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Cuprins

1

Stimate utilizator, înainte de toate calde
mulţumiri pentru că aţi ales o centrală
Saunier Duval. Optând pentru această
marcă dispuneţi acum de unul din cele mai
perfecţionate aparate din această categorie
de pe piaţa europeană.

Centrala Thema Condens este un aparat a
cărui tehnologie, numită cu condensare,
permite recuperarea maximei călduri
prezente în produsele de combustie.
Datorită acestui principiu de funcţionare,
centrala consumă mai puţină energie şi
reduce considerabil procentele de emisiune
de NOx şi CO2 în atmosferă.

Materialele, fabricarea şi omologarea se
conformează perfect Normelor Europene şi
Naţionale în materie.
Capacităţile, randamentele şi dispozitivele
de siguranţă sunt garantate de teste
efectuate fie pe componente în parte, fie pe
aparatele finite conform Normelor
Internaţionale ale controlului calităţii. În fine,
centralele Saunier Duval sunt controlate una
câte una înainte de a fi ambalate şi
expediate.

Informaţii generale

Centrala Thema Condens are un serviciu
dublu (încălzire + apă caldă).
Acest model de centrală, cu cameră etanşă,
este dotat cu un dispozitiv de priză de aer şi
de evacuare a produselor de combustie
numit evacuare. Acest dispozitiv permite
instalarea aparatului în orice cameră. În caz
de funcţionare anormală sau de obstrucţie a
evacuării, un presostat opreşte funcţionarea
aparatului.

Vă invităm să citiţi cu atenţie informaţiile
privind punerea în funcţiune, precum şi
instrucţiunile privind întreţinerea; veţi putea
astfel evita inconveniente supărătoare şi
preveni defecţiuni.

Instalarea aparatului trebuie efectuată numai
de un specialist autorizat conform legii.
Acesta îşi asumă şi responsabilitatea pentru
instalare, reglare şi punere în funcţiune
conform normelor.

Păstraţi cu grijă prezentul manual şi
consultaţi-l când aveţi vreo problemă de
funcţionare şi întreţinere.
Nu ezitaţi să contactaţi Serviciile noastre de
Asistenţă Tehnică Autorizate pentru
întreţinerile periodice necesare. Ele vă vor
pune la dispoziţia dv. experienţa lor
dovedită.
Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A.

Se recomandă în orice caz contactarea unei
persoane calificate pentru întreţinerea
aparatului şi pentru orice reglare privind
gazul.
Diverse accesorii au fost proiectate în acest
sens de Saunier Duval pentru aparatul dv. în
funcţie de caracteristicile speciale ale
instalaţiei.
Pentru a primi o listă detaliată, nu ezitaţi să
contactaţi furnizorul sau să vizitaţi situl
www.saunierduval.it.
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Bun venit utilizatorilor

•

•

3.2

Păstrarea documentaţiei

Respectaţi cu stricteţe următoarele norme şi
dispoziţii de securitate.
• Nu utilizaţi spray-uri, cleiuri, lacuri,
detergenţi care conţin clor, etc., la locul
de instalare sau în apropiere. Aceste
substanţe pot provoca corodarea şi o
funcţionare necorespunzătoare chiar şi
în interiorul instalaţiei de evacuare a
gazelor arse.

Păstraţi manualul de instrucţiuni de
folosire împreună cu toată documentaţia
respectivă într-un loc uşor accesibil,
astfel încât să fie mereu la îndemână
pentru orice eventualitate.
În caz de schimbare a utilizatorului,
înmânaţi documentaţia noului proprietar.

Nu ne asumăm nici o răspundere pentru
daune suferite din cauza nerespectării
acestor instrucţiuni.
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Securitate

3.1
Prezenţa de miros de gaz
• Nu aprindeţi sau stingeţi luminile.
•

Nu acţionaţi nici un întrerupător electric.

•

Nu utilizaţi telefonul în zona de pericol.

•

Nu folosiţi flăcări libere (de ex. brichete,
chibrituri)

•

Nu fumaţi.

•

Închideţi robinetul de intrare a gazului.

•

Deschideţi uşile şi ferestrele

•

Avertizaţi colocatarii

•

Evacuaţi apartamentul

•

Informaţi centrala de distribuire a gazului
sau un specialist abilitat.

Avertizări pentru securitate

•

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi materiale
explozive sau uşor inflamabile (de ex.
benzină, lacuri, etc.) în locul unde este
instalat aparatul.

•

Dispozitivele de siguranţă nu trebuie
niciodată dezactivate sau modificate,
deoarece s-ar putea afecta corecta lor
funcţionare.

•

Nu faceţi nici o modificare la
- aparat
- mediul înconjurător aparatului
- liniile de gaz, aer şi apă
- conductelor de gaze arse
Nu efectuaţi niciodată din proprie
iniţiativă intervenţii sau modificări la
cazan sau la alte părţi ale instalaţiei. Nu
încercaţi să efectuaţi niciodată personal
întreţinerea sau reparaţiile la aparat.

•
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•

În caz de scurgeri de apă, închideţi
imediat robinetul de apă rece al
aparatului şi solicitaţi specialistului să
repare defecţiunea.

•

Nu scoateţi şi nu distrugeţi niciodată nici
un sigiliu de pe componentele aparatului.
Numai serviciul de asistenţă autorizat
Saunier Duval poate scoate sigiliile
respective.

•

Nu sunt permise modificări nici la
elementele de fabricaţie din mediul
înconjurător aparatului, dacă astfel de
modificări afectează securitatea de lucru
a aparatului.

Instrucţiuni de folosire
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Centrele de asistenţă tehnică autorizate
Saunier Duval sunt constituite din
profesionişti abilitaţi conform normelor legale
în vigoare actualizate în mod constant
pentru produsele cu marca Saunier Duval,
pentru normele de sector, atât tehnice cât şi
de securitate, şi utilizează piese de schimb
originale.

Atenţie!
Se recomandă o atenţie deosebită atunci
când se reglează temperatura apei calde,
apa putând fi foarte caldă la ieşirea din
robinete.
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Centrele de asistenţă Saunier
Duval

4.2

Prima aprindere gratuită

După terminarea instalării de către o
persoană abilitată, producătorul oferă gratuit
prima aprindere cu condiţia ca această
operaţie să fie efectuată de un centru de
asistenţă tehnică autorizat Saunier Duval.

Garanţie de fabricaţie şi
responsabilităţi

Directiva Europeană 99/44/CE, privind unele
aspecte ale vânzărilor şi ale garanţiei pentru
bunuri de consum, implică direct şi exclusiv
relaţia de vânzare între vânzător şi
consumator.

Această operaţie, pe lângă optimizarea
funcţionării aparatului în funcţie de
caracteristicile instalaţiei, este o condiţie
inderogabilă pentru activarea garanţiei
convenţionale a producătorului descrisă mai
sus.

În caz de defect de conformitate,
consumatorul are dreptul de a obţine, fără
cheltuieli, restabilirea conformităţii bunului
pe o perioadă de 24 de luni de la data
livrării.

4.3

Întreţinerea conform legii şi
preventivă

Normativele tehnice şi legile în vigoare
prescriu obligativitatea controlării anuale a
aparatului şi a analizării produselor de
combustie la fiecare 2 ani la instalaţiile de
încălzire de până la 35 kW.
Deci pentru a avea un produs eficient şi cu
randament maxim, conform normativelor
tehnice şi legilor în vigoare, vă recomandăm
să vă adresaţi centrelor de asistenţă tehnică
autorizate Saunier Duval pentru efectuarea
unei întreţineri periodice a aparatului la
sfârşitul fiecărei stagiuni de încălzire. Astfel,
cu o investiţie economică modestă, se va
putea contribui la o economisire la consumul
de combustibil, se vor reduce probabilităţile
de întreruperi tehnice neprevăzute şi
neplăcute în perioada de încălzire şi, în

Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A. (in
continuare „producător” conform garanţiei),
deşi nu este vânzătorul final faţă de
consumator, intenţionează totuşi să suporte
responsabilităţile instalatorului cu o Garanţie
Convenţională proprie, furnizată prin
propria-i organizaţie de asistenţă tehnică
(vezi condiţiile de garanţie convenţională).
Nu intră în garanţie operaţiile de curăţare şi
întreţinere obişnuite.
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4.1

Câteva exemple:
Deschizăturile pentru aerare şi evacuare
a fumului trebuie să rămână libere. Fiţi
atenţi, de exemplu, ca închizătorile
aplicate la aceste deschizături în timpul
lucrărilor efectuate în partea exterioară
să fie apoi din nou îndepărtate.

Centrele de asistenţă tehnică autorizate
Saunier Duval sunt disponibile şi pentru
propunere de contracte de întreţinere
programată adaptate exigenţelor fiecărui
utilizator, în condiţii deosebit de
avantajoase.
Se poate contacta centrul anual de asistenţă
tehnică autorizat Saunier Duval cel mai
apropiat consultând Numărul Verde
800233625 sau consultând situl internet
www.saunierduval.it.
4.4

-

-

Cumpărătorul trebuie să pună la
dispoziţia centrului de asistenţă
documentele respective.
efectuarea unui control periodic al
aparatului, aşa cum este prevăzut de
normativele tehnice şi legile în vigoare.
solicitarea, în caz de defect sau
defectare, intervenţiei gratuite a unui
centru de asistenţă tehnică autorizat
Saunier Duval la domiciliu asupra
aparatului instalat.

3. Prestaţiile furnizate de reţeaua de
asistenţă Saunier Duval cu ocazia primei
aprinderi nu trebuie considerate în nici un fel
o omologare a instalaţiei. De fapt, aşa cum
este prevăzut de legislaţia în materie, este
vorba de obligaţii şi responsabilităţi care
revin altor persoane abilitate conform legii.

Condiţii de garanţie convenţională
Saunier Duval

1. Prezenta garanţie convenţională nu
afectează drepturile care derivă din Directiva
99/44/CE şi din decretul aferent de aplicare
DL nr. 24 din 2 februarie 2002 publicat în
Monitorul Oficial nr. 57 din 8 martie 2002 şi
nu exclude şi nici limitează drepturile care
derivă din alte norme ale legislaţiei italiene.

4. Pe durata perioadei de garanţie,
producătorul îşi rezervă oferirea celei mai
bune soluţii, fie că este vorba de o reparaţie
sau de o înlocuire, în vederea remedierii
oricărui defect de conformitate pe care bunul
îl are. Rămâne oricum înţeles că orice
eventuală intervenţie nu va însemna o
prelungire a perioadei de garanţie a bunului.

2. Prezenta garanţie convenţională are
durata de 24 de luni de la data livrării
aparatului, este validă numai pe teritoriul
italian şi este prestată de producătorul
indicat în josul paginii către proprii clienţi
prin reţeaua centrelor de asistenţă tehnică
autorizate Saunier Duval dacă sunt
respectate următoarele condiţii:
- efectuarea primei aprinderi gratuite de
către un centru de asistenţă tehnică
autorizat Saunier Duval şi, cu aceeaşi
ocazie, completarea de către acesta a
certificatului de garanţie pe fiecare parte,
semnarea şi trimiterea lui la Vaillant
Saunier Duval Italia S.p.A., Via B. Crespi
70, 20159 Milano. În particular, cu
această ocazie, centrul de asistenţă va
trece data livrării bunului, care apare în
fişa de instalare sau în declaraţia de
conformitate redactată de instalator.

5. Sunt excluse din prezenta garanţie toate
defectele sau funcţionările anormale
datorate unor cauze externe producătorului
precum:
- daune cauzate de transport sau mutări –
defectări ale aparatului, erori de
instalare.
- neconformitate a instalaţiei faţă de legile
şi normele tehnice în vigoare
- nerespectarea instrucţiunilor cuprinse în
manualele de instalare, utilizare şi
întreţinere.
- utilizarea aparatului în afara domeniilor
de folosire prevăzute de documentaţia
tehnică a producătorului
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ultimă instanţă, se va pune aparatul în
condiţia de a-şi lungi viaţa de funcţionare.

-

-

insuficienţe sau anomalii la instalaţiile
electrice, hidrice şi de alimentare cu gaz
utilizarea de combustibil inadecvat
stricarea, reglarea greşită sau utilizarea
improprie a aparatului de către persoane
din afara reţelei centrelor de asistenţă
tehnică autorizate Saunier Duval
folosirea de piese de schimb care nu
sunt originale Saunier Duval
întreţinere inadecvată sau absentă
cauze de forţă majoră legate de
calamităţi naturale sau acte de
vandalism.

Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea
pentru daune cauzate de utilizarea
improprie. Responsabilitatea revine numai
utilizatorului.
O utilizare conformă destinaţiei cuprinde şi
respectarea instrucţiunilor de folosire şi de
instalare şi a întregii documentaţii aferente
precum şi respectarea condiţiilor de
inspectare şi întreţinere.

6

Orice eventuală solicitare de intervenţie,
adresată reţelei de asistenţă Saunier Duval,
pentru remedierea de defecţiuni datorate
unuia din cauzele de mai sus, va fi cu titlu
oneros şi va trebui convenită din când în
când cu centrul de asistenţă interpelat.

Îngrijire

•

Curăţaţi exteriorul aparatului cu o cârpă
umedă şi puţin săpun

•

Nu folosiţi abrazivi sau detergenţi care
pot ataca învelişul sau elementele de
comandă din material plastic.

6. Condiţiile de garanţie convenţională

7

listate mai sus sunt unicele oferite de
producător şi nu pot fi obiect de modificări
sau de înlocuiri de către terţi.

Ambalajul centralei cu gaz este făcut în
general din materiale reciclabile. Centrala şi
toate accesoriile sale trebuie dezambalate
făcând diferenţierea necesară.
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•

Folosire conform destinaţiei

Aparatele Saunier Duval sunt produse
conform ultimelor evoluţii tehnice şi regulilor
de securitate în vigoare.
Centrala Thema Condens este concepută în
special pentru producerea de apă caldă prin
energia gazului. Orice altă folosire trebuie
considerată neconformă cu destinaţia.
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Reciclare

Respectaţi normele naţionale în vigoare.

Instrucţiuni de folosire

-

Comandă

8.1

Prezentare generală a elementelor de comandă

Instrucţiuni de folosire

8

Legendă
1 Indicator de stare
2 Display
3 Indicator mod de funcţionare în curs
4 Alegere mod de funcţionare
8.2
•
-

5
6
7

Punerea în funcţiune

Reglarea temperaturii apei calde
Întrerupător deschis/închis
Reglarea temperaturii circuitului de
încălzire

Indicator de stare (1):
- galben fix: arzătorul se aprinde
- roşu intermitent: semnal de anomalie

Asiguraţi-vă că:
centrala este alimentată cu curent
electric
robinetul de gaz este deschis

•

•

Poziţionaţi întrerupătorul (6) pentru a
vedea simbolul „I”. Display-ul şi
indicatorul modului de funcţionare se
aprind.
Vizualizare (2):
- fie a presiunii circuitului de încălzire (bar)
- fie a temperaturii apei din circuitul de
încălzire
- fie a unui cod legat de o anomalie

Apăsaţi pe „MODE” pentru a modifica,
dacă este necesar, modul de funcţionare
a centralei. Un indicator verde se
aprinde lângă modul selectat.
Încălzire + apă caldă
Numai apă caldă
Protecţia centralei împotriva
gerului
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Reglarea temperaturii

9

8.3.1 Reglarea temperaturii apă caldă
sanitară
•

•

Apăsaţi pe tastele + sau – care se
pentru a varia
găsesc pe partea
temperatura apei între 38oC şi 60oC

Apăsaţi întrerupătorul (6) pentru a face
să apară simbolul „O”. Aparatul nu mai
este alimentat cu curent electric.

Se recomandă închiderea robinetului de gaz
care îl alimentează în caz de absenţă
îndelungată.

8.3.2 Reglarea temperaturii apei calde
din circuitul de încălzire
•

Oprire

Apăsaţi pe tastele + sau – care se
pentru a varia
găsesc pe partea
temperatura apei între 28oC şi valoarea
maximă prevăzută de instalatorul dv.

Observaţii:
O apăsare uşoară pe tastele + sau – care se
sau
permite
găsesc pe partea
vizualizarea valorii temperaturii alese
anterior.
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8.3

următoarele tabele, trebuie să consultaţi un
specialist.

Stabilire defecţiuni

În caz de defectare, indicatorul de stare roşu
se aprinde şi apare un cod pe display. Codul
este constituit din litera F urmată de un
număr, de exemplu F1. În calitate de
utilizator, puteţi acţiona exclusiv în cazurile
prezentate în tabela următoare. În cazul
apariţiei altor coduri, care nu sunt în

Atenţie!
Nu încercaţi niciodată să efectuaţi singuri
întreţinerea sau repararea aparatului şi să-l
puneţi în funcţiune, numai dacă defecţiunea
a fost rezolvată de un specialist.

Simboluri şi coduri
defecţiune

Cauză

Soluţie

Display-ul este închis

Întreruperea curentului
electric

Verificaţi dacă sunt întreruperi în reţeaua electrică şi
dacă aparatul este corect conectat. În momentul
reluării alimentării electrice centrala intră în funcţiune
automat. În caz contrar, consultaţi un specialist.

F1 sau F4

Defecţiune aprindere

Scoateţi cazanul din funcţiune. Aşteptaţi 5 secunde,
apoi repuneţi cazanul în funcţiune. Dacă defecţiunea
persistă, contactaţi un specialist.

F2

Absenţa extragerii sau
aspirării aerului

Sistemul de siguranţă blochează funcţionarea
aparatului. Contactaţi un specialist.

F5

Defecţiune de supraîncălzire

Contactaţi un specialist.

Indicatorul de stare şi
indicatorul de presiune
luminează

Lipsă de apă în aparat (< 0,5
bar)

Deschideţi robinetul de sub cazan până obţineţi o
presiune de 0,8 bar pe indicator. Dacă este necesară
umplerea prea des probabil că există o pierdere a
aparatului. În acest caz trebuie chemat un specialist
pentru a efectua un control al centralei.

Alte anomalii

Contactaţi un specialist.
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10

Protecţia antigel

11.1

12

Centrele de asistenţă tehnică Saunier Duval
sunt formate din profesionişti abilitaţi
conform normelor legale în vigoare, constant
actualizate la produsele Saunier Duval, la
normele de sector, la tehnicile de securitate,
şi utilizează piese de schimb originale.

Protecţia cazanului împotriva
gerului

În caz de pericol de îngheţ, procedaţi după
cum urmează:
•

Asiguraţi-vă că centrala este alimentată
cu curent electric şi că gazul vine în mod
corect la cazan.

Întreţinere preventivă
Pentru a avea un produs întotdeauna
eficient, cu maximum de randament,
conform normativelor tehnice şi legilor în
vigoare, Saunier Duval vă recomandă să vă
adresaţi propriei reţele de centre de
asistenţă autorizate pentru a efectua o
întreţinere periodică anuală a aparatului.
Astfel, cu o investiţie economică modestă,
se va putea contribui la o economisire la
consumul de combustibil, se vor reduce
probabilităţile de întreruperi tehnice
neprevăzute şi neplăcute şi, în ultimă
instanţă, se va pune aparatul în condiţia de
a-şi lungi viaţa de funcţionare.

•

Selectaţi modul de funcţionare
pe
tabloul elementelor.
Sistemul de protecţie împotriva îngheţului
comandă punerea în funcţiune a pompei
imediat ce temperatura circuitului de
încălzire coboară sub 8oC. Pompa se
opreşte imediat ce temperatura apei
conţinute în circuitul de încălzire ajunge la
10oC. Dacă temperatura în circuitul de
încălzire coboară sub 5oC, arzătorul se
aprinde până ce temperatura urcă la 35oC.
11.2

Protecţia instalaţiei împotriva
îngheţului

•

În caz de absenţă timp de câteva zile,
selectaţi temperatura minimă a încălzirii
indicată în tabloul de comandă al
cazanului sau pur şi simplu coborâţi
temperatura prestabilită pe termostatul
de mediu.

•

În caz de absenţă îndelungată, vezi
capitolul „Golirea aparatului” din
manualul de instalare.

Întreţinere şi asistenţă clienţi

Centrele de asistenţă tehnică autorizate
Saunier Duval sunt disponibile şi pentru
propunere de contracte de întreţinere
programată adaptate exigenţelor fiecărui
utilizator, în condiţii deosebit de
avantajoase.
Se poate contacta centrul anual de asistenţă
tehnică autorizat Saunier Duval cel mai
apropiat consultând Pagini Aurii la rubrica
cazan sau consultând situl internet
www.saunierduval.it.
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1
•

Atenţionări privind
documentaţia

-

Vă rugăm să înmânaţi întreaga
documentaţie utilizatorului aparatului.
Utilizatorul trebuie să păstreze aceste
documente pentru a le putea eventual
consulta la nevoie.

-

-

Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru
daune cauzate de nerespectarea acestor
instrucţiuni.
Completaţi certificatul de garanţie şi
cereţi utilizatorului să îl păstreze. Va
trebui arătat specialistului de la Serviciul
Asistenţă în caz de intervenţie în
garanţie.

2

Descrierea aparatului

2.1

Plăcuţa tehnică a produsului

Manual de instalare exclusive pentru personal calificat

•

-

Plăcuţa tehnică pusă în interiorul aparatului
certifică locul de fabricaţie şi ţara căreia îi
este destinat acest aparat.
Atenţie! Aparatul trebuie pus în funcţiune
doar cu tipul de gaz indicat pe plăcuţă.
Indicaţiile privind starea reglărilor
menţionate pe plăcuţă şi în această
documentaţie trebuie să fie compatibile cu
condiţiile de alimentare locale.
2.2

Directiva aparatelor cu gaz (Directiva
Consiliului Comunităţii Europene
90/396/CEE).
Directiva privind compatibilitatea
electromagnetică (Directiva Consiliului
Comunităţii Europene 89/336/CEE).
Directiva privind tensiunea joasă
(Directiva Consiliului Comunităţii
Europene 73/23/CEE).
Directiva privind randamentele cazanelor
(Directiva Consiliului Comunităţii
Europene 92/42/CEE).

Marcajul CE

Prin marcajul CE se certifică faptul că
aparatele satisfac cerinţele fundamentale
ale următoarelor directive:

13
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2.2
Schema funcţională

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Evacuarea gazelor arse
Schimbător încălzire
Arzător
Electrod de aprindere şi de control
flacără
Ventilator
Mecanism gaz
Recuperator de condens
Senzor de siguranţă pentru
supraîncălzire
Vas de expansiune instalaţie
Senzor de temperatură retur încălzire
Senzor de temperatură tur încălzire
Aprindere electronică
Pompă
Captator de presiune apă
Schimbător sanitar
Valvă cu trei căi

15

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Robinet de golire
Relevator debit
Grup de umplere
Filtru sosire apă rece
Robinet de oprire încălzire
Robinet de oprire circuit sanitar
Robinet de oprire încălzire
Robinet de oprire gaz
Valvă de siguranţă încălzire
Siguranţă fuzibilă termică
Silenţiator
Robinet de umplere
By-pass

A
B
C
D
E

Retur încălzire
Intrare apă rece
Tur încălzire
Ieşire apă caldă
Sosire gaz
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Legendă

Cerinţe la locul de montare

•

•

Asiguraţi-vă că peretele pe care se
montează aparatul este suficient de solid
pentru a suporta greutatea aparatului.

În timpul instalării racordurilor, asiguraţivă că toate garniturile sunt aplicate
corect, astfel încît să fie exclus cu
siguranţă riscul de pierderi de gaz sau
de apă.

•

•

Asiguraţi-vă că este destul spaţiu pentru
amplasarea conductelor de apă şi de
gaz şi pentru un circuit de descărcare a
valvelor către canalizare.

Pentru adaptarea aparatului la un alt tip
de gaz utilizaţi exclusiv kit-urile de
înlocuire a gazului Saunier Duval
prevăzute pentru aceste cazuri şi puse la
dispoziţie de către această societate.

•

Nu montaţi cazanul deasupra unui
aparat care i-ar putea afecta
funcţionarea (de ex. pe o sobă) sau întro încăpere cu atmosferă agresivă.

Instrucţiunile de securitate următoare trebuie
respectate cu stricteţe în momentul
întreţinerii şi înlocuirii de piese de schimb.

•

În vederea permiterii unei întreţineri
periodice, lăsaţi o distanţă minimă de la
fiecare latură a aparatului.

•

•

Locul de instalare trebuie să fie mereu
protejat de ger. Dacă această condiţie
nu poate fi respectată, informaţi-l pe
utilizator şi sfătuiţi-l să ia măsuri de
precauţie.

Scoateţi aparatul din funcţiune (vezi
capitolul „Scoaterea din funcţiune” din
manualul de instrucţiuni).

•

Deconectaţi aparatul de la priza de
curent sau de la întrerupătorul bipolar (la
o distanţă de cel puţin 3 mm între
contacte).

•

Închideţi robinetul de alimentare cu gaz

•

Închideţi robinetele de oprire.

•

Goliţi aparatul când se înlocuiesc
elemente hidraulice

•

Lăsaţi aparatul să se răcească înainte
de efectuarea întreţinerii periodice

•

Protejaţi elementele electrice de apă în
momentul manipulărilor

•

Utilizaţi numai articulaţii şi garnituri noi
cu etanşeitate cu inel

•

După fiecare intervenţie asupra
elementelor de alimentare cu gaz,
verificaţi etanşeitatea lor.

•

După fiecare intervenţie de înlocuire,
efectuaţi un control al funcţionării
pieselor înlocuite şi aparatului.

4

4.1

Avertizări privind securitatea
şi norme
Avertizări privind securitatea

Toate intervenţiile în interiorul aparatului
trebuie executate de către un specialist sau
un Centru de Asistenţă Saunier Duval.
Dacă presiunea gazului la intrarea în aparat
este în afara parametrilor menţionaţi,
aparatul nu trebuie pus în funcţiune. Dacă
nu poate fi identificată cauza problemei sau
dacă problema nu se rezolvă, anunţaţi
societatea de furnizare a gazului.
Atenţie! În caz de instalare incorectă, există
riscul de şoc electric şi de stricare a
aparatului.
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3

Norme

modestă. O utilizare mai adecvată se obţine
pornind de la 0,8 bar presiunea de
alimentare.

Instalarea centralei trebuie făcută numai de
un specialist abilitat.
Acesta îşi asumă şi responsabilitatea unei
instalări şi a unei puneri în funcţiune în
conformitate cu normele.

5.1.2 Descrierea circuitului de încălzire
Structura circuitului de încălzire: centralele
Thema Condens pot fi adaptate la toate
tipurile de instalare: tub dublu, mono tub în
serie sau derivat, suprafeţe de încălzit, etc.
Suprafeţele de încălzire pot fi constituite din
radiatoare, convectoare, termoventilatoare
sau plăci de izolare termică.

Pentru instalare trebuie respectate în special
următoarele legi, ordonanţe, reguli tehnice,
norme şi dispoziţii în versiunea în vigoare:
-

-

5

UNI CIG 7129/2001: INSTALAŢII CU
GAZ PENTRU UZ CASNIC
ALIMENTATE DE LA REŢEAUA DE
DISTRIBUŢIE

Atenţie: dacă materialele utilizate sunt de
natură diferită, pot avea loc fenomene de
coroziune. În acest caz se recomandă
adăugarea la apa din circuitul de încălzire a
unui inhibitor (în proporţiile indicate de
fabricant) care va evita producerea de gaz şi
formarea de oxid.

UNI CIG 7131/99: INSTALAŢII CU
GAZE LICHEFIATE PENTRU UZ
CASNIC NEALIMENTATE DE LA
REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE

Secţiunile de canalizare vor fi determinate
folosind curba încărcare/prevalenţă (vezi
capitolul „reglarea debitului circuitului de
încălzire”). Reţeaua de distribuţie va fi
calculată după sarcina corespunzătoare
puterii realmente necesare fără a ţine cont
de puterea maximă pe care o poate furniza
centrala. Se recomandă totuşi să asiguraţi
un debit suficient astfel încât diferenţa de
temperatură între tur şi retur să fie mai mică
sau egală cu 20oK. Debitul minim este
indicat în capitolul „Date tehnice” la sfârşitul
manualului.

Instalarea aparatului

Toate dimensiunile din acest capitol sunt
exprimate în mm.
5.1

Recomandări înainte de instalare

5.1.1 Descrierea circuitului sanitar
Structura circuitului sanitar: circuitul de
distribuţie va fi realizat astfel încât să se
evite la maximum pierderile de sarcină
(limitaţi numărul de coturi, utilizaţi robinete
cu secţiune largă de trecere pentru a
permite o încărcare suficientă).

Traseele conductelor vor fi proiectate astfel
încât să se evite golurile de aer şi să
faciliteze curăţarea aparatului. În fiecare
punct înalt al conductelor şi pe toate
radiatoarele trebuie prevăzute filtre.

Cazanul poate funcţiona cu o presiune de
alimentare minimă dar cu o încărcătură

17

Manual de instalare exclusive pentru personal calificat

4.2

Volumul total de apă admis la circuitul de
încălzire depinde, de asemenea, de
încărcătura statică la rece. Vasul de
expansiune incorporat în centrală este deja
reglat din fabrică (vezi capitolul „Date
tehnice” la sfârşitul manualului). Este
posibilă modificarea, în momentul punerii în
funcţiune, a presiunii de preîncărcare în caz
de încărcătură statică mai mare. Se
recomandă montarea unui robinet de
descărcare în punctul cel mai de jos al
aparatului.

5.2

Dimensiuni Thema Condens

5.3

Lista materialelor furnizate

•

Dacă este cazul unei instalaţii vechi,
este indispensabilă spălarea circuitului
radiatoarelor înainte de instalarea noii
centrale.

•

Dacă centrala nu este imediat instalată,
protejaţi diversele racorduri astfel încât
nici învelişul nici lacul să nu afecteze
etanşeitatea ulterioarei racordări.

Centrala este livrată într-un singur colet
conţinând:
- o pungă cu următoarele accesorii:
- un tub pentru evacuare
- un prelungitor de umplere pentru
robinet
- o bară de fixare
- o pungă conţinând elementele de
racordare + modelul de instalare din
hârtie
- o pungă cu garnituri + regulator de flux
Kiturile de evacuare fum vor fi comandate în
funcţie de configuraţia instalaţiei.

18
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În cazul instalării de robinete termostatice,
se recomandă să nu se doteze toate
radiatoarele cu astfel de robinete, având
grijă să se poziţioneze aceste robinete în
încăperi cu cerere mare şi niciodată acolo
unde a fost instalat termostatul.

Fixarea la perete

Fixarea barei trebuie adaptată la
caracteristicile zidului şi va trebui să ţină
cont de greutatea centralei umplută cu apă.
• Efectuaţi orificiile şuruburilor de fixare
conform tiparului de găurire livrat odată
cu aparatul.

•

Asiguraţi-vă că materialele utilizate
pentru realizarea instalării sunt
compatibile cu cele ale aparatului.

•

Stabiliţi locul de montare. Vezi capitolul
„Cerinţe la locul de montare”.

•

Poziţionaţi centrala deasupra cîrligelor
de ancorare.

•

Conectaţi racordurile hidraulice la
centrală.

•

Lăsaţi aparatul în jos.

•

•

Poziţionaţi articulaţiile la racordurile
respective.

Nu uitaţi să fixaţi prelungitorul albastru la
robinetul de umplere cu apă.

19
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5.4

Racordare gaz şi apă

8 Priză de presiune
9 Robinet aducţie gaz
10 Manşon plecare apă caldă: piuliţă 20 x
27 (3/4”) cu conector cu racord (2)
11 Manşon sosire gaz: piuliţă 15 x 21
(1/2”) cu ştuţ de sudat
12 Piuliţă
13 Inel ovoidal
14 O’ring
15 Racord

Legendă
1 Racord telescopic ¾”
2 Racord telescopic ½”
3 Manşon încălzire: piuliţă 20 x 27 (3/4”)
cu conector cu piuliţă (1)
4 Manşon sosire apă rece: piuliţă 15 x
21 (1/2”) cu conector cu piuliţă (2)
5 Limitator de încărcare apă rece
6 Robinet încălzire
7 Robinet aducţie apă rece
•

pot fi uşor introduse în interiorul
aparatului, afectându-i funcţionarea.

Înainte de efectuarea oricărui tip de
operaţie, curăţaţi bine conductele cu
ajutorul unui produs special pentru
eliminarea impurităţilor precum urme de
pilitură, murdărie, uleiuri şi grăsimi care
pot fi prezente. Aceste corpuri străine

20

•

Nu utilizaţi produse caustice pentru a nu
ataca circuitele.

•

Nu trataţi cu material abraziv conductele
montate: această operaţie poate
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5.5

deteriora joncţiunile şi etanşeitatea
robinetelor.
•

Folosiţi numai racordurile originale
furnizate împreună cu aparatul.

•

Verificaţi să nu existe pierderi.
Remediaţi-le dacă este necesar.

5.6

5.6.2 Evacuarea condensului

Racordarea recuperatorului de
condens

5.6.1 Umplerea recuperatorului de
condens

•

Legendă
1 Recuperator de condens
2 Sifon de umplere
3 Priză de control al presiunii vasului
de expansiune
•

Deşurubaţi sifonul de umplere (2)
amplasat sub recuperatorul de condens.

•

Umpleţi sifonul de apă până la ¾ (2).

•

Reînşurubaţi sifonul (2) la recuperatorul
de condens (1).

Atenţie! Recuperatorul de condens trebuie
umplut înainte de prima punere în funcţiune
a aparatului.

21

Racordaţi evacuarea condensului (3) la
un circuit de evacuare spre reţeaua de
canalizare printr-un tub flexibil furnizat.
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Legendă
1 Clipusuri de blocare a recuperatorului
de condens
2 Recuperatorul de condens
3 Evacuarea condensului
4 Sifon de evacuare

Racord fum

Pot fi realizate diverse configuraţii de
evacuare.
• Nu ezitaţi să-l contactaţi pe furnizorul dv.
pentru a primi mai multe informaţii
privind celelalte posibilităţi şi accesoriile
respective.
Atenţie! Trebuie utilizate numai accesoriile
de evacuare adaptate la gama Thema
Condens.
• Oricare ar fi tipul de evacuare selectat,
respectaţi distanţele minime indicate în
tabela următoare pentru poziţionarea
terminalelor de evacuare.

Ref.
A
B
C
D
E
F
G

Poziţionarea terminalelor
de evacuare
Sub o fereastră
Sub o gură de aerisire
Sub o streaşină
Sub un balcon
La o fereastră alăturată
La o gură de aerisire
alăturată
La conducte de evacuare
orizontale sau verticale

•

Respectaţi o înclinaţie de 4,4% între cot
şi extremitatea ventuzei pentru a permite
conducerea condensului către aparat.
Lungimea maximă a ventuzei se stabileşte
în funcţie de model.

mm

Ref.

600
600
300
300
400
600

H
I
L
M
N

600

•
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Poziţionarea terminalelor
de evacuare
La un colţ al clădirii
La o nişă a clădirii
La parter sau la etaj
Între două terminale
verticale
Între două terminale
orizontale

mm
300
1000
1800
1500
600

Aceste cerinţe trebuie făcute cunoscute
utilizatorului.
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5.7

5.7.1 Sistemul de evacuare concentric
orizontal Ø 60/100 mm (instalaţie
de tip C13)

Modele

Lungime maximă

Ø 60/100

6,5 m

Ori de câte ori este necesar un cot
suplimentar de 90o (sau 2 de 45o), lungimea
(L) trebuie redusă cu 1 m.
5.7.3 Racord evacuare la conductă
colectivă (instalaţie de tip C43)

Modele

Lungime maximă

Ø 60/100

5,5 m

Ori de câte ori este necesar un cot
suplimentar de 90o (sau 2 de 45o), lungimea
(L) trebuie redusă cu 1 m.
5.7.2 Sistemul de evacuare concentric
vertical Ø 60/100 mm (instalaţie de
tip C33)
Legendă
1 Conductă fum
2 Conductă aer
3 Dispozitiv de echilibrare a presiunilor
4 Aparat etanş tip C43
5 Control
A Ultimul etaj
B Etajul întâi
L 5,5 m maxim
Ori de câte ori este necesar un cot
suplimentar de 90o (sau 2 de 45o), lungimea
(L) trebuie redusă cu 1 m.
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Legendă
1 Garnitură

•

5.7.4 Sistem cu flux dublu 2 x Ø 80 mm
(instalaţie de tip C53)
Atenţie!
- Toate conductele care traversează un
perete şi depăşesc cu 60oC temperatura
mediului trebuie să fie izolate termic la
nivelul acestui pasaj. Izolarea poate fi
obţinută cu ajutorul unui material izolant
adecvat ca grosime ≥ 10 mm şi
conductibilitate termică λ ≤ 0,04 W/m.K.

Nu utilizaţi un cablu cu diametrul mai
mare de 10 mm la conexiunile electrice.

Important: conexiunile electrice ale
aparatului trebuie efectuate de către
personal calificat. Toate intervenţiile în
interiorul aparatului trebuie efectuate de
Centrele de Asistenţă tehnică sau de către
personal calificat.
Conform normelor în vigoare, această
conectare trebuie făcută cu ajutorul unui
întrerupător bipolar cu o distanţă de cel puţin
3 mm între contacte.
Siguranţa fuzibilă de pe placa electronică
este poziţionată pe neutru.

Această valoare maximă se obţine utilizând
un separator de flux, două coturi şi o
conductă de lungime (L1 + L2) de 40 m.
Ori de câte ori este necesar un cot
suplimentar de 90o (sau 2 de 45o), lungimea
(L) trebuie redusă cu 1 m.
5.8

Conexiune electrică

Pericol! O instalaţie incorectă prezintă
pericolul de descărcare electrică şi de
stricare a aparatului.
• Conectaţi cablul de alimentare a
centralei la reţeaua 230 V monofazică +
pământ.
•

Legendă
1 Acces la latura cablaj fabrică
2 Acces la latura cablaj instalator
•

Respectaţi conectările fază şi neutru de
la centrală.

24

Deschideţi partea cablaj instalator (2)
pentru a executa conexiunile electrice.
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5.8.1 Accesul la conexiunile electrice

5.8.2 Conexiuni la tabloul electronic

5.8.3 Separare între cablurile de joasă şi
înaltă tensiune

Legendă
1 Conector
2 Fire electrice
3 Teci
Atenţie când conectaţi cabluri electrice la o
priză de la tabloul electronic:
• Menţineţi o distanţă de cel mult 30 mm
între priză (1) şi teacă (3)

•

În caz contrar, legaţi firele electrice (2)
cu o bandă din plastic.

•

Fixaţi cablurile în punctele de fixare a
cablurilor de la tabloul electric.

Respectaţi pasajul (3) pentru cablurile cu
tensiune joasă şi (2) pentru cablurile cu
tensiune înaltă.
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•

Legendă
1 Tablou principal
2 Pasaj pentru înaltă tensiune
3 Pasaj pentru joasă tensiune

25

Schema electrică

Legendă
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Aprinzător
Electrod de aprindere şi de control al
flăcării
Senzor de temperatură retur încălzire
Termostat siguranţă supraîncălzire
Pompă
Interfaţă utilizator
Selector ON/OFF

12
13
14
15
16

26

Siguranţă fuzibilă
Placă principală
Senzor debit apă
Relevator de presiune circuit de
încălzire
Valvă cu trei căi
Senzor de temperatură tur încălzire
Mecanism gaz
Ventilator
Siguranţă fuzibilă termică

Manual de instalare exclusive pentru personal calificat

5.9

•

Punere în funcţiune
Poziţionaţi întrerupătorul de la tabloul de
comandă la dreapta până ce apare
simbolul „I”. Display-ul şi indicatorul de
mod de funcţionare se aprind: centrala e
gata de pornire.

•

Deschideţi robinetele de oprire.

•

Deşurubaţi dopul de scurgere de la
pompă şi pe cele de la evacuările
automate ale instalaţiei.

•

Deschideţi robinetul albastru de umplere
cu apă care se găseşte sub cazan până
la afişarea a 0,8 bar pe indicatorul de
presiune.

•

Curăţaţi radiatoarele până obţineţi un jet
normal de apă apoi închideţi evacuarea.

•

Lăsaţi deschis dopul de evacuare de la
pompă.

•

Deschideţi toate robinetele de apă caldă
pentru curăţarea aparatului.

•

Asiguraţi-vă că indicatorul de presiune
arată o valoare nu mai mică de 0,8 bar;
în caz contrar, umpleţi din nou cazanul.

•

Lăsaţi aparatul să funcţioneze cel puţin
15 minute în modul încălzire cu o
temperatură prestabilită mai mare sau
egală cu 50oC.

•

Curăţaţi din nou radiatoarele până ce
apa curge normal, apoi închideţi orificiile
de scurgere.

•

Asiguraţi-vă că indicatorul de presiune
arată o valoare nu mai mică de 0,8 bar;
în caz contrar, umpleţi din nou cazanul.

7

Reglări specifice

7.1

Reglarea încărcării circuitului de
încălzire

Este necesară adaptarea acestei încărcări
în funcţie de calculul aparatului. La livrare,
şurubul (1) de la by-pass-ul integrat este
deschis cu ½ rotaţie.

•

După necesităţi, efectuaţi rotirea acestui
şurub (de ex. înşurubaţi pentru
închidere) pentru adaptarea înălţimii
manometrice disponibile pentru
pierderea de încărcătură a aparatului
conform curbei încărcătură/prevalenţă.

Legendă
1 Selector viteză pompă
2 Viteză 1
3 Viteză 2
•
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Rotiţi selectorul (1) pentru alegerea
vitezei I sau II a pompei în funcţie de
curba încărcătură/prevalenţă.
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Presiune disponibilă (kPa)
între tur şi retur încălzire

Curba încărcătură/prevalenţă Thema Condens F 24 E

Debit în circuitul de încălzire (l/h)
Legendă
Viteza II
1 By-pass închis
2 Deschis ½ rotaţie
3 Deschis 1 rotaţie

Viteza II
4 By-pass închis
5 Deschis ½ rotaţie
6 Deschis 1 rotaţie

Debit în circuitul de încălzire (l/h)
Legendă
Viteza II
1 By-pass închis
2 Deschis ½ rotaţie
3 Deschis 1 rotaţie

Viteza I
4 By-pass închis
5 Deschis ½ rotaţie
6 Deschis 1 rotaţie
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Presiune disponibilă (kPa)
între tur şi retur încălzire

Curba încărcătură/prevalenţă Thema Condens F 30 E

Acces la datele tehnice ale centralei
(rezervat uzului instalatorilor şi
Serviciului Asistenţă)

•

Când apare „00”, folosiţi tastele + sau –
până apare „96” pe display.

•

Apăsaţi tasta „MODE” pentru a vizualiza
primul meniu de parametri, adică puterea
maximă în modul încălzire (meniu
COD.1).

•

Când apare meniul „COD.1” pe display,
apăsaţi tasta „MODE” dacă doriţi să
modificaţi parametrii din acest meniu.

•

Selectaţi valoarea dorită folosind tastele
+ sau – pe partea
sau
.

•

Validaţi apăsând „MODE”.

•

sau
Apăsaţi tasta + pe partea
pentru a trece la meniul următor.

Accesul la datele tehnice ale centralei
permite efectuarea unor reglări şi analizarea
eventualelor dereglări în funcţionare.
De exemplu, este posibilă reglarea puterii
maxime a centralei în modul încălzire la
toate valorile cuprinse între puterea indicată
în tabela de la sfârşitul manualului. Această
posibilitate permite adaptarea puterii
furnizate la nevoile reale ale aparatului şi
evitarea unei folosiri de putere în exces
menţinând totuşi un randament ridicat.
Notă: reducerea puterii în circuitul încălzire
nu afectează deloc puterea în circuitul apă
caldă sanitară.

N.B.: display-ul revine la afişajul iniţial după
10 minute fără manipulare sau după
apăsarea tastei „MODE” mai mult de 10
secunde.

Procedaţi după cum urmează:
• Apăsaţi timp de peste 10 secunde tasta
„MODE” pentru a accesa meniul
parametri.
Meniu nr.

Descriere

Acţiune

COD. 1

Putere maximă încălzire

Apăsaţi tastele + sau – pe partea
pentru a regla
valoarea dorită (reglare fabrică: 15)

COD. 2

Configuraţie aeraulică

Nici o reglare necesară pentru acest tip de centrală

COD. 3

Temperatură minimă
încălzire

Alegeţi o valoare: 28oC sau 38oC, 50oC, 55oC, 70oC
(reglare fabrică: 28oC)

COD. 4

Temperatură maximă
încălzire

Alegeţi o valoare: 50oC, 73oC sau 80oC (reglare
fabrică: 73oC)

Funcţionare pompă

Alegeţi un mod de funcţionare:
1 – continuu cu T.A. (reglare fabrică)
2 – discontinuu cu arzător
3 – permanent

COD. 5
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7.2

Cele două meniuri următoare impun instalarea unei sonde exterioare
COD. 6

Curbă încălzire

Alegeţi o curbă de încălzire între cele 10 posibilităţi
următoare: 0.2/0.6/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0
(vezi graficul de mai jos)

COD. 7

Picior de curbă încălzire

o

Forţare arzător

Alegeţi un mod de funcţionare:
0 – funcţionare normală (reglare fabrică)
1 – forţare la P. minimă
2 – forţare la P. maximă

COD. 8

Alegeţi o valoare: 15 oC/16 oC/17 oC/18 oC/19 oC/20
C/21 oC/22 oC/23 oC/24 oC/25 oC

Temperatură externă (oC)

Legendă
1
Reglare Meniu 6
2
Reglare Meniu 7

30

Manual de instalare exclusive pentru personal calificat

Temperaturi tur încălzire (oC)

Curbă încălzire

Golirea aparatului

8.1

Circuitul de încălzire

•

Deschideţi robinetul de evacuare (1)
prevăzut în punctul de jos al aparatului.

•

Faceţi o priză de aer deschizând, de
exemplu, un orificiu de evacuare al
aparatului.

Legendă
1 Dop
2 Măsurare
3 Şurub pentru reglarea puterii maxime
•

9.1
•

8.2

Pentru a goli numai apa circuitului de
încălzire conţinută în cazan, închideţi
înainte de toate robinetele de oprire tur
şi retur încălzire.

•

Închideţi robinetele de apă ale
aparatului.

•

Faceţi o priză de aer deschizând un
robinet de apă caldă sau deschideţi
valva de siguranţă sanitară (dopul
albastru).

9

La circuitele sanitare care folosesc CO2:

•

deschideţi complet robinetul de
alimentare sanitar

•

aşteptaţi circa 2 minute pentru a citi o
valoare de CO2 stabilizată.
La circuitul de încălzire care foloseşte
CO2:

•

reglaţi centrala la „forţare arzător la P.
maximă” prin COD.8 conform descrierii
din capitolul „Acces la datele tehnice ale
centralei”.

•

Încălziţi apa care circulă în radiatoare

•

Aşteptaţi circa 2 minute pentru a citi o
valoare a CO2 stabilizată.

Schimbarea gazului

9.1.1 Reglarea de la G20 la G31

Pentru o funcţionare cu un gaz diferit de cel
prevăzut de fabrică, trebuie efectuate reglări
la nivelul valvei de gaz.
• Deschideţi camera etanşă
•

Reglarea puterii maxime

-

-

Circuit sanitar

Scoateţi dopul (1) apoi introduceţi sonda
de măsurat (2) în interiorul circuitului de
evacuare a fumului.

Conectaţi senzorul analizatorului de CO2
la priza de pe cotul de fum.
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•

Faceţi două rotaţii complete ale
şurubului (3) în sens orar

•

Aşteptaţi circa 2 minute pentru a citi o
valoare a CO2 stabilizată.
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•

Reglaţi progresiv pentru a obţine
valoarea CO2 în G31 indicată în tabela
următoare.

9.1.2 Reglare de la G31 la G20
-

9.2

Faceţi două rotaţii complete ale
şurubului (3) în sens antiorar
Aşteptaţi circa 2 minute pentru a citi o
valoare a CO2 stabilizată.
Reglaţi progresiv pentru a obţine
valoarea CO2 în G20 indicată în
tabela următoare.

După reglare şi remontarea faţadei
etanşe, puneţi din nou meniul COD.8
„forţare arzător” în modul de funcţionare
normală (reglare fabrică = 0) dacă
reglarea puterii maxime a fost executată
în modul de încălzire.

Reglare
schimb gaz

Repunerea în funcţiune

Unitate

F24E

F30E

Putere maximă
sanitară

kW

24

29,6

kW

18,3

24,1

•

Reînşurubaţi dopul de la cotul ventuzei

Putere maximă
încălzire

•

Montaţi din nou faţada etanşă a
aparatului

G20

Notă: după remontarea faţadei etanşe,
valoarea CO2 se schimbă şi trebuie să
corespundă celei indicate în tabela
următoare.

CO2 deschis

%

9 +/- 0,2

CO2 închis

%

9,2 +/- 0,3

CO2 deschis

%

10,1 +/- 0,2

CO2 închis

%

10,3 +/- 0,3

G31

Legendă
1 Poziţionare etichetă schimbare gaz
• lipiţi eticheta de schimbare a gazului în
locul adecvat (1) pe capacul tabloului
electric.
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•

Important: în cazul prezenţei de aer în
conducte, eliminaţi aerul din radiatoare şi
reglaţi presiunea. Dacă acest lucru se
întâmplă des, anunţaţi Serviciul Asistenţă, ar
putea fi vorba de pierderi uşoare ale
aparatului, va trebui căutată originea
acestora într-o coroziune în circuitul de
încălzire, va fi necesar un tratament adecvat
al apei din circuit.

Securitate în funcţionare

Lista cu unele coduri de defecţiuni apare în
modul de utilizare.
Anomaliile descrise în capitol impun
intervenţia personalului calificat şi dacă este
necesar a unui Centru Asistenţă Tehnică
Saunier Duval.

Defect
F1, F4

Cauză

Soluţie

Eroare aprindere

Gazul nu soseşte/fluxul de gaz nu este suficient
Reglare incorectă a mecanismului gaz
Electrodul de aprindere şi de control al flăcării defect
Aprinzător defect / verificaţi conexiunile aprinzătorului
Verificaţi sosirea aerului şi evacuarea fumului

F5

Defecţiune pe circuitul de
supraîncălzire

Dispozitivul de siguranţă activat
Temperatura maximă admisă este depăşită
Verificaţi conexiunile senzorilor/dispozitivului de
siguranţă pentru a evita supraîncălzirea

F6

Defecţiune la senzorul de
temperatură în circuitul de încălzire

F7

Defecţiune la senzorul de
temperatură în circuitul sanitar

F9

Defecţiune la senzorul de presiune
în circuitul de încălzire

F10

Defecţiune la senzorul de retur în
circuitul de încălzire

Cablurile senzorului defecte
Senzorul deconectat sau defect
Verificaţi conexiunile senzorului

F11

Eroare comunicare interfaţă
utilizator

Verificaţi conexiunile între placa principală şi interfaţa
utilizatorului

F13

Defecţiune placa principală

Placă defectă
Verificaţi ansamblul conexiunilor plăcii principale

F16

Absenţă flacără

Mecanismul de gaz defect

F18

Defecţiune interfaţă utilizator

Placă defectă

F19

Defecţiune la senzorul de
temperatură tur apă caldă în
circuitul de încălzire

Cablurile senzorului defecte
Senzorul deconectat sau defect
Verificaţi conexiunile senzorului

F20

Interfaţă utilizator incompatibilă cu
placa principală

Tabloul interfaţă utilizator sau tabloul principal cu erori
Cod produs eronat

F23

Absenţa circulaţiei apei

Funcţionare incorectă a pompei

Cablurile senzorului defecte
Senzorul deconectat sau defect
Verificaţi conexiunile senzorului
Verificaţi conexiunile senzorului
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Cauză

F26

Ecart de temperatură maximă atins
între tur şi retur încălzire

Problemă de circulaţie a apei
Verificaţi conexiunea senzorilor tur şi retur încălzire

F28

Ecart de temperatură permanentă
atins între tur şi retur încălzire

Verificaţi conexiunile senzorilor de temperatură
Senzori de temperatură defecţi

F29

Siguranţa termică întreruptă

Înlocuiţi corpul schimbătorului

11

Soluţie

Funcţionare de probă şi
repunere în funcţiune

După executarea operaţiilor de inspecţie
este necesară controlarea funcţionării
corecte a aparatului.
• Puneţi în funcţiune aparatul.
•

Controlaţi ca aparatul să nu prezinte
pierderi nici în circuitul de gaz nici în cel
de apă, în caz contrar remediaţi
etanşeitatea.

•

Controlaţi aprinderea şi ca flacăra
arzătorului principal să fie stabilă.

•

Controlaţi evacuarea corectă a gazelor
arse.

•

Controlaţi reglarea corectă şi
funcţionarea perfectă a tuturor
dispozitivelor de comandă şi control.

12

Înmânaţi-i utilizatorului toate manualele
de instrucţiuni şi documentaţiile
aparatului destinate lui pentru a le
păstra.

•

Instruiţi-l pe utilizator în mod special cu
privire la toate indicaţiile de securitate pe
care trebuie să le respecte.

•

Instruiţi-l pe utilizator cu privire la
necesitatea inspecţiei/întreţinerii regulate
a instalaţiei. Recomandaţi-i încheierea
unui contract de inspecţie/întreţinere.

13

Piese de schimb

Pentru garantarea bunei funcţionări în timp a
tuturor componentelor aparatului şi
păstrarea aparatului în bună stare, trebuie
utilizate numai piesele de schimb originale
Saunier Duval atunci când se efectuează
lucrări de reparaţie şi întreţinere.
• Utilizaţi exclusiv piese de schimb
certificate ca originale Saunier Duval.

Livrare către utilizator

•

Utilizatorul trebuie să fie instruit cu privire la
tratarea şi funcţionarea propriei centrale.
• Familiarizaţi clientul cu comenzile
aparatului.
•

•

Arătaţi-i conţinutul manualului de
instrucţiuni pentru utilizare şi răspundeţi
la eventualele sale întrebări.

34

Asiguraţi-vă de montarea corectă a
pieselor de schimb respectându-se
poziţia şi sensul în care au fost montate
iniţial.
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Defect

Întreţinerea aparatului

14.1

Înveliş

14.2

Legendă
1 Silenţiator superior
2 Şurub de fixare a silenţiatorului
superior
3 Silenţiator inferior
4 Placă mobilă

Legendă
1 Izolaţie
2 Faţadă frontală
3 Şurub de fixare a faţadei frontale
•

Deşurubaţi cele două şuruburi care
fixează (3) faţada frontală,

•

Scoateţi uşor faţada frontală (2) pornind
de jos şi apoi ridicaţi-o pentru a o scoate
complet.

Placa mobilă/Silenţiator

14.2.1 Placa mobilă
•

Scoateţi placa mobilă (4) trăgând-o
înspre sine.

14.2.2 Silenţiator
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•

Scoateţi placa mobilă (4).

•

Scoateţi silenţiatorul inferior (3).

•

Scoateţi şurubul care fixează (2)
silenţiatorul superior.

•

Scoateţi silenţiatorul superior (1).

•

curăţaţi interiorul celor 2 silenţiatoare cu
o cârpă uscată, dacă este necesar,
având grijă să nu risipiţi spuma din
interior.

•

Procedaţi în ordine inversă a operaţiilor
pentru remontarea tuturor elementelor.
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14.3
Blocul hidraulic

36

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Clips de fixare filtru „mousseur”
Filtru „mousseur”
Clips de fixare schimbător sanitar
Clips de fixare valvă de siguranţă
încălzire
Valvă de siguranţă încălzire
Clips de fixare senzor de presiune
circuit încălzire
Motor valvă cu trei căi
Schimbător sanitar
Conector valvă cu 3 căi
Conector senzor de presiune
Senzor de presiune

14.3.1 Relevator de debit

14.3.3 Filtrul „mousseur”

•

Închideţi intrarea apei reci.

•

Scoateţi clipsul de fixare a tubului de
umplere (12), apoi rotiţi robinetul şi tubul
de umplere.

Filtrul „mousseur” facilitează curăţarea
circuitului de încălzire.
• Închideţi robinetele de oprire tur şi retur
încălzire, apoi goliţi cazanul.

•

Deconectaţi senzorul (13) revelatorului
de debit.

•

Scoateţi clipsurile (5) şi (7).

•

Deşurubaţi racordul de sosire apă rece
de sub centrală.

•

Scoateţi ansamblul senzor de debit (6) şi
filtru (9).

14.3.2 Filtru apă rece
•

Închideţi alimentarea generală a apei
reci.

•

Desfaceţi clipsul care ţine filtrul (8).

•

Scoateţi filtrul (9) şi curăţaţi-l.
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•

Desfaceţi clipsurile care ţin filtrul (14)
pus sub pompă.

•

Scoateţi filtrul „mousseur” (15).

•

Curăţaţi şi apoi puneţi la loc filtrul fixînd
cîrligul corect.
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Legendă
1 Dop evacuare
2 Şuruburi de fixare motor pompă
încălzire
3 Pompă încălzire
4 Ştuţ tub umplere
5 Clips fixare a revelatorului de debit
6 Relevator debit
7 Clips de fixare revelator debit
8 Clips de fixare filtru apă rece
9 Filtru apă rece
10 Robinet umplere
11 Clips de fixare robinet umplere
12 Clips de fixare tub umplere
13 Conexiune revelator debit

Blocul de combustie

Legendă
1 Şurub de fixare a arzătorului
2 Garnitură
3 Arzător
4 Bloc arzător
5 Piuliţă fixare arzător
6 Şurub de fixare a electrodului de
aprindere şi control al flăcării
7 Conector al electrodului de aprindere
şi control al flăcării
8 Electrod de aprindere şi control al
flăcării

9
10
11
12
13
14
15

38

Conector mecanism gaz
Ştuţ gaz
Conector ventilator
Ventilator
Corp schimbător
Serpentină
Conector senzor supraîncălzire
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14.4

14.4.1 Demontarea arzătorului

14.4.4 Montarea arzătorului

•

Demontaţi silenţiatorul (vezi capitolul
„Întreţinerea aparatului”)

•

Înlocuiţi garnitura (2)

•

•

Puneţi arzătorul (4) pe încălzire (13)

Deconectaţi conectorul electrodului de
aprindere şi control al flăcării (7) pornind
de la aprinzător

•

Înşurubaţi progresiv cele 4 piuliţe (5)
urmând o ordine încrucişată

•

Scoateţi ştuţul de gaz (10)

•

Remontaţi silenţiatorul

•

Scoateţi conectoarele mecanismului de
gaz (9) şi ale ventilatorului (11)

•

Racordaţi ştuţul gaz la arzător (10) cu o
garnitură nouă (4)

•

Desfaceţi cele 4 piuliţe ( 5)

•

Conectaţi conectorul electrodului de
aprindere şi control al flăcării (7) la
aprinzător

•

Conectaţi conectoarele mecanismului
gaz (9) şi ale ventilatorului (11)

•

Deschideţi intrarea gazului în aparat

•

Verificaţi etanşeitatea racordului gaz.

•

Scoateţi blocul arzător (4) din corpul
schimbător (13)
Şuruburile (1) sudate pe corp nu trebuie să
fie deteriorate. În caz contrar, înlocuiţi
corpul.
Izolaţia uşii arzătorului nu trebuie să fie
deteriorată. În caz contrar, înlocuiţi-o.

•

curăţaţi serpentina (14) schimbătorului
(13) cu oţet.

•

Spălaţi cu apă folosind un jet puternic
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14.4.2 Curăţarea circuitului de încălzire

14.4.3 Controlul arzătorului
Arzătorul (3) nu necesită nici o întreţinere şi
nu are nevoie să fie curăţat.
• Verificaţi ca suprafaţa să nu fie
deteriorată. Înlocuiţi arzătorul dacă este
necesar.
•

După controlarea şi înlocuirea
arzătorului, montaţi blocul arzător (4)
conform descrierii din capitolul următor.
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14.5

•

Recuperatorul de condens

Remontaţi ansamblul având grijă să
poziţionaţi bine garniturile şi să umpleţi
sifonul în conformitate cu capitolul
„umplerea recuperatorului de condens”.

•

Goliţi sifonul de umplere a
recuperatorului de condens (vezi
capitolul „Umplerea recuperatorului de
condens”).

•

Separaţi ştuţul de evacuare amplasat
sub recuperatorul de condens (2).

•

Separaţi tubul flexibil de recuperare a
condensului amplasat sub circuitul de
încălzire (vezi capitolul „Piese de
schimb”).

•

Scoateţi recuperatorul de condens după
ce aţi scos clipsul de fixare (1) având
grijă să nu vărsaţi lichidul.
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Legendă
1 Clips de fixare a recuperatorului de
condens
2 Recuperatorul de condens
3 Evacuare condens
4 Sifon de evacuare

Atenţie: lichidul de condens este foarte acid:
folosiţi mănuşi de protecţie.
• Curăţaţi tuburile flexibile şi îndepărtaţi
deşeurile eventual prezente.
•

Curăţaţi recuperatorul de condens

40
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Date tehnice

Centrală cu condensare, tip C13, C33, C43, C53
Caracteristică

Unitate

F24E

Categorie gaz

F30E
II 2H3P

Încălzire
Putere utilă la 80oC/60 oC (P)

kW

Randament la P.C.I. la 80 oC/60 oC

%

Putere utilă la 50oC/30 oC (P)

kW

Randament la P.C.I. la 50 oC/30 oC

%

Putere termică max. (Q max)

kW

Putere termică min. (Q min)

kW

8,7

Debit minim încălzire

l/h

500

Temperatură max tur încălzire

o

C

80

Temperatură min tur încălzire

o

C

28

l

8

bar

0,75

Conţinut apă max în circuit la 75oC

l

160

Valvă de siguranţă, presiune max.

bar

3

Presiune preîncărcare vas de expansiune

8,4 – 23,6
96

9,3 – 19,6

9,3 – 25,8
107

18,3

24,1

Circuit sanitar
Putere utilă (P)

kW

Putere termică min. (Q min)

kW

Putere termică max. (Q max)

kW

Temperatură apă caldă maximă

o

o

24

29,6
8,7

24

C

29,6
60

Debit specific (D) (∆T 30 C)

l/min

11,5

14,2

Prag de încărcare apă rece

10

14

Presiune min. de alimentare

l/min
bar

Presiune max. de alimentare

bar
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Capacitate vas de expansiune

8,4 – 17,9

Caracteristică

Unitate

F24E

F30E

m3/h

28,5

35,2

Pierderi la coş la P max

%

2,1

2,1

Pierderi la manta la P max

%

0,2

0,2

Masa fumului

g/s
o
C

10,1

12,5

62,5

63

47

49

Combustie
Debit aer (1013 mbar – 0oC)

Temperatură fum la 80 oC/60 oC

o

Temperatură fum la 50oC/30 oC

C

Valoarea produselor de combustie (măsurată la puterea termică nominală cu gaz de referinţă
G20):

CO2

ppm

48

80

mg/kWh

51

86

%

NOx ponderat

9,2

ppm

21,6

22,5

mg/kWh

38,1

39,7

Dimensiuni aparat:
Înălţime

742

Lăţime

mm
mm

Adîncime

mm

390

Greutate netă

Kg

40,5

V/Hz

230V/50Hz

Tensiune de alimentare

410

Putere absolută

W

142

144

Intensitate

A

0,62

0,63

Siguranţă fuzibilă

A

2

Tip de protecţie

IPX4D

Clasă electrică

I

Omologare CE

1312BQ4207
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CO

Valoare gaz cu referire la tipul de gaz
stabilit

Unitate

F24E

F30E

m3/h

2,54

3,13

1,94

2,55

Gaz metan G 20 (1)
Debit gaz la putere maximă circuit sanitar

3

m /h

Debit gaz la putere maximă circuit încălzire

3

Debit gaz la putere minimală

m /h

0,92

Presiune de alimentare

mbar

20

Gaz propan G 31
Debit gaz la putere maximă circuit sanitar
Debit gaz la putere maximă circuit încălzire

Kg/h
Kg/h

1,86

2,30

1,42

1,87

Debit gaz la putere minimală

Kg/h

0,68

Presiune de alimentare

mbar
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(1) 15oC, 1013,25 mbar
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Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A.
unipersonal
Societate supusă activităţii de conducere
şi coordonare a Vaillant GmbH
str. Benigno Crespi nr.70 – 20159 Milano
tel. 02/6074901 – fax. 02/607490603
www.saunierduval.it-sdi@saunierduval.it

