol de tastă 
de memorare a modificărilor.

  
 



4.2. PORNIREA CENTRALEI 
 
Deschideţi robinetul de gaz. Setaţi funcţionarea, apăsând tasta MENIU în poziţia „VARĂ” sau „IARNĂ”: centrala va porni 
automat (LED-ul de funcţionare se va aprinde pe panoul de comandă). În cazul în care pornirea nu are loc, se va 
aprinde LED-ul de blocare. Pentru deblocare, este necesară acţionarea tastei P2.  
 
4.3. FUNCŢIONAREA PE TIMP DE VARĂ 
 
Duceţi selectorul în poziţia „VARĂ”, setaţi temperatura circuitului sanitar la valoarea dorită. În această situaţie, centrala 
funcţionează numai pentru producerea de apă caldă sanitară.  
 
4.4. FUNCŢIONAREA PE TIMP DE IARNĂ 
Duceţi selectorul în poziţia „IARNĂ”, setaţi temperatura circuitului de încălzire la valoarea dorită.  
În cazul în care există un termostat de ambianţă, acesta va avea rolul de a menţine temperatura la valoarea setată. 
N.B.: dacă există un termostat de ambianţă, verificaţi ca acesta să fie poziţionat la temperatura dorită.  
 
4.5. CODURILE DE AVARIE 
 
Aşa cum s-a menţionat mai sus, modul de vizualizare a istoricului avariilor se activează apăsând P1+P2 timp de 9 
secunde. După activare, este vizualizat alternativ numărul de ordine al avariei (indică ordinea temporală a 
evenimentelor) şi codul avariei.  
Apăsând tastele P3+P4 se părăseşte funcţia.  
Apăsând P2 timp de 5 secunde, se activează ştergerea istoricului avariilor.  
 

COD DESCRIERE 
01 Blocare datoartă lipsei aprinderii flăcării 
02 Anomalie datorată presiunii din instalaţie 
04 Avarie sondă tur 
06 Blocare datorată supratemperaturii 
08 Anomalie datorată presostatului de aer 
09 Circulaţie insuficientă 

 
4.6. OPRIREA TEMPORARĂ 
Se obţine în unul din următoarele moduri: 
• de la termostatul de ambianţă sau de la cronotermostat; 
• de la regulatorul de încălzire de pe panoul de comandă; 
• de la întreruptorul pornit / oprit de pe panoul de comandă; 
 
4.7. OPRIREA PENTRU PERIOADE ÎNDELUNGATE 
Dacă centrala trebuie să rămână inactivă pentru o perioadă îndelungată, decuplaţi alimentarea electrică; apoi închideţi 
robinetul de gaz. 
 
4.8. RECOMANDĂRI ŞI OBSERVAŢII IMPORTANTE 
 
O dată pe an curăţaţi centrala şi verificaţi aparaturile.  
În cazul în care centrala rămâne neutilizată o perioadă îndelungată, înainte de a o recupla la curent, deblocaţi rotorul 
pompei de circulaţie cu ajutorul şurubului special (a se vedea fig. de la pag. 18). 
Nu interveniţi niciodată asupra reglajului vanei de gaz, acest lucru se va efectua numai de către personal autorizat.  
Dacă pe display-ul panoului de comandă apare blocare aprindere, reporniţi centrala cu ajutorul butonului P2. Dacă 
anomalia se repetă frecvent, adresaţi-vă unui centru de asistenţă autorizat HEISS.  
 
 



4.9 NEREGULI DE FUNCŢIONARE 
 
DEFECTUL CAUZA REMEDIEREA 
1. Flacăra arzătorului principal nu se aprinde. Temperatura apei din centrală este mai mare decât 

cea a termostatului de reglare.  
A. Robinet gaz închis.  
B. LED-ul semnalizează blocare. 
C. Lipsă sesizare prezenţă flacără. 
D. Lipsă scânteie la electrodul de aprindere; 
E. Prezenţă aer în conducta de gaz; 
F. A intrat in funcţiune termostatul de siguranţă; 
G. Nu este presiune în instalaţie.  

 

A. poziţionaţi termostatul de reglare la o 
temperatură mai ridicată; 

B. deschideţi robinetul de gaz; 
C. resetaţi conform indicaţiilor de la pag. 15; 
D. chemaţi tehnicianul service; 
E. chemaţi tehnicianul service; 
F. repetaţi ciclul de pornire; 
G. chemaţi tehnicianul service; 
H. deschideţi robinetul de încărcare şi restabiliţi 

presiunea.  
 

2. Aprindere cu bufnituri. A. Flacără defectuoasă; 
B. Aprindere lentă ineficientă; 
C. Electrodul de aprindere nepoziţionat corect 

A. Chemaţi tehnicianul service; 
B. Chemaţi tehnicianul service; 
C. Chemaţi tehicianul service. 

3. Miros de gaz A. Pierdere în circuitul de gaz 
(ţeava externă sau internă a centralei) 

A. închideţi robinetul general de gaz şi chemaţi 
tehnicianul service. 

4. Centrala produce condens A. Centrala funcţionează la temperatură prea scăzută A. Reglaţi termostatul centralei la o temperatură mai 
mare. 

5. Calorifere reci iarna A. Selectorul este în poziţie “VARĂ”; 
B. Termostatul de ambianţă este închis sau reglat la 
temperatură prea mică; 
C. Instalaţia cu calorifere închise; 
 
D. Vana cu trei căi defectă 

A. Mutaţi-l în poziţia „IARNĂ”; 
B. Porniţi termostatul de ambianţă şi poziţionaţi-l la o 
temperatură mai  mare. 
C. Deschideţi eventualii robineţi ai instalaţiei sau ai 
caloriferelor; 
D. chemaţi tehnicianul service. 
 

6. Producere insuficientă 
de apă caldă sanitară. 

A. Temperatura termostatului sanitar este prea mică; 
B. Consumul de apă caldă este excesiv; 
C. Reglarea gazului la arzător este incorectă. 

A. Măriţi temperatura termostatului sanitar; 
B. Închideţi parţial robinetul de apă caldă; 
C. Chemaţi tehnicianul service. 
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